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. מסמ� זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה 

לפקודת העיריות לא יפרס  אד  ) ו(ג170בהתא  לסעי� 

לפני שחל� המועד שנקבע , ח או חלק ממנו או תוכנו "דו

ולא יפרס  אד  ממצא , להגשתו למועצת העירייה 

של מבקר העירייה  ללא נטילת רשות מטע  בקורת 

לפקודת העיריות '  א334בהתא  לסעי� . מבקר העירייה

ח או חלקו או תוכנו או ממצא ביקורת ומפר "המפרס  דו

או תנאי בהיתר שנית� לו לפי ) ו(ג170בכ� את סעי� 

  . שנה מאסר –הסעי� האמור דינו 
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  29/3/2015: תארי� 

  ה" תשעניס	 בט

  לכבוד

  גב שירה אבי�

  מ ראש עיריית "מ

  רמת השרו�

  4201הגשת דוח ביקורת שנתי לשנת : הנדו� 

  

יה דוח על יירגיש לראש העהמבקר י:  לפקודת העיריות קובע ) ג(170סעי'  .1

 באפריל של 1-לא יאוחר מ, הדוח יוגש אחת לשנה; ממצאי הביקורת שער�

,  פעולותיואתר בקבדוח יסכ� המ; השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח

יפרט את הליקויי� שמצא וימלי. על תיקו	 הליקויי� ומניעת הישנות� 

ממנו ימציא המבקר העתק , ת הדוח לפי סעי' קט	 זה בעת הגש;בעתיד

 .  ביקורתנייעדה לעניולו

  

    2014לאור זאת הנני מתכבד להגיש ל� דוח ביקורת השנתי לשנת 

  

ח "מיו  קבלת דו שה חדשי תו� שלו: ג לפקודת העיריות קובע )ג(170סעי'  .2

 ח"על הדו ורת את הערותיוי ביקינינעועדה לויה ליהמבקר יגיש ראש העיר

  .צירו� הערותיוח ב"א לכל חברי המועצה העתק מהדויצמיו

ח מ	 האמורי� "וד �דא לא יפרס�: ו לפקודת העיריות קובע )ג(170סעי'  .3

, שחל' המועד שנקבע להגשתו למועצה לפני, ו תכנו אבסעי' זה או חלק ממנו

יה או ראש יואול� מבקר העיר, יהיריעולא יפרס� ממצא בקורת של מבקר ה

   .להתיר פרסו� כאמור, ועדהובאישור ה, יה רשאייהעיר

  

  בברכה

  נסי  ב� יקר

  מבקר העירייה

  

  

  

 חברי ועדת ביקורת : העתק 
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  תהלי� הטיפול בדוח מבקר העירייה

  

  

 לפקודת העיריות קובע את תהלי� הטיפול בדוח השנתי של ג170סעיף 

בהתא� לפקודה יש לטפל בדוח המבקר על פי השלבי� , מבקר העירייה 

  :הבאי� 

המבקר יגיש ראש העיריה ח "שה חדשי� מיו� קבלת דוו� שלות .1

א לכל חברי יצמיו ח"על הדו ורת את הערותיוי ביקניינעלועדה ל

 .ח בצירו' הערותיו"המועצה העתק מהדו

ח המבקר ובהערות ראש העיריה "עניני ביקורת תדו	 בדוועדה להו .2

� עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תו� חדשיי

 יה שנמסרו לה הערות ראש העירו�מי

 על הדוח עד תו� יובמידה ולא הגיש ראש העיריה את הערות .3

 רועצה לאישתגיש למותדו	 הועדה בדוח המבקר ו, התקופה האמורה

את סיכומיה והצעותיה עד תו� חמישה חודשי� ממועד המצאתו על 

 .ידי מבקר העיריה לועדה 

יי� מ	 היו� שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה ו� חדשת .4

וחד בה� ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור 	 מי דיותקיי� המועצה

 הסיכומי� או ההצעות כאמור

 ומיה והצעותיה לחברי המועצהכ סיתה הועדה אלא הגישבמידה ו .5

או לא המציא ראש העיריה לכל חברי ,  התקופה כאמור�ות דע

ימציא המבקר עותק הדוח , המועצה העתק מהדוח בצירו' הערותיו

צה תדו	 בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר לכל חברי המועצה והמוע

 . ועד הגשתו לראש העיריה ודשי� מממשבעה ח

לפני , ו תכנו אח המבקר או חלק ממנו"וד את פרס�חל איסור ל .6

 שחל' המועד שנקבע להגשתו למועצה
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  מבוא
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  מבוא

  

הפקודה  ,פקודת העיריותב שנקבעהעל החובה  מושתתת יהעיריביקורת מבקר ה

  .בסיס  החוקי לפעילותו סמכותו ותפקידו של המבקר  הינה ה

היק' . גבוהה ומכרעת חשיבותו ומרכזיותו של השלטו	 המקומי במערכת הציבורית 

מחזקי� את הצור� במת	 די	 , עירייההמוטלי� על הוהפעילויות אופי התפקידי� ו

  .וחשבו	 לציבור ונשיאה של השלטו	 המקומי באחריות בפני תושביו

 חשיבות רבה משו� שהיא נועדה לבחו	 באופ	 אובייקטיבי מבקר העירייה לביקורת

 פועלות על פי חוק ולפי סדרי מינהל יאלהבטיח שה, עירייהאת פעולותיה	 של ה

המבקר נחשב אחד . תקי	 ולסייע לה לבצע את תפקידיה באופ	 יעיל וחסכוני

  .עירייהשל ה" שומרי הס'"מ

, בע את נושאי הביקורת ואת היקפהוקו , נתיתכי	 תכנית עבודה שמבקר העירייה מ

ל משרד הפני� "חוזר מנכב. הלפקוד) א(א170בהתא� לתפקידיו המנויי� בסעי' 

לערו� תכנית עבודה " הנחה משרד הפני� את מבקרי הרשויות המקומיות 5/2004

רב שנתית שנועדה לוודא כי הביקורת תקי' במש� מספר שני� את כל הנושאי� 

תכנית העבודה ". ופלי� על ידי היחידות השונות ברשות המקומיתהמהותיי� המט

בבואו לערו� , עירייה על מבקר ה, לפיכ�. של המבקר צריכה להיות מיטבית ויעילה

לקבוע , לכלול את מגוו	 הנושאי� שהרשות עוסקת בה�, שנתית-תכנית שנתית ורב

 הרשות שבה� חשיפת, סדרי עדיפויות לנושאי הביקורת ולהתמקד בנושאי�

   .המקומית לסיכוני� גבוהה ומחייבת היערכות הולמת

 שבוקרו בי	 התאריכי� הביקורת  מקי' את נושאי 2014דוח ביקורת לשנת 

  . והגיעו לכלל השלמה 31/12/2014 - לתארי� ה  ועד1/1/2014

  :נושאי הביקורת הכלולי� בדוח 

 שמות במוסדות רווחהה .1

 הנחות בארנונה .2

 מוקד העירוני .3

 פניות ציבורלהיחידה  .4

 רישוי ופיקוח על הבנייה .5

 מערכות מידע .6

                                                              נוכחות חברי מועצה בישיבות המועצה .7
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יעילות פעולותיו של המבקר הפנימי והשפעת	 מותנות באופ	 ניכר באמצעי� 

 יוכל המבקר למלא את בלי תקציב וללא כוח אד� מתאי� לא. העומדי� לרשותו

  .תפקידו

 והבטחת סביבת עבודה תומכת עירייהתלותו של מבקר ה-שמירה על עצמאותו ואי

לו לבצע ביקורות בתדירות סבירה  חיוניי� על מנת לאפשר ,על כל היבטיה, והולמת

  .עירייה בנושאי� המהותיי� שבאחריות ה

תלותו של מבקר -ו ואיבפקודת העיריות נקבעו הוראות שנועדו להבטיח את עצמאות

לגישה למסמכי� ולמידע ולזימו	 לישיבות ,  בכל הנוגע להיק' הביקורתעירייהה

  . המועצה ולישיבות ועדות העירייה

 להקפיד על יישו� מדויק של ההוראות שנועדו להבטיח את עצמאותו עירייהעל ה

לנושאי , בכל הנוגע להיק' הביקורת, בי	 היתר, עירייהתלותו של מבקר ה-ואת אי

לרבות מאגרי מידע , לנגישותו לכל המסמכי� ולכל מאגרי מידע, הביקורת

על ועדת . ולזימונו לישיבות המועצה ולישיבות ועדות הרשות המקומית, ממוחשבי�

הביקורת ומועצת הרשות המקומית להקפיד ולקיי� את הדיוני� בדוחות המבקר 

בפקודת ו	 ליקויי� כנדרש  למנות צוות לתיקהעירייהעל . במועד הקבוע בפקודה

  . כנדרש, שידו	 ג� הוא בדוחות המבקר ויעקוב אחר תיקו	 הליקויי�, העיריות
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הבסיס החוקי 

לעבודת מבקר 

  העירייה
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  הבסיס החוקי לעבודת מבקר העירייה

  

  וועדה לענייני ביקורת

        

קורת שתפקידה בי	 חבריה ועדה לענייני ביתבחר מה המועצ  )א( .ג149

ח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על "לדו	 בכל דו

ח של משרד הפני� על העיריה ובכל "בכל דו, הביקורת בעיריה

ולעקוב אחרי תיקו	 הליקויי� שהעלתה , ח של מבקר העיריה"דו

 יהריל העעח ביקורת אחר "והיא רשאית לדו	 בכל דו, הביקורת

  .תיהוצעהה ומיש למועצה את סיכוהועדה תגי; שהוגש לפי די	

הרכב הועדה יהיה ; א יעלה על שבעהדה לרי הועמספר חב  )ב(  

, ראש העיריה; את ההרכב הסיעתי של המועצה, ככל שנית	, תוא�

  .תסגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברי� בועדה לעניני ביקור

 הוראותו' לבכפ,  ביקורת יהיהה לעניניש הועדיושב רא  )1(  )ג(  

 נימהאופוזיציה ולא יכה	 כדירקטור בהנהלת גו' עירו ,)2 (פסקה

לעני	 סעי' זה יראו את יושב ראש הועדה לעניני ביקורת ; מבוקר

לפחות כל , בי	 היתר, כשיי� לאופוזיציה א� התקיימו בסיעתו

  :אלה

  ;ונה מסיעתו של ראש העיריהסיעתו ש  )א (

  ;יצוג בועדת ההנהלהאי	 יתו לסיע  )ב(

  ;לא מונו סגני� לראש העיריהיעתו מס  )ג(

ינה קשורה בהסכ� המתייחס לכהונת ראש העיריה או סיעתו א  )ד(

  .לניהול העיריה

 או ישנה במועצה סיעה הלהעות כול	 מיוצגות בועדת ההנהיו הסי  )2(

 לעניני ביקורת מי שהתקיימו עדהו האש רשביהיה יו, אחת בלבד

  : אלהות כלחפ לוב

  ;לההעדת ההנו חבר בוהוא אינ  )א(

  ;זי�כרו מכה	 כיושב ראש ועדת הכספי� או המהוא אינ  )ב(

  ;ו מכה	 כדירקטור בגו' עירוני מבוקרהוא אינ  )ג(

א� יש במועצה יותר , ונה מסיעתו של ראש העיריהסיעתו ש  )ד(
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  .מסיעה אחת

  

  מינוי מבקר

  

משרה בר ק מביהתמנה לעיר, בהחלטה ברוב חבריה, המועצה  )ב(167

  .מלאה

ה ולא יכה	 אד� כמבקר עיריה אלא א� כ	 נתקיימו לא ימונ  )ג(  

  :בו אלה

  ;דהוא יחי  )1 (

  ;ב ישראלהוא תוש  )2(

  ;הורשע בעבירה שיש עמה קלו	הוא לא   )3(

או בישראל  תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה הוא בעל  )4(

מוסד , עני	 זה ל,מוסד להשכלה גבוהה בחו.0לאר. שהכיר בו

  ;או שהוא עור� די	 או רואה חשבו	, ישראלה בלהשכלה גבוה

  ; נסיו	 במש� שנתיי� בעבודת ביקורתהוא רכש  )5(

עילה או לה פו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנההוא אינ  )6(

ודדה בבחירות לרשות מהתשי� מדבגו' דומה אחר של רשימת מוע

  .המקומית

, ועצהלא ימונה ולא יכה	 כמבקר עיריה מי שכיה	 כחבר מ  )1ג(  

עשר שני� מתו� כהונתו כחבר מועצה באותה  אלא א� כ	 עברו

  .או שנתיי� מתו� כהונתו כחבר מועצה בעיריה גובלת, עיריה

לא יכה	 כמבקר ,  מועמד בבחירות למועצת העיריהמי שהיה  )2ג(  

אליה  שצהועלמש� כל תקופת כהונתה של אותה מ, אותה עיריה

  .היה מועמד

רשאי הממונה על המחוז לאשר , )ג( קט	 וראות סעי'על א' ה  )ד(  

מינויו של אד� אשר לא נתמלא בו אחד מ	 התנאי� המנויי� 

א� הוא רכש , כמבקר העיריה, )ג(י' קט	 לסע) 5(-ו) 4(ות בפסקא

נסיו	 במש� עשר שני� בעבודת ביקורת בגו' ציבורי כמשמעו בחוק 

  .1992-ב"נשת, תיהביקורת הפנימ
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  מועצה שלא מינתה מבקר

  

רשאי הוא , ונה כי המועצה אינה ממנה מבקרראה הממ )א(. א167

זמ	 ה �תו, 167כאמור בסעי' , לדרוש ממנה בצו כי תמנה מבקר

  .נקוב בצוה

רשאי , ה המועצה אחרי הצו תו� הזמ	 האמורלא מילא  )ב(  

  .הממונה למנות מבקר לעיריה ולקבוע את שכרו

  

  תפקידי המבקר

  

  :קרקידי המבואלה תפ )א(. א170

 בות פעולות לפי חוקלר, � פעולות העיריהלבדוק א  )1(

 �מוסמבידי ה, עשו כדי	נ, 1965 -ה" תשכ,והבניההתכנו	 

תו� שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות , לעשות�

  ;והחסכו	

  ;ת פעולות עובדי העיריהלבדוק א  )2(

� סדרי הבוח	 והוראות הנוהל הנהוגי� בעיריה לבדוק א  )3(

 רונותטוהר המידות ועק, מבטיחי� קיו� הוראות כל די	

  ; והחסכו	היעילות

ק א� דרכי ודולב יהלת חשבונות העיר הנהר אתלבק  )4(

רכושה והחזקתו מניחות את  תרימשועיריה ההחזקת כספי 

  .הדעת

תיעשה ג� לגבי המועצה ) א(לפי סעי' קט	 הבקורת   )ב(  

קר	 , מוסד, מפעל, הדתית שבתחו� העיריה וכ	 לגבי כל תאגיד

ב� השנתי כדי יותר ציתקב או גו' אשר העיריה משתתפת

נת תקציב או משתתפת במינוי ש התאו ת לגבימעשירי

למי שעומד לבקורת לפי סעי' קט	 זה ייקרא להל	 ; הנהלת�

  ".גו' עירוני מבוקר"

יקבע המבקר את תכנית , )א(אמור בסעי' קט	 בכפו' ל  )ג(  

את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת , עבודתו השנתית
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  –היק' הביקורת 

  ;דעתו של המבקריקול על פי ש  )1(

  ;י	 פלוני לבקר ענרישת ראש העיריהעל פי ד  )2(

ובלבד שמספר , רישת הועדה לעניני ביקורתעל פי ד  )3(

  .הנושאי� לביקורת לא יעלה על שני נושאי� לשנת עבודה

  .קבע על פי שיקול דעתו את הדרכי� לביצוע ביקורתוהמבקר י  )ד(  

גיש לראש העיריה מדי שנה הצעת יריה יכי	 וימבקר הע  )ה( 

במסגרת הכנת התקציב , 	 הצעת תקלרבות, תקציב שנתי ללשכתו

היק' הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע ; לפי הפקודה

כפי שיקבע השר בהתחשב , תי של העיריה השנבאחוזי� מהתקציב

  . תקציבה השנתידלבמספר התושבי� בתחומה של העיריה ובגו

ו בהצעות התקציב והתק	 של נודספי� והמועצה יועדת הכ  )ו( 

במסגרת ,  אות	 מבקר העיריהישכפי שהג, לשכת מבקר העיריה

  .תינהשדיוניה	 בהצעת התקציב 

  

  המצאת מסמכי  ומסירת מידע

  

ראש , עובדי העיריה, חברי המועצה, ריה וסגניוראש העי )א(. ב170

עובדי המועצה , חברי המועצה הדתית, המועצה הדתית וסגניו

ימציאו למבקר , וחברי� ועובדי� של כל גו' עירוני מבוקר, הדתית

 לדעת מבקר רשא �תו� שברשמכל מס, תועל פי דריש, העיריה

ו למבקר העיריה כל מידע או תנהעיריה דרוש לצרכי הביקורת וי

  .וע בהבקההסבר שיבקש בתו� התקופה הקבועה בדרישה ובאופ	 

לצור� , א הסמי� לכ� תהיה גישהעיריה או עובד שהולמבקר ה  )ב( 

 בסיס לכל, בשמוחמו לכל מאגר מידע רגיל א, ביצוע תפקידו

כל תוכנת עיבוד נתוני� אוטומטי של העיריה או של תוני� ולנ

  . העיריה או של גו' עירוני מבוקראתהמשרתי� 

 מבקר העיריה ועל לע יחולו, פי די	-דע החסוי עללגבי מי  )ג( 

 הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשי� עובדי� מטעמו המגבלות

  .לטפל באותו מידע

לעני	 , יולע ולוחי, עיריהו עובד הריה שאינ העיקרמב של עובדו  )ד( 
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כל איסור והגבלה החלי� על עובד הציבור שהוא , עבודתו האמורה

  .עובד מבקר העיריה

יצוע תפקידו יוזמ	 מבקר העיריה ויהיה רשאי להיות לצור� ב  )ה( 

ל מועצת העיריה או כל ועדה מועדותיה או כל ש הל ישיבנוכח בכ

בישיבה שאינה סגורה רשאי ; ועדה מועדותיו של גו' עירוני מבוקר

  .וידבבד מעול ידי עוות נוכח א' עי להאהו

  

  דוח המבקר

  

; גיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שער�המבקר י  )א( .ג170

ריל של השנה שלאחר  באפ1-לא יאוחר מ, הדוח יוגש אחת לשנה

יפרט ,  פעולותיואתר בקבדוח יסכ� המ; השנה שלגביה הוגש הדוח

את הליקויי� שמצא וימלי. על תיקו	 הליקויי� ומניעת הישנות� 

ימציא המבקר העתק , ת הדוח לפי סעי' קט	 זה בעת הגש;בעתיד

אי	 בהוראות סעי' קט	 זה כדי לפגוע ; תרוקממנו לועדה לעניני בי

 1958-ח"תשי, ב לחוק מבקר המדינה21-א ו21עיפי� בהוראות ס

  ].לבומשנוסח [

 המבקר להגיש לראש יאשר) א (אמור בסעי' קט	בנוס' ל  )ב( 

 על ממצאי ביקורת שער� בכל ח"ורת דוקביהעיריה ולועדה לעניני 

דה לעניני ביקורת עוהעת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או 

  .דרשו ממנו לעשות כ	

מבקר יגיש ראש ח ה"שה חדשי� מיו� קבלת דותו� שלו  )ג( 

א לכל יצמיו ח"על הדו ורת את הערותיוי ביקנינעהעיריה לועדה ל

  .ח בצירו' הערותיו"חברי המועצה העתק מהדו

ח המבקר ובהערות ראש "עניני ביקורת תדו	 בדוהועדה ל  )ד( 

העיריה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תו� 

סעי' קט	 ב רומאכיריה  שנמסרו לה הערות ראש העו�מי� חדשיי

 על הדוח עד תו� התקופה יולא הגיש ראש העיריה את הערות; )ג(

את  רועצה לאישתגיש למותדו	 הועדה בדוח המבקר ו, האמורה

סיכומיה והצעותיה עד תו� חמישה חודשי� ממועד המצאתו על 

 הומיכסיבטר� תשלי� הועדה את ; ידי מבקר העיריה לועדה

לזמ	 לדיוניה נושאי , בכ� �רוצ ה� ראתא, ותיה רשאית היאוהצע
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ל גו' עירוני מבוקר כדי לאפשר לה� להגיב  שמשרה של העיריה או

  .ח"על הדו

יי� מ	 היו� שהגישה הועדה את סיכומיה תו� חדש  )1(  )ה(  

וחד בה� ובדוח המבקר 	 מיוהצעותיה תקיי� המועצה דיו

  ;ותחליט בדבר אישור הסיכומי� או ההצעות כאמור

 ומיה והצעותיה לחברי המועצהכ סיתה הועדה אלא הגיש  )2(

או לא המציא ראש , )ד( התקופה כאמור בסעי' קט	 �ות דע

, העיריה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירו' הערותיו

עצה תדו	 ימציא המבקר עותק הדוח לכל חברי המועצה והמו

ועד הגשתו ודשי� ממבדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה ח

  .לראש העיריה

ו  אח מ	 האמורי� בסעי' זה או חלק ממנו"וד �דא לא יפרס�  )ו(  

ולא יפרס� , לפני שחל' המועד שנקבע להגשתו למועצה, תכנו

ואול� מבקר העיריה או ראש , יהריעממצא בקורת של מבקר ה

  .רלהתיר פרסו� כאמו, באישור הועדה, העיריה רשאי

להניח שראש העיריה או היוע. יסוד  העיריה קרהיה למב  )ז(

הוא צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק , המשפטי של העיריה

יעביר המבקר את , 1977-ז"תשל, לחוק העונשי	' סימ	 ב' ה

  .העני	 במישרי	 לידיעת מבקר המדינה

  

  חומר שאינו ראיה

  

 שהכי	 וא איצו דעת או כל מסמ� אחר שהחוות, מבקרדוחות ה. 1ג170

א� , שו ראיה בכל הלי� משפטיישמא ל, דולוי תפקימבקר העיריה במי

  .לא יהיו פסולי� בשל כ� לשמש ראיה בהלי� משמעתי

  

  צוות לתיקו� ליקויי 

  

 עובדי העיריה החברי� בצוות –" הצוות", בסעי' זה) א. (א1ג170

לחוק מבקר ) ב(א21שמונה לפי הוראת סעי' , לתיקו	 ליקויי�

 חוק מבקר –בסעי' זה ] (נוסח משולב [1958-ח"התשי, המדינה
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  ).המדינה

קויי� שנמצאו בדוח הצוות ידו	 בדרכי� ובמועדי� לתיקו	 לי  )ב( 

) 1)(ה(ג170שהגיש מבקר העיריה ושנדו	 על ידי המועצה לפי סעי' 

  .ובדרכי� למניעת הישנות� של ליקויי� בעתיד, לפי העני	, )2(או 

הצוות יגיש את המלצותיו לראש העיריה בתו� שלושה   )ג( 

וידווח , חודשי� מיו� שדוח מבקר העיריה נדו	 על ידי המועצה

  .י ביקורת על יישו� המלצותיו אחת לשלושה חודשי�לוועדה לענינ

ובלבד , ראש העיריה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוי�  )ד( 

, בכתב, שינמק דחיה זו לפני מבקר העיריה והוועדה לעניני ביקורת

  .לא יאוחר משלושה חודשי� לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות

ב 21-א ו21אות סעיפי� אי	 בהוראות סעי' זה כדי לגרוע מהור  )ה( 

  .לחוק מבקר המדינה

  

  פיטורי עובדי  בכירי 

  

ר מבקר העיריה שהוא עובדה אלא באישור המועצה לא יפוט )2(

לאחר שניתנה הודעה כדי	 , � מחבריהברוב של שלושה רבעי

  . ישיבהבאותה דו	י ילכל חברי המועצה שדבר הפיטורי�
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  דוח ביקורת בנושא

        השמות במוסדות רווחה
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  מבוא–' א פרק

  מבוא

  

מחייב את הרשות ") חוק הסעד: "להל	( 1958-ח''התשי, חוק שירותי הסעד

המקומית להעניק שירותי סעד לתושביה הנזקקי� בהתא� למבחני� הקבועי� 

, מצב בריאותו, אד� הזקוק לסעד מחמת גילו" הוא" נזקק"י חוק זה " עפ.תקנותב

 ".או מסיבות אחרות, יו הרוחני או הגופניליקו

בי	 . על יישומו של החוק בעיריית רמת השרו	 אחראי האג' לרווחה וקהילה

אנשי� , קשישי�, האוכלוסיות המקבלות את השירות נמני� ילדי� ונוער במצוקה

, אנשי� ע� מוגבלויות ובני משפחותיה�, בעלי צרכי� מיוחדי� ובני משפחותיה�

פי -על. ודרי רחוב,מכורי� ונגמלי� ובני משפחותיה�, משפחותיה�קשישי� ובני 

 407-  הסתכ� ב-מספר המטופלי� שהושמו במסגרות שונות 2014נתוני פברואר 

  . מטופלי�

 וריכוז 2014להל	 פרטי� אודות מספר המושמי� על ידי הרשות לחודש פברואר 

משרד הרווחה התשלומי� אשר מחלקת הרווחה שלמה למוסדות בהתא� לנתוני מ

  .במערכת המסר

  

  ריכוז תשלומי� מספר מושמי� תיאור שירות

 ח"בש

 727,708 91 אג' לטיפול במפגר

 103,080.8 15 אוטיסטי�

 93,750.02 105 השירות לזק	

 6,629 5 השירות לעיוור
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 276,091.9 122 ילד ונוער

 2,636.61 2 נפגעי התמכרויות

 12,510 15 נשי� ונערות

 4,724 4 רט ומשפחהרווחת הפ

 3,024 4 שיקו� הנוער

 338,350.2 45 שיקו� ונכי�

 1,568,504.46 407 כ"סה

  

חוקי� שוני� , את פעילות מחלקת השירותי� החברתיי� מסדירי� חוק הסעד

זקני� ונשי� הנזקקי� , ילדי�, יחידי�, העוסקי� בטיפול ובהגנה על משפחות

  -ו ''התשמ, )טיפול בנזקקי�(ירותי הסעד ותקנות כגו	 תקנות ש, לסיוע ולתמיכה

הסכ� להחזקת (תקנות שירותי הסעד , ")תקנות טיפול בנזקקי�: "להל	 ( 1986

ותקנות ") מפגר-תקנות החזקת נזקק: "להל	 (2001 –א "תשס) מפגר במעו	-נזקק

  . 1970-ל''תש, )מבחני נזקקות(שירותי הסעד 

, ")ס"תע: "להל	(סוציאלית  עבודה קנו	הוראות ת ידי על זו פעילות מודרכת כ	 כמו

 מנהל תפקידה (הסעד  שירותי לתקנות) 1)(א(4השואבות את תוקפ	 החוקי מסעי' 

מת	 טיפול סוציאלי לנזקקי� יהיה "הקובע כי 1963-ד"התשכ, ) הסעד וועדת

ס נחלק "התע". בהתא� להוראות נוהל והנחיות המנהל הכללי של משרד הסעד

, טיפול בנכי�, טיפול בזקני�, פרט ומשפחה:  מי טיפול כגו	לפרקי  משנה לפי תחו

  .   'טיפול בעיוורי� וכד

 במסגרות מטופלי� של השמה על אג' הרווחה והקהילה בעירייה מופקדת

, החזקת ילדי� בפנימיות ובמשפחות אומנה כגו	, ובמוסדות טיפוליי� שוני�

, גרי� במעונותהחזקת מפ, אבות בבתי סיעודיות החזקת קשישי� במחלקות

מעונות יו� ומשפחתוני� , סידור ילדי� נזקקי� במועדוניות, החזקת נכי� במוסדות

לצור� ההשמה יש צור� במילוי טפסי הועדה המאושרי� על ידי גורמי� . 'וכד

  ").טפסי הועדה: "להל	(במחלקה העירונית ובמשרד הרווחה 

התשלומי� . תמשרד הרווחה משתת' בהוצאות ההשמה של המטופלי� במסגרו

ובהתאמה , )נות	 השירות(מבוצעי� ישירות ממשרד הרווחה למוסד הזכאי לתשלו� 

על העירייה לבדוק את נכונות . מחייב את העירייה בגי	 חלק מתשלומי� אלה

  . לרבות מבחינת כמות הנתמכי� וסיווג�, הדיווחי�

, ה�מחלקת הרווחה גובה דמי השתתפות עצמית מהמטופלי� או מבני משפחותי

  . ס"במקרי� שנקבע תשלו� השתתפות עצמית בהוראת התע
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 מטרות הביקורת .1

במסגרת הביקורת נבחנו בי	 השאר תהליכי העבודה הקשורי� בהשמת 

  :תו� מת	 דגש לנושאי� כדלהל	, המטופלי� במוסדות

 .ס"מבנה המחלקה והתאמתה להוראות התע -

 .מערכות המידע השונות המשמשות את המחלקה -

 .נתוני� במערכות הממוחשבות ובתיקי המטופלי�טיוב ה -

 .בחינת מנגנוני הבקרה והפיקוד על ההשמות במוסדות השוני� -

  .פיקוח ובקרה על החוסי� במוסדות -

  

  היק� וגבולות הביקורת .2

הביקורת התבססה על נתוני המערכות הממוחשבות ומדגמ� של תיקי 

  :ל	הביקורת כללה שימוש בשיטות העבודה כדלה. מטופלי�

 .סקירת נהלי� -

 .ס"סקירת הוראות החוק התקנות והוראות התע -

 .בחינת קיומ� והלימות� של אמצעי הבקרה הפיקוח והדיווח -

 .ביצוע מדגמי� ובדיקות מבססות -

  ביצוע ניתוחי� , ביקורת עיבוד נתוני� הכוללת ביצוע מדגמי� ממוחשבי� -

 .סטטיסטיי� וניתוח חריגי�

א  ,  בדיקות מדגמיות ואי� הכרח שתחשו� כל ליקויהביקורת התבססה על

  .קיי 

  

   תמצית מנהלי –' פרק ב

  :ממצאי 

אי	 באג' העירייה צוותי� שכונתיי� כלל אלא שני  ס"בניגוד להוראות התע .1

מחלקה לקידו� נוער וצעירי� ותחנה לטיפול בפרט , צוותי� מקצועיי�

ס " עו3ת ישנ� כמו כ	 במסגרת הצוות לאוכלוסיות מיוחדו. ובמשפחה

  . לקשיש ולא מדור לזק	

מרבית מרכזי הנושא מרכזי� תחומי� אחרי� מהנושאי� המוגדרי�  .2

  . ס"בתע

מבנה האג' לשירותי� חברתיי� בעיר אינו עונה על דרישות המבנה המוגדר  .3

  .  ס מחייבות את הרשויות המקומיות"על א' שהוראות התע, ס"בתע
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במחלקה לשירותי� חברתיי� לא יותר ס כי נית	 למנות "על א' הוראות התע .4

בתפקיד של מרכז נושא ) בחלקיות משרה או במשרה מלאה( עובדי� 5מאשר 

  . מרכזי נושאי�7מונה  האג' לשירותי� חברתיי� בעירייה

ד אי	 ממשקי� אוטומטיי� באופ	 שמאפשר "ר וממ.מ.נ, ר"בי	 מערכת מס .5

 תוני� חריגי�והפקת דוחות בקרה לאיתור נ זרימת מידע בי	 המערכות

 . המופיעי� במערכת אחת ולא באחרת

כגו	 , ר אי	 אפשרות להזי	 נתוני� אודות השמות במוסדות.מ.במערכת ה נ .6

ומכא	 שלא נית	 להשתמש בדוחות בקרה . 'ש� המוסד וכו, מועד ההשמה

ממערכת זו היכולי� להצביע על השמות שתוקפ	 עומד לפוג או על חיובי� 

 . ינ� בטיפול המחלקהשגויי� בגי	 תושבי� שא

אי	 במערכת שדה , ר מדי שנה.מ.למרות החובה לעדכ	 את נתוני מערכת הנ .7

המציי	 מתי עדכנו את המערכת לגבי כל מטופל וכ� אי	 אפשרות לוודא כי 

 .אכ	 עדכנו את המערכת כל שנה

הנפטרי� במערכת מרש� התושבי�  הביקורת ביקשה להצליב בי	 נתוני .8

א� לא קבלה לידיה   נתוני המטופלי� במערכת נמרלבי	) ד"ממ(העירונית 

 .ד"את נתוני מערכת הממ

הביקורת ערכה הצלבה בי	 נתוני מערכת הנמר ונתוני מערכת המסר ומצאה  .9

בבדיקה פרטנית .  מושמי� שנמצאו במערכת המסר א� לא נמצאו בנמר4

מול עובדת הזכאות נמצא כי תיקי� אלו גנוזי� א� נתו	 זה טר� התעדכ	 

 . תקי	-ערכת המסר במ

 . תיקי� במערכת הנמר אשר לא סומנה לה� רמת אינטנסיביות כלל8נמצאו  .10

אינטנסיביות " מתיקי המדג� בה� הוזנה במערכת הנמר רמת 32בבדיקת  .11

 מה� רמת האינטנסיביות שהוזנה במערכת אינה 13 -נמצא כי ב, "גבוהה

 ). 'נספח א(תאריכי המסמכי� המתועדי� בתיקי�  תואמת את

 .הנחו. לצור� יצירת קשר" טלפו	"רשומות ללא נתוני� בשדה  144 נמצאו .12

הביקורת מצאה כי לא נערכת השוואה תקופתית בי	 נתוני מערכת הנמר  .13

ונתוני מערכת המימד וזאת על מנת לוודא כי כל המושמי� אכ	 שייכי� 

 . לעיריית רמת השרו	

. � כגרי� בשכירות תיקי� שמוזני14נמצאו ,  תיקי�74מבדיקה מדגמית של  .14

בתיק נוס' , )חוזה שכירות(בתיק אחד בלבד היו מסמכי� המעידי� על כ� 

 ואילו בשאר התיקי� לא היו מסמכי� כלל 2011תויק חוזה שכירות משנת 

 ). 'נספח ב(לעניי	 זה 
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 316, הרשומי� במערכת הנמר2014 מושמי� בחודש פברואר 407מתו�  .15

הביקורת בדקה באופ	 . לאותו החודשמושמי� לא מצויי� במערכת הארנונה 

 מושמי� אינ� 2ל במערכת המימד ומצאה כי " המושמי� הנ316פרטני את 

 . רשומי� במערכת המימד כמתגוררי� ברמת השרו	

לא כל תשלומי , )אלעד ועוד, אשדוד, כגו	 הרצליה(בניגוד לרשויות אחרות  .16

ת הוראת ההשתתפות העצמית במחלקת הרווחה בעירייה מבוצעי� באמצעו

 .ס"קבע או באמצעות החברה לאוטומציה כפי שמתבקש מהוראות התע

עובדות הזכאות מנהלות את מער� תשלומי ההשתתפות העצמית באופ	  .17

עצמאי כאשר עובדת אחת מנהלת גיליו	 אלקטרוני ואילו העובדת השנייה על 

 . גבי דפי� באופ	 ידני

שתתפות עצמית אי	 במחלקה ריכוז מסודר של המוסדות בה� נדרשת ה .18

 .הנמצאי� בכל מסגרת המושמי� ומספר

נמצא כי עובדות הזכאות אינ	 עורכות השוואה אל מול פלט משרד הרווחה  .19

 .אשר מציג בי	 היתר בצד כל מוסד ומוש� את גובה ההשתתפות העצמית

מבדיקת הגיליו	 האלקטרוני אותו מנהלת אחת מעובדות הזכאות נמצא כי  .20

עקב העובדה .  5,9375קיי� חוב לעירייה על ס� , 8/2013 – 9/2012לתקופת 

כי עובדת הזכאות האחרת מנהלת את התחשבנות ההשתתפות העצמית 

 .לא נית	 היה לערו� בדיקה לגובה החוב הקיי� בקופה שלה, באמצעות דפי�

 מושמי� על מנת לוודא כי אלו 117-הביקורת ערכה בדיקה מדגמית ידנית לכ .21

 2תפות העצמית לעיריית רמת השרו	 ומצאה אכ	 משלמי� את סכו� ההשת

מושמי� אשר רשומי� כנמצאי� במסגרות א� לא נמצאו ברשימות עובדות 

 .כלומר לא חויבו בהשתתפות עצמית, הזכאות

בבדיקה מדגמית שערכה הביקורת נמצא כי בכל התיקי� סכו� ההשתתפות  .22

ע העצמית אשר נגבה בפועל מהמושמי� אינו תוא� את הסכו� אשר נקב

כ� שבמקרי� מסוימי� נגבה סכו� ביתר ואילו במקרי� אחרי� , ס"בתע

 .נגבה סכו� בחוסר

 .בתיק אחד לא נמצאו תלושי שכר ופרטי חשבו	 בנק .23

אסמכתאות אלה . בשלושה תיקי� לא נמצאה אסמכתא לגובה השכר .24

 . תנועות חשבו	 בנק/אישור מעסיק/טופס הצהרה/עשויות להיות תלושי שכר

 .אי	 פרטי חשבו	 בנקבשלושה תיקי�  .25

 ).'נספח ג (2010 תיקי� מהמדג� לא נמצא גיליו	 טיפול משנת 5 –ב  .26
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 או שאי	 כלל 2010 מתיקי החוסי� אי	 מסמכי� רפואיי� משנת 54 -ב .27

 ). 'נספח ד(מסמכי� רפואיי� 

לצור� זיהוי חד ערכי ואימות נתוני� . ז. תיקי� מהמדג� אי	 צילו� ת13 -ב .28

  ). 'נספח ה(

תיקי� שנבדקו במחלקת נכי� ושיקו� בארבעה תיקי� עולהכילא  12מתו�  .29

ח סוציאלי "אי	 הקפדה על תיעוד דו, כמו כ	. היה קשר סדיר ע� החוסי�

  .  אודות חוסי� מוגבלי� אחת לשנה

התיקי�  ונמצא כי בשלוש  תיקי� של קשישי�12במסגרת הביקורת נבחנו  .30

חוסי� קשישי� אי	 הקפדה על קיו� בקרה תקופתית וקשר סדיר ע� 

  .ס"במוסדות לפחות אחת בשנה כנדרש מהוראות התע

  

  :המלצות

"  בעניי	 1.20ס "הביקורת ממליצה להתאי� את מבנה האג' להוראות התע .1

עד לכניסת הרפורמה ". עקרונות פעולה ומבנה המחלקה לשירותי� חברתיי�

 .ס ה	 המקור המחייב בעניי	 זה"הוראות התע

או לחילופי	 , המסר והמימד, מערכות הנמרמומל. לקיי� ממשקי� בי	  .2

להפיק דוחות בקרה ממוחשבי� בדומה לדוחות החריגי� שהופקו על ידי 

 . באופ	 שיאפשר זרימת מידע בי	 המערכות ואיתור נתוני� חריגי�, הביקורת

מומל. לפנות לחברה לאוטומציה לצור� יישו� אפשרות להזנה במערכת  .3

במוסדות וכ	 את תשלומי ההשתתפות ר נתוני� הנוגעי� להשמות .מ.הנ

 .באופ	 שיאפשר ריכוז מכלול נתוני� במערכת זו, העצמית של המושמי�

יש להקפיד על מיו	 ועדכו	 הנתוני� בתיקי המטופלי� לפחות אחת לשנה  .4

 .ס"כנדרש מהוראות התע

ר בהשוואה לדוח הנפטרי� ולעדכ	 את .מ.יש לסקור את רשומות מערכת הנ .5

 . בהתא�סטאטוס המטופלי� 

 .יש להקפיד על סיווג רמת הטיפול והזנתה במערכת הנמר .6

יש להקפיד על , במקרי� בה� יש צור� בטיפול ברמת אינטנסיביות גבוהה .7

ס בדבר יצירת קשר ע� המוש� בתדירות של פעמיי� בחודש "הוראות התע

 .לפחות

בני משפחתו או המוסד , יש להקפיד על מילוי פרטי יצירת קשר ע� המטופל .8

 . הוא משוכ	בו
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הביקורת ממליצה לערו� מהל� ארו� טווח שעיקרו טיוב הנתוני� במערכת  .9

במסגרת זו יסקרו נתוני המטופלי� יעודכ	 הסטאטוס האישי שלה� , הנמר

כמו ג� סטאטוס הטיפול ויבחנו כל הנתוני� במטרה לטייב את הנתוני� 

 .במערכת זו

מר ובי	 נתוני מערכת מומל. לערו� השוואה תקופתית בי	 נתוני מערכת הנ .10

 . המימד על מנת לוודא כי כל המושמי� אכ	 שייכי� לעיריית רמת השרו	

יש לוודא קבלת חוזי שכירות עדכניי� או מסמכי� אחרי� המעידי� על  .11

 . שכירות ולתייק� בתיקי המושמי�

כגו	 , יש לנהל את מער� גביית ההשתתפות העצמית במערכת ייחודית לכ� .12

בדר� זו יש מעקב ברור . כפי שנעשה ברשויות אחרות, מערכת האוטומציה

 . וכ	 אחר החובות המצטברי�, אחר החייבי� בתשלו� וגובה התשלו�

הביקורת ממליצה לנהל במחלקה רשימה של כל המוסדות לה� קיימת  .13

 .השתתפות עצמית הנגבית באמצעות מחלקת הרווחה בעירייה

 .יש לפעול לגביית החובות משני� קודמות .14

 .ות את טפסי חישוב גובה ההשתתפות העצמית במסמכי� הנדרשי�יש לגב .15

גביה בחוסר או ביתר . ס"יש להתאי� את גובה הסכו� הנגבה להוראות התע .16

 .ס ואינה תקינה"מהווה עבירה על הוראות התע

מומל. להקפיד על תיוק כל המסמכי� בתיקי� האישיי� בכלל ובפרט על  .17

יי� לש� קבלת החלטות בנוגע ומסמכי� רפואיי� שה� הכרח. ז.צילו� ת

 .למטופל

ס על מנת לוודא עמידה ברמת "יש להקפיד על רישו� מסודר של טיפול העו .18

 .האינטנסיביות שנקבעה למטופל וכ	 מעקב אחר הקשר ע� המטופל

ס הקובעות כי יש לשמור על "הביקורת ממליצה להקפיד על הוראות התע .19

ו	 ע� הצוות של המוסד הד	 קשר ע� החוסה הנכה ובני משפחתו ולהופיע לדי

 .בעינינו של החוסה

יש למלא אחת לשנה לפחות דוח סוציאלי שיופנה למפקח המחוזי ולגור�  .20

 .המפנה

, ש מתקיימות"יש למסד מנגנוני בקרה ופיקוח שיבטיחו כי הוראות התע .21

  . זאת באמצעות סקירת התיקי� של חוסי� בעלי מוגבלויות או נכות

ס המחייבות מעקב אחר "ל הוראות התעהביקורת ממליצה להקפיד ע .22

 .תפקודו של החוסה הקשיש במעו	 לפחות פע� בשנה
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ס "מומל. למסד מנגנוני פיקוח ובקרה במטרה להבטיח כי הוראות התע .23

 .מתקיימות

  

  

   פירוט הממצאי –' פרק ג

 מבנה וארגו� האג� .1

 

  רקע    1.1

וות אוכלוסיות צ, צוות פרט ומשפחה, מהנהלת האג' והקהילה בנוי אג' הרווחה

  . מחלקת קידו� נוער וצעירי� ותחנה לטיפול בפרט ובמשפחה, מיוחדות

  :להל	 תיאור מבנה אג' הרווחה והקהילה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מנהלת התחנה 

 בזוג, לטיפול בפרט

 ובמשפחה 

 מזכירת התחנה ס לחוק הנוער"עו

  מנהלת האגף

   עובדי עירייה 42(

 חוץ 19+ פרילנסרים 17+

(  

 מזכירת המחלקה

ראש צוות פרט 

 ומשפחה 

זכאות ועבודה קהילתית , צוות מנהלה

 ) עובדים6(

+ ילד ונוער מרכזת 

 אינטייק

מנהלת המחלקה 

, מזכירת מנהלת לקידום וצעירים 

כירת מז

, תחנה+אגף

עובדת מנהל 

וזכאות 

, ותקציבאית

עובדת מנהל   מרכזת תוכנית

 10(ה "היל

 )מורים

דות ב עו6

של סוציאליות 

ראש צוות 

 אוכלוסיות מיוחדות

חוק + מרכזת גיל רך 

 נוער 

 ס שיקום" עו2

+ ס משפחה " עו2

סדרי חוק  לס"עו

 ס"עומרכזת 

 לסדרי דין

ס לתחום " עו2

 האלימות במשפחה

מרכזת חוק הסיעוד 

ס לחוק "עו+ 

 ס תחום אוטיזם"עו

 ס תחום פיגור"עו

מרכזת תחום 

 צוות 3( נערות 

 )חםבית 

מרכז תחום 

 הצעירים

 עובדות 17

סוציאליות 
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  ס"אי התאמה בי� מבנה המחלקה להוראות התע 1.2

שפורס� " פעולה ומבנה המחלקה לשירותי� חברתיי�עקרונות " בנושא 1.20ס "תע

לפי דברי . קובע את המבנה המוסכ� למחלקה לשירותי� חברתיי�, 1992בשנת 

חיוני על מנת לחסו� , ס"על פי התע, מבנה ארגוני מוסכ� מראש, ס"ההסבר בתע

העלולי� להיות מושקעי� במציאת מסגרת ) תקציב, כוח אד�, זמ	(משאבי� 

ולצור� אצילת סמכויות ,  המבוסס על ערכי� מוסכמי� מת	 שירותלצור�, מוסכמת

יש להתאי� את המבנה הארגוני של המחלקה : "כי) ב(3ס קובע בסעי' "התע. ראויה

  ". לאמור בהוראהזו

  

 :ממצאי 

מבנה המחלקה לשירותי� חברתיי� בעיר אינו עונה על דרישות המבנה המוגדר 

  . ס  האמור"בתע

ס בנושא מבנה וארגו	 אינה רק מקצועית " הוראות התעהמשמעות של אי יישו�

לא מתקבל , ס"שכ	 על איוש תקני� ודרגות שאינ� מותרי� בתע, אלא ג�  כלכלית

  . החזר כספי ממשרד הרווחה

  :ס שה� בעלות משמעות מקצועית"חריגות מהוראות התע. 1

 צוותי  שכונתיי   .א

רי� להיות של ס קובע כי מבנה המחלקה צ"התע, למעט בערי  הגדולות

. ומדור לזק�) שירות טיפולי ייחודי(י "ובנוס� לה  שט, צוותי  שכונתיי 

למבנה הצוותי יתרונות מקצועיי  כגו� טיפול בפרט , ס"על פי התע

אי� באג� העירייה  ס"בניגוד להוראות התע. המשולב בטיפול במשפחה

 נוער מחלקה לקידו , צוותי  שכונתיי  כלל אלא שני צוותי  מקצועיי 

כמו כ� במסגרת הצוות . וצעירי  ותחנה לטיפול בפרט ובמשפחה

  . ס לקשיש ולא מדור לזק�" עו3לאוכלוסיות מיוחדות ישנ  

 

 ס משפחה" עו4

 ס לחוק החוסים"עו

 ס לקשיש" עו3
 ס לחוק הנוער"עו

סים לטיפול " עו4

 בבני נוער
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 מרכזי נושאי   .ב

: מרכזי נושאי  נית� למנות א� ורק לנושאי  כדלהל�, ס"על פי התע

, משפחות אומנה, ועדות החלטה, נושאי סמ� מקצועיי , עבודה קהילתית

קליטת , משפחות במשבר וסיכו� גבוה, שיקו  האסיר,  פיגור,שיקו 

מבחינת מבנה המחלקה עולה כי מרבית . מניעת אלימות במשפחה, עלייה

  . ס"מרכזי הנושא מרכזי  תחומי  אחרי  מהנושאי  המוגדרי  בתע

  : ס שהינ  בעלות משמעות כלכלית"חריגות מהוראות התע .2

 מנוהל על ידי מחלקה לשירותי  תחו  הרווחה אמור להיות, ס"על פי התע  .א

פרט , ולא יופעלו בה מדורי , שתפעל במתכונת של צוותי , חברתיי 

בעיריית רמת השרו� תחו  הרווחה מנוהל על , למרות זאת.  למדור לזק�

באג� העירוני יש . ס"במקו  על ידי מחלקה כפי שקובע התע, ידי אג�

משתמע . וג ובמשפחהבז, מחלקה אחת ותחנה לטיפול בפרט, שתי צוותי 

שמבנה האג� לשירותי  חברתיי  בעיר אינו עונה על דרישות המבנה 

ס מחייבות את הרשויות "על א� שהוראות התע, ס"המוגדר בתע

ס עלול להיות "לשינוי המבנה לעומת המבנה המוגדר בתע.  המקומיות

משו  שבאג� מועסקי  לכאורה יותר עובדי  בדרגות , משמעות כספית

בעוד משרד הרווחה מעביר , לפיכ�. ס"מהנדרש על פי התעבכירות 

העירייה , ס"לעירייה סכומי החזרי  בהתא  לדרגות שנקבעו בתע

 . מוסיפה כספי  לצור� העסקת עובדי  בדרגות גבוהות יותר

בכל מקרה נית� למנות במחלקה : "נקבע כי ) 3)(ד(2.46סעי� , 1.20ס "בתע  .ב

בחלקיות משרה או ( עובדי  5לשירותי  חברתיי  לא יותר מאשר 

ס מונה את הנושאי  "התע". בתפקיד של מרכז נושא) במשרה מלאה

ממצאנו מעלי  כי במחלקה לשירותי  . בגינ  נית� למנות רכזות נושא

גיל ר� וחוק , חוק סדרי די�, ילד ונוער:  רכזות נושא7חברתיי  מועסקות 

 .ו  נערותתחו  צעירי  ותח, ה"תוכניתהיל, חוק הסיעוד, הנוער

להל� טבלה שהתקבלה מהיוע� אשר מלווה את מחלקת הרווחה באופ� שוט� ובוח� 

  :את הפערי  בי� עלות השכר בפועל ובי� השתתפות משרד הרווחה
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השתתפות משרד  *ח"תשלו  רשות בש חודש

 ח"הרווחה בש

 פער

8/2013 449,372 222,025 227,347 

11/2012 391,598 261,243 175,355 

 402,702 483,268 840,970 כ"סה

  הנתוני  לחודש העוקב*

  :להל� מספר דוגמאות פרטניות

השתתפות  ש  העובד

משרד 

 הרווחה

חודש תשלו  

 רווחה

תשלו  

 רשות

 פער חודש תשלו  רשות

xxxx 16,959 8/13 31,110 9/13 14,151 

xxxx 12,209 8/13 17,310 9/13 5,101 

xxxx 0 8/13 7325 9/13 7325 

xxxx 16,645 10/12 21,942 11/12 5,297 

xxxx 11,980 10/12 14,446 11/12 2,466 

xxxx 0 10/12 5,392 11/12 5,392 

 

  : המבוקרתגובת

   ארגוני מבנה

נמצאי  ,  של שירותי הרווחה בכללוניס בנושא המבנה הארג" התעהוראות

א "וסי� כעירייה רשאית לה. בתהלי� שינוי לקראת הרפורמה של משרד הרווחה

במסגרת מדיניות עיריית , לפיכ�. בהתא  למדיניותה ויכולותיה התקציביי 

שירותי  , באמצעות אג� הרווחה והקהילה,   השרו� ניתני  לתושבי1רמת

. א הינה נגזרת של שירותי  נוספי  אלו"הוספת כ.ס" התעראותנוספי  על הו

  . העירייה להערכה על מדיניותה זוניטיראויי  קבר

 הארגוני נבנה מתו� חשיבה מקצועית מעמיקה בהתא  המבנה 1כונתיי  ש צוותי

 לרמת מתאי מבנה ארגוני שכונתי לא . למיפוי צרכי  המתבצע אחת לשנה

  .הוא יפגע במת� השירות לתושב, לדעתי המקצועית, יתרה מזו, השרו�
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ובהתא  , ס" הנושא באג� נקבעו בהתא  להוראות התעמרכזי  1 נושאמרכזי

 תק� של 1מרכזת תוכנית הילה.  מרכזי נושא5באג� ישנ  .   המחייבי  זאתלחוקי

  .כפי שצוי�, אי� באג� מרכזת נושא חוק נוער. משרד החינו� ולא של משרד הרווחה

ידועי  ומדווחי  למשרד ,  מוכרי הפערי  1 במבנה הארגוני ובשכרהפערי 

ציי� כי בכל הבדיקות חשוב ל. חודש בחודשו,  שנה20 1הרווחה ולעירייה למעלה מ

. יהאי� בפערי  אלו כל בע, שאני עורכת ע  פיקוח וע  גורמי העירייה הרלוונטיי 

כמצוי� , כיוו� שה  נגזרי  ממדיניות העירייה, לא מקצועית ולא כלכלית 

  .נושא זה אינו קשור קשר ישיר לנושא ביקורת השמות במוסדות.לעיל

יודעת לגבי המשמעות הכספית של מדברי הביקורת משתמע כי העיריה אינה מ

הנושא . ולא כ� הוא, החלטותיה לגבי העסקת כוח האד  באג� הרווחה והקהילה

ח רינה ויסלר ומדווח לעירייה על כל המשמעות "נבדק אחת לחודש על ידי רו

�  .התקציבית הכרוכה בכ

מ לתת למבקר ולעירייה תשובה בדוקה ומוסמכת נפגשתי ע  מפקחת ארגו� "ע

א של משרד הרווחה ובדקתי מה המשמעות הכספית של השוני "ורכזת כומנהל 

ס העוסקת במבני  ארגוניי  של "ברצוני להדגיש כי הורת התע. במבנה הארגוני

שירותי רווחה מתייחסת לחלקי  מקצועיי  הקשורי  במבנה ארגוני ואי� בה כל 

אמת לצרכי  ואינה מות, 1992ההוראה קיימת משנת . אזכור או התניות תקציביות

ג  רמת ג� והרצליה עובדות במבנה ארגוני : לדוגמה(של רשויות מקומיות רבות 

  ).כמו רמת השרו�

במסגרת הרפורמה מתייחס משרד הרווחה ג  למבני  הארגוניי  החדשי  

 .לכשתיכנס הרפורמה נפעל בהתא . 121המתאימי  למאה ה

  

  : תגובת הביקורת 

וב המשמעותיי� הניתני� על ידי העירייה יש הביקורת סבורה כי עקב סכומי התקצ

מקו� לדיו	 בהנהלת העירייה בתוספת התקציבית הניתנת לאג' עקב המשמעות 

  .המבנה הארגוני

עד לכניסת הרפורמה ההוראות הקובעות את המבנה הארגוני של המחלקה 

  . ועל פיה	 יש לפעול1.20ס "לשירותי� חברתיי� ה	 הוראות התע

ס ברשויות אחרות אינה מהווה אישור להפרת הוראות אלה "תעעבירה על הוראות ה

 .י אג' הרווחה בעיריית רמת השרו	"ע

 

  מערכות מידע המשמשות את המחלקה .2

  :את המחלקה משרתות בעיקר ארבע מערכות מידע
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 פותחה על ידי החברה לאוטומציה במינהל השלטו	 המקומי - ר.מ.תוכנת נ •

לת את נתוני היסוד אודות המטופלי� התוכנה כול: בתיאו� ע� משרד הרווחה

, סוג ביטוח רפואי, טלפו	, כתובת, ראש משפחה: נתוני� כגו	, במחלקה

מהות , תארי� פניה ראשונה, מספר עובד סוציאלי, מספר צוות, השכלה

 . 'אינטנסיביות טיפול וכו, נזקקות

המערכת . מערכת התשלומי� המרכזית של משרד הרווחה - ר"מערכת מס •

לצפות באופ	 מקוו	 בנתוני התשלומי� של משרד הרווחה למסגרות מאפשרת 

המדווחי� על ידי  וזאת בהתא� לנתוני�, בה	 מטופלי� לקוחות המחלקה

לכל משתמש . המחלקות לשירותי� חברתיי� אל משרד הרווחה

 .   המאפשר להזדהות במערכת המחשוב" כרטיס חכ�"מונפק  במערכת

מרש� האוכלוסי	 במשרד הפני� עבור תושבי   מכילה את פרטי - ד"מערכת ממ •

 . העיר בהווה ובעבר

 לצור� ביצוע תשלומי השתתפות עצמית של מטופלי� –מערכת אוטומציה  •

 .והנפקת קבלות

  :ממצאי 

ד אי� ממשקי  אוטומטיי  באופ� שמאפשר "ר וממ.מ.נ, ר"בי� מערכת מס .5

 חריגי והפקת דוחות בקרה לאיתור נתוני   זרימת מידע בי� המערכות

 . המופיעי  במערכת אחת ולא באחרת

כוללת את נתוני ) א� לא כל העיריות(בה משתמשת העירייה , ר.מ.מערכת ה נ .6

אי� בה אפשרות להזי� נתוני  אודות אול  , היסוד אודות המטופלי  במחלקה

ומכא� שלא נית� . 'ש  המוסד וכו, כגו� מועד ההשמה, השמות במוסדות

ערכת זו היכולי  להצביע על השמות שתוקפ� להשתמש בדוחות בקרה ממ

  . עומד לפוג או על חיובי  שגויי  בגי� תושבי  שאינ  בטיפול המחלקה

  :המלצות

או לחילופי	 להפיק דוחות בקרה , מומל. לקיי� ממשקי� בי	 המערכות .1

באופ	 שיאפשר , ממוחשבי� בדומה לדוחות החריגי� שהופקו על ידי הביקורת

 . רכות ואיתור נתוני� חריגי�זרימת מידע בי	 המע
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ר .מ.מומל. לפנות לחברה לאוטומציה לצור� יישו� אפשרות להזנה במערכת הנ .2

נתוני� הנוגעי� להשמות במוסדות וכ	 את תשלומי ההשתתפות העצמית של 

 .באופ	 שיאפשר ריכוז מכלול נתוני� במערכת זו, המושמי�

  :תגובת המבוקר

  

  מערכות מידע

ל שדרוג ושינוי מערכות המידע של החברה לאוטומציה לעירייה אי� שליטה ע

  . ומשרד הרווחה

 אנו משתמשי  בכל הממשקי  העומדי  לרשותנו בהתא  להוראות 1ממשקי 

  .ס והחוק"התע

  .ס" מתבצע אחת לשנה לפי הוראות התע1עדכו� תיקי  שנתי

במערכת . לפי חוק,  משרד הפני  אינו מאשר שימוש במערכת מימד1מימד

  . אי� אפשרות להפקת דוח נפטרי הקיימת

  הרישו  בתיקי לקוחות מתבצע באופ� 1הזנת אינטנסיביות הטיפול וטלפוני 

השיפור בנושא יושג כאשר תעמוד לרשותנו . המיטבי ביותר הנית� בשלב זה

המעבר לתיק ממוחשב נמצא מזה מספר חודשי  . מערכת לניהול תיק ממחושב

טיוב הנתוני  . כספית זו ואינו באחריות האג�בדיו� בעירייה להחלטה על הוצאה 

  .מתבצע בהתא  ליכולות מערכת המידע והמחשוב הנמצאת ברשותנו

  : תגובת הביקורת 

 הביקורת אינה מקבלת את הערת –שליטה על שדרוג מערכת האוטומציה  .1

אשדוד ,  ג	-רמת : המבוקר היות ושדרוג במערכת מבוצע ברשויות מקבילות כגו	

 .ועוד

ו� לבחו	 קיו� ממשקי� בי	 המערכות לש� חיזוק הבקרה טר� ביצוע יש מק .2

 .השמה 

הביקורת סבורה כי עקב סכומי התקצוב המשמעותיי� הניתני� על ידי העירייה  .3

יש מקו� לדיו	 בהנהלת העירייה בתוספת התקציבית הניתנת לאג' עקב 

 .המשמעות המבנה הארגוני

 ר.מ.עדכו� נתוני  במערכת נ .3

. וללת את הנתוני� הרלוונטיי� של המטופלי� במחלקת הרווחהמערכת הנמר כ

  .מערכת זו היא למעשה כלי העבודה העיקרי של עובדי המחלקה
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במערכת זו קיימי� הנתוני� האישיי� של המטופלי� ובה מתועדי� דרכי הטיפול 

  .שננקטו בעבור כל מטופל

   מערכת הנמר–עדכו� תיקי  שנתי   3.1

מיו	 תיקי לקוחות ממוחשב במחלקה לשירותי� "נושא ב, 1.21ס " לתע1.5סעי' 

קובע כי יש לבצע עדכו	 תיקי� לפחות פע� בשנה בחודש דצמבר של כל , "חברתיי�

חשיבות הלי� זה הינה בבחינת כל תיק ועדכונו לפחות פע� בשנה וכתוצאה . שנה

  .מכ� ליצור מאגר מידע נכו	 ועדכני

  :ממצאי 

אי� במערכת שדה , ר מדי שנה.מ.ערכת הנלמרות החובה לעדכ� את נתוני מ .1

המציי� מתי עדכנו את המערכת לגבי כל מטופל וכ� אי� אפשרות לוודא כי אכ� 

 .עדכנו את המערכת כל שנה

הנפטרי  במערכת מרש  התושבי   הביקורת ביקשה להצליב בי� נתוני .2

א� לא קבלה לידיה את  לבי� נתוני המטופלי  במערכת נמר) ד"ממ(העירונית 

 .ד"תוני מערכת הממנ

 4הביקורת ערכה הצלבה בי� נתוני מערכת הנמר ונתוני מערכת המסר ומצאה  .3

בבדיקה פרטנית מול . מושמי  שנמצאו במערכת המסר א� לא נמצאו בנמר

עובדת הזכאות נמצא כי תיקי  אלו גנוזי  א� נתו� זה טר  התעדכ� במערכת 

 . תקי�1המסר 

  :המלצות

הנתוני� בתיקי המטופלי� לפחות אחת לשנה להקפיד על מיו	 ועדכו	  .1

 .ס"כנדרש מהוראות התע

ר בהשוואה לדוח הנפטרי� ולעדכ	 .מ. לסקור את רשומות מערכת הנ .2

 . את סטאטוס המטופלי� בהתא�

  :תגובת המבוקר

  

, בבדיקה שערכנו מול עיריית הרצליה ומול החברה לאוטומציה–מיו� תיקי  שנתי 

  .הביקורת לגבי מועד העדכו� האחרו� במערכתח עליו המליצה "לא מוכר הדו

א� , אכ� נית� להפיק דוח נפטרי ,  בבדיקה שערכנו מול עירית הרצליה–מימד

   .מדובר בדוח כללי של הישוב ללא פילוח ייחודי למטופלי הרווחה
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  :תגובת הביקורת

מבדיקת רשומות הנמר ברשות אחרת נמצאה רשומה המתארת את תארי� העדכו	 

  .'בנספח זפי שמוצג האחרו	 כ

  הזנת רמת אינטנסיביות טיפול  3.2

 –מדרי� למילוי טופס נתוני יסוד "ס בנושא " לתע1.19על פי נספח ב להוראה 

וזאת לפי מאפייני� , מיו	 הוא תהלי� המבוצע על ידי עובדי המחלקה, "משפחה

  :מוגדרי� מראש כדלהל	

 .תיקי� בגניזה -

 .תיקי� לבקרה תקופתית -

 .ל ברמת אינטנסיביות נמוכהתיקי� לטיפו -

 .תיקי� לטיפול ברמת אינטנסיביות גבוהה -

שקיבלו סיוע במחלקה ואשר קיימו " ה� תיקי� אינטנסיביות נמוכהתיקי� ברמת 

ס בתדירות של לא יותר מאשר פע� " החודשי� האחרוני� קשר ע� העו3במש� 

ר ע�  ה� תיקי� בה� התקיי� קשאינטנסיביות גבוההתיקי� ברמת ". בחודש

  . ס בתדירות של פעמיי� בחודש ויותר"העו

  :ממצאי 

 . תיקי  במערכת הנמר אשר לא סומנה לה  רמת אינטנסיביות כלל8נמצאו  .1

אינטנסיביות " מתיקי המדג  בה  הוזנה במערכת הנמר רמת 32בבדיקת  .2

 מה  רמת האינטנסיביות שהוזנה במערכת אינה 13 1נמצא כי ב, "גבוהה

, כלומר). 'נספח א(סמכי  המתועדי  בתיקי  תאריכי המ תואמת את

ס "לא תועד בתיק קשר ע  העו, בתיקי  בה  הוז� שדה אינטנסיביות גבוה

�רמת אינטנסיביות גבוהה נקבעת . בתדירות של פעמיי  בחודש או יותר מכ

אי שמירה על רמה . על מנת לסייע למוש  ולוודא מצבו באופ� תדיר עקב מצבו

  .ס"פגיעה בטיפול והפרה של מחויבות העו,  זו מהווה פגיעה במוש

  :המלצות

  .יש להקפיד על סיווג רמת הטיפול והזנתה במערכת הנמר .1
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יש להקפיד על , מקרי� בה� יש צור� בטיפול ברמת אינטנסיביות גבוההב .2

ס בדבר יצירת קשר ע� המוש� בתדירות של פעמיי� בחודש "הוראות התע

 .לפחות

 הזנת כתובות וטלפוני   3.3

הנחו� לצור� יצירת " טלפו�"רשומות ללא נתוני  בשדה 144יקורת מצאההב

וא� (יש הכרח שלאג' תהיה יכולת יצירת קשר ע� כל מטופל , לדעת הביקורת.קשר

כאמור מערכת ). 'קרוב משפחה וכד,  טלפו	 של המוסד–אי	 טלפו	 למטופל עצמו 

י כלל הפרטי� הנמר הינה כלי עבודה עיקרי במחלקה ומכא	 החשיבות של מילו

מחסור בפרטי� אלה מעיד על . במיוחד אלו הנחוצי� ליצירת קשר ע� המטופל

אי עמידה ברמת , חוסר תקשורת ע� המטופלי� היכול להביא לאי עדכו	 מצב�

  . האינטנסיביות שנקבעה למוש� ועוד

  :המלצות

בני משפחתו או המוסד בו , יש להקפיד על מילוי פרטי יצירת קשר ע� המטופל .1

 .א משוכ	הו

לנוכח הממצאי  שהוצגו לעיל אנו ממליצי  לערו� מהל� ארו� טווח שעיקרו טיוב 

במסגרת זו יסקרו נתוני המטופלי  יעודכ� הסטאטוס , הנתוני  במערכת הנמר

האישי שלה  כמו ג  סטאטוס הטיפול ויבחנו כל הנתוני  במטרה לטייב את 

  .הנתוני  במערכת זו

  האי השתייכות מושמי  לעיריי .4

  .הרשות המקומית נושאת בעלויות הטיפול הסוציאלי בנזקקי� שבתחו� שיפוטה

מקו  שבו אד  אוכל "כ" מקו� מגורי�" לתקנות טיפול בנזקקי� מגדירה 1תקנה 

, לא רישו� מקו� מגוריו של אד� במרש� האוכלוסי	 הוא הקובע: דהיינו...". ויש�

  .אלא מקו� מגוריו בפועל בתחו� הרשות 

כי קבצי תשלומי הארנונה ה� אינדיקציה טובה , דה של ביקורת הינההנחת העבו

  . יותר מקוב. מרש� התושבי� לבחינת מגורי התושב בפועל בתחו� הרשות
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,  לתקנות טיפול בנזקקי� כוללות מבחני� לקביעת השתייכות המטופל5 – 3תקנות 

  . דהיינו לקביעת הרשות החייבת לשאת בהוצאות הסעד והטיפול בו

בהוצאות הטיפול הסוציאלי בילד תשא לרוב הרשות שבתחו� , י תקנות אלהעל פ

  . שיפוטה נמצא מקו� מגורי הוריו של הילד או מקו� מגורי ההורה המחזיק בילד

שלפני כניסתו למעו	 התגורר ע� , בהוצאות ההחזקה במעו	 של אד� הלוקה בשכלו

  -יפוטה של רשות אחרת ובזמ	 שהותו במעו	 עברו הוריו להתגורר בתחו� ש, הוריו

  .תשא הרשות שבתחו� שיפוטה מתגוררי� הוריו

, שבהוצאותיו חייבת לשאת רשות אחרת, רשות שהגישה לאד� סעד, 5על פי תקנה 

תו� , על הרשות החייבת להחזיר. תפנה לרשות החייבת בדרישה להחזר ההוצאות

  . את הוצאות הטיפול הסוציאלי, שלושה חודשי� מקבלת הפניה

כי אמנ� נתוני תשלומי ארנונה אינ� הוכחה מכרעת למקו� , קורת מציינתהבי

ע� זאת נתוני� אלה מהווי� אינדיקציה טובה יותר מנתוני מרש� ,מגורי המטופלי�

ביקשה הביקורת , על כ	. התושבי� לצור� קביעת השתייכות� של מושמי� לרשות

  .מגורי�לבדוק ג� את נתוני מרש� התושבי� והתיקי� לעניי	 מקו� ה

  
  :ממצאי 

הביקורת מצאה כי לא נערכת השוואה תקופתית בי� נתוני מערכת הנמר ונתוני  .1

מערכת המימד וזאת על מנת לוודא כי כל המושמי  אכ� שייכי  לעיריית רמת 

 . השרו�

.  תיקי  שמוזני  כגרי  בשכירות14נמצאו ,  תיקי 74מבדיקה מדגמית של  .2

בתיק נוס� , )חוזה שכירות(  על כ�  היו מסמכי  המעידיבתיק אחד בלבד

 ואילו בשאר התיקי  לא היו מסמכי  כלל 2011תויק חוזה שכירות משנת 

 ). 'נספח ב(לעניי� זה 

3.  � 316, הרשומי  במערכת הנמר2014 מושמי  בחודש פברואר 407מתו

הביקורת בדקה באופ� . מושמי  לא מצויי  במערכת הארנונה לאותו החודש

 מושמי  אינ  2ל במערכת המימד ומצאה כי "שמי  הנ המו316פרטני את 

עלות  הכוללת של שני . רשומי  במערכת המימד כמתגוררי  ברמת השרו�

 : 260,5892 הנה 2013ואילו לשנת  2 241,800 הנה 2012מושמי  אלו לשנת 
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  :להל	 תרשי� הבדיקה ותוצאותיה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מוסד ז.ת

עלות 

לשנת 

2012 

לות ע

לשנת 

2013 

עלות 

לעירייה 

2013 

68235647 

כפר 

תקוה 

1822 

91,800 104,989 

26,247 

43262948 
רוחמה 

1861 
150,000 155,600 

38,900 

  241,800 260,589 65,147 

  

 :המלצות

יש לערו� השוואה תקופתית בי	 נתוני מערכת הנמר ובי	 נתוני מערכת המימד  .1

אמנ� מערכת .  שייכי� לעיריית רמת השרו	על מנת לוודא כי כל המושמי� אכ	

המימד מתעדכנת אחת לרבעו	 א� אי	 ממשק בי	 שתי המערכות ועל כ	 לא 

השוואה תקופתית שכזו . נית	 לדעת אילו מושמי� אינ� שייכי� עוד לעירייה

תביא לאיתור מהיר ועדכני של מושמי� אשר אינ� שייכי� עוד לעירייה ובכ� 

  .תחסו� כס' רב לעירייה

מערכת התחשבנות משרד  -  מסר

 הרווחה

בחינה האם המושם –מערכת הארנונה

 הארנונהקיים בקובץ משלמי

בדיקה פרטנית האם –מימד

ם קיים במימדהמוש

 לא כן

 תקין

 לא כן

 תקין
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יש לוודא קבלת חוזי שכירות עדכניי� או מסמכי� אחרי� המעידי� על  .2

  . שכירות ולתייק� בתיקי המושמי�

  

  :תגובת המבוקר

  

  אי השתייכות מושמי  לעירייה

ד חשבונאות וניהול .ר.ו( אג� הרווחה והקהילה מבצע באמצעות הבקרה החיצונית 

לגבי כל מערכת , תבקרה תקציבית הכוללת ג  הצלבת נתוני  תקופתי, )מ"בע

. שבאמצעותה אנו אמורי  לאתר מקרי  שאינ  שייכי  לעירייה, המושמי 

מוב� . הביקורת מטע  מבקר העירייה התקיימה בסמיכות לבקרה שוטפת זו

, ד חשבונאות .ר.שלאחר הביקורת ולאחר כל בקרה אחרת שוטפת שעור� משרד ו

נכתב , 2013החל מינואר . ו�אנו פועלי  לתיקו� הנתוני  הבודדי  הנדרשי  לתיק

אנו פועלי  . דיווח ובקרה,  רישו 1באג� נוהל פנימי לאחזקת חניכי  במוסדות

  .בהתא  לנוהל

נראה שטעתה הביקורת לגבי ,  לפי בדיקתי 1 מושמי 2עלויות כספיות בגי� 

ס "לפי הנחיות התע. קביעת העלויות לעירייה לגבי שתי ההשמות שצוינו

כיו  בני (מדובר בחוסי  אשר בזמ� השמת  היו בגירי  , חובדיקתנו מול הפיקו

והעירייה מחויבת בהמש� סידור  לתמיד בהתא  להוראות , תושבי העיר, )68

  . השתייכות1ס"התע

הסכומי  שצוינו על ידי הביקורת ה  עלויות כוללות ולא מה שמושת על , ככלל

 125%רק ב, טהעירייה משתתפת בהשמות בכלל ובאלו שצוינו בפר. העירייה

  .מהסכומי  שצוינו

פנינו לשתי , ואי� לי דר� לדעת מדוע, מאחר וההשמות המקוריות אינ� בידנו

אול  נענינו שג  ביד� , המסגרות במטרה לקבל מה� העתקי ההשמות המקוריות

בתקופת משרד , ככל הנראה בשנות השישי  של המאה שעברה. אי� שו  השמות

קבלנו משתי המסגרות אישור , לפיכ�.  בימנולא היו השמות במתכונת�, הסעד

למרות שמועד זה רשו  ג  . כתוב על מועד השמת החסויות אצל  לפי רישומיה 

  . בדוח מסגרות

, בדקנו פע  נוספת את הפרטי  הידועי  לנו לגבי השתייכות החסויות, בנוס�

תה ותישאר על עיריית י השני  האחרונות הי50 1ונראה שההשתייכות שלה� ב

  .רמת השרו�

מכיוו� שנהלי  הפנימיי  של האג� , יר אי� צור� במסמ� זה"עפ  1חוזי שכירות

נוהל פנימי זה הינו חלק מתהלי� . ה  לערו� ביקורי בית לפחות אחת לשנה
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יחד . ולמבקשי  סיוע כלכלי כלשהו בפרט, הקליטה והטיפול בלקוח באג� בכלל

  . להבא, ירותניתנו הנחיות לעובדי  לבקש חוזי שכ, ע  זאת

  

  :תגובת הביקורת

  

אי	 זה תקי	 כי בידי האג' לא מצויות ההשמות המקוריות של כלל המושמי� 

  .השרו	-הפעילי� ואי	 וודאות כי מדובר בתושבי רמת

  

  מושמי  בשני מוסדות במקביל .5

. לרוב לש� מילוי צרכי� טיפוליי�, מטופלי� רבי� מושמי� ביותר ממוסד אחד

דוגמא נוספת מבוגר המוש� .  אומנה הרשו� למעו	 יו�ילד במשפחת, לדוגמא

  ).ש"מע(בהוסטל וכ	 במפעל עבודה ושיקו� 

  :ממצאי 

.  מושמי  משובצי  ביותר ממוסד אחד35הביקורת בדקה בנתוני המסר ומצאה כי 

מבדיקה פרטנית מול עובדי הזכאות נמצא כי המדובר במושמי  הזכאי  להשמה 

  . תקי�–תעסוקה בגי� מגורי  וכ� השמה בגי� 

  

  השתתפות עצמית של מטופלי   .6

א� בחלק , עיקר המימו	 להשמה במוסדות מקורו במשרד הרווחה ובעירייה

. מהמקרי� נדרשת ג� השתתפות כספית של המטופל או של החייבי� במזונותיו

, הורי� אמורי� לשל� השתתפות עצמית עבור שהות ילדיה� במעונות, לדוגמא

  .מיות יו�במשפחות אומנה ובפני

, אי הקפדה על גביית השתתפות עצמית מ	 הלקוחות משמעה הפסד כספי לרשות

  . שכ	 גובה השתתפותה גדל בהתא�

הנחיות לגביית השתתפות הלקוחות "שנושאה , ס" לתע1.26' על פי הוראה מס

  ": בשירותי רווחה ברשויות מקומיות

את שירותיה לארגו	 החברה לאוטומציה במינהל השלטו	 המקומי בישראל נותנת "

על המשל� לחתו� על , על פי ההוראה". גבייה מרוכזת בשיטה כפי שתפורט להל	

על החברה . טופס ההוראה לחיוב חשבו	 הבנק ולמסור את ההוראה לבנק

לאוטומציה להנפיק לשירותי� החברתיי� מדי חודש דוח חישוב לנושא רווחה 

וכ	 דוח , ב-מספר זהות ולפי סדר אהכולל את כל ההשתתפויות לפי , חניכי� וזקני�
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האמור לכלול את רשימות הוראות קבע שלא , ב של חניכי� וזקני�"החזרי� ממס

  . כובדו על ידי הבנקי� מסיבות שונות

  

  :ממצאי 

לא כל תשלומי , )אלעד ועוד, אשדוד, כגו� הרצליה(בניגוד לרשויות אחרות  .1

 באמצעות הוראת ההשתתפות העצמית במחלקת הרווחה בעירייה מבוצעי 

 .ס"קבע או באמצעות החברה לאוטומציה כפי שמתבקש מהוראות התע

עובדות הזכאות מנהלות את מער� תשלומי ההשתתפות העצמית באופ� עצמאי  .2

כאשר עובדת אחת מנהלת גיליו� אלקטרוני ואילו העובדת השנייה על גבי 

עקב אחר לא רק שאי� שימוש באוטומציה לש  מ, כלומר. דפי  באופ� ידני

א� אי� אחידות בצורת הבקרה וכ� לא מתאפשרת בקרת שלמות , התשלומי 

 . כי בוצע חיוב ונתקבלו כלל תשלומי ההשתתפות העצמית

אי� במחלקה ריכוז מסודר של המוסדות בה  נדרשת השתתפות עצמית  .3

כ� שמנהלת המחלקה אינה יכולה , הנמצאי  בכל מסגרת המושמי  ומספר

יה יייה או חישוב מסודר בנוגע לגובה הכנסות העירלערו� בקרה על הגב

 . מגביית ההשתתפות העצמית

כמו כ� נמצא כי עובדות הזכאות אינ� עורכות השוואה אל מול פלט משרד  .4

הרווחה אשר מציג בי� היתר בצד כל מוסד ומוש  את גובה ההשתתפות 

 .העצמית

ת נמצא כי מבדיקת הגיליו� האלקטרוני אותו מנהלת אחת מעובדות הזכאו .5

עקב העובדה .  5,9372קיי  חוב לעירייה על ס� , 8/2013 – 9/2012לתקופת 

כי עובדת הזכאות האחרת מנהלת את התחשבנות ההשתתפות העצמית 

 .לא נית� היה לערו� בדיקה לגובה החוב הקיי  בקופה שלה, באמצעות דפי 

א כי אלו  מושמי  על מנת לווד1117הביקורת ערכה בדיקה מדגמית ידנית לכ .6

 2אכ� משלמי  את סכו  ההשתתפות העצמית לעיריית רמת השרו� ומצאה 

מושמי  אשר רשומי  כנמצאי  במסגרות א� לא נמצאו ברשימות עובדות 

 :כלומר לא חויבו בהשתתפות עצמית , הזכאות
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 מסגרת   לתשלו סכו   זהותמספר

xxxx 1,065.00 205421 13-ינו	רמת השרו  - 

  13-וינ 1,065.00 

  13-ינו 1,090.00 

  13-פבר 1,090.00 

  13-מר. 1,090.00 

  13-אפר 1,081.00 

xxxx 725.2 205421 12-נוב	רמת השרו  - 

  12-נוב 1,065.00 

  12-נוב 319.5 

  

  :תגובת המבוקר

  

שתי ההשמות המצוינות בסעי� זה הינ� השמות למרכז לטיפול ומניעת אלימות של 

מדובר בהשמות אשר העירייה קבלה בגינ� כס� ממשרד . ו�עיריית רמת השר

אכ� לא . הרווחה לתהלי� הטיפול באלימות במשפחה המתבצע במסגרת המרכז

מאחר ובתקופת , מבוצעת השתתפות עצמית במקרי  אלו בתחילת הקשר

אנו , האינטייק ובניית תוכנית ההגנה לאנשי  הנמצאי  בסיכו� גבוה לחייה 

א� , ד ומקבלי  תקציב לטיפול בה  במרכז למניעת אלימותשולחי  השמה למשר

זאת בהתא  לשיקול דעת מקצועי . אנו לא מתחילי  בגביית השתתפות עצמית

, לאחר שהאנשי  החלו בתוכנית הטיפול עצמה. וכמקובל במרכזי אלימות רבי 

 .ה  משתתפי  בהתא  לתערי� שנקבע

  

  :תגובת הביקורת

  .לאחר שהתחילו בתוכנית הטיפול, שמי� אלויש לפעול לגביית החובות ממו

  

 תיקי מושמי  המחויבי  בהשתתפות 20 1הביקורת ערכה בדיקה מדגמית ב .7

על מנת לבדוק הא  בכל התיקי  נמצאי  המסמכי  ) 'נספח ו(עצמית 

 :הדרושי  לצור� קביעת גובה ההשתתפות העצמית ומצאה כי

מית אשר נגבה בכל התיקי  מצאה הביקורת כי סכו  ההשתתפות העצ  .א

כ� , ס"בפועל מהמושמי  אינו תוא  את הסכו  אשר נקבע בתע
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שבמקרי  מסוימי  נגבה סכו  ביתר ואילו במקרי  אחרי  נגבה סכו  

 .בחוסר

 .בתיק אחד לא נמצאו תלושי שכר ופרטי חשבו� בנק  .ב

אסמכתאות אלה . בשלושה תיקי  לא נמצאה אסמכתא לגובה השכר  .ג

תנועות חשבו� /אישור מעסיק/ופס הצהרהט/עשויות להיות תלושי שכר

 . בנק

 .בשלושה תיקי  אי� פרטי חשבו� בנק  .ד

  

  :המלצות

, יש לנהל את כל מער� גביית ההשתתפות העצמית במערכת ייחודית לכ� .1

בדר� זו יש מעקב . כפי שנעשה ברשויות אחרות, כגו	 מערכת האוטומציה

 . בות המצטברי�וכ	 אחר החו, ברור אחר החייבי� בתשלו� וגובה התשלו�

יש לנהל במחלקה רשימה של כל המוסדות לה� קיימת השתתפות עצמית  .2

 .הנגבית באמצעות מחלקת הרווחה בעירייה

 .יש לפעול לגביית החובות משני� קודמות .3

 .יש לגבות את טפסי חישוב גובה ההשתתפות העצמית במסמכי� הנדרשי� .4

יה בחוסר או ביתר גב. ס"יש להתאי� את גובה הסכו� הנגבה להוראות התע .5

 .ס ואינה תקינה"מהווה עבירה על הוראות התע

  :תגובת המבוקר

  

  השתתפות עצמית של מטופלי 

  .רמת היעילות והבקרה גבוהה, לפיכ�. מערכת הגביה של האג� ממוחשבת1

, הוראות קבע. אנו מאפשרי  ללקוחות לבחור את אמצעי התשלו  הנוחי  לה 1

אי� צור� לכפות על , בימינו, לדעתי המקצועית. המחאות, מזומ�, כרטיס אשראי

צורת תשלו  זו מכבידה על חלק גדול . התושב תשלו  בהוראות קבע בלבד

באג� מתנהל רישו  ממוחשב באקסל של רוב מערכת , לפיכ�. מלקוחות האג�

  .המאפשר בדיקה בכל רגע נתו�, הגביה

אול  מדובר , ו� זהאנו מודעי  לחסר.   עובדת זכאות אחת אינה מתנהלת באקסל1

  . רק בחלק מהמסגרות
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  .כנדרש,  עובדת הזכאות עורכת תמיד השוואה אל מול פלט משרד הרווחה1

ה  אינ  , במקרי  בודדי , לעיתי .  כל המושמי  מחויבי  בהשתתפות עצמית1

  .ואנו פועלי  להסדרת חובותיה , משלמי 

דבר שמעיד על . ת מהשתתפות לקוחו98%גבה האג� , 2013בסו� שנת התקציב 1

המגע הישיר , לדעתי המקצועית. רמת מצוינות גבוהה ביותר בתהליכי הגביה

הוא המאפשר אחוזי גביה , ולא באמצעות הוראות קבע, והבלתי אמצעי ע  תושב

  .גבוהי  אלו

לעיתי  בהשמות . לא ידוע לי על החלטות כלשה� לגביה בחוסר או ביתר, ככלל1

  .רמת השרו� נקבעת השתתפות ייחודית למסגרתלמסגרות יומיות ייחודיות ל

, בתיקי לקוחות, לכאורה, שנמצא שחסרי ,  )'תלושי שכר וכד( חלק מהמסמכי  1

ייתכ� ויש מספר . טר  תויקו כיוו� שנמצאי  בעבודה שוטפת במדור הזכאות

  .תיקי  בה  חסרי  מסמכי 

  .באחריותנוכבכל תחו  מקצועי אחר ש, אנו פועלי  לשיפור מתמיד בנושא זה

  

  :תגובת הביקורת

, ע� זאת. מספר דוגמאות להפרשי� בהשתתפות העצמית' הביקורת ציינה בנספח ו

  .לא נתקבלה תגובה ממנהלת האג' באשר למקרי� הפרטניי� שצוינו בנספח

  

 ניהול רשומות בתיקי המטופלי  .7

  

יקי קובעי� את אופ	 ניהול ת" ניהול רשומות" בנושא 1.24ס " לתע5 – 3סעיפי� 

  . המטופלי�

בקשר לנושא , שנוצרו או התקבלו, תיק יכיל את כל המסמכי�" קובע כי 3סעי' 

  ". התיוק יהיה עדכני...לפי סדר כרונולוגי...התיק

ס זה קובע כי בי	 המסמכי� שיש לכלול לפי סעי' זה נמני� צילו� " לתע5.4סעי' 

  . גיליו	 טיפול ומסמכי� רפואיי�, ז.ת

  :ממצאי 

 תיקי  של מטופלי  החוסי  במוסדות 74סגרת הביקורת נבדקו במ, כאמור

  .שוני 
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קיו  גיליו� טיפול ומסמכי  , הבדיקה כללה קיומ  של מסמכי  עדכניי 

  .ז"רפואיי  מהעשור האחרו� וכ� צילו  ת

  :מהנתוני   עולה כי

 ).'נספח ג (2010 תיקי  מהמדג  לא נמצא גיליו� טיפול משנת 5 – ב  .1

 או שאי� כלל 2010חוסי  אי� מסמכי  רפואיי  משנת  מתיקי ה54 1 ב .2

 ). 'נספח ד(מסמכי  רפואיי  

לצור� זיהוי חד ערכי ואימות . ז. תיקי  מהמדג  אי� צילו  ת13 1ב .3

  ). 'נספח ה(נתוני  

ג  חוסי  במסגרות חו� ביתיות זכאי  לביקורי  ולקשר ע   הביקורת מעירה כי

  . יעוד לגיליו� טיפול מהעשור האחרו�ועל כ� ראוי היה שיהיה לה  ת, ס"עו

  

  :המלצות

יש להקפיד על תיוק כל המסמכי� בתיקי� האישיי� בכלל ובפרט על צילו�  .1

 .ומסמכי� רפואיי� שה� הכרחיי� לש� קבלת החלטות בנוגע למטופל. ז.ת

ס על מנת לוודא עמידה ברמת "יש להקפיד על רישו� מסודר של טיפול העו .2

 .מטופל וכ	 מעקב אחר הקשר ע� המטופלהאינטנסיביות שנקבעה ל

 

  חוסי  במוסדות1פיקוח ובקרה  .8

  

  רקע 8.1

החובה לבצע בקרה תקופתית אצל חוסי� לצור� שמירה על מאגר מידע עדכני 

בו ") נתוני יסוד אודות משפחות מטופלות ("1.19ס "ומדויק מעוגנת בהוראות תע

ל שוט' של המחלקה יש נקבע כי במקרי� של חוסי� השוהי� במעונות ללא טיפו

  .  לבצע בקרה תקופתית

כמו כ	 קיימות הוראות מיוחדות המתייחסות לפיקוח ובקרה לכל אוכלוסייה של 

  .  חוסי� הלוקי� בשכל� וקשישי�, כגו	 חוסי� מוגבלי�, חוסי�

לבקרה השוטפת על מצב החוסי� ולשמירת הקשר , כי מעבר לפ	 המקצועי, יצוי	

ייתכ	 , כ� למשל: ולה להיות ג� משמעות כלכליתעימ� על ידי המחלקה יכ

ביקור תקופתי במקו� היה מגלה . שהחוסה עבר מהמוסד א� המחלקה לא עודכנה

כ� שעלויות , שהוריו של החוסה עברו מהעיר, כמו כ	 ייתכ	. עובדה זו בזמ	 אמת
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ההחזקה של החוסה צריכות להיות מועברות לעיר מגוריה� החדשה זאת  על פי 

  .  תקנות טיפול בנזקקי�הוראות 

  

  פיקוח על חוסי  בעלי נכות ומוגבלות8.2

 וע� חוסי� בעלי נכות ומוגבלותקשר ע� ס קובע כי על המחלקה לשמור על "התע

ס להיות מוזמ	 "אחת לשנה אמור העו, י תכתובת וקשר טלפוני"משפחותיה� ע

  . לדיו	 במסגרת

כות ומוגבלות במסגרות חו. נוהל השמת אנשי� ע� נ" בנושא 5.4ס " לתע10סעי' 

  : קובע כי21/1/10מתארי� " ביתיות

  .י תכתובת וקשר טלפוני" המחלקה תמשי� לשמור על קשר ע� הנכה ומשפחתו ע-

ס המטפל מהמחלקה לשירותי� חברתיי� לדיו	 ע� הצוות " אחת לשנה יוזמ	 העו-

  .הרב מקצועי של המסגרת אודות הדייר

ס במסגרת שיועבר לגור� "י העו"סוציאלי עח " אחת לשנה לפחות ימולא דו-

למפקח המחוזי על המחלקה לשירותי� חברתיי� ולתיקו האישי של האד� , המפנה

  . ע� נכות במסגרת

  .  תיקי� של חוסי� בעלי נכות ומוגבלויות 12במסגרת הביקורת נבחנו 

  :ממצאי 

 �א היה ל כי  תיקי  שנבדקו במחלקת נכי  ושיקו  בארבעה תיקי  עולה12מתו

ח סוציאלי אודות חוסי  "אי� הקפדה על תיעוד דו, כמו כ�. קשר סדיר ע  החוסי 

  .  מוגבלי  אחת לשנה

 : להל� פירוט ממצאנו

ועוסק בבקשה לעובד , 2005מסמ� טיפול אחרו� בתיק הנו משנת  1בתיק א  •

 .אי� התכתבויות נוספות ע  החוסה. זר

יווח העובדת הסוציאלית ד, 2011מסמ� טיפולי אחרו� משנת  1בתיק ב  •

 .מהמסגרת

 .2008מסמ� טיפולי אחרו� משנת  1בתיק ג  •

  .אי� מסמ� טיפולי מהעשור האחרו� 1בתיק ד  •
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  :המלצות

ס הקובעות כי יש לשמור על קשר ע� החוסה הנכה "להקפיד על הוראות התע .1

 .ובני משפחתו ולהופיע לדיו	 ע� הצוות של המוסד הד	 בעינינו של החוסה

 לשנה לפחות דוח סוציאלי שיופנה למפקח המחוזי ולגור� למלא אחת .2

 .המפנה

זאת , ש מתקיימות"למסד מנגנוני בקרה ופיקוח שיבטיחו כי הוראות התע .3

  . באמצעות סקירת התיקי� של חוסי� בעלי מוגבלויות או נכות

 

  פיקוח על חוסי  קשישי 8.3

 קובע כי על ":השמת זקני� תשושי� במעונות" בנושא 4.8ס " לתע18.1סעי' 

המחלקה לשירותי� חברתיי� לבצע מעקב אחר תפקודו של הזק	 במעו	 לפחות 

  . אחת לשנה

  

  :ממצאי 

תיקי  אי�  ונמצא כי בשלושה תיקי  של קשישי  12במסגרת הביקורת נבחנו 

קיו  בקרה תקופתית וקשר סדיר ע  חוסי  קשישי  במוסדות על הקפדה 

  .ס"לפחות אחת בשנה כנדרש מהוראות התע

 :  להל� פירוט התיקי 

 .16/1/13מסמ� אחרו� בתיק מתארי�  1בתיק א  •

 .20/2/07מסמ� אחרו� בתיק מתארי�  1בתיק ב  •

 .12/12מסמ� אחרו� בתיק מתארי�  1בתיק ג  •

  

  :המלצות

ס המחייבות מעקב אחר תפקודו של החוסה הקשיש "להקפיד על הוראות התע .1

 .במעו	 לפחות פע� בשנה

 .ס מתקיימות"וח ובקרה במטרה להבטיח כי הוראות התעלמסד מנגנוני פיק .2
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  :תגובת המבוקר

  

  רישו  בתיקי לקוחות ופיקוח חוסי  במוסדות 

ע  ,כפי שכבר צוי�, וישתפר, ר באופ� מסודר"רישו  בתיקי לקוחות מתבצע עפי

 1בקרה בנושא זה מתבצעת כאחת לחודשיי . המעבר לניהול תיק ממחושב

של משרד הרווחה ואנו פועלי  לתיקוני  בהתא  על ידי הפיקוח , שלושה

  .להנחיות הפיקוח

, לצערי, חלק מהתיקי  שנדגמו הינ  סידורי  של שני  ואי� כל אפשרות

ביקור של עשרות חוסי  במסגרת חו� ביתיות הינה מטלה . להשלמת המסמכי 

בהתא  לסדרי עדיפויות  מקצועיי  הנקבעי  על ידי הנהלת . שאינה ברת ביצוע

, ככלל. אנו מקפידי  על ביצוע מטלה זו בסידורי קטיני  בסיכו� בפנימיות, אג�ה

  . ההחלטה על ביקור במסגרות הינו שיקול דעת מקצועי

ח "ס מאשר את דו"העו. אחת לשנה, אנו מקבלי  דיווחי  בכתב מרב המסגרות

  .השנתי ומחויב לבדיקה זו) נשאר\עוזב(המסגרות 

. ות חו� ביתיות הינה מטלה שאינה ברת ביצועביקור של עשרות חוסי  במסגר

  .מ לעמוד בקשר ע  מאות חוסי "אנו עושי  ככל הנית� ע, יחד ע  זאת

בנושא חוסי  במסגרות ואנו ) נשאר/דוח עוזב(העובדי  מחויבי  לבקרה שנתית 

  .לא חותמי  על הדוח מבלי שהעובד מוודא מצב החוסה במסגרת

בהתא  למאפייני הסידור , יקול דעת מקצועיההחלטה על ביקור במסגרות הינה ש

 .וסדרי עדיפויות מקצועיי  הנקבעי  על ידי הנהלת האג�

  

  :תגובת הביקורת

  : כי5.4 ש"הביקורת חוזרת על הוראות התע

ס המטפל מהמחלקה לשירותי� חברתיי� לדיו	 ע� "אחת לשנה יוזמ	 העו" •

  ".הצוות הרב מקצועי של המסגרת אודות הדייר

ס במסגרת שיועבר לגור� "י העו"ח סוציאלי ע" לפחות ימולא דואחת לשנה" •

למפקח המחוזי על המחלקה לשירותי� חברתיי� ולתיקו האישי של , המפנה

  ". האד� ע� נכות במסגרת
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  נספחים

  'נספח א

רמת אינטנסיביות  שם המושם ז מושם.ת

 בנמר

תאריך טיפול 

 אחרון 

Xxxx xxxx 12/04/2013 גבוהה 

Xxxx xxxx 12/09/2013 גבוהה 

xxxx xxxx 28/10/2013 גבוהה 

xxxx xxxx 24/07/2013 גבוהה 

xxxx xxxx 09/09/2013 גבוהה 

xxxx xxxx 15/10/2013 גבוהה 

xxxx xxxx 10/04/2013 גבוהה 

xxxx xxxx 20/05/2013 גבוהה 

xxxx xxxx 30/09/2013 גבוהה 

xxxx xxxx 10/09/2013 גבוהה 

xxxx xxxx 23/10/2013 בוההג 

xxxx xxxx 13-אוג גבוהה 

xxxx xxxx 26/08/2013 גבוהה 
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  'נספח ב

 שכירויות על פי נמר ללא מסמכי שכירות קיימים

 שם המושם ז מושם.ת
פי -קוד בעלות על

 נמר

מסמכם 

 נדרשים

xxxx xxxx 3- לא קיים שכירות 

xxxx xxxx לא קיים 3-שכירות 

xxxx xxxx 3 - לא קיים שכירות 

xxxx xxxx 3- לא קיים שכירות 

xxxx xxxx 

 שכירות - 3

-קיים 

2011 

xxxx xxxx 3- לא קיים שכירות 

xxxx xxxx 3- לא קיים שכירות 

xxxx xxxx 3 -  שכירות

 לא קיים פרטית

xxxx xxxx 3 -  שכירות

 לא קיים פרטית

xxxx xxxx 3 -  שכירות

 לא קיים פרטית

xxxx xxxx 3 - ות שכיר

 לא קיים פרטית

xxxx xxxx 3 -  שכירות

 לא קיים פרטית

xxxx xxxx 3 -  שכירות

 לא קיים פרטית
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  'נספח ג

 2010אין גיליון טיפול משנת 

 הורה. ז.ת שם המושם ז מושם.ת
תאריך טיפול 

 אחרון 

xxxx xxxx    אין 

xxxx xxxx   20/02/2007 

xxxx xxxx 

  

31/3/05 - 

 בקשר מכתב

אין . ד זרלעב

התכתבויות עם 

 המושם

xxxx xxxx   אין 

xxxx xxxx 

xxxx 

 כוון אין

שמדובר בתיק 

 חלקי
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  'נספח ד

 2010בחינת קיום מסמכים רפואיים עדכניים טרם שנת 

 מסמך רפואי אחרון שם המושם ז מושם.ת

xxxx xxxx 05/10/2009 

xxxx xxxx 31/10/2010 

xxxx xxxx 02/11/2006 

xxxx xxxx 26/07/2010 

xxxx xxxx 17/11/2010 

xxxx xxxx 27/12/2002 

xxxx xxxx 11/11 ניצן 

xxxx xxxx אין 

xxxx xxxx 08-יונ 

xxxx xxxx 93- דצמ 

xxxx xxxx אין 

xxxx xxxx אין 

xxxx xxxx 2004 

xxxx xxxx 04/05/2005 

xxxx xxxx 06/12/2009 

xxxx xxxx 22.2.95 

xxxx xxxx 30.7.91 

xxxx xxxx 19.7.11 

xxxx xxxx אין 

xxxx xxxx אין 

xxxx xxxx אין 

xxxx xxxx אין 

xxxx xxxx אין 

xxxx xxxx אין 

xxxx xxxx אין 

xxxx xxxx 07/04/2008 

xxxx xxxx 20/03/2008 

xxxx xxxx 12/12/2010 

xxxx xxxx 05/08/2008 
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  'נספח ה

 ז.בדיקת קיום ת

 הורה. ז.ת שם המושם םז מוש.ת
ז .צילום ת

 הורה

xxxx xxxx xxxx אין 

xxxx xxxx  אין 

xxxx xxxx  אין 

xxxx xxxx  אין 

xxxx xxxx  אין 

xxxx xxxx  אין 

xxxx xxxx  אין 

xxxx xxxx  אין 

xxxx xxxx  אין 

xxxx xxxx  אין 

Xxxx xxxx  אין 

Xxxx xxxx אין אין 

Xxxx xxxx אין אין 
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   בחינת השתתפות עצמית –' נספח ו
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  דוח ביקורת בנושא

        מוקד העירוניה
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  המוקד העירוני 
  

  :תמצית מנהלי�

לא קיי� נוהל לשעת חירו� אשר מפרט את התנהלות המוקד בשעת  .1

 .חירו�

המוגדרות לא מתקיי� פיקוח של מנהל המוקד על כלל הפעילויות  .2

 . בנוהל בעבודהותפקידבמסגרת 

אינ	 רלוונטיות וא' , אינ	 מעודכנותישנ	 הנחיות בנוהל העבודה אשר  .3

 .אינ	 מיושמות

 .בגי	 תלונות שהתקבלו בעת הפסקת פעילות המחשבלא קיי� תיעוד  .4

 .  נוהלכתיבת הנוהל ו לא נעשו רענוני� לעובדי� לעניי	  המאז  .5

לת הפנייה אפשרות להזי	 את אופ	 קבלא קיימת במערכת המחשוב  .6

 .למוקד

 . אפשרות לסיווג התלונה לפי רמת חשיבותהCRM במערכת קיימתלא  .7

ועל כ	 לא נית	 להעביר CRMמערכת לא כל מחלקות העירייה מחוברות ל .8

 .לכל המחלקות את הפניות בדר� ממוחשבת

לא כל מנהלי המחלקות בעירייה מפקחות על הטיפול בפניות המועברות  .9

 .אליה�

 אינה כוללת הגדרת בנק של מדדי זמ	 מת בעירייההקיישירות האמנת  .10

 .פניותהשירות לטיפול וסגירת 

  . קיי� נוהל למת	 תשובה לתושב בנוגע לפנייתולא  .11

 . נוהל לעניי	 סקר שביעות רצו	 התושבי�לא קיי� .12

 .  לא מופקי� דוחות לביצוע ביקורת ובקרה על טפול המחלקות בפניות .13

 .מחלקות על הטיפול בפניות הציבורלא מתנהלי� דיוני� בפורו� מנהלי  .14

 .ישיבה ע� מנהל המוקד טר� החלטה על תקציב המוקדלא נערכת  .15

 

  :המלצות 

יש למנות למנהל המוקד סג	 אשר תפקידו בי	 היתר יהיה למלא את מקומו  .1

  . של מנהל המוקד בא� נבצר ממנו למלא את תפקידו

ני ולהקצות עובדי� לערו� הפרדה בי	 פעילות המוקד לפעילות מוקד	 עירויש  .2

 .מסוימי� לתפקיד מרכז	 העירייה על מנת לאפשר למוקד פעילות סדירה
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 .והל העבודה ולהתאימו לצרכי� המשתני�יש לעדכ	 את נ .3

 .יות אנונימיותיש להוסי' בנוהל העבודה הנחיות בנוגע לטיפול בפנ .4

שקול התאמה או שדרוג מערכת המחשוב על מנת לאפשר הזנת  ליש .5

 .פי� לביצוע ביקורת ובקרה על פעילות המוקד והטיפול בפניותפרמטרי� נוס

  .דרוש ממנהלי המחלקות ביצוע פיקוח נאות על הטיפול בפניותלעל העירייה  .6

 . על הטיפול שבוצעCRMמפורט במערכת עדכו	 לדרוש העירייה יש  .7

 .המוקדלהקלטת שיחות מומל. לשקול שילוב של מערכת  .8

 המוקד והפצתו למנהלי המחלקות לצור� יש לדרוש הפקת דוחות על פעילות .9

 .הפקת לקחי�

 .יו	 בפורו� מנהלי מחלקות העירייה על הטיפול בפניות הציבור דיש לקיי� .10

 .להטמיע ביצוע סקר שביעות רצו	 לצור� ביקורת ובקרהיש  .11
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7 

  המוקד העירוני
  

  

  כללי  .1

תלונות , עיריית רמת השרו	 מפעילה מוקד עירוני לקבלת פניות 1.1

ת מתושבי העירייה העברת� לאגפי העירייה השוני� ולביצוע והודעו

 .  מעקב אחר הטיפול בפנייה

 . ימי� בשנה לרבות שבתות וחגי�365, 24/7המוקד פועל  1.2

 .המוקד כפו' באופ	 ישיר  למנהל אג' הביטחו	 בעירייה 1.3

 3-ב,  עובדי קבל	 חיצוני2- עובדי עירייה ו8.  עובדי�10במוקד עובדי�  1.4

 .משמרות

קורת מציינת כי באתר העירייה מצוי	 כי המוקד העירוני משמש הבי 1.5

 :לצרכי� הבאי�

על מנת לבצע ...לשפר את איכות השירותי� הניתני� לתושבי�"..  

  . שעות ביממה24מופעל מוקד המטפל בכל פניות התושבי�   זאת 

פנייה המחייבת את . כל פניה טלפונית של התושב זוכה למענה" 

מסוימת עוברת למעקב אחר ביצוע פעילות התערבותה של יחידה 

  ".היחידה ועמידתה ברמת השירות שנקבעה

  "המוקד מספק מידע לכל הפוני� בכל הקשור לפעילות העירייה"..  

  ".ח"בשעת חירו� מהווה מוקד חירו� עד להקמת מוקד מל"  

 :תגובת מנהל אג' ביטחו	

ק אב נוהלי אג� הביטחו� תי,  בהתא  לתפיסת הביטחו�106מוקד "

רשותי והנחיות גופי חירו  ומשרדי ממשלה ממשי� לתפקד כמוקד 

 בחירו  תחת הנחיות אג� הביטחו� והוראות בהתא  למצב 106

כאשר מיקומו משתנה כמת� מענה בטיחותי , הבטחוני שהוכרז

  ".ח"ותפעולי לעובדי המוקד למרכז ההפעלה בעיר ואי� קשר למל

למנהל . 2005מספטמבר מר יהודה קצב משמש כמנהל המוקד החל  1.6

 .או ממלא מקו�/לא מונה  סג	 ו, המוקד
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יש למנות למנהל המוקד סג	 אשר תפקידו בי	 היתר ,לדעת הביקורת

יהיה למלא את מקומו של מנהל המוקד בא� נבצר ממנו למלא את 

  . תפקידו

  :תגובת מנהל המוקד

  ".לדעת מנהל המוקד יש למנות סג� למנהל המוקד"

 :יטחוןתגובת מנהל אגף ב

הדבר לא בוצע עקב שיקולי  שוני  , יש למנות סג� למנהל המוקד"

למרות דיוני  ופגישות שערכתי בעניי� לדוגמא באג� משאבי אנוש 

עובד שימונה לסג� נדרש מכרז ותגמול , נמסר כי נדרש קידו  העובד

  ".עד היו  לא בוצע. כספי

  

ה באתר פניי, הפניות למוקד מגיעות באמצעות פניות טלפוניות 1.7

י "או התראה ע, באתר הפייסבוק העירוני, האינטרנט של העירייה

 . תצפית	 של המוקד במצלמות הפרוסות בעיר

 :המוקד מפעיל לצור� פעילותו את המערכות הבאות 1.8

 לניהול הפניות –) מערכת מחשוב לניהול לקוחות(CRMמערכת  1.8.1

  .שמגיעות למוקד

 .ות למוקד לניהול מער� השיחות הנכנס–מרכזיה טלפונית  1.8.2

 מצלמות אבטחה הפרוסות ברחבי –מערכת מצלמות ובקרה  1.8.3

  .העיר במוקדי� ציבוריי�

המוקד משמש ג� כמרכזיה של העירייה ועובדי המוקד אחראי� ג�  1.9

לתת מענה טלפוני לתושבי� הפוני� למרכזייה ולנתב את השיחות 

בשעות הבוקר קיי� עומס של שיחות , הואיל וכ�.למחלקות השונות

  . וזמ	 ההמתנה למענה טלפוני מהמוקד הינו ארו� מהרגיל נכנסות

הביקורת מציינת כי רצוי לערו� הפרדה בי� פעילות המוקד לפעילות 

מוקד� עירוני ולהקצות עובדי  מסוימי  לתפקיד מרכז� העירייה על 

  .מנת לאפשר למוקד פעילות סדירה בעבודתו
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 מרכז� מתקיי  הלי� של גיוס והכשרה של לדברי מנהל המוקד

העירייה אשר תפקידו ייוחד לצור� מענה לשיחות המופנות 

  .למרכזייה

  :תגובת מנהל המוקד

  ".ישנו מרכז� לעירייה שעובד מזה כתשעה חודשי "

  

אשר נות	 מענה " מרכז מבצעי�"בזמ	 חירו� משמש המוקד העירוני כ 1.10

 .בשעת חרו� לתושבי העיר

אשר מפרט את הביקורת מציינת כי לא קיי  נוהל לשעת חירו  

התנהלות המוקד בשעת חירו  וכל הידע הקיי  וההתנהלות הנדרשת 

  .הינ  בהתא  לידע והניסיו� של מנהל המוקד לאור� השני 

  :תגובת מנהל המוקד

  ".ישנו נוהל כתוב של הפעלת מוקד העירייה בשעת חירו "

הביקורת מציינת כי הנוהל אליו מתייחס מנהל המוקד הינו נוהל חדש 

" מצב חירו " וכי בעיו� ראשוני לא נמצאה בו הגדרה ל2015ר מינוא

  .ורובו מתייחס להיערכות בזמ� פיגוע טרור

 :תגובת מנהל אג� ביטחו�

 נוהל מעבר משגרה 2013מנהל האג� הכי� והפי� בחודש ינואר "

לחירו  הכולל הגדרת מצב חירו  והמציי� בדיוק כיצד לפעול במצב 

אג� הביטחו� ומחלקות או אגפי ...חירו  בהתא  לסוג ההכרזה 

העירייה יפעלו בשעת חירו  בהתא  לסוג האירוע והכרזתו החוקית 

ופועל יוצא מכ� הינו ...או פיקוד הצבא...תחת פיקוד משטרת ישראל

י אג� הביטחו� בהתא  ואשר "הפצת נהלי  וסדר פעולות שהופצו ע

 העירייה לאגפי, מאוגדי  בקלסר נוהלי אג� הביטחו� ומחלקת חירו 

  .או מחלקות העירייה

 �לעניי� התנהלות המוקד לאור הידע והניסיו� של מנהל המוקד לאור

העיר רמת השרו� לא ...2005מנהל המוקד הינו בתפקידו משנת , שני 

אשר ... ולא נשמעו אזעקות בעיר2005הייתה תחת איו  ישיר משנת 

על כ� שהמוקד העירוני לא פ...הצריכו מעבר משיגרה לחירו 
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המוקד לא ". צוק אית�"ו " עמוד ענ�"במתכונת חירו  פרט למבצע 

ולא כמענה מתכלל ... התמודד ע  הערכות זו  לא בבניית כח האד 

יתכ� . נדרש לסוגיות אשר בטיפול המוקד העירוני במצב חירו 

מכא� שלא ברור לי ... שהמוקד עסק בשני  עברו בתרגול והערכות

  ".איזה ניסיו� מדובר

רת מציינת כי נוהל מעבר משגרה לחירו  אליו מתייחס מנהל הביקו

האג� הוצג לביקורת לראשונה במסגרת תגובתו ועושה רוש  כי אינו 

  .מוכר כלל למנהל המוקד ולעובדיו

 

לדברי מנהל המוקד הנוהל .  לביקורת הוצג נוהל עבודה הקיי� במוקד 1.11

.  יקול דעתו לפי ש2005הוכ	 על ידו לאחר כניסתו לתפקיד בשלהי שנת 

 :הנוהל מפרט את הנקודות הבאות

 : מטרות הביקורת כוללות בי	 היתר–. מטרות המוקד .1

 ".המוקד העירוני פועל בכל שעות היממה במש� כל השנה"  .א

המוקד העירוני מטפל בפניות הציבור אודות מפגעי� "  .ב

 ".ותקלות בכל המערכות העירוניות

קות השונות המוקד מקבל את הפניות ומעביר	 לטיפול המחל"  .ג

 ".בהתא� לסוג המפגע ומוודא את גמר הטיפול, בעירייה

במוקד העירוני נית	 לקבל מידע על כל פעילות העירייה "  .ד

 ".ומוסדותיה

 :המוקד מתחייב "  .ה

  . לשפר השירות לתושבי העיר. 1  

  .לתת שירות איכותי לתושב. 2  

 ."לתת מידע עדכני ואמי	. 3  

 :לקבלת טיפול יעיל הציבור מתבקש "  .ו

  .לגלות ערנות ותשומת לב למפגעי� ותקלות ולדווח בהתא�. 1  

  .למסור למוקד	 את מלוא המידע הנדרש. 2  

  ."הטלפו	 לבירורי� נוספי�' להשאיר את ש� הפונה ומס. 3  
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הביקורת מציינת כי לא נמצא שהנחיות אלו מפורסמות לציבור 

  .באתר האינטרנט או בדר� אחרת

  :תגובת מנהל המוקד

ל המוקד יש לצר� את ההנחיות לציבור באתר האינטרנט לדעת מנה"

  ".של העירייה

 :תגובת מנהל אג� ביטחו�

תכני ותפקידי המוקד העירוני באתר האינטרנט העירוני ראוי  "

לא . לשיפור מיידי ולהתאימ  בהתא  לאפיו� המוקד העירוני

י "אתר האינטרנט מנוהל ומתוחזק ע. באחריות המוקד ואג� הביטחו�

  ..".ת תקשוב טכנולוגיות ורפרנט עירוני לנושאמחלק

 

 מפורט המבנה הארגוני של המחלקה ככלל ואת –מבנה המחלקה  .2

 :מסגרת תפקידו של כל בעל תפקיד בפרט

מנהל המוקד העירוני אחראי  לתפעול התקי	  "–מנהל  המוקד  .1

 :והשוט' של המוקד

 . אחראי על איוש המוקד  כל יו� בכל ימות השנה  .1.1

 . פתיחת המוקד בעתות כוננות ובשעת חרו�אחראי על .1.2

אחראי על רישו� תקי	 של כל תלונה המתקבלת ביומ	  .1.3

 .תלונות

אחראי על מת	 מענה ראשוני לגבי טיפול במפגעי�  .1.4

 .המחייבי� טיפול דחו'

אחראי על העברת התלונות למחלקות השונות של  .1.5

 .העירייה לש� המש� טיפול

של מנהל , א  בכלל, ועדהביקורת לא מצאה כי מתקיי  פיקוח מת

  . לעיל, המוקד על כלל הפעילויות המצוינות במסגרת תפקידו

  :תגובת מנהל המוקד

עבודת מנהל המוקד כאחראי על המוקדני  בטיפול בתלונות "

  ".היא סדר יו  רגיל במוקד העירוני, יומיומיות ובסגירת תלונות
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 :תגובת מנהל אג� ביטחו�

זה בדיוק תפקידו של הסג� בנושאי , ג�כחלק מניהול המוקד ומינוי ס"

יש לבנות במערכת המחשוב טופס . בקרה על אופ� העבודה והפעילות

יש לבצע הכשרות ולמידה למנהל , יעודי לבקרה על מנת לפעול כנדרש

  ".המוקד לביצוע בקרה כנדרש

 מוקדני� .2

 " עובד המוקד הוא עובד עירייה" 2.1

 כפי פ תכנו	 עבודה שבועי"עובד המוקד יעבוד ע" 2.2

 ...".שנקבע  על ידי מנהל המוקד

העובד כפו' מבצעית לראש המשמרת , במשמרתו" 2.3

 ". וימלא את הנחיותיו השוטפות כנדרש

 "....הועבד ידפיס כרטיס נוכחות" 2.4

מוקד : עובד ינהל שיחה לאחר פתיחה בזיהוי אישי" 2.5

 ...."ת/עיריית רמת השרו	 שלו� מדבר

 שבתחו� על העובד מוטלת חובה לקבלת כל הפניות" 2.6

 ."האחריות של העירייה והמוקד

קיימי  מוקדני  אשר אינ  עובדי , למרות האמור בנוהל

. זאת ועוד לא קיי  מנהל משמרת. אלא עובדי קבל�, עירייה

לדעת הביקורת יש לעדכ� את נהלי  אלו בשינויי  

במתבקשי  למצב בפועל או לחילופי� למנות מנהלי משמרת 

  .בהתא  לנוהל

  :המוקדתגובת מנהל 

דר� מוקד (ישנ  עדיי� עובדי קבל� שעובדי  במוקד "

  )".מטרה

  " ג  לדעת מנהל המוקד יש למנות"
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  :לית העירייה"תגובת מנכ

יש לדאוג לרישו  כל הפניות במוקד העירוני בטר  "

העברת  למחלקות יש לוודא ביצוע המטלות על פי תקני 

  ".הזמ� באמנת השירות של העירייה

 :� ביטחו�תגובת מנהל אג

י משאבי אנוש מאויש המוקד "בהתא  לתק� שנקבע ע"

כאשר במצב נכו� להיו  כשאי� הפרדה . בעובדי  מ� המניי�

 למוקד הרואה אשר העובד הינו עובד קבל� 106בי� מוקד 

ראוי וצרי� כי עובדי . הנות� מענה במקביל לעבודת המוקד

  יהיו עובדי עירייה בעלי רקע בתחו  ניהול106מוקד 

ולבצע עבור העובדי  . ט ולא עובדי קבל�"משל/מוקד

  ".הקיימי  הכשרות ייעודיות

 

 מרכז	 .3

  ". י עובד עירייה קבוע"משרה זו מאויישת ע"

תפקידו לתת מענה טלפוני לתושבי� הפוני� למרכזייה ולנתב "

  ".את השיחות  למחלקות השונות

אויישה במהל� הביקורת בימי  ובשעות " מרכז�"משרת 

� איננו כל המוקדני  מבצעי  את עבודת המרכז� שהמוקד

  . כחלק מעבודת 

לדברי מנהל המוקד מתקיי� הלי� של גיוס והכשרה של מרכז	 

  .לעירייה אשר תפקידו ייוחד לצור� זה בלבד

  :תגובת מנהל המוקד

  "משרה זו מאויישת כתשעה חודשי "

  :לית העירייה"תגובת מנכ

  ".המרכז� נקלט כעובד הרשות"
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 :ת מנהל אג� ביטחו�תגוב

על . לא בתחו  אחריות אג� הביטחו� וכ� צרי� להישאר"

המרכז� להיות עצמאי בכפו� למחלקה או האג� שיקבע ולא 

  ".המוקד העירוני

 

 מוקדני תגבור  .4

 קקנוע .5

 מופיעי� בתוכ	 הענייני� של 5 ו 4הביקורת מציינת כי סעיפי� 

לדעת , הנוהל א� לא נית	 בגינ� כל פירוט בגו' הנוהל

הביקורת יש לתת פירוט מלא בגי	 מסגרת תפקיד� של מוקדני 

  .התגבור והקקנוע

  :לית העירייה"תגובת מנכ

במקרה של פניות , ח גינו�"י ממ"עובדי הקקנוע מנוהלי  ע"

 ".מוקד ישנה פניה א� אליה  לטיפול מיצוי

  –איתור מפגעי�  .6

� קיימת פונקציה של עובד אשר מסייר ברחבי העיר בהתא"...

המפגעי� מועברי� למוקד מידי יו� . לרשימה המצויה בידו

הודעה על כ� נמסרת למוקד	 , ביומו ובמידה והמפגע מסוכ	

  ..."מיידית

  . הביקורת מציינת כי במוקד העירוני לא קיימת פונקציה זו

  :תגובת מנהל המוקד

קיימת פונקציה של עובד שמאתר מפגעי  והוא תחת "

  ".אחריות אג� הביטחו�

  :לית העירייה"ובת מנכתג

שמסייר בשכונת נווה ג� ) נ.ד(עובד ) 1:  פונקציות2קיימות "

שמסייר בעיר ומביא ) ב.ד(עובד נוס� ) 2. ומאתר נפגעי 

בנוס� כלל המנהלי  הונחו לדווח על מפגעי  עד ) 3. מפגעי 

  ". לית"לרמה של ראש עירייה ומנכ
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 :תגובת מנהל אג� ביטחו�

 עובד אד  אשר תפקידו לאתר במחלקת פיקוח עירוני"

ל מסייר מדי יו  ומדווח בטופס יעודי על "הנ. מפגעי  בעיר

 �מפגעי  שהבחי� ומעביר המידע למוקד העירוני להמש

  ".טיפול מול הגורמי  הרלוונטיי 

 

 חג ובמקרי חירו� , כונני� לערבי חג .7

למנהל המוקד העירוני רשימה של עובדי� אשר משמשי� "

  ...".חג ובעתות חרו�, � בערבי חגככונני� ומגויסי

  :לית העירייה"תגובת מנכ

לית ומקבלת את "רשימת הכונני  מועברת לידיעת המנכ"

  ".אישורה

 

הכוללי� התייחסות כללית ללוחות הזמני� -נוהלי עבודה בסיסיי�  .3

 :ולמטלות לכל אחת מהמשמרות

  משמרת בוקר  3.1

ילה על ע� ההגעה למשמרת יש לבצע חפיפה ע� מוקד	 הל"   .א

 אירועי� חריגי� שהתרחשו במהל� המשמרת 

הביקורת מציינת כי רצוי לעשות חפיפה על כל האירועי  לרבות 

  .או טר  נסגרו ולא רק אירועי  חריגי \אירועי  שטר  טופלו ו

  :תגובת מנהל המוקד

תפקידו של מוקד� בוקר לעבור על כל הארועי  שלא נסגרו מיו  "

  ". טופלואמש ובכל פניות שעדיי� לא

 :תגובת מנהל אג� ביטחו�

. מדובר בהנחיות שעל מנהל המוקד להקפיד בהחלפת משמרת"

לא (יש לעדכ� את נוהל המוקד בהתא  לאפיו� פעילות המוקד 

  )".י אג� הביטחו� מסיבות שונות"בוצע ע
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 ...". להעביר את כל הפניות למחלקות "  .ב

 ...." לסגור את כל הפניות שטופלו במהל� הלילה"  .ג

במהל� היו� יש לעקוב אחרי הפניות שבטיפול  המחלקות "  .ד

 ." השונות ולוודא שאכ	 מטפלי� בה�

 ".לפני סיו� משמרת יש לסגור פניות מול קבל	 הביובית"  .ה

 ".לסגור פניות חשמל מול מחלקת החשמל' ה',ג',בימי� א"   .ו

  

הביקורת מציינת כי לא מצאה סיבה מדוע יש התייחסות א� ורק 

כמו כ� ההתייחסות לעניי� סגירת פניות , מללפניות בנושא חש

בשל הטיפול בנושא , מול קבל� הביובית אינה רלוונטית כלל

ציי� , המי  והביוב על ידי חברת שרוני  בפנייה למנהל המוקד

  . זה כי הסעיפי  אינ  רלוונטיי  לזמננו

  :תגובת מנהל המוקד

  ".תתפקידו של המוקד� לסגור פניות שטופלו לגבי כל המחלקו"

  :לית העירייה"תגובת מנכ

לית העירייה סבורה שיש צור� בבדיקה למול התאגיד על "מנכ"

טיפול במפגעי  שמתקבלי  במוקד העירוני על מנת לתת מענה 

  ".בעת פניות

  

  משמרת צהריי�  3.2

ע� ההגעה למשמרת יש לבצע חפיפה ע� מוקד	 הבוקר על "  .א

 ".אירועי� חריגי� שהתרחשו במהל� המשמרת

ורת מציינת כי רצוי לעשות חפיפה על כל האירועי  הביק

או שטר  נסגרו ולא רק על אירועי  \שטר  טופלו ו

  .חריגי 
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  :תגובת מנהל המוקד

מוקד� צהריי  מגיע כחצי שעה לפני המשמרת ועושה "

  ".חפיפה ע  מוקד� הבוקר לגבי כל הפניות שטר  טופלו

 :תגובת מנהל אג� ביטחו�

    מנהל המוקד להקפיד בהחלפתמדובר בהנחיות שעל "

 ".משמרת

 "  לתייק את הדוחות בתיקי� המתאימי�–תיוק "  .ב

הביקורת מציינת כי הטיפול בדוחות אינו מבוצע כראוי   

 ). לדוח3בנושא בפרק   פירוט (

 . בכל יו� יש לבצע משוב על הפניות שטופלו יו� לפני–משוב   .ג

 הביקורת מציינת כי הטיפול בנושא המשוב אינו מבוצע  

 ). לדוח4פירוט בנושא בפרק (  כראוי 

 "סגירת פניות באופ	 שוט' מול הכונני�"  .ד

הביקורת מציינת כי סגירת הפניות מול הכונני  צריכה 

אשר (להיות במשמרת הבוקר ולא במשמרת הצהריי  

  )16:00מתחילה בשעה 

  :תגובת מנהל המוקד

י "בכל משמרת המוקדני  סוגרי  את הפניות שטופלו ע"

  ".י עובדי המחלקה"או עכונני  

 :תגובת מנהל אג� ביטחו�

י אג� הביטחו� נייר עמדה "הופ� למוקד ולמנהלו ע"

ודרישה חד משמעית לסגירת אירועי  ומעקב אחר 

הפניות הפתוחות  על מנהל המוקד לעקוב באופ� ייזו  

ארוע חייב להיסגר בפרק . ושיטתי אחר סגירת האירועי 

   סגירתוזמ� סביר או ציו� הסיבה לאי

כל משמרת חייבת לסגור את הארועי  ולעדכ� את 

אציי� כי באג� . המשמרת הנכנסת בגי� ארועי  פתוחי 

הביטחו� יש מעקב סדיר אחר סגירת פניות שנשלחו 
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מבוצע תשאול מול הפקח , לפקחי  לטיפול ולא נסגרו

  ".הרלוונטי מה הסיבה ודרישה לסגירת האירוע

  

  משמרת לילה  3.3

משמרת יש לבצע חפיפה ע� מוקד	 הצהריי� על ע� ההגעה ל  .א

 "אירועי� חריגי� שהתרחשו במהל� המשמרת

הביקורת מציינת כי רצוי לעשות חפיפה על כל האירועי  

  .או טר  נסגרו ולא רק על אירועי  חריגי \שטר  טופלו ו

  :תגובת מנהל המוקד

מוקד� משמרת לילה מבצע חפיפה ע  מוקד� הצהריי  על "

 ".וחות שטר  נסגרוהפניות הפת

יש לבצע בדיקת דריכה מול מודיעי	 אזרחי  ולהעביר "...  .ב

 ".לכונ	 האזעקות

הביקורת לא מצאה כל אסמכתאות בגי� תיאו  מול מודיעי� 

  .אזרחי

  :תגובת מנהל המוקד

בא  אי� דריכה של אזעקה מסויימת במוסדות ציבור "

והמוקד� שולח את כונ� , מודיעי� אזרחי מתקשר למוקד�

  ".האזעקות לבצע דריכה

 :תגובת מנהל אג� ביטחו�

נכתב נוהל באג� הביטחו� לגבי סדרי עבודה ותיאו  עבודת "

  ".הנוהל הופ� למוקד. המוקד מול מודיעי� אזרחי

 

 כוללות הוראות תפעול שוט' של -הוראות תפעול של המוקד .4

 :המוקד

ה במיד, יש למחשב את כל הפניות: " בהוראות אלו קובעת7הנחייה 

ב "והמחשב אינו פועל  התלונות נרשמות ידנית  על גבי טופס הרצ

  "ומועברות לאחר מכ	 למחשב, מוקד יומ	 לפניות הציבור: בש�
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הביקורת מציינת כי אי� יומ� כאמור ולא נמצאו כל אסמכתאות בגי� 

  .תלונות שהתקבלו בעת הפסקת פעילות המחשב

  :תגובת מנהל המוקד

ת התלונות באופ� ידני ולאחר מכ� יש יומ� פניות שבו נרשמו"

  ".הפניות מוזנות במחשב

  

אי	 לקבל פניות אנונימיות אלא לפי שיקול דעת : " קובעת9 הנחייה 

 ...".של המוקד	

לדעת הביקורת אי� להותיר החלטות לשיקול דעת המוקד� ויש 

להגדיר לו בצורה ברורה ועד כמה שנית� אילו פניות אנונימיות יש 

 ובכל מקרה יש להורות לו לדווח לגור  אחראי לקבל ואילו לא

  .במידה ולא ברור לו

  :תגובת מנהל המוקד

' המוקד מקבל פניות אנונימיות פרט לתלונות שקשורות למח"

  ".פיקוח על הבניה

) שאינה כתובה(מנהל המוקד ציי	 בפני הביקורת כי ההנחיה בפועל 

דגש על תו� שימת , הג� אנונימית, היא כי יש לקבל כל פנייה

  .פיתרו	 הבעיה

לדעת הביקורת יש לעדכ� את ההנחיה בהתא  לשינויי  הנהוגי  

  .בפועל

 :תגובת מנהל אג' ביטחו	

המוקד� יפעל בהתא  לנוהל שיעודכ� בנושא תלונות אנונימיות "

תו� הסבר לתושב כי פנייתו תתקבל ותוצאות הטיפול לא ימסרו 

כמענה SMSמערכת נית� לשדרג ולהשתמש ב. עקב היותו אנונימי

  ".ולתוצאות טיפול לפניה לתושב

 תפוצת דיווח במקרה חרו�  .5

הביקורת מציינת כי הסעי� כולל סוג אירוע כללי וגורמי  שיש לפנות 

לדעת הביקורת יש לפרט את אופ� הטיפול בכל מקרה ומקרה , אליה 
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או לעידכונ  /והאנשי  הרלוונטיי  אליה  יש לפנות להמש� טיפול ו

  . בלבד

  

  :תגובת מנהל המוקד

ישנה תפוצת דיווח במקרה חירו  ע  רשימת האנשי  הרלוונטיי  "

  ".לגבי המש� טיפול או עדכו� בלבד

 :תגובת מנהל אג� ביטחו�

תפוצת הדיווח בנויה נכו� בהתא  לסוג האירוע , צודק מנהל המוקד"

 ".ומדווח לגור  הרלוונטי

 גורמי� חיצוניי� שהמוקד עובד מול� .6

 קדתוכנת המו .7

 מופיעי  בתוכ� הענייני  של הנוהל 7 ו 6הביקורת מציינת כי סעיפי  

לדעת הביקורת יש לתת , א� לא נית� בגינ  כל פירוט בגו� הנוהל

פירוט מלא בגי� הגורמי  החיצוניי  עימ  עובד והמוקד ופרטי 

התוכנה ובית התוכנה לרבות שירות לקוחות של התוכנה עימה עובד 

  .המוקד

  :המוקדתגובת מנהל 

  ".CRMCתוכנת המוקד עימה עובד המוקד היא "

 :תגובת מנהל אג' ביטחו	

י מחלקת טכנולוגיות בעיר ללא "תוכנת המוקד מופעלת ומתוחזקת ע"

  ".פ אג� הביטחו�"מעורבות ושת

  

  .על הנוהל לא מצוי� תארי� הוצאתו

הביקורת מציינת כי הנוהל הוכ� בעבר ועל כ� ישנ  הנחיות שאינ� 

, אינ� רלוונטיות וא� אינ� מיושמות נכו� לתארי� הביקורת, תמעודכנו

יש לעדכ� את הנוהל בהתא  למציאות הקיימת לרבות התאמה לצרכי 

המוקד והמחלקות העובדות איתו תו� התחשבות בהתקדמות 

  .הטכנולוגית
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כמו כ� מציינת הביקורת כי מבדיקה שנעשתה ע  מספר מוקדני  

בהלי� קליטת  לתפקיד ואול  מאז נמצא כי הנוהל הובא לידיעת  

 .  לא נעשו רענוני  להיק� ידיעת  בנוהל

לדעת הביקורת יש להרחיב את הנוהל הקיי  אשר יגדיר באופ� 

בעת , אופרטיבי את  אופ� פעולת המוקד ככלל  והמוקדני  בפרט

הנוהל יפרט מה . קבלת  תלונות לרבות במקרי  שוני  וחריגי 

מה ,  המוקד בקרות אירוע מסוי   האחריות של המוקד� ומנהל

הפעולות שיש לעשות בכל אירוע ואירוע בהתא  לאופיו ודחיפותו 

מי הגורמי  אשר יש לדווח לה  א  בכלל , מרגע קבלתו ועד סיומו

  .בקרות אירוע ומי הגורמי  שיש להפעיל 

  :תגובת מנהל המוקד

  "ל העירייה" והועברו למנכ2014נוהלי העבודה עודכנו בדצמבר "

  "נוהלי העבודה רועננו והובאו לידיעת המוקדני "

, שריפה(בנוהלי העבודה ישנה רשימת אנשי קשר למקרי חירו  "

 )".'וונדליז  וכו, התאבדות

ההוצאות השוטפות של המוקד יוצאות מתו� תקציב של שירותי�  1.12

 עירוניי� שוני�
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  הטיפול בתלונה  .2

  

באמצעות פנייה , רובעל פי , הפניות למוקד העירוני מתקבלות .2.1

על ידי פנייה באתר האינטרנט ואתר הפייסבוק של העירייה , טלפונית

הביקורת מציינת כי לא נמצא כל תיעודביומ� רישו  חיצוני .או בפקס

לאופ� קבלת הפנייה , כפי שיפורט בהמש�, או במערכת המחשוב

 . במוקד

 החל המוקד בניהול הפניות אליו באמצעות 2006במהל� שנת  .2.2

במערכת זו מוזנות . מערכת מחשוב לניהול לקוחות,   CRMערכתמ

במהל� השני� חוברו מרבית מחלקות העירייה . הפניות למוקד

עובדה זו מאפשרת למוקד להעביר את התלונה לטיפול . למערכת זו

המחלקות השונות בדר� ממוחשבת וביצוע מעקב ופיקוח על הטיפול 

 .ילשל המחלקות בתלונה באופ	 ממוחשב ויע

 :תגובת מנהל אג� ביטחו�

.  הינה באחריות מחלקת טכנולוגיותCRMCכל טיפול במערכת "

הערות ופגישות שקיימתי בנושא אי� לי מעורבות או , למרות בקשותי

הפניתי מספר ...ב"מערכת שו, תפעול, נגיעה כל בכל הקשור להתקנה

  ".חברות לשדרוג או החלפת המערכת ללא מענה

  

או בעיה /הפסקת חשמל ו, קבלת תלונה בפקס: ו	במקרי� חריגי� כג .2.3

ואחר כ� מוזנת , טכנית במערכת המחשוב נרשמת התלונה ידנית

 .למערכת המחשוב

בפניות טלפוניות המוקד	 מזי	 את התלונה ע� קבלתה ישירות  .2.4

הפניות דר� אתר האינטרנט או הפייסבוק של . CRMלמערכת 

המוקד העירוני על ידי העירייה מופנות לתיבת הדואר האלקטרוני של 

 .CRMתומ� אתר העירייה והמוקד	 מזי	 אות� למערכת 

הביקורת מציינת כי לא קיימת במערכת המחשוב אפשרות להזי� את 

  . אופ� קבלת הפנייה למוקד במתכונת הנוכחית
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לדעת הביקורת על ההנהלה לבחו� את הצור� במידע זה ובמידת 

 אפשרות לזהות את הצור� להתאי  את מערכת המחשוב כ� שתהה

עובדה זו יכולה לעזור להנהלה בקבלת , מקור קבלת התלונה

  .החלטות ניהוליות בנושא

  :תגובת מנהל המוקד

נעשתה פנייה לבית התוכנה על מנת לאפשר הזנת אופ� קבלת "

 ".הפנייה למוקד

מהות , כתובתו, ש� הפונה,  תו� ציו	CRMכל תלונה מוזנת למערכת  .2.5

וסיווג המחלקה הרלוונטית אשר , קבלתהתארי� ושעת , הפנייה

הפנייה תחת טיפולה באמצעות מערכת זו התלונה מועברת ישירות 

לעדכ	 , ומאפשרת לה	 לטפל בפנייה, למחלקה הרלוונטית בעירייה

תו� כדי בקרה של , סטאטוס טיפול ולסגור אותה בגמר הטיפול

 .  המנהלי� על אופ	 הטיפול בתלונות וסגירת	

 כי קיימת אפשרות לסיווג התלונה לפי CRMכת לא נמצא במער .2.6

 . רמת חשיבותה

  :תגובת מנהל המוקד  

 ".כל פניה למוקד היא חשובה"  

לשכת , אגודת הספורט: לדברי מנהל המוקד המחלקות והגופי� .2.7

, תנועה ובטיחות, תחזוקת מבני�, רכש, רכב, רישוי עסקי�, ל"מנכ

, תשתיות, תרבות ואירועי�, תרבות הדיור, תקשורת ותקשוב

 בהלי� הטמעה  ושרוני� -תנועה ובטיחות, ח"מל, רכש, רווחה,חינו�

 ועל כ	 בקבלת תלונה הקשורה CRMלא קיימת מערכת ) חו. עירוני

ושליחת ,למחלקות ולגופי� אלו המוקד נאל. לבצע פנייה טלפונית

, למחלקה לעדכונ� בתלונה שהתקבלה, דואר פנימי ע� העתק הפנייה

 חוצות העיר ופיקוח על הבניה קיימת התוכנה א� כמו כ	 למחלקות

 .לא נעשה בה כל שימוש

לדעת הביקורת היעדר שימוש מחלקות אלו במערכת המחשוב של 

המוקד מהווה ניצול בחסר של משאבי העירייה וגורמת לעבודה 

מיותרת של מוקדני העירייה על כ� יש לדאוג להטמעת והפעלת 

  . המערכת בכל מחלקות העירייה
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  :ובת מנהל המוקדתג

יש לחייב את מחלקות העירייה להשתמש בתוכנת המוקד "

CRMC לקבלת הפנייה הרלוונטית לכל מחלקה ולסגירת הפנייה

 )". ופירוט הטיפול שנעשה בפנייה(

גז� ע. : באירועי� אקוטיי� או אשר מחייבי� טיפול מהיר כגו	 2.8

תיחת המוקדני� במקביל לפ' באמצע כביש הצפה מפגע בטיחותי וכו

דבר אשר מזרז את תהלי� , התלונה פוני� באופ	 ישיר לקבלני�

 . הטיפול בתלונה

בכל מחלקה ממחלקות העירייה ישנו עובד אשר אחראי על הטיפול  2.9

 .לרבות עדכו	 מצב התלונה וסגירתה,  בפניות מהמוקד

. המוקד מנהל מעקב יומי אחר טיפול המחלקות השונות בתלונה .2.10

 המעקב מתנהל באופ	 CRMת במחלקות המקושרות למערכ

ממוחשב ובמחלקות שאינ	 מקושרות המוקד מבצע שיחות טלפוניות 

ע� גורמי המחלקה לבדיקת מצב התלונה ומבצע עדכו	 במידת הצור� 

 . במערכת המחשוב

באחריות המחלקות השונות לעדכ	 את מצב התלונה וככל שלא  .2.11

קד לגור� י המחלקות השונות מבוצעת פנייה של המו"מבוצע עדכו	 ע

לא קיימת .  האחראי במחלקה לבירור סיבת העיכוב בטיפול בתלונה

הקפדה של המחלקות השונות בעדכו	 מצב התלונה במערכת 

הממוחשב ולעיתי� פניית המוקד לברור מצב התלונה מעלה כי 

  .התלונה טופלה אול� לא עודכנה במערכת ככזו

למנהלי מערכת המחשוב הקיימת במוקד מאפשרת למנהל המוקד ו

מחלקות בעירייה לקיי� פיקוח מבוקר ויעיל על הטיפול בפניות 

  . הציבור בכלל ועל הפיקוח בפניות שלא טופלו בפרט

אי ביצוע עדכו� במערכת למצב התלונה מעידה על חוסר החשיבות  

לדעת . שנותני  עובדי המחלקות השונות לפיקוח על הטיפול בפניות

אש ובראשונה על די מנהלי הביקורת ראוי שפיקוח זה יעשה בר

כ� כי חשוב להטמיע במחלקות מת� דיווח למצב . המחלקות השונות

התלונה תו� הדגשת חשיבות הפיקוח על הטיפול בתלונות 
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איכותי ומהיר , המתקבלות על מנת לאפשר למוקד מת� שירות יעיל

  .יותר לתושבי 

בעירייה קיימת אמנת שירות א� זו אינה כוללת הגדרת בנק של 

מדדי זמ� השירות לטיפול וסגירת סוגי האירועי  השוני  

ישנה . המאפייני  אתפעילותה של המחלקה או תלונות של תושבי 

חשיבות גדולה שמנהלי המחלקות יגדירו מראש את מדדי הזמ� 

  .לטיפול בפניות הציבור

  :תגובת מנהל המוקד

ישנה אמנת שירות א� אינה מפורסמת לציבור הרחב משיקולי  "

  ".ני שו

  :לית העירייה"תגובת מנכ

  ".האמנה פורסמה והועברה בדיוור ישיר"

לציי	 את , א� לא קיימת חובה,  קיימת אפשרותCRMבמערכת  .2.12

תלונות / במרבית המקרי� הפניות. הטיפול שבוצע לאור הפנייה

 .נסגרות ללא מת	 פירוט על הטיפול שבוצע

 על CRMיש לדרוש מת� דיווח מפורט במערכת , לדעת הביקורת

�הבנת , הטיפול שבוצע וזאת לצור� תיעוד פני  במידת הצור

וכ� לצור� , הגנת העירייה בפני תביעות תושבי , מורכבות הטיפול

  .מעקב ופיקוח של הנהלת העירייה

  :תגובת מנהל המוקד

) מנהלי המחלקות ייסגרו את הפנייה בעצמ  (2.7א  יבוצע סעי� "

  ".האזי יכתב אופ� הטיפול בגו� הפניי

נציג חוזר , במידה והתושב ביקש שיחזרו אליו לעדכו	 מצב התלונה .2.13

 .אליו בתשובה

לא נמצא כי קיי  נוהל עדכו� מסודר למת� תשובה לתושב בנוגע 

  .לפנייתו

  :תגובת מנהל המוקד

בא  תושב מתקשר ומבקש להתעדכ� בנוגע לפנייתו אז הוא מקבל "

  ".תשובה מהמוקד�
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 : השני� האחרונותלהל	 מספר הפניות בשלוש .2.14

    

 2011 2012 2013 שנה

 10,440 12,691 16,880 מספר פניות

 1 21.56% 33% אחוז גידול

  

  .נמצא כי קיימת עלייה משמעותית במספר הפניות למוקד

עובדה זו מחזקת את החשיבות לביצוע פיקוח ומעקב אחר הטיפול 

    . בה�
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 דוחות ודיווחי  על פעילות המוקד  .3

  

פניות למוקד מבוצעות על ידי פנייה טלפונית של /תמרבית תלונו .3.1

השיחות שנכנסות למוקד אינ	 מוקלטות לצרכי מעקב . תושב למוקד

 .ובקרה

 �הביקורת ממליצה לשקול הטמעת מערכת להקלטת שיחות לצור

  . מעקב ובקרה על תפקוד המוקדני  וטיב השירות שלה  לתושב

נענו לעומת שיחות לא קיימת אפשרות להפיק דוחות בדבר שיחות ש .3.2

 .שלא נענו במוקד

 �הביקורת ממליצה לבחו� את האפשרויות ע  בית התוכנה לצור

  . הפקת דוחות מענה לצור� הפקת לקחי 

לא קיי� נוהג של הפקה והגשת דוח תקופתי של פעילות המוקד  .3.3

. עליה בפניות/וטיפול בפניות המתקבלות אצלו לרבות ניתוח הירידה

דוח לכל מחלקה ממחלקות העירייה המפרט לא קיי� נוהג להעברת 

זמ	 תגובת , את כמות הפניות למוקד לרבות חת� של מהות הפניות

 .'המחלקה וכד

לדעת הביקורת קיימת חשיבות רבה להנהיג מת� דיווח תקופתי על 

דוח זה אמור להיות מוגש למנהלי המחלקות . פעילות המוקד

,  הפניות לתקופההשוני  לרבות הנהלת העירייה ולכלול את מספר

הדיווח .  חת� של סוגי הפניות וכ� מידע על הזמ� למת� מענה לתושב

חשוב ה� לצור� ביצוע מעקב של מנהלי המחלקות בטיפול בפניות 

 .הציבור וה� לצור� הפקת לקחי  ואיתור בעיות חוזרות

לא קיי� נוהג של קיו� דיו	 מסודר של מנהלי מחלקות העירייה  .3.4

 . ות הציבורהנוגע לטיפול� בפני

לדעת הביקורת ישנה חשיבות לקיי  דיו� בפורו  מנהלי מחלקות 

לרבות הנהלת העירייה על אופ� הטיפול בפניות הציבור , העירייה

  .ובכ� לייעל את עבודת המוקד והשירות לתושב
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  :תגובת מנהל המוקד

ח לכל מנהל מחלקה על מספר הפניות  "בסו� השנה יופק דו"

� המוקד העירונישהופנו למחלקתו דר."  

  

  סקר שביעות רצו� התושבי  .4

מנהל המוקד באמצעות המוקדני� אשר נמצאי� בשעות הבוקר  .4.1

פוני� למספר תושבי� הנבחרי� באופ	 אקראי מידי יו� , במוקד

 השעות האחרונות כדי לקבל את חוות דעת� 24 -שפניית� נסגרה ב

 .באשר לאופ	 טיפולה של העירייה בפניית�

  .יה מסודרת לשיעור הפוני  שיש לדגו לא נמצא הנחי

  :השאלות המופנות לתושב הינ	 קבועות וה	

  .מהירות מענה המוקד 4.1.1

 . תפקוד המוקד	 4.1.2

 .הא� אתה מרוצה מהטיפול בתלונה 4.1.3

המשוב אינו דורש ניקוד על ידי התושב אלא מאפשר תשובה 

זאת . מילולית חופשית ועשויה להתפרש על ידי כל אחד בדר� אחרת

ת המצוינות מתמקדות בתפקוד המוקד ולא בתפקוד ועוד השאלו

  . המחלקה המטפלת

  :תגובת מנהל המוקד

והתושב מדרג את תשובותיו לפי , השאלות המופנות לתושב עודכנו"

  ".5 עד 1 –דירוג מ 

 במקו� בו מוקלדת CRMתשובת התושב לסקר מוקלדת במערכת  .4.2

רת עובדה זו אינה מאפש. הפנייה עצמה ולא במקו� שיוחד לכ�

הפקת דוחות משוב לצור� ביצוע מעקב ופיקוח על שביעות רצו� 

 .התושב בטיפול

לדברי מנהל המחלקה כאשר יש משוב שלילי על הטיפול בפנייה  .4.3

. מבוצע על ידו ניתוח לבדיקת הליקוי לצור� הסקת מסקנות

 .הביקורת לא מצאה כי קיי  תיעוד לביצוע ניתוח שכזה
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� התושבי� אינו מודפס או הביקורת מצאה כי המשוב שנער� ע .4.4

ולא נית	 לעקוב באופ	 שוט' אחר המשובי� שנערכי� , מתויק בנפרד

תא / שדהCRMלא נמצא כי קיימת במערכת ה .על ידי המוקדני�

וכ	 אי	 בסיס , אשר נית	 לסימו	 לאחר סיו� המשוב ע� התושב

 .נתוני� בגי	 המשובי� שנערכי� על ידי המוקד

 

, ולהדפיס דוח משוב ובו פרטי התושבלדעת הביקורת יש להפיק 

פרטי המוקד� ופירוט , מתודולוגיית הטיפול בה, פרטי התלונה

  .מדויק של תשובת התושב למשוב

בנוס� יש לברר ע  בית התוכנה על האמצעי  הניתני  בתוכנה 

  .לצור� הפקת דוחות הנוגעי  לסקר שביעות רצו�

  

 של סקר יש להפו� את אמצעי הבדיקה הזה, לדעת הביקורת

שביעות רצו� התושבי  ככלי עזר חשוב ומסודר לקבלת משוב 

יש לבדוק ביסודיות . והפקת לקחי  לייעול עבודת העירייה

ובמפורט את כל המקרי  שבה  מתקבל משוב שלילי מהתושב 

ולברר את סיבותיו ולבדוק הא  הדבר נובע מצפיות יתר של התושב 

וא  כ� לברר ע  , עירייהאו כתוצאה ממענה לא תקי� או חלקי של ה

  .ספק השירות את הסיבות לכ�/מנהל המחלקה הרלוונטי או הקבל�

  :תגובת מנהל המוקד

  ".י המוקדני "ישנו תיק משוב בו מתוייקי המשובי  שנערכי  ע"

  

 :תגובת מנהל אג� ביטחו�

י חברה "לדעתי כל הטיפול בסקר שביעות רצו� רצוי שיעשה ע"

ניגוד ענייני  היודעת לנתח את הנתוני  חיצונית  בלתי תלויה ללא 

  ".בהתא  לאופי הפעילות ברשות
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  תקציב .5

  :2012 - 2013להל	 תקציבי המחלקה לשני�  5.1

 ח" בש2012תקציב 

 אחוז ביצוע )חריגה/(יתרה ביצוע תקציב מעודכ� 

 99.13% 9,363 1,064,257 1,073,620 משכורות

 92.56% 3,868 48,132 52,000 אחזקת רכב

 109.68% )4,842( 54,842 50,000 ודות קבלניותעב

 99.29% 8,389 1,167,231 1,175,620 כ "סה

  

 ח" בש2013תקציב 

 אחוז ביצוע )חריגה/(יתרה ביצוע תקציב מעודכ� 

 100.81% )11,378( 1,416,245 1,404,867 משכורות

 221.56% )60,778( 110,778 50,000 אחזקת רכב

 217.54% )58,768( 108,768 50,000 עבודות קבלניות

 108.70% )130,924( 1,635,791 1,504,867 כ "סה

  . למחלקה אי	 תכנית עבודה שנתית התואמת את התקציב 5.2

ציי	 זה כי אי	 לו כל זיקה לתקציב של , משיחות ע� מנהל המחלקה

המחלקה והתקציב נקבע על פי נתוני� של שנה קודמת ונער� על ידי מחלקת 

 .הגזברות

יקורת מצאה כי לא נערכות ישיבות ע  מנהל החלקה בעניי� בניית הב

מ� הראוי כי מחלקת הגזברות תנהל ישיבה ע  מנהל המחלקה . התקציב

  .טר  קבלת ההחלטה בדבר בניית התקציב של המחלקה

לדברי מנהל המוקד גידול באחזקת רכב ובעבודות קבלניות נובע בגי	 גידול  5.3

לאור הגידול , ל בשימוש עובדי קבל	 חיצוניבאחזקה שוטפת של הרכב וגידו

 .וכ	 בתקצוב חסר, בפניות והצור� במענה הול�

  :תגובת מנהל המוקד 

  ".כל תקציב המוקד מורכב משכר עבודה למוקדני  בלבד"

  ..."אי� תקציב שמיועד להחלפת מחשבי  ישני  ולקניית ציוד "
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 :תגובת מנהל אג� ביטחו�

ולא שות� מיו  הקמת האג� בכל הקשור , אג� הביטחו� לא היה שות�"

  ".לתקציב המוקד העירוני
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  היחידה לפניות הציבור 
  

  :תמצית מנהלי�

רואה במנהלת יחידה זו כממונה על תלונות הציבור הנהלת העירייה  .16

, )ממונה על תלונות הציבור(כמתחייב בחוק הרשויות המקומיות 
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בעוד המנהלת רואה בתפקידה כממונה ") החוק:"להל	 (2008-ח"סהתש

 . על פניות הציבור

סעי' בתנאי הכשירות המתחייבי� על פי  עומדת מנהלת היחידה לא .17

להכשירה בכדי , לחוק זאת ועוד העירייה לא פעלה במהל� השני�) 2)(א(2

 . לאותו חוק20כפי שנית	 במסגרת סעי' לכ� 

לא קשורות לטיפול בתלונות הציבור אלא מרבית פעילויות היחידה  .18

לטיפול בשירותי� שוני� לתושב אשר ראוי שיהיו מופרדי� מפעילות 

 .הקשורה לתלונות הציבור

,  בה�תטפלמו,  תלונות על עובדי היחידה שלהתקבלמנהלת היחידה מ .19

 .  מבלי שהתלונה תיבדק על ידי גור� חיצוני ואובייקטיבי

ות מת	 מידע לתושב הינו בהגדרת תפקיד מת	 מענה לפניות הציבור לרב .20

 .המוקד ומת	 שירות זה על ידי מנהלת היחידה מהווה בזבוז משאבי�

היעדר ממלא מקו� למנהלת היחידה פוגע באופ	 מהותי בשירות לתושב  .21

זאת ועוד אינו מאפשר למנהלת היחידה לצאת . בהיעדרה של המנהלת

 .שנתיתלחופשות באופ	 תדיר כפי שמתחייב בחוק חופשה 

 ע� כניסתה של מנהלת היחידה נוהוכשל היחידה  העבודה ינוהל .22

 .ולא עודכ	 מאז, 2004בשנת , לתפקידה

 . העבודההלונצוות העובדי� על לא נעשו רענוני� ל .23

לא קיימת הבחנה ברורה לתושב וליחידה בי	 תפקידה של היחידה  .24

 .לפניות הציבור לבי	 תפקידו של המוקד העירוני

 ושיתו' פעולה בי	 היחידה למוקד העירוני בגי	 פניות לא קיי� תיאו� .25

 .שמגיעות ה	 ליחידה וה	 למוקדמצב שגור� לבזבוז משאבי העירייה

היחידה מטפלת בכל פניה שמגיעה אליה ללא הבחנה הא� מדובר בפנייה  .26

וללא בחינה הא� מדובר בתלונה מוצדקת או לאו כאמור , או תלונה

ות מטופלות במסגרת אמורות להיאשר במהות	  פניות נמצאו.בחוק

 .המוקד העירוני

ה	 פניות וה	 תלונות מטופלות באותה הדר� על א' ההלי� הקבוע בחוק  .27

לרבות הלי� ביצוע  , המציי	 את דרכי הבירור של התלונות המתקבלות

 .הברור

 התושבי� באמצעות  פניותבעירייה המסדיר את ניתוב לא קיי� נוהל  .28

 .אתר העירייה

 ללא הגדרה הפניות נעשה על ידי מנהלת אתר העירייה/נותניתוב התלו .29

פ היכרות "אלא ע, הגור� המטפל, תוכנה, התלונה/מראש של סוג הפניה
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התלבטות כמו כ	 בעת . שלה ע� הגורמי� הרלוונטיי� בעירייה וניסיונ�

 .בנוגע להפניית פנייה מסוימת היא תופנה לטיפול היחידה

נה כוללת הגדרת בנק של מדדי זמ	  איהשירות שקיימת בעירייהאמנת  .30

 .השירות לטיפול וסגירת תלונות של תושבי�

 דוחות  בגי	 מש�  מאפשרת הפקתהתוכנהאשר בשימוש היחידה לא .31

 איתור וטיפול בגורמי� אשר אינ� יעילי� וזאת לש�, הטיפול בתלונות

 .ומעקבי� את הטיפול השוט' והמהיר בתלונות

,  בי	 הטיפול בתלונה לפנייהבחיני�י� מהמערכת אינ� מ המופקותהדוח .32

 מידע בדבר כמות התלונות  המוצדקות י� כוללות אינ�זאת ועוד הדוח

 .ביחס לתלונות הלא מוצדקות או לא רלוונטיות

העירייה לא עורכת דיוני� על ממצאי הדוח השנתי המופ. על ידי  .33

 .היחידה

וכ	  שביעות סקר לקוחותלא קיי� נוהל המגדיר את התקופה לביצוע  .34

  .שיעור המדג� שיש לבדוק

 . במסגרת הסקרלא קיי� פורמט קבוע לשאלות אשר מופנות לתושב .35

לא נערכות ישיבות או דיוני� ע� מנהלת היחידה בעניי	 בניית תקציב  .36

  .היחידה

  

  :המלצות 

יש למנות למנהלת היחידה סג	 או ממלא מקו� שתפקידו למלא את תפקידה  .12

ר עובד אשר אמו	 יהיה לטפל בפניות במידת הצור� או לכל הפחות להגדי

הציבור ולמלא את מקומה של מנהלת היחידה במידת הצור� על מנת לאפשר 

 .פעילות תקינה של היחידה תו� מת	 גדש למענה לפניות הציבור

להיו� ובמידת הצור� העבודה של היחידה יש לבחו	 את התאמת נוהל  .13

הצור� בשינויי� זאת ועוד יש לבחו	 את . להתאימו לצרכי� המשתני�

 .המתבקשי� ע� הסדרת תפקיד היחידה כפי שצוי	 לעיל

, ארגו	 ביחידה זו תו� מת	 דגש לתפקידה של  היחידה-על העירייה לבצע רה .14

או תלונות אשר על היחידה לטפל בה� לעומת הפניות שעליה /הפניות ו

 .להעביר לטיפול המוקד העירוני

אותו לתושבי העיר על מנת ארגו	 על העירייה לשק' -לאחר השלמת הרה .15

להבהיר את שירותי� הניתני� מיחידה זו בשונה מהמוקד העירוני תו� מת	 

 .דגש להבדל בניה�
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או נוהל המציי	 קריטריוני� ברורי� למהות /יש להוציא הנחייה מסודרת ו .16

תו� מת	 דגש להבדל בי	 פניות , הפניות שיופנו לכל אחד מגורמי העירייה

 .ניות שיופנו ליחידה לפניות הציבורשיופנו למוקד ובי	 פ

יש להנהיג יומ	 רישו� חיצוני לתיעוד קבלת תלונות אלו תו� ציו	 מספר  .17

 .צור� מעקב על הזנתה למערכת ע� הזנתה לCRMהפנייה שניתנה במערכת 

יש להנהיג קיו� דיו	 תקופתי בדוחות המתקבלי� ובמידת הצור� לבחו	 את  .18

חלקות שונות לקבלת הסברי� על הצור� בקיו� דיוני� נוספי� על מ

 .תפקוד�

השוני� לצורכי  לגורמי העירייה יש לבחו	 את הצור� בהפצת הדוח החודשי .19

  .  שנתיה	 ברמה חודשית ולא להסתפק בדוח פיקוח ובקרה 

יש להפו� את סקר שביעות רצו	 התושבי� ככלי עזר חשוב ומוסדר לקבלת  .20

 .משוב והפקת לקחי� לייעול עבודת העירייה

 לבדוק ביסודיות ובמפורט את כל המקרי� שבה� מתקבל משוב שלילי יש .21

מהתושב ולברר את סיבותיו ולבדוק הא� הדבר נובע מצפיות יתר של 

 .התושב או כתוצאה ממענה לא תקי	 או חלקי של העירייה

ישיבות בי	 מחלקת הגזברות למנהלת היחידה לש� בניית יש לשקול ניהול  .22

 . בושינויי� ועדכוני�, התקציב
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  דוח ביקורת בנושא

        יחידה לפניות ציבורה
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 היחידה לפניות הציבור
  

  

  כללי  .1

ממונה על תלונות (חוק הרשויות המקומיות ,  חוקק ופורס�2008בחודש אפריל  1.13

החוק נועד במטרה לתת לציבור כתובת "). החוק:"להל	 (2008-ח"תשס, )הציבור

.  בנוגע לטיב השירות או ליחס שהרשות המקומית מעניקהותתלונברורה להפניית 

 .או עובדיה/למוסד זה תפקיד חשוב בהגנה על התושב מפני שרירות הרשות ו

הממונה על תלונות הציבור אינו בא להוות תחלי' לממלאי התפקידי� השוני�  

הממונה על תלונות הציבור . ברשות מתוק' אחריות� בנושאי� עליה� מופקדי�

ובלבד שהמתלונ	 מיצה ע� הנוגעי� בדבר את ס לתמונה ע� קבלת התלונה נכנ

 .ההליכי� והאפשרויות  בעניינו

 

  :  לחוק קובע1סעי' 

 מי שמונה לפי חוק זה להיות ממונה על תלונות –ממונה על תלונות הציבור "  

  "הציבור ברשות המקומית

  :לחוק קובע) 1)(א (2סעי'   

מבקר הרשות  המקומית  לממונה על מועצת רשות מקומית תמנה את "

למנות לתפקיד זה , מטעמי� מיוחדי�, ואול� היא רשאית , תלונות הציבור

  ".עובד בכיר אחר של הרשות המקומית

  : לחוק קובע) 2) (א (2סעי'   

ובעל , ....אלא א� כ	 הוא בעל תואר אקדמאי מוכר....לא ימונה עובד בכיר"

  ".י במגזר הציבוריניסיו	 של חמש שני� בתפקיד ניהול

  : לחוק קובע20סעי'   

ועסק בפועל ...עובד הרשות המקומית שמונה כדי	 לבירור תלונות הציבור"

יראו אותו כאילו מונה ...בבירור תלונות כאמור ערב פרסומו של חוק זה

ובלבד שבתו� חמש שני� , להיות ממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה

 )".2)(א(2י  הכשירות הקבועי� בסעי' יתקיימו בו תנא, מיו� הפרסו�

  

, )ממונה על תלונות הציבור(טר� חוקק חוק הרשויות המקומיות  , 14/12/03ביו�  1.14

אתי עמר� לתפקיד מנהלת היחידה לפניות '  מינה ראש העיר את גב,2008-ח"תשס

 .הציבור
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לא הומצא לביקורת  כתב מינוי אול�  בהודעת ראש המועצה למנהלי האגפי� 

אתי עמר� לתפקיד מנהלת הלשכה לפניות ' מיניתי את הגב: "...יה צויי	בעירי

במטרה לשמש ערו. לניתוב ולטיפול מהיר בבעיות ותלונות הזורמות מ	 , הציבור

 .עמר� בתפקיד זה' משמשת הגב, מאז ונכו	 למועד הביקורת,  "הציבור

מתשובה . בורלא ביצעה העירייה מינוי של ממונה על תלונות הצי, ע� חקיקת החוק

אתי עמר� ' הגב, ל העירייה לארגו	 ומשאבי אנוש"שקיבלה הביקורת מסמנכ

  .משמשת בתפקיד זה

אתי עמר� ציינה זו כי היא אינה רואה ביחידה ' בשיחה שערכה הביקורת ע� הגב

 ציבור ולא לפניותשלה כיחידה לתלונות הציבור ולדבריה היא מונתה כאחראית 

  . ציבורלתלונות

ור עולה כי התפיסה של הנהלת העירייה בנוגע ליחידה זו אינה עולה לאור האמ

וכי הואיל ולא הוצג בפני . או מנהלה/בקנה אחד ע  תפיסת היחידה עצמה ו

הביקורת מסמ� המעיד על פעולה אופרטיבית של העירייה למינוי ממונה על 

כאמור תלונות הציבור כמתחייב מהחוק לכאורה העירייה לא פעלה למינוי ממונה 

  .  בחוק

אתי עמר� אי	 תואר אקדמי הנדרש כתנאי כשירות למילוי תפקיד ' זאת ועוד לגב

ממונה על תלונות הציבור וכי היא לא נדרשה לכ� על ידי העירייה לאחר חקיקת 

  . החוק

לחוק זאת ועוד העירייה ) 2)(א(2לאור האמור עירייה אינה עומדת בהוראת סעי� 

כפי שנית� במסגרת סעי� , י לעמוד בהוראות החוקבכד, לא פעלה במהל� השני 

  . לאותו חוק20

עמר� אינה עונה ' לדעת הביקורת יש לבחו	 משפטית את ההשלכות לעובדה כי הגב

  .לחוק) 2)(א(2על הקריטריוני� בדבר תנאי הכשירות הקבועי� בסעי' 

הביקורת מוסיפה כי ש  היחידה כפי שמצוי� באתר האינטרנט של העירייה 

וכפי שמצוי� במסמכי היחידה כממונה על פניות " חידה לפניות הציבורהי"

  ".תלונות הציבור"הציבור ומנהלת תחנת רישו  משרד הפני  ולא 

או מנהלה על מנת לעמוד /על העירייה לפעול להגדרת תפקידה של היחידה ו

  .בדרישות החוק

  :תגובת מנהלת היחידה

מנהלת תחנת רישו  ומשמשת בתפקידי כממונה על פניות הציבור "

  )"לא נציבת תלונות הציבור(משרד הפני  
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 :לית העירייה"תגובת מנכ

ל משאבי אנוש על כל "י סמנכ"נושא החוק ויישומו ייבדק ע"

לעניות דעתי אי� צור� בסג� מנהל ברגע שיוגדרו תפקדיה , המשתמע

  ".על פי החוק עובדות המחלקה יטפלו

 :  לחוק קובע3סעי' 1.15

, ידיו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלויבמילוי תפק"  

 ". ואחראי בפני מועצת הרשות המקומית בלבד  

מטפלת , אשר בניהולה, היחידה לפניות הציבור, אתי עמר�' לדברי הגב  

 :בנושאי� הבאי�  

 טיפול בפניות התושבי� •

 .בקשות והערות בכל הנושאי� העירוניי�, קבלת הצעות •

 .הנפקת תווי חניה •

 .תחנת רישו� של משרד הפני� •

 ).בעונת הקי.(מכירת כרטיסי� לי�  •

להל	 תפקידי היחידה לפניות הציבור כפי שמפורטי� באתר האינטרנט 

  : של עירייה

מרכזת ומטפלת בפניות כל ...היחידה לפניות הציבור"

  ".התושבי� בכל הנושאי� הקשורי� למחלקות העירייה

	 התושבי� ובי	 היחידה משמשת כערו. קשר ישיר בי"

היחידה מייצגת את . עובדיה ומחלקותיה, העירייה

הפוני� בפני אגפי� ומחלקות העירייה השוני� ומטפלת 

  :במגוו	 נושאי� ותחומי�

  טיפול בפניות התושבי� בכל תחו�  

  בקשות והערות בכל הנושאי� העירוניי�, קבלת הצעות  

  .....חלוקת תווי חנייה  

  ....תי מנהל האוכלוסי	ביחידה נית	 לקבל את שירו

  "מכירת כרטיסי� לחו' הי�, בקי.
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" פניות הציבור "1כאמור לדעת הביקורת הגדרת היחידה כיחידה ל

ולא לתלונות הציבור אינה עולה בקנה אחד ע  מטרת החוק וע  

  .תפיסת  הנהלת העירייה

זאת ועוד הגדרה זו איינה מייחדת את פעילות היחידה מפעילות 

 ומשקפת לתושב כי יחידה זו מזוהה ע  המוקד המוקד העירוני

  .העירוני או מהווה יחידה מקבילה לו

חלוקת המשאבי� לתחומי� לעיל משתנה , לדברי מנהלת היחידה

, המבוצע בעיקר על ידה, וכי הטיפול בפניות הציבור. בהתא� לצור�

  .  מהיק' משרתה15% –מהווה כ 

לטיפול בתלונות ורותלא קשלדעת הביקורת מרבית פעילויות היחידה 

הציבור אלא לטיפול בשירותי  שוני  לתושב אשר ראוי שיהיו 

  . מופרדי  מפעילות הקשורה לתלונות הציבור

הנפקת תווי חניה ומכירת , תלונות של תושבי� בגי	 שרותי משרד הפני�1.16

 .כרטיסי� לי� מופנות למנהלת היחידה

, בא� ישנ	, תושבי�לדברי מנהלת היחידה תלונות בגי	 טיפול בפניות ה  

 .מופנות ישירות ללשכת ראש העיר ומטופלות ש�  

הביקורת מציינת כי לא ייתכ� שמנהלת היחידה תקבל תלונות על 

מבלי שהתלונה תיבדק על ידי גור  , ותטפל בה , עובדי היחידה שלה

 .  חיצוני ואובייקטיבי

יתיות נוצרת בעי, נותנת שירותי  כללי  לתושב, בו יחידה זו, מצב זה

לתושב בבואו להתלונ� על שירותיה הכלליי  של יחידה זו ולכאורה 

נוצר מצב אבסורדי שהתלונות על יחידה זו מטופלות על ידי היחידה 

  . עצמה

  :תגובת מנהלת היחידה

י לשכת ראש "מטופלות ע) במידה וישנ�(תלונות על עובדי המחלקה "

  "העיר לה  אנו כפופי 

עירייה באחוזי משרה שוני� בניה� מנהלת  עובדות 4ביחידה מועסקות 1.17

מנהלת היחידה ועובדת נוספת ה� היחידות שמטפלות בפניות . היחידה

 .יתר העובדות עוסקות ביתר הנושאי� בלבד. הציבור
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) 08:00-13:00( ימי� בשבוע בשעות הבוקר 5פתוחה לקהל   היחידה1.18

 ). 16:00-18:00(ויו� אחד בשבוע ג� בשעות אחר הצהריי� 

 .ידה כפופה  באופ	 ישיר ללשכת ראש העירייההיח1.19

 :היחידה לפניות הציבור מפעילה לצור� פעילותה את המערכות הבאות 1.20

 לניהול –) מערכת מחשוב לניהול לקוחות(CRMמערכת  1.20.1

  .הפניות שמגיעות ליחידה

 . לניהול מער� השיחות הנכנסות ליחידה–מרכזיה טלפונית  1.20.2

 :לת היא בתחומי� הבאי�במסגרת תפקידיה של מנהלת היחידה פוע1.21

, קבלת כספי� והפקדת�  בדואר,   קבלת קהל-משרד הפני�  .1

פעמיי� עד (נסיעות למשרד הפני� לטיפול בבקשות התושבי� 

 ).שלוש בשבוע

 .  קבלת קהל ומענה טלפוני-תווי חניה  .2

 . קבלת קהל במקרי� חריגי�– כרטיסי� לי�  .3

 .קבלת	 ועד סגירת	תלונות מ/ טיפול בפניות–תלונות הציבור /פניות .4

 .אינפורמטיבי לפוני�/מסירת מידע עירוני .5

לדעת הביקורת מנהלת היחידה מתעסקת במרבית זמנה , כאמור

לטיפול בשירותי  שוני  לתושב אשר ראוי שיהיו מופרדי  מפעילות 

  .הקשורה לתלונות הציבור

כמו כ� הביקורת מציינת כי מת� מענה לפניות הציבור לרבות מת� 

שב הינו בהגדרת תפקיד המוקד ומת� שירות זה על ידי מידע לתו

 .מנהלת היחידה מהווה בזבוז משאבי 

. נכו	 למועד הביקורת לא מונה למנהלת היחידה סג	 או ממלא מקו�1.22

ג� בימי מחלה היא משתדלת להגיע לעבודה זאת ועוד , לדבריה

לא מרבה לצאת לחופשות ובשנה האחרונה היא יצאה  לדבריה היא

והעובדת היחידה שעוזרת לה בתחו� פניות הציבור החליפה לחופשה 

 פניות פתוחות שהמתינו 100 -אותה א� כי בחזרתה מחופשה היו כ

 . לטיפולה
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לדעת הביקורת היעדר ממלא מקו  למנהלת היחידה פוגע באופ� 

זאת ועוד אינו מאפשר . מהותי בשירות לתושב בהיעדרה של המנהלת

 באופ� תדיר כפי שמתחייב בחוק למנהלת היחידה לצאת לחופשות

  .  חופשה שנתית

יש למנות למנהלת היחידה סג� או ממלא מקו  שתפקידו למלא את 

תפקידה במידת הצור� או לכל הפחות להגדיר עובד אשר אמו� יהיה 

לטפל בפניות הציבור ולמלא את מקומה של מנהלת היחידה במידת 

תו� מת� גדש הצור� על מנת לאפשר פעילות תקינה של היחידה 

  .למענה לפניות הציבור

, " נהלי עבודה–המחלקה לפניות הציבור :"לביקורת הוצג אוגד	 בש�1.23

המפרט את המבנה הניהולי ועקרונות העבודה של כל אחד מתחומי 

 .הפעילות של היחידה

הנוהל כולל . נוהל זה הוכ	 על ידי מנהלת היחידה ואושר על ידה בלבד  

 :הנקודות הבאות   את 

 : הכוללי�–נות עבודה בנושא תווי חניה עקרו .8

תרשי� זרימה המפרט את התהלי� של הנפקת תווי חניה מרגע . א

רישו� ממוחשב , קבלת הבקשה וכלה בבדיקת המסמכי�

  .והנפקת תו חניה לתושב

נהלי עבודה מפורטי� לבדיקת הזכאות להנפקת תו החניה . ב

 .ת תו יש	החזר, בדיקת רישיו	 רכב, ז.הכוללי� בדיקת ספח ת

 : הכוללי�-עקרונות עבודה בנושא משרד הפני� .9

תרשי� זרימה המפרט את הטיפול בבקשות התושבי� מרגע . א

קבלת כספי� במקרי� , וכלה ברישו� ממוחשב, קבלת הבקשה

העברת החומר למשרד הפני� ומעקב אחר , הרלוונטיי�

  .הטיפול בבקשות

מכי� הנדרשי� פירוט סוגי השירותי� הניתני� לתושבי� והמס. ב

 .לכל בקשה

 :עקרונות עבודה בנושא פניות הציבור הכוללי� .10

  :תרשי� זרימה המפרט את הטיפול בפניות הציבור. א
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  :נוהלי עבודה מפורטי� לטיפול בפניות. ב

פניית תושב למחלקה נעשית כאמור באמצעות : קבלת הפניות"

רד או הגעה אישית למש, מיילי�-אי, פקסי�, מכתבי�, טלפוני�

  .הפנייה ממחלקות העירייה השונות

, הפנייה נרשמת בתכנת המוקד של העירייה: רישו  ממוחשב

  :הפרטי� הנרשמי� בטופס 

  .טלפו	, רחוב, ש� פרטי,   ש� משפחה–פרטי הפונה . 1 

ש� המחלקה (לטיפול , שעה,  תארי�–פרטי האירוע . 2

  .המטפל, רחוב, נושא, )המטפלת

  .הפרטי	 העיקריי�, הפנייה  תמצית של –תאור . 3

 כל שלב שנעשה במהל� הטיפול בפנייה –שורות טיפול . 4

, המדור המטפל, מתועד בשורות אלו לפי תאריכי�

  . סטאטוס ותיאור הטיפול

לאחר מילוי הפרטי� הפנייה מודפסת ונשלחת בפקס או 

  .בדואר למחלקה הרלוונטית

בה נערכת בדיקה ע� מנהל המחלקה : מעקב מול המחלקה

  ).כ נער� ברור טלפוני מיידי"בד(מדובר 

  .יש לציי� כי אנו פועלי  באופ� רשמי מול כל מחלקות העירייה

עדכו	 התושב במכתב או בטלפו	 :שלב סופי בטיפול התלונה

  לגבי סיו� הטיפול בפנייתו

  ..סגירת הפנייה בתכנת פניות הציבור

  :כללי

ומחלקתנו פועלת מידי יו� מועלות הפניות הפתוחות על צג המחשב 

מול המחלקה , לסיו� טיפול מהיר ככל שנית	 לגבי כל פניה

  .הרלוונטית

בסו' כל חודש נער� סיכו� חודשי של כל הפניות שטופלו 

ח זה נרש� ג� היק' ופירוט "בדו, פ מחלקות"ממויי	 ע, במחלקתנו

 ".הפעילות ביתר הנושאי� בה� עוסקת מחלקתנו

 :י� הכוללי�עקרונות עבודה בנושא כרטיסי� ל .11
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בתקופת הקי. נית	 לקנות במשרדי המחלקה כרטיסי כניסה לחו' "

  ...במחירי� המסובסדי� על ידי העירייה... הי� בתל אביב 

,   יוני– המכירה מתבצעת בשתי תקופות אפריל –תהלי� המכירה 

ז בו הוא רשו� "על התושב להציג ספח ת..... אוקטובר–יולי 

  ...כתושב רמת השרו	

  ..". במזומ	 בלבד ולא נית	 להחזיר כרטיסי� שלא מומשוהתשלו�

 :לית העירייה"תגובת מנכ

הכניסה ללא , זה כבר לא קיי  אי� מכירת כרטיסי  יותר"

 ".עלות

 :ח חודשי ושנתי "דו .12

  :דוח חודשי"

  .בסו' כל חודש מפיקה מזכירת המחלקה דוח חודשי

  : דוח זה כולל את הנתוני� הבאי�

  ה המחלקה בנושא משרד הפני�הבקשות שקיבל' מס    

  .תווי החניה שהונפקו' מס    

  הפניות שטופלו בנושא פניות הציבור' מס    

ח נוס' שמופק מתוכנת מוקד שמפרט עבור "לדוח עצמו מצור' דו

  .כל מחלקה בנפרד את הפניות שלה

ח זה הינו לשימוש פנימי של המחלקה בלבד "יש לציי	 כי דו

  .למעקב

  :דוח שנתי

  :כספי� מתבצע סיכו� שנתי של כל פעילות המחלקהבסו' שנת ה

  .י מחלקות"פניות ציבור עפ/תלונות    

ח נפרד אשר מרכז את כל "עבור כל מחלקה מופק דו    

  .הפניות  שהופנו אליה במהל� השנה    

  .סיכו� שנתי של היק' חלוקת תווי חניה    

  סיכו� כמות הכרטיסי� שנמכרו בעונת מכירת     

  .הכרטיסי� לי�    



 95

י המחלקה בנושא "סיכו� מספר הבקשות שטופלו ע    

  . משרד הפני�    

   –הפצת הדוח 

  ראש העיר הממונה על המחלקה    

  .מחזיק תיק פניות הציבור    

  ל העיר"מנכ    

 "עוזרת ראש העיר    

 .המבנה הארגוני של המחלקה .13

 :המסגרת החוקית על פיה פועלת המחלקה  .14

ת נהליה מסגרת הסמכות החוקית ממנה שואבת המחלקה א"

הינה רחבה ומגוננת וזאת בהתא� לסוג ונושא הפנייה המופנית 

 .אל המחלקה

י נהלי משרד "  מטופלות עפ– בקשות בתחו  משרד הפני 

טפסי בקשה ,  והדבר כולל אופני פעולה–הפני� הממשלתי 

י "וביצוע בקשות בהתא� לנוהלי משרד הפני� המוגדרי� עפ

  .חוק

המחלקה ואופני הטיפול בבקשות   נהלי – בתחו  פניות הציבור

ל "התושבי� נקבעי� בהתא� להנחיות ראש העיר ומנכ

  .מה� נשאבת רוח הטיפול בבקשות, העירייה

י נהלי�  "בנוס'ישנ� תחומי� בה� אופני הטיפול  נקבעי� עפ

בקשות : מקצועיי� של משרדי� ממשלתיי� שוני� לדוגה

ד הפני� וצו י חוקי� ותקנות משר" מטופלות עפ–בנושאי גבייה 

י חוקי " מטופלות הבקשות עפ–פניות בנושאי הנדסה , הארנונה

בהתא� לחוקי� המקצועיי� , כ� כל בקשה, תכנו	 ובניה

  . שבתחו� טיפולה

נהלי העבודה ואופני ,  לתושבי העיר–בתחו  מת� תווי חניה   

  . ל העירייה"הביצוע נקבעי� בהתא� להנחיות מנכ

  נהלי העבודה נקבעי� - הי בתחו  מכירת כרטיסי  לחו�   

 .ל העירייה"בהתא� להנחיות לשכת ראש העיר ולשכת מנכ
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הביקורת מציינת כי הנוהל הוכ� ע  כניסתה של מנהלת היחידה 

  . ולא עודכ� מאז, 2004ככל הנראה בשנת , לתפקידה

 �לדעת הביקורת יש לבחו� את התאמת הנוהל להיו  ובמידת הצור

 זאת ועוד יש לבחו� את הצור� בשינויי  .להתאימו לצרכי  המשתני 

  . המתבקשי  ע  הסדרת תפקיד היחידה כפי שצוי� לעיל

לא נכלל  חוק הרשויות המקומיות , במסגרת החוקית של הנוהל

  12008ח"התשס, )ממונה על תלונות הציבור(

בשיחה שערכה הביקורת ע  עובדות היחידה עולה כי , כמו כ�

לק מהלי� קליטת  לתפקיד בלבד וכי העובדות מכירות את הנוהל כח

  . לא נעשו מעבר לכ� רענוני  לנהל

  :תגובת מנהלת היחידה

 וב 2008 עודכנו בשנת 2004נוהלי העבודה של המחלקה נערכו בשנת "

12/2014".  

רענו� נוהלי עבודה במחלקה מתבצע כל העת ג  כשאי� שינויי  "

  ".וחידושי 

 :לית העירייה"תגובת מנכ

 ". נהלי העבודה עודכנו הנהלי במסגרת הפקת"

 2014 ולדוחות החודשיי� של שנת 2013לשנת  מסקירת הדוח השנתי1.24

נמצאו הפניות הבאות אשר טופלו על ידי היחידה ) עד וכולל אוגוסט(

 :לפניות הציבור
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 מהות הפנייה פנייה' מס

 חנות ירקות שמהווה מפגע וכיעור לרחוב 2013061217

 העיר מלינה על רעש במערכת ההגברה ביד תושבת  2013060946

 לבני� באודיטוריו�

בבניי	 השכ	 יש עצי ברוש אשר ישנו ענ' שבור  2013010062

 .שמסכ	 את האנשי� הבאי�

תושבת העיר מבקשת לפנות בדחיפות ערמת ענפי  2013010232

 .דקל

 תושב העיר מלי	 על אי פנוי פחי אשפה עמוסי� 2013041259

 הות הפנייהמ פנייה' מס

תושב העיר מלי	 על בעיה חמורה של יתושי�  2013051276

 .ועורבי�

 .תושבת העיר מלינה על אי פינוי פח אשפה 2013120071

 .פניה בנושא פעילות ירי מסוכנת בשטח העיר 2013051640

 .פניה של תושבת על ערעור לגבי דוח חניה 201302047

 .רה וגרר שחוני� ברחובפניה בעניי	 מפגע של סי 2013050994

 .תלונה על אזעקה הפועלת בבניי	 נטוש 2013090499

 .פניה שהגיעה באמצעות המוקד על הצפת מי� 2013010202

 בכניסה לבני	 מכסה הביוב הוצ' 2013010262

  שקעי� מסוכני� במדרכה16ברחוב הגני�  2013060021

 קתברחוב המתנחלי� תאורת הרחוב אינה דול 2013040274

 תושב המתריע על נזק במתקני ספורט בג	 נביאי� 2013040293
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 מהות הפנייה פנייה' מס

' תושב מסר כי יש פיצו. של צנרת בערוגה ברח 2013050306

 מרדכי

מבקש לגזו� את הצמחייה לאור� שביל גינת  2013030702

 הטבק

תושב מלי	 על רעשי אירועי� אשר נערכי�  2013060938

 רטבמועדו	 הספו

 רכבי� נטושי� שחוני� מול 2תושבת מתלוננת על  2014020470

 בית�

 תושבת מתלוננת על ע. שמפריע למעבר 2014020248

 מהות הפנייה פנייה' מס

 תושב מלי	 על ע. המהווה מפגע סביבתי ובטיחותי 2014080655

תושבת מלינה על כ� שכבר מספר ימי� ברחוב  2014081071

מי� עומדי� המהווי� מפגע הנצח יש שלולית של 

 .תברואתי

לדעת הביקורת הפניות המצוינות לעיל אמורות להיות מטופלות 

במסגרת המוקד העירוני ועל כ� אמורות היו להיות מופנות למוקד 

  .באופ� ישיר על ידי התושב או על ידי היחידה לפניות הציבור

לתושב לדעת הביקורת עובדה זו מדגישה כי לא קיימת הבחנה ברורה 

וליחידה בי� תפקידה של היחידה לפניות הציבור לבי� תפקידו של 

  .המוקד העירוני

ארגו� ביחידה זו תו� מת� דגש לתפקידה של  1על העירייה לבצע רה

או תלונות אשר על היחידה לטפל בה  לעומת /הפניות ו, היחידה

  . הפניות שעליה להעביר לטיפול המוקד העירוני

ארגו� זה ולשק� אותו 1יה להשלי  את רהיחד ע  זאת על העירי

לתושבי העיר על מנת להבהיר את שירותי  הניתני  מיחידה זו 

 .בשונה מהמוקד העירוני תו� מת� דגש להבדל בניה 
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הביקורת מציינת כי לא קיי  תיאו  ושיתו� פעולה בי� היחידה למוקד 1.25

עלולה עובדה זו . העירוני בגי� פניות שמגיעות ה� ליחידה וה� למוקד

 :לגרו  

לבזבוז משאבי העירייה כאשר מבוצע טיפול זהה ביחידה ובמוקד   .א

  .לאותה תלונה המוגשת ה� ליחידה וה� למוקד

 .שהיחידה מטפלת בפניות שאינ� אמורות להיות מטופלות על ידה  .ב

הביקורת מציינת  כי הואיל ולא נית	 להוציא דוחות מפורטי� של 

יות כפולות ליחידה ולמוקד בא� הפניות למוקד לא נית	 היה לאתר פנ

  .היו כאלה

  :תגובת מנהלת היחידה

תוכנת פניות הציבור ומוקד הינה תוכנה זהה א� יש הפרדה בי� "

  "המחלקות

  הטיפול בתלונה  .2

  2008-ח"תשס, )ממונה על תלונות הציבור(חוק הרשויות המקומיות  .2.2

  :לחוק קובע) א (5סעי'  

על תלונות הציבור על הרשות כל אד� רשאי להגיש תלונה לממונה "

על נושא משרה או על ממלא תפקיד , על עובד, המקומית ומוסדותיה

על נושא , על עובד......מבוקר  וכ	 על גו' עירוני , ברשות המקומית

  ".משרה או על ממלא תפקיד בו

  :לחוק קובע) ב (5סעי'  

לבד וב, תהא בעניי	 הנוגע למילוי תפקידיו של הנילו	...תלונה כאמור"

  :שהתקיימו שני אלה

  ...המעשה פוגע במישרי	 במתלונ	 עצמו) 1(  

המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה ללא סמכות חוקית או ) 2(

או שיש בו משו� נוקשות יתרה או אי , בניגוד למנהל תקי	

  ."צדק בולט

  :לחוק קובע) א (7סעי'  

  :לא יהיה בירור בתלונות אלה"
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  ...ועומד בבית משפט או בבית די	תלונה בעניי	 התלוי ) 1(    

 תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית ) 2(

  .או טורדנית

  .תלונה על פעילות שיפוטית או מעי	 שיפוטית)3(    

  .....תלונה של עובד בעניי	 הנוגע לשירותו כעובד) 4(    

  ....תלונה בעניי	 שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה) 5(    

  :לחוק קובע ) ב (7עי' ס  

מצא הממונה על תלונות  אלא א� כ	 , לא יהיה בירור בתלונות אלה"

  ..."הציבור שיש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירור	

  : לחוק קובע8סעי' 

הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דר� ) א"(

  ...,שיראה לנכו	

וא� , לונה לידיעת הנילו	הממונה על תלונות הציבור יביא את הת) ב(

 ג� – 5נושא משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעי' , היה עובד

  ...לידיעת הממונה עליו 

את הנילו	 , הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונ	) ג(

  .א� ראה בכ� תועלת, וכל אד� אחר

   –לצור� הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור ) ד(

כל ...תו� תקופה שייקבע, אד� למסור לולדרוש מכל ) 1(  

  .לעזור בבירור התלונה,,, או מסמ� העשויי�  ידיעה 

  ....להתייצב בפניו....לדרוש מכל עובד) 2(  

הוגשה תלונה על הממונה על תלונות הציבור או על עובדי� ) ו(

לוי תפקידיה� האחרי� ברשות ילרבות בעניי	 הנוגע למ, הכפופי� לו

וע. המשפטי של הרשות המקומית את התלונה יברר הי, המקומית

  ...האמורה

בירור התלונה יסתיי� לכל המאוחר עד תו� שנה אחת מיו� ) ז(

  ."הגשתה

  : לחוק קובע10סעי'   
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א� ראה כי   הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונה "

ורשאי הוא   , מלכתחילה לא היה מקו� לבירורה לפי הוראות חוק זה

אה שעניי	 התלונה בא על תיקונו או שהמתלונ	 ביטל להפסיקו א� ר

  ..."את תלונתו

  :לחוק קובע) א (11סעי'   

שהתלונה , בתו� הלי� הבירור, מצא הממונה על תלונות הציבור"

  :ינהג כמפורט להל	, כולה או חלקה, הייתה מוצדקת

, לנילו	,ימסור על כ� הודאה מנומקת בכתב למתלונ	) 1(

  .רשות המקומיתלממונה עליו ולראש ה

ג� ...  תימסר הודאה –היה הנילו	 ראש הרשות המקומית )2(    

  "למועצת הרשות    

  :לחוק קובע) ב (11סעי'   

, ראש הרשות המקומית, לפי העניי	, וכ	,הנילו	 או הממונה עליו "

יודיעו לממונה על תלונות הציבור על האמצעי� שננקטו לתיקו	 

 ....."הליקוי

  : לחוק קובע13סעי' 

יודיע על , מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת"

 .לנילו	 ולממונה עליו, ממצאיו למתלונ	

היחידה מטפלת בכל פניה שמגיעה אליה ללא הבחנה הא  מדובר 

ולבחו� הא  מדובר בתלונה מוצדקת או לאו כאמור , בפנייה או תלונה

  . לחוק כאמור לעיל13 ו11, 10, 7, 5בסעיפי  

 �הביקורת התרשמה כי ה� פניות וה� תלונות מטופלות באותה הדר

 לחוק המציי� את דרכי הבירור של 8על א� ההלי� הקבוע בסעי� 

לרבות הלי� ביצוע הברור ולא להעביר , התלונות המתקבלות

  .למחלקה הרלוונטית

 2014 ולדוחות החודשיי� של שנת 2013לשנת  מסקירת הדוח השנתי  

נמצאו הפניות הבאות אשר טופלו על ידי היחידה ) סטוכולל אוגו  עד (

כפניות ולדעת הביקורת היו צריכות להיות מטופלות כתלונות על פי הוראות 

 :החוק
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 מהות הפנייה פנייה' מס

 תלונה בגי	 התנהגות פקח 2013080839

 תלונה בגי	 התנהגות מחלקת פיקוח  2013090129

 פנייה חוזרת בגי	 מפגע 2013060584

 תלונה בגי	 העדר שירות בתאגיד המי� 2013050347

 פנייה חוזרת בגי	 מפגע בטיחותי 2014080403

 תלונה בגי	 טיפול לקוי בתלונה 2014081365

  

 : לחוק קובע6סעי'  .2.3

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפני "  

תיאור , נונו בה ש� המתלונ	 ומעיצייהמתלונ	 תיחת� בידי המתלונ	 ו

וכל , לרבות המועד שבו אירע, מפורט של העניי	 שעליו נסבה התלונה

 ".פרט אחר הנוגע לעניי	 והמסייע לבירור יעיל של התלונה

פנייה , הפניות ליחידה מגיעות באמצעות פניות טלפוניות ישירות .2.4

, דר� מנהלת אתר העירייה, באמצעות אתר האינטרנט של העירייה

או בפגישות אישיות של התושבי� ע� מנהל  וניבאתר הפייסבוק העיר

הפניות דר� אתר האינטרנט או . היחידה במועדי קבלת קהל

הפייסבוק של העירייה מופנות לתיבת הדואר האלקטרוני של 

 . היחידה

הביקורת מציינת כי לא כל התלונות נערכות ונחתמות כאמור בסעי�  

   לחוק כאמור לעיל6

תר העירייה לבדיקת הלי� ניתוב הביקורת נפגשה ע� מנהלת א .2.5

 .או התלונות ליחידה/הפניות ו

מהבדיקה עולה כי לא קיי  נוהל לפיו מנהלת האתר מפנה את 

  .הפניות
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הפניות נעשה על ידה ללא הגדרה מראש של סוג /ניתוב התלונות

פ היכרות שלה ע  "אלא ע, הגור  המטפל, תוכנה, התלונה/הפניה

עוד נמצא כי כאשר ישנה . וניסיונ הגורמי  הרלוונטיי  בעירייה 

התלבטות בנוגע להפניית פנייה מסוימת היא תופנה לטיפול 

  . היחידה

או נוהל המציי� קריטריוני  ברורי  /ראוי שתצא הנחייה מסודר ו

תו� מת� דגש , למהות הפניות שיופנו לכל אחד מגורמי המועצה

ידה לפניות להבדל בי� פניות שיופנו למוקד ובי� פניות שיופנו ליח

  .הציבור

התלונה מנהלת היחידה פותחת במערכת /ע� קבלת הפנייה

CRM	תארי� , מהות הפנייה, כתובתו, ש� הפונה, פנייה תו� ציו

 למחלקה הרלוונטית CRMהתלונה מסווגת במערכת . ושעת קבלתה

  .בעירייה אשר הפנייה בתחו� טיפולה

  . לא נמצא כי נערכת אבחנה בי� תלונה לפנייה

 :לית העירייה"ת מנכתגוב

יש חלוקה לתתי סעיפי  , התוכנה היא תוכנה זהה לתוכנת מוקד"

  ".של המחלקות ודר� זה מועברת התלונה לטיפול

ל למחלקה "לאחר הזנת הפנייה מנהלת היחידה פונה באמצעות דוא .2.6

 .  הרלוונטית לקבלת התייחסותה

 של ישנ� מקרי� בה� הטיפול בפנייה מבוצע על ידי פנייה ישירה 

דבר אשר , מנהלת היחידה לקבלני�  או נותני השירותי� של העירייה

  . מזרז את הטיפול בתלונה

 מאפשרת פיקוח על הטיפול בתלונה באמצעות עדכו	 CRMמערכת  .2.7

תו� כדי בקרה של , סטאטוס התלונה וסגירתה בגמר הטיפול

עדכו	 סטאטוס מבוצע על ידי . המנהלי� על אופ	 הטיפול בתלונה

 .היחידה בלבדמנהלת 

 בעירייה קיימת אמנת שירות א� זו אינה כוללת הגדרת בנק של 

  .מדדי זמ� השירות לטיפול וסגירת תלונות של תושבי 
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או בעיה טכנית במערכת /הפסקת חשמל ו: במקרי� חריגי� כגו	 .2.8

 .CRMואחר כ� מוזנת למערכת , המחשוב נרשמת התלונה ידנית

דר לתלונות שהתקבלו בדר� זו הביקורת מציינת כי נמצא תיעוד מסו

ולדעת הביקורת יש להנהיג יומ� רישו  חיצוני לתיעוד קבלת תלונות 

 ע  הזנתה CRMאלו תו� ציו� מספר הפנייה שניתנה במערכת 

  .לצור� מעקב על הזנתה למערכת כאמור

 ומתויקת ע� CRMמודפסת הפנייה ממערכת , בסיו� הטיפול בפנייה .2.9

 .בקלסר המיועד לכ� ביחידהכל המסמכי� הרלוונטיי� לה 

 CRMסגירת הפניות מתאפיינת בעיקר בעדכו	 סטאטוס במערכת  .2.10

מרבית הסגירות מתבצעות ע� , בטיפול גור� חיצוני, "הפנייה טופלה"

 .פירוט כללי מה נעשה בפועל

במתכונת הנוכחית אינה מאפשרת הפקת דוחות  בגי� מש� הטיפול 

  .בתלונות

יתור וטיפול בגורמי  אשר אינ  הפקת דוח זה חיונית לצור� א

 .יעילי  ומעקבי  את הטיפול השוט� והמהיר בתלונות

הביקורת מייעצת לבחו	 את הצור� בהפקת דוח זה ובמידת הצור� 

 . לפעול מול בית התוכנה
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  הפקת לקחי  –דוחות היחידה  .6

  

 : לחוק קובע15סעי'  .6.1

למועצת הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ו"

 במאי בכל 1 –הרשות המקומית די	 וחשבו	 על פעולותיו לא יאוחר מ 

המועצה תקיי� דיו	 בעניי	 הדי	 וחשבו	 בתו� חודשי� מיו� , שנה

די	 וחשבו	 כאמור יהיה פתוח לעיו	 לציבור ויפורס� , שהוגש לה

 ".באתר האינטרנט של הרשות המקומית

את תוכ	 ומבנה הדי	 הביקורת מציינת כי הוראות החוק לא קבעו 

  .וחשבו	 שעל הממונה להגיש

הדוח מכיל  אינפורמציה בגי	 . מפיקה דוח שנתי היחידה מנהלת .6.2

פילוג התלונות על פי , כמות הפניות שהתקבלו בתקופה המדווחת

 . מחלקות ונושאי�, סוגי�

ניתוח השוואתי בגי	 כמות התלונות שהתקבלו בגי	 התקופה 

	 בתלונות ביחס לתקופה מקבילה ככלל קיטו/המדווחת לרבות גידול

  .ובמחלקות השונות בפרט

כמו כ	 מצור' לדוח ריכוז של כל הפניות אשר התקבלו בשנה 

  .המדווחת

זאת ועוד הדוח , הדוח המופק אינו מבחי� בי� הטיפול בתלונה לפנייה

לא כולל מידע בדבר כמות התלונות  המוצדקות ביחס לתלונות הלא 

  .נטיותמוצדקות או לא רלוו

  

הביקורת מציינת כי הדוח השנתי של מנהלת היחידה מופ. על ידה  .6.3

ל "מחזיק התיק בעירייה וסמנכ, ל העירייה"מנכ, לראש העירייה

דוח זה מהווה כלי עזר . תקשורת במהל� חודש ינואר שנה עוקבת

ניהולי חשוב להפקת לקחי� ברמה העירונית לגבי מדד ואיכות 

  .השירות הניתני� לתושבי�
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א נמצא כי מתקיימי  דיוני  על ממצאי הדוח השנתי המופ� על ל

ידי היחידה ועושה רוש  כי הנהלת העירייה לא רואה בדוח זה כלי 

  . נוס� להפקת לקחי  על מדד ואיכות השירות לתושבי 

לדעת הביקורת יש להנהיג קיו  דיו� תקופתי בדוחות המתקבלי  

י  נוספי  על מחלקות ובמידת הצור� לבחו� את הצור� בקיו  דיונ

  .שונות לקבלת הסברי  על תפקוד 

מופק על ידי היחידה דוח חודשי המרכז את , בנוס' לדוח השנתי .6.4

לדברי מנהלת היחידה דוח זה הינו . הפניות שהתקבלו באותו חודש

 . לשימוש פנימי של היחידה ואינו מופ. לגורמי� שוני� בעירייה

הביקורת   פניות הציבור ולדעת קיימת חשיבות רבה לעבודת המחלקה מול

יש לבחו� את הצור� בהפצת הדוח החודשי לגורמי העירייה השוני  לצורכי 

  .  פיקוח ובקרה ה� ברמה חודשית ולא להסתפק בדוח שנתי
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  סקר שביעות רצו� התושבי  .7

מנהלת היחידה פונה מידי תקופה למספר תושבי� שפניית� נסגרה  5.2

ת דעת� באשר לאופ	 טיפולה של העירייה ככלל כדי לקבל את חוו

 .והיחידה בפרט בפניות אשר עליה� ה� התלוננו

לא קיי  נוהל המגדיר את התקופה לביצוע בדיקת חוות דעת זו וכ� 

  . שיעור המדג  שיש לבדוק

  . לא קיי  פורמט קבוע לשאלות אשר מופנות לתושב

  .התלונהלדברי מנהלת היחידה השאלות משתנות בהתא� למהות 

  :תגובת מנהלת היחידה

הפונה מציי� מידת שביעות רצונו א  , במעמד מת� התשובה לפונה"

  ".במייל וא  טלפונית

 במקו� בו מוקלדת CRMתשובת התושב לסקר מוקלדת במערכת  5.2

תא / שדהCRMאי	 במערכת . הפנייה עצמה ולא במקו� שיוחד לכ�

 .אשר נית	 לסימו	 לצור� תיעוד כי בוצע משוב

בדה זו אינה מאפשרת הפקת דוחות משוב לצור� ביצוע מעקב עו

  .בפנייתו ופיקוח על שביעות רצו� התושב בטיפול

יש להפו� את סקר שביעות רצו� התושבי  ככלי , לדעת הביקורת

עזר חשוב ומוסדר לקבלת משוב והפקת לקחי  לייעול עבודת 

יש לבדוק ביסודיות ובמפורט את כל המקרי  שבה  . העירייה

מתקבל משוב שלילי מהתושב ולברר את סיבותיו ולבדוק הא  הדבר 

נובע מצפיות יתר של התושב או כתוצאה ממענה לא תקי� או חלקי 

  .של העירייה
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  תקציב  .8

תקציב . תקציב היחידה לפניות הציבור כולל תקציב שכר ותקציב כללי .8.1

שאר ההוצאות , השכר נכלל  במסגרת תקציב לשכת ראש העיר

 .צבות במסגרת תקציב מנהל כללי של העירייהמתוק

  :2012 - 2013להל	 תקציבי המחלקה לשני� 

 ח" בש2012תקציב 

 אחוז ביצוע )חריגה/(יתרה ביצוע תקציב מעודכ� 

 82.95% 94,604 460,116 554,720 משכורות

 82.95% 94,604 460,116 554,720 כ "סה

  

 ח" בש2013תקציב 

 אחוז ביצוע )חריגה/(רהית ביצוע תקציב מעודכ� 

 106.87% )39,300( 610,709 571,409 משכורות

 106.87% )39,300( 610,709 571,409 כ "סה

  

  . מנהלת היחידה לא מתנהלת במסגרת תקציבית מובנת 5.2

ציינה זו כי אי	 לה כל זיקה לתקציב של , משיחות ע� מנהלת היחידה

מת ונער� על ידי היחידה והתקציב נקבע על פי נתוני� של שנה קוד

 .מחלקת הגזברות

לא נערכות ישיבות או דיוני  ע  מנהלת היחידה בעניי� בניית 

מ� הראוי כי ינוהלו ישיבות בי� מחלקת הגזברות . תקציב היחידה

  .שינויי  ועדכוני , למנהלת היחידה לש  בניית התקציב

  :תגובת מנהלת היחידה

  )".תקציב לשכה( כפופה ללשכת ראש העיר –תקציב "
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  דוח ביקורת בנושא

        נחות ארנונהה
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  הנחות ארנונה

 מבוא  .א

 רקע כללי .1

תיקוני חקיקה (בתוק' סמכותה מחוק ההסדרי� במשק המדינה  .1.1

קבעה ") חוק ההסדרי�" -להל	 (1992 –ג "התשנ) להשגת יעדי תקציב

. את שיעורי הארנונה בתחומה)  העירייה–להל	 (עיריית רמת השרו	 

 –להל	  (1993 –ג "התשנ) הנחה בארנונה(ח תקנות ההסדרי� מכו

 . קבעה העירייה את ההנחות לתושבי�") תקנות ההסדרי�"

מחלקת גבייה אחראית על קבלת הבקשות להנחה ובחינת הזכאות של  .1.2

 .התושב לקבלתה בהתא� לצו הארנונה

, להל	 המבנה הארגוני של מחלקת הגבייה, בהיעדר מבנה ארגוני רשמי .1.3

 : שנמסר לביקורת על ידי מנהלת מחלקת גבייהכפי

 

 

 :כדלהל�, הנחות ופטורי  בארנונה נחלקי  למספר סוגי  .1.4

 הנחה מסכו� הארנונה הכללית שהוטלה באותה 1זכאי  להנחה •

שנתקיימו לגביו התנאי� המפורטי� , שנת הכספי� על מחזיק בנכס

דרת פ זכאות המוג"הנחות אלו ניתנות באופ	 אוטומטי ע. בתקנות

חד , גמלאי(בחוק הביטוח הלאומי ובהתא� לסטאטוס התושב 

 ).'עיוור וכד, אזרח ותיק, נכה, הורה
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 הנחות הניתנות על פי מפתח הכנסה – הנחה על פי מבח� הכנסה •

המפתח מגדיר . בהתא� להכנסה לנפש, שהוגדר בתקנות ההסדרי�

את שיעור ההנחה שיש לתת לתושב על פי רמת הכנסה ולפי מספר 

 . יירי� המתגוררי� בנכסהד

או למגורי� בגי	 נכס חדש או נכס ריק / ניתני� לעסקי� ו–פטורי   •

 .כמוגדר בתקנות

ועדת ההנחות רשאית לתת הנחה למחזיק בעסק 1הנחות לעסקי  •

הנחות  "1שנתקיימו בעניינו כל התנאי� המפורטי� בפרק ה

 ).ו"תיקו	 תשנ(בתקנות ההסדרי� " לעסקי�

 הנחה הניתנת לאחר פניה לוועדת הנחות על ידי –הנחת ועדת הנחות  •

 . כמוגדר בתקנות ההסדרי�, מבקש נזקק

 

 רקע חוקי .2

הפקודות והצווי� המנחי� את , התקנות, להל	 רשימה חלקית של החוקי�

  :עובדי מחלקת גבייה במת	 הנחות בתשלו� הארנונה

 חוק ביטוח -להל	(1995 –ה "תשנ, )נוסח משולב(חוק הביטוח הלאומי  •

 .1)לאומי

 ). חוק האזרחי� הוותיקי�-להל	 (1989 -	"חוק האזרחי� הוותיקי� התש •

 ). חוק המזונות-להל	 (1972-ב"תשל, )הבטחת תשלו�(חוק המזונות  •

 .1993-ג"התשנ) הנחה מארנונה(תקנות ההסדרי� במשק המדינה  •

  ,)ארנונה כללית ברשויות המקומיות(תקנות הסדרי� במשק המדינה  •

 ).  תקנות לארנונה כללית–הל	 ל(2007-ז"תשס

 . 1929 -)גבייה(פקודת המיסי�  •

 פקודת -להל	 (1938, )פיטורי	(יה ומסי הממשלה יפקודת מסי העיר •

 ).פיטורי	

או להמעיט /הרשות המקומית רשאית לפטור ו, בהתא� לפקודת פיטורי	

, את תשלו� מס הארנונה של מוסדות שוני� העומדי� בתקנות הפקודה

  .חינו� ועוד, רווחה, ות דתמוסד: כגו	

  
                                                      

 על פיו מוגדרי� זכאי� שוני� בתקנות 1968-ח"תשכ, ]נוסח משולב[הלאומי  במקו� חוק הביטוח נוסח זה בא 1
 .ההסדרי�
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 מטרת הביקורת .3

  .בחינת תהלי� מת	 הנחות לתושבי�

 

 מתודולוגיית הביקורת .4

תקנות וצו ארנונה שנקבע על ידי העירייה , הביקורת סקרה הוראות חוק .4.1

ניתחה הביקורת ונערכו בדיקות מדגמיות לקוב. , כמו כ	. 2013לשנת 

  .2013ת הארנונה לשנת הנחות שנמסר לידי הביקורת וכלל את הנחו

 :במסגרת הביקורת נערכו פגישות ושיחות ע� הגורמי� הבאי� .4.2

 .מנהל ההכנסות •

 .מנהלת מחלקת גבייה •

 .מזכירת ועדת הנחות •

  

 היק� הביקורת .5

  : וכללה את הנושאי� הבאי�2013הביקורת בחנה את ההנחות שניתנו בשנת 

 .נהלי עבודה •

 .טיוב נתוני� •

 .הנחה זהה במערכת •

 .ותהנחות כפול •

 .הרשאות למת	 הנחה •

 .הנחת גמלאי •

 .הנחת מבח	 הכנסה •

 .פטור נכס ריק •

  .ועדת הנחות •

  

  .הביקורת מודה לעובדי מחלקת גבייה על שיתו� הפעולה בהכנת דוח זה

 פירוט ממצאי   .ב

 נהלי עבודה .1

הביקורת בחנה בא� קיימי� נהלי עבודה המנחי� את המחלקה בפעילותה 

  .לצור� מת	 הנחות לתושבי�
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. קיי  נוהל בקשה להנחות בארנונה,  הביקורת עולה כימממצאי .1.1

 . הנוהל כולל את המסמכי  שעל התושב לצר� לבקשתו לקבלת הנחה

נדגיש כי הנוהל הינו כללי ולא כולל את כלל האפשרויות לקבלת 

. 'ועדת הנחות וכו, מבח� הכנסה, נכס ריק: כגו�, הנחה בארנונה

הל עבודה הכולל בי� היתר את הנוהל אינו ערו� בפורמט של נו, בנוס�

 .'מאשר הנוהל וכו, כותב הנוהל, תארי� הנוהל

הביקורת רואה חשיבות רבה בעבודה באמצעות נהלי עבודה 

כ� שכל עובד מבי� את , המדריכי  את העובדי  לצור� מילוי תפקיד 

 . המוטל עליו ואת הדר� לבצע את מטלותיו

 המלצת הביקורת .1.2

 כתובי  אשר יערכו על ידי מנהל להתוות ולהטמיע נהלי עבודה

. ההכנסות ומנהלת מחלקת וגבייה ויאושרו על ידי הנהלת העירייה

מומל� כי הנהלי  יכללו את תהליכי העבודה לרבות מסמכי  

  .'בקרות על הנחות וכו, נדרשי  לצור� מת� ההנחה

  

  תגובת מנהל הכנסות

  .נכס ריקצו הארנונה כולל נוהל למת� הנחות וכ� נוהל מת� הנחות ל

  

  תגובת הביקורת לתגובת מנהל הכנסות

צו הארנונה אינו כולל את כל תהליכי . צו הארנונה הוא לא נוהל עבודה

בנכס ריק יש צור� בצילו  של הנכס , למשל. העבודה הנדרשי 

�אופ� העברת המידע בי� המפקח לבי� , ולהגדיר את האחראי לכ

  . 'מחלקת גבייה וכו

 נתוני  סטטיסטיי  .2

 מיליוני 226 – היק' החיובי� הינו כ 2013י הדוח הכספי לשנת על פ .2.1

 8% –ח המהווי� כ " מיליוני ש18 –היק' ההנחות הינו כ , ח"ש

 .2013מהחיובי� בשנת 

כפי שמופיע בקוב. , 2013להל	 פירוט ההנחות שניתנו לתושבי� בשנת  .2.2

 :נתוני ההנחות שנמסר לביקורת
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 ש  הנחה ד"מס
כ הנחה "סה
 ח"בש

ר ההנחה שיעו
כ ההנחות "סה

שניתנו בשנת 
2013 

 21.01% 5,332,285  מ100 עד 25%-גמלאי 1

 15.99% 4,058,022  הנחה80%לאומי .נכה ב 2

 10.19% 2,585,066 הבטחו	.מ.  מ70- מ2\3 3

 9.75% 2,475,094 נרדפי נאצי� 4

 9.53% 2,418,193 70%גמלת סיעוד  5

 4.73% 1,200,918 20%הורה יחיד  6

 4.73% 1,199,436  הנחה40%-נכות רפואית 7

 4.00% 1,014,888  מר100 עד 100%גמלאי  8

 3.50% 888,660  נכס ריק-פטור  9

 3.15% 798,920 חריג-הנחת נזקק 10

 2.86% 726,795  הנחה90% -עיוור  11

 2.71% 687,718 פטור נכס ריק 12

 2.15% 545,828  מ100 עד 30%-גמלאי 13

 1.31% 331,831  מר100 עד 33%כה ב	 נ 14

 0.76% 192,252 הבטחו	.מ.  מ90- מ2\3 15

 0.46% 117,501  נזקק70%הנחה  16

 0.45% 113,615  נזקק40%הנחה  17

 0.37% 93,451 90% -הנחת ועדה  18

 0.34% 86,913  נזקק60%הנחה  19

 0.33% 82,841 פטור נכס ריק קבל	 20

 0.29% 72,431  נזקק50%הנחה  21

 0.25% 63,885 אזרח ותיק 22

 0.22% 54,671 הבטחו	. עסק מ70 מ2/3 23

 0.19% 47,258  נפשות4עד -פעולות איבה 24

 0.11% 27,452 70%הבטחת הכנסה  25

 0.10% 25,193 הנחת עולה חדש 26

 0.09% 23,361  נזקק30%הנחה  27

 0.08% 20,691 הנחת שרות סדיר 28

 0.08% 19,731 70%גמלת מזונות  29

30 
 100 עד 100%אסיר ציו	 

 0.08% 19,406 מר

 0.08% 19,275  מר90 2/3 31
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 ש  הנחה ד"מס
כ הנחה "סה
 ח"בש

ר ההנחה שיעו
כ ההנחות "סה

שניתנו בשנת 
2013 

 0.03% 8,302  נפשות5-מ-פעולות איבה 32

 0.03% 8,178  פטור ועדת ערר2/3 33

 0.03% 7,179  נזקק20% -הנחה   34

35 
 50_הנחת שרות סדיר

 0.01% 3,283 אחוז

 0.01% 2,633  נזקק90%הנחת  36

 0.01% 1,617  נזקק25%-הנחה   37

 0.01% 1,579  מר50 עד 25%גמלאי  38

 0.01% 1,323 הורה קשיש 39

 100% 25,377,675 כ הנחות שניתנו"סה
  :מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כדלקמ	

 הינ	 2013 ההנחות המהוות את שיעור ההנחה הגבוהה ביותר בשנת 5 •

,  הנחה80%לאומי .נכה ב, "ר" מ100 עד 25%גמלאי "עבור הנחת 

הנחות אלו . 70%גמלת סיעוד , נרדפי נאצי�, הבטחו	.מ.  מ70- מ2\3

 .  ניתנו על פי חוק

 18 – היק' ההנחות הינו כ 2013על פי הדוח הכספי של העירייה לשנת  •

ח בעוד שבקוב. הנתוני� שנמסר לביקורת עולה כי היק' "מיליוני ש

 .ח" ש מיליוני25 –ההנחות הינו כ 

  

  המלצת הביקורת

יש לבחו� בא  לא קיימת בעיה בהגדרות המערכת בעת הפקת נתוני  

 .כספיי  מתו� המערכת
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 טיוב נתוני  .3

הוזנו תאריכי� , מניתוח נתוני קוב. ההנחות שנמסר לביקורת עולה כי

  .שאינ� סבירי� למערכת בשדה של תארי� סיו� מועד ההנחה

  : כדלקמ	2049יו� הנחה לשנת הוזנו תאריכי ס, לדוגמא

 תארי� סיו  הנחה תארי� תחילת הנחה מספר זיהוי פיזי

10001500100 1.3.2013 1.3.2049 

106004400300 1.5.2012 1.5.2049 

   

 אינה 2049הזנת תארי� סיו  הנחה לשנת , הביקורת סבורה כי .3.1

 .סבירה ופוגעת בביצוע בקרה פנימית אחר תוק� ההנחות שניתנו

 צת הביקורתהמל .3.2

 יהיו במערכת שהנתוני  כ� במערכת נתוני  טיוב לבצע מומל� •

 .מהימני 

 מומל�, ממוש� הינו ההנחה זמ� מש� אשר הנחה וקיימת במידה •

 בהמש� הצור� אחר בקרה שתהיה מנת על סביר בזמ� להגביל

  .ההנחה מת�

  תגובת מנהל הכנסות

 הריני אול , 2049אומנ  התארי� המצוי� בעת הביקורת הופיע 

להבהיר בכל רבעו� מתקבל דוח ביטוח לאומי ממוחשב ומקוו� 

או מוסיפה /ומזכירת ועדת הנחות בודקת את כל המשלמי  וגורעת ו

התארי� אינו רלוונטי לעניי� הבדיקה כי ג  . בהתא  לדוח המעודכ�

או בעוד /או סו� שנה ו/א  מופיע תארי� חלקי היינו עד אמצע שנה ו

  . י  נבדקי  בהתא  ומתעדכני  בהתא הנישומ, שני  רבות

 

 הנחה זהה במערכת  .4

ההנחות המאושרות על פי צו הארנונה מוזנות למערכת הארנונה במערכת 

לכל אחת מההנחות מזיני� קוד שונה אשר משויי� . של החברה לאוטומציה

  .לאותה הנחה

. הביקורת בחנה בא� קיימות כפילויות בסוגי ההנחות שהוזנו למערכת .4.1

 שנמסר לביקורת על ידי מנהל 2013ח קוב. ההנחות לשנת מניתו

 : סוגי הנחות זהי� כמפורט להל	2ההכנסות עולה כי קיימי� 
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 ". נכס ריק–פטור  "– 401קוד  •

 ".פטור נכס ריק "– 100קוד  •

  

 משמש למת	 הנחה 401קוד , מנהלת מחלקת גבייה מסרה לביקורת כי

 הינה עבור 1תקופה , לדוגמא(של נכס ריק עבור תקופה אחת בלבד 

  ).   פברואר–החודשי� ינואר 

לא מוגבל לתקופה אחת בלבד ומבצעי� בו שימוש כאשר , 100קוד 

  .נכס בשיפו. ליותר מתקופה אחת/נדרשי� לתת הנחת נכס ריק

  

 קודי הנחה אלו הינו מיותר ועשוי 2 1שימוש ב , קורת סבורה כיהבי .4.2

 .להציג כפילות של הנחה כאשר בפועל מדובר באותה בהנחה

 

 המלצת הביקורת .4.3

 קודי הנחה שוני  המשמשי  2 –מומל� לבחו� את הצור� בשימוש ב 

  . לאותו סוג של הנחה או לחילופי� לתת כותרת אחרת לכל סוג הנחה

  

 הנחות כפולות .5

 להנחות זכאות קיימת: "כדלקמ	 מציי	 ההסדרי� לתקנות) א(17 סעי'

 הגבוהה, בלבד אחת הנחה, להנחה לזכאי תינת	, אלה תקנות פי על שונות

  ."הנחה ניתנה שלגביו בנכס נוס' למחזיק הנחה כל תינת	 ולא, מביניה	

. 2013 בשנת כפולות הנחות לה� שניתנו נכסי� קיימי� בא� בחנה הביקורת

 כמפורט אחת מהנחה יותר לכאורה ניתנה לה� נכסי� 2 בחנה קורתהבי

  :להל	

 זיהוי מספר ח"בש הנחה סכו 
 פיזי

 סוג
 תקופה הנחה

1 
 תקופה
2 

 תקופה
3 

 תקופה
4 

 תקופה
5 

 תקופה
6 

 נכות
 רפואית

– 40% 
 הנחה

665 665 665 666 673 - 

57000100100 

 גימלת
 סיעוד
70% 

- - - 256 505 1,181 
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 זיהוי מספר ח"בש הנחה סכו 
 פיזי

 סוג
 תקופה הנחה

1 
 תקופה
2 

 תקופה
3 

 תקופה
4 

 תקופה
5 

 תקופה
6 

 נכות
 רפואית

– 40% 
 הנחה

- 612 612 614 620 622 

270000103100 

 גימלאי
– 25% 
 100 עד
 מ

261 261 261 262 264 265 

מבדיקת הביקורת . הביקורת בחנה את הסיבות למת	 ההנחה הכפולה .5.1

 :עולה כדלקמ	

 נכות פי על הנחה קיבל התושב – 57000100100 פיזי זיהוי מספר •

 זכאי התושב המצורפי  מכי המס לפי. 40% בשיעור רפואית

 החל לתושב ניתנה, 2013 מיולי החל 70% בשיעור סיעוד לגמלת

 ממצאי .רטרואקטיבית הנחה 30% של השלמה 4 מתקופה

 .הערות אי� לביקורת. תקיני  הביקורת

 גמלאי פי על הנחה קיבל התושב – 270000103100 פיזי זיהוי מספר •

 על להנחה זכאי שבהתו המצורפי  המסמכי  לפי. 25% בשיעור

 ניתנה, 2013 מר� מחודש החל 40% בשיעור רפואית נכות פי

. רטרואקטיבית הנחה 15% של השלמה 2 מתקופה החל לתושב

 .  הערות אי� לביקורת. תקיני  הביקורת ממצאי

 הרשאות למת� הנחה .6

הביקורת בחנה בא� קיימי� עובדי� אשר נתנו הנחה בארנונה שאי	 זה 

.  עובדי� נתנו הנחות בארנונה31הביקורת עולה כי מבדיקת . מתפקיד�

  :להל	 פירוט המשתמשי� שנתנו הנחה

 מספר משתמש
מספר פעולות 
 2013שביצע בשנת 

22 919 

25 903 

35 881 

16 531 

13 420 

28 419 
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 מספר משתמש
מספר פעולות 
 2013שביצע בשנת 

34 391 

31 330 

37 191 

3 90 

750 61 

701 36 

5 11 

604 10 

624 10 

21 9 

608 8 

616 8 

760 8 

613 7 

625 7 

102 3 

105 2 

612 2 

615 2 

2 1 

10 1 

11 1 

607 1 

610 1 

978 1 
 5,265 כ מספר פעולות"סה

  

מרבית העובדי� הרשומי� בטבלה לעיל , מבדיקת הביקורת עולה כי .6.1

הינ� עובדי מחלקת גבייה ועובדי מוקד בירורי� שהינ� בעלי הרשאה 

ה� לא עובדי ) 2, 10, 37: משמספר משת( עובדי� 3. לתת הנחה

הינ� עובדי מחלקת ,  עובדי�2. מחלקת גבייה נכו	 למועד הביקורת

לגביה� מנהל ההכנסות מסר לביקורת , גזברות המשמשי� כקופאי�

ההנחה נרשמה על שמ� כנותני , כי בעת ביצוע התשלו� על ידי התושב

חשב נכו	 למועד הביקורת משמש בתפקיד , לגבי עובד נוס'. ההנחה

  .   לגביו מנהל הכנסות מסר כי בעבר היה במחלקת גבייה, הנדסה

מוקד בירורי  מתפקידו לתת שירות של , הביקורת סבורה כי .6.1.1

 . תשלומי  לתושב א� לא לתת הנחות
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  תגובת מנהל ההכנסות

קיימות פעולות אוטומטיות של הנחות על פי חוק ויתכ� 

די  והמערכת רשמה את ההנחה על ש  המשתמש של עוב

  .ממוקד בירורי 

לדעת . למנהל ההכנסות יש הרשאה לתת הנחות במערכת .6.1.2

מנהל ההכנסות מתפקידו הוא לבצע בקרה אחר , הביקורת

ההנחות ואינו אמור לתת הנחות בפועל ולכ� לא צרי� הרשאה 

 . לתת הנחות

  

 המלצת הביקורת  .6.2

 . הנחה לתת בירורי  מוקד של האפשרות את לחסו  יש •

 .ההכנסות למנהל הרשאה במת� �הצור את לבחו�  •

  

  הכנסות מנהל תגובת

 הכנסות מנהל. בארנונה הנחות לית� מורשה אינו בירורי  מוקד •

 כל נחסמו ולפיכ� בארנונה להנחות הרשאה לית� רשאי

 שלכאורה כפי הארנונה תשלומי למוקד הנחה למת� האפשרויות

 .הנחה נת� מהמוקד שהפקיד נראה

. ההרשאות לבעלי רק חוק פי על הנחות מוזני  חשבו� במצבי •

 זאת ע  יחד, לשנותה יכול במוקד אחד לא וא� מוזנת ההנחה

 מציג במערכת התנועה וקיבוע לתשלו  קבלות מנפיק המוקד

 מציאות אי� שהוסבר וכפי הנחה נת� מהמוקד הפקיד כי לכאורה

 .כזו

 יוכל אחד לא א� זו המלצה לפי 1 הכנסות מנהל הרשאות הגבלת •

 הרשאות לית� הרשאי היחידי הינו הכנסות מנהל כי, ההנח לית�

 .כס� בקוב� וה� בהנחות ה�

 1 הנחות לתת בירורי  מוקד של האפשרות את לחסו  המלצה •

  .הנחות למת� חסו  והמוקד הואיל מתיתרת המלצה
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 הנחות ארנונה .7

 הנחת גמלאי .7.1

  :עוסק באזרח ותיק ומציי	 כדלקמ	, לתקנות ההסדרי�) 1)(א (2סעי' 

, קצבת זקנה: פי חוק הביטוח אחת מקצבאות אלה-בל עלהמק •

 הנחה –קצבת תלויי� או נכות בשל פגיעה בעבודה , קצבת שאירי�

  .ר בלבד משטח הנכס" מ100 אחוזי� לגבי 25שאינה עולה על 

הוא מקבל גמלת הבטחת ) א(א� בנוס' לקצבה שבפסקת משנה  •

י� רבועי�  מטר100 אחוזי� לגבי 100  הנחה בשיעור עד -הכנסה 

  .בלבד משטח הנכס

  

על פי תהלי� העבודה בנושא של הנחות גמלאי שנמסר לביקורת על ידי 

מידי סו' שנה ביטוח לאומי מעביר קוב. נתוני� , מזכירת ועדת הנחות

לרבות נתוני� אודות , הכולל את כל הזכאי� לקבלת הנחת גמלאי

ל תושבי� המקבלי� הבטחת הכנסה המקנה לה� הנחה בשיעור ש

  . מטרי�100 עד 100%

בנושא גמלאי , הביקורת בחנה מדגמית את נכונות מת� ההנחות

  :הביקורת ערכה בדיקה מדגמית כמפורט להל�

הא   סוג הנחה מספר זיהוי פיזי
התושב 
מקבל 

הבטחת 
 הכנסה

תקופת 
הנחה 

שנבדקה על 
ידי 

 הביקורת

סכו  
הנחה 

 )ח"ש(

גודל הנכס 
במערכת 

נכו� למועד 
  הביקורת

 )ר"מ(

גודל 
הנכס 
עליו 

ניתנה 
 הנחה

שיעור 
הנחה 

 שניתנה 

/ תקי�
 לא תקי�

 –גמלאי  105001200300
 הנחה 25%
  מטר100עד 

 תקי	 25% 100 103 206 3 לא

 –גמלאי  109001100300
 הנחה 25%
  מטר100עד 

   94 196 6 לא
 

 תקי	 25%  94

 –גמלאי  52008100101
 הנחה 100%

  מטר100עד 

   93 754 4 כ	
 

 תקי	 100%  93

 –גמלאי  50002200700
 הנחה 100%

  מטר100עד 

 תקי	 100% 100 105 438 1 כ	

 –גמלאי  35008100200
 הנחה 100%

  מטר100עד 

 תקי	 100% 66 66 401 3 כ	

   

הנחות הגמלאי שנדגמו , מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כי .7.1.1

  .  על ידי הביקורת ניתנו באופ� תקי�

 הנחת מבח� הכנסה .7.2

  : לתקנות מציי� כדלקמ�) א)(8(2י� סע
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לפי , בעל הכנסה חודשית ממוצעת שפורטה בתוספת הראשונה"

 הנחה בשיעור שנקבע לפי 1מספר הנפשות המתגוררות איתו בנכס 

  ."תוספת האמורהטורי ההכנסה שב

  

  :כדלקמ	" הכנסה"לתקנות מגדיר ) ב)(8(2סעי' 

לרבות , י� אתוהכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגורר"

לרבות תשלומי� , מכל מקור הכנסה שהוא, ילד במשפחת אומנה

   -למעט , שהמוסד לביטוח לאומי משל� לה�

א לחוק הביטוח וגמלה לפי "י-ו' קצבה המשולמת לפי פרקי� ד •

  .2010-ע"התש, )ילד נכה(תקנות הביטוח הלאומי 

מחצית מהכנסת� החודשית של ב	 או בת המתגוררי� ע� המחזיק  •

, לגבי ב	 אחד או בת אחת בלבד, לעניי	 זה לא תובא בחשבו	; בנכס

וא� אותה הכנסה , הכנסה חודשית עד גובה שכר המינימו�

לא יובא בחשבו	 החלק , חודשית עולה על גובה שכר המינימו�

בפסקת משנה ; מההכנסה החודשית השווה לגובה שכר המינימו�

תו בחוק שכר  שכר המינימו� כהגדר–" שכר מינימו�", זאת

 בינואר של שנת 1-בשיעורו המעודכ	 ל, 1987-ז"התשמ, מינימו�

  .הכספי� שבעדה מבוקשת ההנחה

 בסכו� שאינו עולה -דמי שכירות שמקבל אד� בעד השכרת דירתו  •

  ."על דמי שכירות שהוא משל� בעד דירה אחרת ששכר למגוריו

  

בהתא� להל	 שיעור ההנחה שיש לתת לתושבי� , על פי צו הארנונה

  :לקריטריוני� של הכנסה ומספר נפשות
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  : הערה

על פי חוות דעת משפטית שהועברה לביקורת על ידי מנהל ההכנסות אשר 

 �הכנסות נוספות שהתקבלו במש� מספר , 3.03.2015נמסרה לו במייל בתארי

  . חודשי 12 –יש לחלק  ל , חודשי  בודדי  כדוגמת הכנסות מההורי 

  

  

 ת הכנסות המזכות בהנחהפרסו  לציבור אודו .7.2.1

מידי שנה העירייה מפרסמת לתושבי� צו ארנונה הכולל את 

לצור� קבלת הנחה . 'סוגי ההנחות וכו, תעריפי הארנונה

משרד הפני� מפרס� מידי שנה את , במסגרת מבח	 הכנסה

, מספר הנפשות ושיעור ההנחה לה ה� זכאי�, נתוני ההכנסות

  . כמפורט בטבלה לעיל

נתוני ההכנסות המזכות , רת עולה כימבדיקת הביקו .7.2.1.1

בהנחה אשר פורסמו בצו הארנונה של העירייה 

 אינה מעודכנת בהתא  לתעריפי  2013לשנת 

 .שפורסמו על ידי משרד הפני 
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 המלצת הביקורת  .7.2.1.2

להקפיד כי הנתוני  המפורסמי  לתושבי  

במסגרת צו הארנונה תואמי  לנתוני  של משרד 

 . הפני 

   הנחהטופס בקשה לקבלת .7.2.2

התושבי� נדרשי� למלא טופס בקשה , לצור� קבלת הנחה

בעלות על , בבעלות/דירה בשכירות, הכולל פירוט של הנכס

, )תלושי שכר, חוזה שכר דירה: כגו	(מסמכי� מצורפי� , רכב

  .'חתימה וכו, פירוט הבקשה

הביקורת בחנה בא� קיימי� טפסי בקשה וכ	 את  .7.2.2.1

ה בדיקה הביקורת ערכ. נאותות מילוי הטפסי�

 הנחות שניתנו בשל מבח	 הכנסה 10מדגמית שכללה 

 :כמפורט להל	, 2013בשנת 

הא   זיהוי פיזי
קיי  
טופס 
 בקשה

הא  כל הפרטי  
 בטופס מולאו

הא  
קיימת 
חתימת 

המבקש על 
גבי 

 המסמכי 
  .לא קיי� 32002101000

לא נרש� סכו� שכר 
בהצהרה . הדירה

, המופיעה בטופס
לא רשו� את ש� 

 .ז. ומספר תהמבקש

 כ	

  .לא קיי� 207000900200
לא צויינו המסמכי� 

לא נרשמו . שצורפו
ההכנסות של הגרי� 

 .בנכס

 כ	

 לא כ	 קיי� 193001300400
 כ	 כ	 קיי� 172001000400
 כ	 כ	 קיי� 207001500600
  .לא קיי� 249100501200

לא צויינו המסמכי� 
בהצהרה . שצורפו

, המופיעה בטופס
ש� לא רשו� את 
 .ז.המבקש ומספר ת

 לא

 כ	 כ	 קיי� 247000101100
  .לא קיי� 24201900201

לא צויי	 מספר רכב 
 כ	
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הא   זיהוי פיזי
קיי  
טופס 
 בקשה

הא  כל הפרטי  
 בטופס מולאו

הא  
קיימת 
חתימת 

המבקש על 
גבי 

 המסמכי 
 .שבבעלות

  .לא קיי� 192000300100
אי	 פירוט של 
התושב לגבי נסיבות 

 .הבקשה

 לא

  .לא קיי� 206003010100
לא צויינו המסמכי� 

 .שצורפו

 כ	

  

  :מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כדלקמ	

 טופס קיי�, הביקורת ידי על שנדגמו ההנחות 10 בורע •

 .הנחה לקבלת בקשה

 לא, הביקורת ידי על שנדגמו ההנחות 10 מתו� 6 עבור •

 .הבקשה בטופס הנדרשי� הפרטי� כל מולאו

 לא, הביקורת ידי על שנדגמו ההנחות 10 מתו� 3 עבור •

 .   הבקשה טופס גבי על המבקש חתימת קיימת

ימת חשיבות ברישו  כלל הביקורת סבורה כי קי .7.2.2.2

זאת במיוחד , הפרטי  במסמ� הבקשה כנדרש

בחישוב ההכנסה הממוצעת לחודשי  אוקטובר עד 

המהווה את התיעוד לאופ� חישוב שיעור דצמבר 

 . ההנחה שניתנה לתושב

 המלצת הביקורת .7.2.2.3

על מזכירת ועדת הנחות להקפיד כי כל הפרטי  

  .ימולאו כנדרש, לקבלת הנחה, בטופס הבקשה

  תגובת מנהל הכנסות

בעקבות מספר המקרי  הבודדי  שבה  צוינו כי לא 

מולאו כל הפרטי  הועברה הנחייה על הקפדה 

 �מלאה של מילוי כל הטופס במלואו ג  א  זה מצרי

יחד ע  זאת בדקנו ונמצא , התושב" טרטור"סוג של 
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, כי א� שלא נרשמו כלל ההכנסות בטופס המקדי 

א� ורק על פיה ,  ונבדקההניירת הרלוונטית שצורפה

  . נתנה הנחה או נדחתה הבקשה

 חישוב ההנחה .7.2.3

 תלושי 3התושבי� נדרשי� להציג , לצור� חישוב שיעור ההנחה

נובמבר ודצמבר של השנה , שכר עבור החודשי� אוקטובר

שיעור ההנחה . שקדמה לשנה עבורה מבקשי� לקבל הנחה

פשות  חודשי� ומספר הנ3נקבע בהתא� לממוצע ההכנסה של 

  . לעיל8.2כמפורט בטבלה בסעי' 

. הביקורת בחנה את נכונות שיעור ההנחה שניתנה .7.2.3.1

 הנחות על 6הביקורת ערכה בדיקה מדגמית שכללה 

  :פי מבח	 הכנסה כמפורט להל	

     

 הגישה לכ	, בעצמאית מדובר – 32002101000 פיזי זיהוי •

 הציגה מעסק ההכנסות על בנוס'. 2011 לשנת כספי דוח

 בחודשי� שבוצעו ההפקדות כי ציינה בה� בנק דפי

 מההורי� שקיבלה כספי� הינ� דצמבר עד אוקטובר

 קיבלה התושבת. ההכנסה בחישוב אות� לכלול יש ולכ	

 . 60% של הנחה

 הכספי הדוח את הגישה התושבת, 2013 שנת במהל�

 בשיעור להנחה זכאית להכנסותיה שבהתא� 2012 לשנת

   .הערות אי� לביקורת .תקיני  הביקורת ממצאי. 80%

 הבקשה את הגיש התושב – 207000900200 פיזי זיהוי •

 תלושי הגיש התושב. 2013 שנת במהל� הנחה לקבלת

. 2013 וינואר 2012 נובמבר – אוקטובר לחודשי� שכר

 רטרואקטיבית הנחה ניתנה, העירייה חישוב פי על

 את חישבה הביקורת. 60% בשיעור השנה מתחילת

 אוקטובר חודשי  של התלושי� 3 פי לע ההנחה שיעור

 התושב של ההכנסה ממוצע. 2013 וינואר 2012 ונובמבר

 במשפחה מדובר. ח"ש 7,482 הינו החודשי� בשלושת

 60% ולא 40% של להנחה זכאי� לכ	, נפשות 5 הכוללת

 .שניתנה כפי
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 הבקשה את הגיש התושב - 193001300400 פיזי זיהוי •

 תלושי הגיש התושב .2013 שנת במהל� הנחה לקבלת

 שכר ותלושי 2012 ודצמבר אוקטובר לחודשי� שכר

 הכנסות לתושב, בנוס'. 2013 ופברואר ינואר לחודשי�

 הנחה ניתנה, העירייה חישוב פי על. נכות מקצבת

 הביקורת. 60% בשיעור השנה מתחילת רטרואקטיבית

 של התלושי  2 פי על ההנחה שיעור את חישבה

 חישוב פי על, בלבד 2012 ברודצמ אוקטובר חודשי 

 .60% בשיעור להנחה זכאי התושב הביקורת

 הבקשה את הגיש התושב - 172001000400 פיזי זיהוי •

 תלושי הגיש התושב. 2013 שנת במהל� הנחה לקבלת

. 2013 ופברואר ינואר, 2012 נובמבר לחודשי� שכר

 כי ציי	 בה� בנק דפי הגיש, כשכיר ההכנסות על בנוס'

 שקיבל כספי� הינ� ינואר בחודש בוצעוש ההפקדות

 .מהמשפחה

 השנה מתחילת רטרואקטיבית הנחה קיבל התושב

 של ההכנסות ללא בוצע העירייה חישוב. 60% בשיעור

 בלבד השכר תלושי פי על אלא מהמשפחה התושב

 ומדובר ח"ש 6,352 הינו שלה� הממוצע שהשכר

  .60% בשיעור הנחה קיבל לכ	, נפשות 5 של במשפחה

 כולל הממוצעת ההכנסה חישוב את ביצעה ביקורתה

 ופברואר ינואר בחודש מהמשפחה הנוספות ההכנסות

 לאופ� בדומה( ח"ש 13,000 – ב שהסתכמו 2013

 פיזי מספר נכס עבור העירייה ידי על שנער� החישוב

 – ל הממוצעת ההכנסה. )לעיל כמפורט 32002101000

 המשפחהמ שקיבל ח"ש 16,000 – ה עבור חודשי� 12

  .ח"ש 1,333 הינה

 של חודשי� 3 – ב הממוצעת ההכנסה כ"סה, כלומר

 הינה) שהציג לנתוני� בהתא� (התושב

 5 הכוללת במשפחה מדובר. ח"ש 7,685=6,352+1,083

 – ל זכאי התושב זו ממוצעת הכנסה פי על לכ�, נפשות

   .הנחה 40%
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 הבקשה את הגיש התושב - 207001500600 פיזי זיהוי •

 תלושי הגיש התושב. 2013 שנת במהל� נחהה לקבלת

 תלושי את וכ	 2012 דצמבר – אוקטובר לחודשי� שכר

 על (2013 ומר� פברואר חודשי� עבור זוגתו של השכר

 בחודשי  רק, לאומי מביטוח ואישור השכר תלושי פי

 ). עבדה אלו

 40% בשיעור 2013 יולי מחודש החל הנחה קיבל התושב

 היה שהנכס כ� בשל השנה מתחילת הנחה קיבל לא(

  ).אחר תושב בבעלות

 במידה, כי לביקורת מסרה הנחות ועדת מזכירת כי נציי	

 את לקבל מבקשת היא, השנה במהל� בקשה ומוגשת

  .הבקשה למועד הסמוכי� השכר תלושי

 פי על ההכנסות את חישבה הנחות ועדת מזכירת בפועל

 וכ	 2012 דצמבר – אוקטובר לחודשי� שכר תלושי

  .2013 מר. – פברואר חודשי� של שכר ושיתל

 שמסרה העבודה תהלי� פי על, כי סבורה הביקורת

 בסיס על לחשב צרי� היה, הנחות ועדת מזכירת

 למועד הסמוכי� לחודשי� בלבד התושב של המשכורת

  .הבקשה

 זהה נותרה התושב של ומשכורתו במידה, כי נציי	

 4,010 בס� שהינה 2012 דצמבר – אוקטובר לחודשי�

  . שקיבל כפי 40% ולא הנחה 60% – ל זכאי היה ח"ש

 הבקשה את הגיש התושב - 249100501200 פיזי זיהוי •

 זוג בבני מדובר. 2013 שנת במהל� הנחה לקבלת

 תמיכה מקבלי�, בנוס'. כספי דוח הגישו לכ	 עצמאי�

 . מההורי�

 השנה מתחילת רטרואקטיבית הנחה קיבל התושב

 אי� לביקורת. תקיני  יקורתהב ממצאי. 70% בשיעור

   .הערות

 את הגישה התושבת - 247000101100 פיזי זיהוי •

 מדובר. 2013 שנת בתחילת הנחה לקבלת הבקשה
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 הינה היחידה הכנסתה. אחד ילד ע� גרושה באישה

 .80% בשיעור הנחה קיבלה התושבת. ממזונות

 דצמבר – אוקטובר (חודשי� 3 – ל הממוצעת ההכנסה

. הנחה 80% – ל זכאית לכ	, ח"ש 1,837 הינה) 2012

  .הערות אי� לביקורת. תקיני  הביקורת ממצאי

 הבקשה את הגישה התושבת – 24201900201 פיזי זיהוי •

. נפשות 8 הכוללת במשפחה מדובר. 2013 שנת באמצע

 המשפחה של הממוצעת ההכנסה, העירייה חישוב פי על

 .50% בשיעור הנחה ניתנה. ח"ש 12,600 הינה

 הכנסה, הארנונה צו פי על, כי עולה הביקורת קתמבדי

 בשיעור הנחה שכ� בהנחה התושב את מזכה אינה זו

 – 10,953 בס� הכנסה עבור ניתנת נפשות 8 עבור 50%

 הנחה להינת� אמורה הייתה לא לכ�. ח"ש 12,381

  .בארנונה

 הבקשה את הגיש התושב – 192000300100 פיזי זיהוי •

. נפשות 7 הכוללת משפחהב מדובר. 2013 שנת באמצע

 .90% בשיעור הנחה ניתנה

 קיימי  לא, כי עולה הקיימי  המסמכי  מבדיקת

 קיי  אלא ההכנסה גובה על המעידי  שכר תלושי

� היא החודשית שההכנסה רש  שבו מהמעסיק מסמ

 זכאי התושב ל"הנ הסכו  פי על. ח"ש 4,500 – כ

  .   90% בשיעור להנחה

  הכנסות מנהל תגובת

 מקבלי  שאינ  תושבי  לגבי הינה מעסיק תהצהר

 התייחסות ישנה מעסיק תצהיר פי ועל מסודר תלוש

  .הברוטו לשכר

 הבקשה את הגיש התושב – 206003010100 פיזי זיהוי •

 במשפחה מדובר הבקשה טופס פי על. 2013 שנת באמצע

 ניתנה. ח"ש 4,208 הינה הכוללת שההכנסה נפשות 3 ע�

 .השנה מתחילת קטיביתרטרוא 60% בשיעור הנחה

  :כדלקמ� עולה הביקורת מבדיקת
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 .נפשות 5 קיימי  לפיו ז.ת של צילו  קיי  −

 .תלושי  3 ולא בלבד שכר תלושי 2 קיימי  −

 צו פי על להינת� צריכה שהייתה ההנחה שיעור −

 3 בנכס ומתגוררי  במידה זאת, 80% הינה הארנונה

  .ח"ש 4,551 עד היא שההכנסה מכיוו� נפשות 5 או

  

  הביקורת המלצות

 תהלי� את יפרט אשר עבודה נוהל ולהטמיע להתוות •

 בתחילת הנחה למת� בקשה קבלת בעת הנדרש העבודה

 של החודשי  את לכלול הנוהל על. שנה ובאמצע שנה

 ההכנסה חישוב ביצוע לצור� הנדרשי  השכר תלושי

 .הממוצעת

 חודשי  שלושה של שכר תלושי קבלת על להקפיד יש •

 אי�, כ� כמו. הממוצעת ההכנסה חישוב לצור� לפחות

 . המעסיק של בהצהרה להסתפק

 לרבות המקורות מכל ההכנסה הכללת על להקפיד יש •

 .מהמשפחה הכנסה

 שנקבעו לקריטריוני  בהתא  הנחה לתת להקפיד יש •

 .הארנונה בצו

 את לבדוק נית� שיהיה מנת על ספח כולל ז.ת לקבל יש •

 .הנפשות מספר

  

  הכנסות מנהל תגובת

 3 על הקפדה ויש נבדק הנושא משכורת חודשי 3 לעניי� •

 ללא שעובדי  נישומי  ישנ  זאת ע  יחד, שכר תלושי

 הנחה למת� פרמטר הינו המעסיק הצהרת ולכ� תלוש

 לראות נית� ובה  בנק תדפיסי מבקשי  אנחנו והראיה
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 הנתוני  ע  אחד בקנה עומדת המעסיק הצהרת בא 

 .החשבו� בדפי

 ז.ת ספח שאי� שבמקומות הנחיה ניתנה ז.ת ספח לגבי •

 מס� ידי על התצהיר את מאמתי  זאת ע  ויחד להקפיד

 ).מקוו� הפני  משרד (2232

  

  הכנסות מנהל לתגובת הביקורת תגובת

 2 קיימי , כי נמצא הביקורת שערכה המדג  במסגרת

, כ� כמו). 206003010100 פיזי זיהוי (בלבד שכר תלושי

  .בחודשי  רצ� ללא שכר תלושי קיימי 

 בקרה על הנחות על פי מבח� הכנסה .7.2.4

מזכירת ועדת הנחות הינה הגור� אשר אחראי על מת	 הנחות 

מזכירת הוועדה אחראית על קבלת . על פי מבח	 הכנסה

המסמכי� הנדרשי� לצור� בחינת עמידת התושב בקריטריוני� 

  .לקבלת ההנחה

לא קיימת בקרה על ידי , מממצאי הביקורת עולה כי .7.2.4.1

  נוס� בעירייה הבוח� את נאותות מת� ההנחות גור

 .שניתנו על ידי מזכירת הוועדה

העדר בקרה של גור  נוס� על , הביקורת סבורה כי .7.2.4.2

מת� הנחות על פי מבח� הכנסה הניתנות על ידי 

 .מזכירת הוועדה מהווה סיכו� למעילות

 

 המלצת הביקורת .7.2.4.3

מומל� כי תבוצע בקרה תקופתית על ידי מנהל 

ו מנהלת מחלקת גבייה בנושא הנחות על ההכנסות א

   .פי מבח� הכנסה

  תגובת מנהל הכנסות

באופ� כללי תקנות ההנחה בארנונה מצביעות כי 

על פי . האחריות בגי� הנחות היה על גזבר העיר

הידוע מזכירת ועדת הנחות מביאה לידי הגזבר 

דוגמאות של בקשות הנחה שיש לתת עליה  את 
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בתחו  האפור והגזבר הדעת הואיל וה  נמצאי  

במקרי  בה  הגזבר . מנחה את המזכירה אי� לפעול

הבקשה , אינו משוכנע כי קיי  ספק למת� הנחה

מגיעה לוועדת הנחות בפורו  חוקי וה  מחליטי  

  .בנדו� וקיי  פרוטוקול בהתא 

  

  תגובת הביקורת לתגובת מנהל הכנסות

התהלי� כפי שתואר אינו מהווה כל בקרה על מת� 

שכ� מזכירת ועדת הנחות מביאה מיוזמתה , תהנחו

לידיעת גזבר העירייה את המקרי  בה  יש לקבל 

לא קיימת בקרה ייזומה על . החלטה על מת� הנחה

 .ידי גור  כלשהו

 פטור נכס ריק .7.3

להל	 הזכאי� לפטור מתשלו� ארנונה בגי	 נכס , על פי צו הארנונה

  :ריק

שמיו� שהסתיימה , מחזיק שהוא הבעל הראשו	 של בני	 חדש ריק" •

, אי	 משתמשי� בו מש� תקופה רצופה, בנייתו והוא ראוי לשימוש

לתקופה שלא תעלה על שני� ,  אחוזי�100ייהנה מהנחה בשיעור של 

  .עשר חודשי�

הוועדה תהיה . המבקש הנחה כאמור יגיש לוועדה בקשה מנומקת

מוסמכת לדו	 ולהחליט בבקשה רק לאחר שקיבלה לידיה את חוות 

  ."ו של מהנדס המועצהדעת

,  יו�30מחזיק של נכס ריק שאי	 משתמשי� בו ברציפות לפחות ) א"( •

 למש� תקופה מצטברת שלא תעלה 100%ייהנה מהנחה בשיעור של 

 .על ששה חודשי�

כל , תינת	 לנכס ריק פע� אחת בלבד) א(הנחה כאמור בסעי' ) ב(

  ." בלבד ימי� 30עוד לא שונתה הבעלות וביחס לתקופה העולה על 

 

הביקורת בחנה בא� קיי� תיעוד התומ� במת	 הנחה על פי נכס  .7.3.1

 נכסי� שקיבלו 5הביקורת ערכה בדיקה מדגמית שכללה . ריק

 : כמפורט להל	2013הנחה על פי נכס ריק בשנת 
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התושב הגיש  – 14000400100מספר זיהוי פיזי  .7.3.1.1

. 2013בקשה לפטור נכס ריק החל מחודש נובמבר 

. 6.2.2014קוח על הבניה מתארי� צורפה תמונה מהפי

 –חודשי� נובמבר  (6פטור נכס ריק נית	 עבור תקופה 

 ).  2013דצמבר 

קיי  תיעוד  – 24100300100מספר זיהוי פיזי  .7.3.1.2

ד המשמש כמנהל העיזבו� של "למכתב מאת עו

המנוחה שבו ציי� כי הנכס ריק ומבקש פטור 

לא קיימות תמונות של הנכס המציגות . מארנונה

 . תקופות3ניתנה הנחה למש� . כס ריקשהנ

התושב הגיש  – 20001600100מספר זיהוי פיזי  .7.3.1.3

הפטור .  לקבלת פטור נכס ריק2012בקשה בסו' שנת 

 שנבדקה על ידי הביקורת 2013נית	 עבור כל שנת 

צורפה . מכיוו	 שהנכס הינו בשיפו. ולא ראוי לשימוש

   .7.4.2013תמונה של הנכס מתארי� 

התושב הגיש  – 26000500100פיזי מספר זיהוי  .7.3.1.4

התושב . 24.11.2011בקשה לפטור נכס ריק בתארי� 

מנהלת . 2013קיבל הנחת נכס ריק עבור כל שנת 

מחלקת גבייה מסרה לביקורת כי מדובר בהרחבה של 

 .הנכס לכ	 קיבל פטור לאור� זמ	 השיפו.

לא קיי  תיעוד , הביקורת מבקשת להדגיש כי

  .בה של נכס קיי המציי� כי מדובר בהרח

  תגובת מנהל הכנסות

ככלל פטור לשיפוצי  אינו מוגבל בזמ� והואיל 

 �ל סיי  את " הנ19.04.2012ונמצא כי בתארי

, 2012נשלחו חיובי  מחודש אפריל . השיפוצי 

2013 ,2014 � ותשלו  בגינ  בוצע בתארי

12.01.2015.  

 לא קיי  תיעוד – 175008510100מספר זיהוי פיזי  .7.3.1.5

 התושב קיבל הנחת .הבקשה לקבלת הנחהלטופס 

מנהלת מחלקת גבייה . 2013נכס ריק עבור כל שנת 

מסרה לביקורת כי מדובר בנכס שהיה בתהליכי 
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על פי . בנייה שלא הסתיימו במש� מספר שני�

 .1.1.2014המסמכי� החיוב עבור הנכס יחל בתארי� 

 �קיי  תיעוד להיתר הריסה ובנייה מתארי

2.04.2012.  

  הביקורתהמלצת .7.3.1.6

 ריק נכס לתיעוד המשמשות התמונות כי מומל� •

  .הבקשה למועד הנית� ככל סמוכות יהיו

 ולשמור בקשה טופס קבלת על להקפיד יש  •

  .הטופס של תיעוד

 הנחת ניתנה בגינה לסיבה מפורט תיעוד לשמור •

 . ריק נכס

 אופ� שמירת תמונות נכס ריק .7.3.2

� מנהלת במהל� ביצוע הבדיקה של פטור נכס ריק שנערכה ע

קיימות תמונות במחשב שצולמו על ידי , מחלקת גבייה עולה כי

שנשמרות במחשב ואינ	 כוללות , הפקחי� עבור נכסי� ריקי�

  .את מספר הנכס שאליו ה	 שייכות

הביקורת סבורה כי שמירת קבצי התמונות בש  של מספר 

הזיהוי הפיזי של הנכס יסייע בשיו� ובתיעוד הנדרש למת� 

  .קהנחת נכס רי

  המלצת הביקורת .7.3.2.1

תמונות הנכסי  ישמרו במערכת בהתא  , מומל� כי

  .  למספר הזיהוי הפיזי שלה�

  תגובות מנהל הכנסות

 מהרשויות המקומיות אינ� 90% –למעלה מ 

בדר� כלל . מבקשות בכלל תיעוד של צילו  פקח

יחד ע  . הבקשה הינה על פי חשבונות חשמל ומי 

 אנחנו מבקשי  זאת על מנת לית� הנחה בזמ� אמת

על פי הנוהל כי יהיה פקח בצמוד לבקשה עד כמה 

הואיל ויש בכל חשבו� תקופתי חיוב עשרות .שנית�

רבות של בקשות ומטבע הדברי  לא תמיד נבדקי  
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כ� או כ� הצילומי  נמצאי  . בסמו� לבקשה

  .בספריות מסודרות ובצירו� הבקשות

  

  ועדת הנחות .7.4

  :בודה של ועדת הנחותלהל	 תהלי� הע, על פי צו הארנונה

בבקשה חתומה שימציא , מחזיק נזקק רשאי לפנות לוועדת הנחות"

  .  שבתוספת השניה לתקנות2לעירייה על גבי טופס 

על חוות דעת , הוועדה תדו	 בבקשת ההנחה בהסתמ� על טופס הבקשה

ת המחלקה לשירותי� חברתיי� /בכתב שתקבל מגזבר המועצה ומנהל

קש ההנחה ואת שעור ההנחה שלא תעלה על ותקבע את זכאותו של מב

  . אחוזי�70

  .בצירו' נימוקי�, הוועדה תית	 את החלטתה בכתב

לפי , המבקש ימציא פרטי� או מסמכי� נוספי� לצור� דיו	 בבקשתו

או , ת המחלקה לשירותי� חברתיי�/או מנהל, דרישת גזבר העירייה

  ." לפי העניי	, הוועדה

גבוהות במיוחד ,  לו הוצאות חריגות מחזיק שנגרמו–" מחזיק נזקק"

  : בשל אחת מאלה

 .שלו או של ב	 משפחתו, טיפול רפואי חד פעמי או מתמש�  )א

 . אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי  )ב

 מניי� חוקי בוועדה .7.4.1

  :לתקנות ההסדרי� מציי	 כדלקמ	) ד(6סעי' 

שב ראש מני	 חוקי בישיבות הוועדה יהיה נוכחות של יו "

  ."היוע. המשפטי והגזבר, הוועדה או ממלא מקומו

החלטות ועדת הנחות מתועדות באמצעות פרוטוקול הכולל בי	 

יוע. משפטי , ר הוועדה או ממלא מקו�"היתר את חתימת יו

  .וגזבר

הביקורת בחנה בא� בכל ישיבות ועדת הנחות נכחו הגורמי� 

 10כללה הביקורת ערכה בדיקה מדגמית ש. המפורטי� לעיל

, 2013נכסי� שקיבלו הנחה על פי החלטת ועדת הנחות בשנת 

  :כמפורט להל	
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 זיהוי פיזי
הא  קיי  

פרוטוקול ועדת 
 הנחות

הא  קיימת חתימת 
ר הוועדה או ממלא "יו

, יוע� משפטי, מקומו
 גזבר

 כ	 קיי� 52009500500

 כ	 קיי� 195000401100

 כ	 קיי� 238000601100

 כ	 קיי� 35006802200

 כ	 קיי� 202010400100

 כ	 קיי� 248001000700

 כ	 קיי� 23003000100

 כ	 קיי� 106002101100

 כ	 קיי� 35009100500

 כ	 קיי� 35003900100

  

בגי� כל הנכסי  , מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כי

שנבדקו על ידי הביקורת קיי  פרוטוקול ועדת הנחות 

  .חתו  כנדרש

  

 לת הנחה בוועדת הנחותטופס בקשה לקב .7.4.2

התושבי� נדרשי� , לצור� קבלת הנחה על ידי ועדת הנחות

דירה , למלא טופס בקשה הכולל פירוט של הנכס

: כגו	(מסמכי� מצורפי� , בעלות על רכב, בבעלות/בשכירות

. 'חתימה וכו, פירוט הבקשה, )תלושי שכר, חוזה שכר דירה

ה הינו אותו הטופס של ועדת הנחות ומבח	 הכנס, נציי	 כי

  .טופס המשמש להגשת בקשה לקבלת הנחה

הביקורת בחנה בא� קיימי� טפסי בקשה וכ	 את  .7.4.2.1

הביקורת ערכה בדיקה . נאותות מילוי הטפסי�

 הנחות שניתנו על ידי ועדת הנחות 10מדגמית שכללה 

 :כמפורט להל	, 2013בשנת 
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הא   זיהוי פיזי
קיי  
טופס 
 בקשה

הא  כל הפרטי  
 בטופס מולאו

  הא
קיימת 
חתימת 

המבקש על 
גבי 

 המסמכי 

52009500500 
  .לא כ	

לא רשו� ההכנסה 
 .הממוצעת

 כ	

195000401100 
  .לא כ	

לא מסומ	 אילו 
 .מסמכי� קיימי�

 כ	

238000601100 

  .לא כ	
הא� "חסר סימו	 

בבעלות� דירת 
מגורי� בנוס' על זו 

ת /שהינ� מתגורר
  ". ?בה

בהצהרה על 
לא נרש� , הכנסות

בקש ש� המ
והכנסה חודשית 

 .ממוצעת

 לא

35006802200 
  .לא כ	

לא מסומ	 אילו 
 .מסמכי� קיימי�

 כ	

202010400100 

  .לא כ	
חסר סימו	 א� יש 

לא . רכב בבעלות�
מסומ	 איזה 
 . מסמכי� מצורפי�

 כ	

 כ	 כ	 כ	 248001000700

23003000100 

  .לא כ	
חסר רישו� של 
ההכנסה של ב	 

 . הזוג

 כ	

 כ	 כ	 כ	 106002101100
 כ	 כ	 כ	 35009100500
 כ	 כ	 כ	 35003900100

 :מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כדלקמ	 .7.4.2.2

 קיי� הביקורת ידי על שנדגמו הנכסי� 10 כל בגי	 •

 ועדת באמצעות הנחה לקבלת בקשה טופס

 .הנחות
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 הביקורת ידי על שנדגמו הנכסי  10 מתו� 6 בגי� •

 רי חס שבה  בקשה טפסי קיימי , כי עולה

 .לעיל בטבלה כמפורט שוני  פרטי 

 הביקורת ידי על שנדגמו הנכסי� 10 מתו� 9 בגי	 •

 טופס גבי על המבקש של חתימה קיימת, כי עולה

 לא 238000601100 פיזי מספר נכס (הבקשה

 ).נחת�

 המלצת הביקורת .7.4.2.3

 הבקשה בטופס הפרטי  כל, כי להקפיד יש •

 מלאי  הנחות ועדת באמצעות הנחה לקבלת

  . כנדרש

 מגיש ידי על ייחת  הבקשה שטופס להקפיד יש •

 . הנחה לקבלת הבקשה

 מסמכי  תומכי  בהנחה .7.4.2.4

  : לתקנות ההסדרי� מציי	 כדלקמ	11סעי' 

מבקש ימציא פרטי� או מסמכי� נוספי� לצור� "

לפי דרישת הגזבר או מנהל מחלקת , דיו	 בבקשתו

  ."לפי העניי	, הרווחה או הוועדה

 לקבלת הנחה מוועדת הביקורת בחנה הא� לבקשה .7.4.2.5

הביקורת . צורפו מסמכי� התומכי� בבקשתו, הנחות

 הנחות שניתנו על 10ערכה בדיקה מדגמית שכללה 

 :כמפורט להל	, 2013ידי ועדת הנחות בשנת 

סיבת  זיהוי פיזי 
הבקש

ה 
 להנחה

שיעור 
 הנחה

מסמכי  קיימי  
 התומכי  בבקשה

/ תקי�
לא 
 תקי�

5200950050

0 

פיטורי 
הבעל 
שוהאי

 ה

 מסמכי .1 30%
 .פיטורי	

 על אישור .2
 דמי קבלת

 .אבטלה

 תקי	
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סיבת  זיהוי פיזי 
הבקש

ה 
 להנחה

שיעור 
 הנחה

מסמכי  קיימי  
 התומכי  בבקשה

/ תקי�
לא 
 תקי�

2380006011

00 

א� חד 
הורית 
 2ע� 
 ילדי�

 חשבו	 דפי .1 20%
 ומסמכי בנק

  .הלוואה

 תלושי .2
  .שכר

 חוזה .3
 .שכירות

 תקי	

3500680220

0 

א� חד 
הורית 
 2ע� 
ילדי� 
מתחת 
 21לגיל 

 בית אישור .1 20%
 .לגירושי	 משפט

 .ספח כולל ז.ת .2

 אחד של חוגר .3
 .ילדי�ה

 תקי	

2480010007

00 

פיטורי 
 הבעל

 תקי	 אישור דמי אבטלה 20%

2300300010

0 

בעיה 
 רפואית

 תקי	 מסמכי� רפואיי� 20%

 5בגי	 כל , מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כי .7.4.2.6

המקרי� שנבדקו על ידי הביקורת קיימי� מסמכי� 

ממצאי הביקורת . התומכי� בסיבה לבקשה שהוגשה

 . אי� הערותלביקורת. תקיני 

 נכסי� שנבדקו על 2הביקורת מבקשת להדגיש לגבי  .7.4.2.7

 :ידה כדלקמ	

 בקשה הוגשה – 52009500500מספר זיהוי פיזי  •

 מועד. העבודה ממקו� פיטורי	 בשל הנחה לקבלת

 אפריל הינו המצורפי� המסמכי� פי על הפיטורי	

 חושבה לתושב שניתנה ההנחה מנגד, 2013

 ההנחה, לומרכ, 2013 מינואר רטרואקטיבית

 .התושב עבד בה� חודשי� 3 עבור ג� ניתנה

הנחת ועדת הנחות , הביקורת מבקשת להדגיש כי

ניתנת בי� היתר כאשר חלה פגיעה במצבו 
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בחודשי  ינואר עד מר� , לכ�. החומרי של התושב

  . בה� עבד התושב הוא לא זכאי לקבל הנחה

  

  

  תגובת מנהל הכנסות

ות יוע� משפטי ועדת ההנחות בפורו  החוקי לרב

ראתה לנכו� לית� הנחה חד פעמית עבור כל 

בדר� כלל הוועדה אינה נותנת הנחה אלא . השנה

  . ממועד הפיטורי  ואיני יודע מה היו שיקוליה

 הוגשה בקשה – 35006802200מספר זיהוי פיזי  •

לקבלת הנחה בשל א� חד הורית וקשיי� 

על פי החלטת הוועדה ניתנה הנחה . כלכליי�

  . 20%ר בשיעו

 לתקנות 10הביקורת מבקשת לציי	 כי על פי סעי' 

בצו '  בפרק ב3ל מופיע ג� בסעי' "הנ(ההסדרי� 

תושב זכאי להנחה , )הארנונה של העירייה

  :  כדלקמ	

-הוא הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד"

 או שהוא הורה יחיד לילד 1992-ב"תשנ, הוריות

רתו המתגורר איתו המשרת שירות סדיר כהגד

- ו"התשמ, ]נוסח משולב[בחוק שירות ביטחו	 

או מתנדבת בשירות הלאומי כהגדרתה , 1986

כל עוד ה� משרתי� , ד לתקנות אלה14בתקנה 

 - שנה 21ובתנאי שגיל� אינו עולה על , כאמור

  ".20%הנחה עד 

לא , הביקורת סבורה שמהאמור לעיל עולה כי

ת ל במסגרת ועדת הנחו"היה צור� לדו� בנושא הנ

  .אלא לתת הנחה כמחוייב בתקנות ההסדרי 

  

  

  

  



 141

  המלצות הביקורת .7.4.2.8

לתת הנחה לתושבי  החל ממועד האירוע שבגינו  •

ניתנת ההנחה ולא לתת הנחה רטרואקטיבית 

�  .שלא לצור

לבחו� את הצור� בדיו� בוועדת הנחות בטר   •

 . העברת הבקשה לוועדת הנחות

  תגובת מנהל הכנסות

 יכולה להיות עבור הנחה בארנונה על פי הפסיקה •

 .שנת המס הנוכחית

בטר  ישיבת ועדת ההנחות קיימת ישיבה  •

מקדימה ע  מנהלת מחלקת רווחה ומזכירת 

 .ועדת הנחות

כ� או כ� בכל מקרה מתקיי  דיו� בוועדה בפורו   •

  .החוקי ומתקיי  דיו� פרטני לגבי כל הנושי 

 בקרה על הנחות ארנונה .8

ע בקרה על ההנחות הניתנות על הביקורת בחנה בא� קיי� גור� המבצ .8.1

 .ידי מחלקת גבייה

מידי בוקר הוא מבצע בדיקה של , מנהל ההכנסות מסר לביקורת כי .8.2

, במידה ומאתר ליקויי  שבוצעו. פקודות היומ� שנעשו בה  שינויי 

 .התיקו� נעשה מיידית

הביקורת מבקשת לציי� כי לא קיי  תיעוד לבדיקות המבוצעות על ידי 

 .מנהל ההכנסות

, בנוס� על ביצוע הבדיקות של פקודות היומ�, הביקורת סבורה כי .8.3

קיימת חשיבות לביצוע בדיקה של המסמכי  המצורפי  להנחה 

שניתנה וזאת מכיוו� שיתכ� וקיימת טעות בחישוב המבוצע של שיעור 

 .ההנחה בהתא  לנתוני  המצורפי 

 המלצת הביקורת .8.4

  להנחות ולבחו� מומל� לבצע בדיקה מדגמית של מסמכי  המצורפי

  .הא  חישוב ההנחה בוצע נכו� ולתעד את הבקרה שבוצעה
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  תגובת מנהל הכנסות

אני בודק מדגמית ניירת , על א� שאיני אחראי להנחות בארנונה

הניירת נמצאת , אי� צור� בתיעוד נוס�. רלוונטית ובדיקת זכאות

  .ממילא
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  דוח ביקורת בנושא

  הבנייההיתרי� ופיקוח על 
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   בנושא היתרי  ופיקוח על הבניהדוח ביקורת

   כללי רקע

  היתר בניה

 לא, בניה תבוצע לא"לחוק התכנו	 והבניה קובע כי ) א (145סעי'  .1

 ולא בני	 ייהרס לא, בבניה שינויי� או תיקוני�, תוספות יבוצעו

 הרישוי מרשות היתר קבלת ללא דר� תיסגר או  תיסלל, תתווה

  ".)בדירה פנימי שינוי מעטל (המקומית

 קיימת חובה לקבל ,לחוק התכנו	 והבניה) א (145 סעי' על פי, בנוס' .2

  :פעולות כגו	היתר בניה בעת ביצוע 

  .הקמת בניי	 חדש או הריסתו של בניי	 •

, כל תוספת או שינוי חיצוני לבניי	 קיי� לדוגמה חניה מקורה •

 .תוספת בנייה ,סככה, הקמת גדר

 של הבניי	 או בצנרת קונסטרוקציהי� שפוגעי� בישינוי� פנימ •

 .המשותפת

 .הנחת תשתיות, חפירות, סלילה או סגירה של דר�, התווית דר� •

 .שינוי בשימושי� ביחס להיתר קיי� •

 . ועודמבני� ניידי�, מכולות כגו	 הצבת מבנה זמני •

לרבות הצבת כל מבנה כפי שמוגדר בחוק בהגדרה רחבה וכוללת  •

  .תמרורי� ועוד, עמודי חשמל, שלטי פרסו�

  

 במקרקעי� שינוי או בניה לבצע המעוניי� תושב כל, האמור בשל

  .בניה היתר ולקבל בקשה להגיש תחילה נדרש ,שברשותו
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, ")העירייה: "להל	( רמת השרו	 2ועדות התכנו	 והבניה בעיריית .3

אחראיות על בחינה ואישור הנפקת היתרי בניה לבעלי נכסי 

  .מקרקעי	 ברחבי העיר

לרבות , מחלקת הרישוי בעירייה נותנת את השירות לבעלי הנכסי� .4

ביצוע , הנפקת ההיתרי� שאושרו, ועדהריכוז המסמכי� לדיוני הו

  .'רישומי� במערכות הממוחשבות וכו

מחלקת הפיקוח על הבניה בעירייה אחראית על בדיקה ופיקוח  .5

בשטח לאחר הבניה הנעשית בנכסי� ובחינה כי הבניה נעשתה התא� 

  .להיתרי הבניה שאושרו

 בקשות לקבלת 1,405התקבלו בעירייה , 201412011במהל� השני�  .6

  :כלהל	,  היתרי�1,170רי בניה  והופקו הית

  שנה

כמות 

הבקשות 

לקבלת 

  היתרי 

כמות היתרי 

הבניה 

  שהופקו

2011  405  327  

2012  351  301  

2013  361  301  

2014*  288  241  

  1,170  1,405  כ"סה

  .2014עד לסו' חודש ספטמבר *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

  ראה פירוט הוועדות בהמש� הדוח 2
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  הפיקוח על הבניה

 ")מחלקת הפיקוח "להל	( בעירייה המחלקה לפיקוח על הבנייה .7

. �מופקדת על אכיפת חוק התכנו	 והבנייה וחוקי העזר העירוני

 ואיתור חוקיתה בנייההתהליכי מחלקת הפיקוח אחראית על ליווי 

  . הנעשית ללא היתרבנייה בלתי חוקיתול בוטיפ

  : להל	 תחומי הפעילות העיקריי� של מחלקת הפיקוח .8

י החדשה ברחבופיקוח על ביצוע הבנייה  מעקב -  בניה חדשה •

מלווה את תהליכי המחלקה . בהתא� להיתרי הבנייההעיר 

  .לסיו� הבנייהקבלת היתר הבנייה ועד שלב מ הבנייה החדשה

  בחינת ביצוע שינויי� – שינויי  במבני  קיימי  ותוספות בניה •

 .ותוספות בניה בנכסי מקרקעי	 הנעשי� בהתא� להיתרי הבניה

ללא היתרי� ובניה  איתור בניות -  איתור וטיפול בעבירות בניה •

  .החורגת מההיתר המאושר והסרת עבירות הבניה

  

חלק ניכר מפעילות מחלקת הפיקוח מתבצע בהתא� לפניות ותלונות  .9

  .המתקבלות מתושבי� בנושאי� שבתחו� אחריות המחלקה

, מפקח, מנהל מחלקה:  עובדי� כלהל	4מחלקת הפיקוח מונה  .10

) בהלי� למידההתקבלה לעבודה במהל� הביקורת והינה (מפקחת 

  .ועובדת אדמיניסטרטיבית

 תיקי 2,140 -  טיפלה מחלקת הפיקוח ב2014-2011במהל� השני�  .11

דיווחי� על עבירות בניה /רוב� ככול� בעקבות תלונות, פיקוח

  :כלהל	, ברחבי העיר

  שנה

כמות תיקי 

הפיקוח 

  שטופלו

2011  710  

2012  511  

2013  502  

2014*  417  

  2,140  כ"סה

  .2014 אוקטובר עד לחודש*
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 חלה 2014-2011מנתוני הטבלה להל	 נית	 לראות כי בי	 השני� 

  . במספר התלונות שהועברו למחלקת הפיקוח40% - ירידה של כ

  

  הביקורת מטרת

מטרת הביקורת הינה לבחו	 כי פעילות מחלקת רישוי בניה ומחלקת  .12

נהלי העירייה והמנהל , הפיקוח על הבניה עומדת בדרישות החוק

לרבות קיומ� של תהליכי עבודה נאותי� במחלקות , ורי התקי	הציב

הרישוי והפיקוח על הבניה אשר יאפשרו איתור בניות 

איתור חריגות בבניה , שבוצעו ברחבי העיר ללא היתרי�/המבוצעות

, מההיתרי� שאושרו וענישה אפקטיבית כנגד מבצעי עבירות הבניה

  .כאמצעי הרתעה

  

  הבניה על והפיקוח הרישוי ותמחלק לפעילות המשפטי הבסיס

חוקי מדינה ,  מתבססת על פקודות וחוקי�רישוי הבניהפעילות  .13

  : כלהל	, וחוקי עזר עירוניי�

 . 1965 ה"תשכ, והבניה התכנו	 חוק •

 .2014 ד"התשע, )101' מס תיקו	 (והבנייה התכנו	 חוק •

 ל"תש, )ואגרות תנאיו, להיתר בקשה (והבניה התכנו	 תקנות •

1970. 

 .1992 ג"התשנ, )מסוכני� מבני� (השרו	 לרמת רעז חוק •

 מעת המפורסמי� ל"מנכ בחוזרי הנקבעות הפני� משרד הנחיות •

  .לעת

  .ככל שהינ� רלוונטיי� לנושא הפיקוח על הבניה, חוקי� נוספי� .14

  

�  הביקורת הלי

במסגרת הביקורת בדקנו את פעילות מחלקת רישוי בניה ומחלקת  .15

בעמידת פעילות המחלקות תו� התמקדות , הפיקוח על הבניה

  .בהוראות החוק ובמת	 השירות לתושב

לצור� הביקורת נערכו פגישות ע� עובדי מחלקת רישוי בניה ועובדי  .16

, חוקי� :כגו	  שוני�מסמכי�מחלקת הפיקוח על הבניה ונסקרו 

  .'כוו� שוני� רישומי ,כספיי� נתוני�, נהלי�
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, למחזיקי נכסי� היתרי בניה שניתנו 10 - נבדק מדג� של כ, בנוס' .17

החשודי� בביצוע ,  תיקי פיקוח שנפתחו כנגד בעלי נכסי�20 - וכ

  .עבירות בניה בשל תלונות שהתקבלו במחלקה

הביקורת כללה סיורי� בחלק מהנכסי� שנדגמו בה� נבחנה הבניה  .18

  . הקיימת בשטח בהשוואה לאישורי הבניה שניתנו
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  הממצאי  עיקרי

  יות כתנאי לקבלת היתר בניהערבו

התנהלות זו אינה , קבלת היתרי בניה מותנית במת� ערבות לעירייה .1

נהוגה ברשויות אחרות ומבדיקת הביקורת לא נמצאה סמכות חוקית 

 .ל כהתניה למת� ההיתר"לדרישה הנ

לא נקבעו ואושרו קריטריוני  באילו מקרי  יש לדרוש קבלת  .2

' שיק של צד ג, שיק אישי, נקאיתערבות ב(ערבויות ואילו ערבויות 

 ).'וכו

�מחלקת הרישוי נוהגת לדרוש מכל מבקש היתר את מת� , בשל כ

 . ללא קשר לבניה המבוצעת, הערבות

בשל . לא קיימי  אמצעי  לשמירה נאותה על הערבויות כגו� כספת .3

�ערבויות מקבלי ההיתרי  נשמרות במגירה פתוחה שבמחלקת , כ

 . הרישוי

) שיקי  וערבויות בנקאיות(רה של גניבת הערבויות כי במק, יצוי�

  . עלולה העירייה להיחש� לתביעות מצד התושבי , ופירעונ 

מחלקת הרישוי לא עוקבת אחר מועד סיו  הבניה ולא מחזירה את  .4

הערבויות לתושבי  באופ� יזו  לאחר תו  המועד החוקי לביצוע 

 . או תו  תקופת הערבות, הבניה

�מחלקת הרישוי שיקי  וערבויות בנקאיות נצברי  ב, בשל כ

בסכומי  גבוהי  ביותר המטילי  על העירייה אחריות כבדה 

  . לשומר 

לא קיי  דוח המרכז את כל פרטי הערבויות שהתקבלו במחלקת  .5

  . הרישוי ופרטי הערבויות שהוחזרו

מחלקת הרישוי א� לא , במקרה בו יגנבו הערבויות, בשל האמור

 התושבי  שהערבויות שלה  נגנבו על מנת תוכל להתריע בפני כל

  .שיוכלו לבטל�
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  אישור היתרי בניה

פרויקטי  גדולי  בהיקפ  אינ  מועברי  לדיו� בוועדת התכנו�  .6

והבניה וא� לא בוועדת המשנה להיתרי  והעירייה מסתפקת 

 . נציגי  בלבד2באישור  בוועדת רשות הרישוי אשר כוללת 

עלי משמעות והשפעה גדולה לתושבי ב, אישור פרויקטי  נרחבי 

מבלי לקיי  דיו� נרחב בפרטי הבקשה בוועדת ההיתרי  או , העיר

בוועדת המשנה להיתרי  עלול להוביל לביצוע פרויקטי  אשר 

  .אינ  עולי  בקנה אחד ע  המדיניות העירונית וצרכי התושבי 

 היתרי  3אישרה ועדת התכנו� והבניה , 201412011במהל� השני   .19

 . היתרי  בלבד317בד וועדת המשנה להיתרי  אישרה בל

 849(רוב  המוחלט של ההיתרי  , שבאות  השני , כ� יצא

 �נדונו ואושרו באמצעות ועדת רשות )  היתרי 1,171היתרי  מתו

ר "יו(הרישוי המקומית אשר כוללת פורו  מצומצ  של חברי  

 ).ומהנדס העיר

והעברת הבקשות ע "בחינת קיומ  של הקלות וחריגות מהתב .20

ללא , לרשות הרישוי נעשית על ידי מנהל מחלקת רישוי הבניה

 .בקרה נוספת

במקרי  בה  מנהל המחלקה לא יאתר חריגות , בשל האמור

בה מתקיי  הלי� מזורז לאישור , רשות הרישוי, ע בבקשות"מהתב

  .עלולה לאשר בקשות אשר אינ� בתחו  סמכותה, היתר הבניה

 שהועלתה לדיו� 201410374ה בקשת היתר בבדיקת הביקורת נמצא .21

ברשות הרישוי ואושרה למרות אי מת� פתרו� לקיומה של דרישה 

ע לפיה על תכנית הבניה לכלול ביצוע מחלפו� או פתרו� חלופי "בתב

 ). ע" ד בתב32סעי� (מאושר על ידי משרד התחבורה 

מבלי לקיי  את דרישת , בשל אישור היתר הבניה, במקרה האמור

ע עלתה "החל הקבל� בביצוע עבודות בניה והחריגה מהתב, ע"התב

  . רק לאחר שהתקבלה תלונה

בא  לא היתה תלונה , כי בשל הליקויי  בבקרות הקיימות, יודגש

 �לא היה עולה הדבר בתהליכי העבודה הקיימי  בעירייה ולפיכ

  .ייתכ� כי קיימי  מקרי  דומי  נוספי 
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ע חוש� את העירייה " מהתבמת� היתרי הבניה לתוכניות החורגות

לתביעות רשלנות מצד מבקשי ההיתרי  אשר קיבלו היתר לתכנית 

ולא נדרשו לבצע את ההלי� המקובל בעת בקשה הכוללת , שהגישו

  .ככל שזו ניתנת לאישור, חריגה והקלה

ועדות התכנו� והבניה של העירייה מאשרות מת� היתרי  , לעיתי  .22

בעל הנכס להסדיר את המצב בניה שנעשתה ללא היתר בה מבקש ל

 .ג  טר  תיקו� עבירות הבניה, הקיי 

ועדות התכנו� והבניה אינ� מקשות על הסדרת ההיתרי  במקרי  

האמורי  ואינ� דוחות את הבקשות ג  במקרי  בה  קיימות 

  .עבירות בניה חמורות המהוות מטרד לציבור

 רק התמודדות ע  עבירות הבניה יכולות להיעשות, לדעת הביקורת

  .טר  מת� ההיתר למבקש, באמצעות דרישה להסרת עבירות הבניה

מנהל מחלקת הפיקוח אינו מעורב ואינו מוזמ� להשתת� בדיוני   .23

בה  נדונות בקשות לקבלת היתרי  בנכסי  בה� ידוע וברור כי 

 . קיימות עבירות בניה

אי הצגת חומרת עבירות הבניה אינו מאפשר לחברי הוועדות לשקול 

ראוי את אשרור ההיתרי  במקרי  בה  קיימות עבירות באופ� ה

וא� לעיתי  עלול להוביל לפגיעה או לעכב את הלי� , בניה חמורות

  . באופ� לא ראוי, האכיפה המתנהל כנגד עבריי� הבניה

כי אישור היתרי  לנכסי  בה  קיימות עבירות בניה שלא , יצוי�

ודדת עבריינות מע, לעיתי  לצור� הסדרת העבירות בדיעבד, טופלו

ומחויבת להילקח בחשבו� בעת אישור היתר הבניה בהתא  לחוזר 

 .1/2004ל "מנכ

נמצאו מקרי  בה  לא הועבר עדכו� לוועדת התכנו� על עבירות  .24

הבניה הקיימות בנכס וכי הבניה בגינה מתבקשת הועדה לאשר 

  .כבר בוצעה והמדובר בהסדרת עבירת הבניה, היתר

 והבניה הדנות בבקשות למת� היתרי  אי עדכו� ועדות התכנו�

מאפשר אשרור עבירות בניה שלא כדי� ובניגוד לכללי המינהל 

  .התקי�
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  חישוב אגרות היתרי בניה

חישוב אגרות הבניה נעשה באופ� ידני וללא פיקוח ובקרה של גור   .25

 .נוס� אחר החישובי  שנעשו

 רבות ביצוע חישובי  ידניי  באופ� האמור עלול להוביל לטעויות

 .ואי גבייה נאותה של סכומי האגרות הנדרשי 

כגו� גודל , הנתוני  אשר שימשו לחישוב האגרה, במקרה שנדג  .26

שחזור החישוב יכול להתבצע על , לא תועדו', התעריפי  וכו, הנכס

 .סמ� זיכרו� בלבד

העדר תיעוד של מסמכי החישוב אינו מאפשר ביצוע בקרה 

ככל , של טעויות החישוב שנעשואפקטיבית בדיעבד ואימות מדויק 

  .שישנ�

  :כי, במקרה שנדג  נמצא .27

,  מטר מגודל הבניה המבוקשת231בתחשיב ההיטלי  לא חויבו  •

שווי הקיזוז הינו (לביקורת לא ברורה הסיבה לקיזוז האמור 

 ).2עשרות אלפי 

,  מטרי  בגינ  נית� היתר לבניית גדר46לא חושבה אגרה עבור  •

 .ותכתוצאה מטע, לפי הנטע�

מחלקת רישוי הבניה מסתמכת על קבלת קבלות ידניות ממחלקת  .28

הקבלות אינ� . הגביה אשר נחתמות באופ� ידני ולא באופ� ממוחשב

 :כוללות את

 ,הסכו  ששול  •

  ,)מזומ� או תשלו  עתידי(אופ� ביצוע התשלו   •

  ,פרטי  מזהי  של משל  ההיתר •

 .פרטי ההיתר עבורו בוצע התשלו  •

אינו מאפשר בקרה ,  התשלו  כפי שתואראופ� קבלת אסמכתאות

 .אפקטיבית אחר ביצוע התשלומי  בפועל

  

  

  

  



 153

  פיקוח על הבניה

 מפקחי  2, מנהל( עובדי  בלבד 4במחלקת הפיקוח ישנ   .29

מחשבי  איטיי  , ציוד העבודה מיוש� ולא מתחדש, )ומזכירה

, חוסר בציוד כגו� סורקי  צבעוניי , מכונת צילו  מיושנת, וישני 

 . י  או מחשבי  ניידי  ועודטבלט

העובדי  אינ  עוברי  קורסי  להכשרות מקצועיות מדי תקופה 

ואינ  מתעדכני  בשינויי החקיקה בתחו  ובשיטות העבודה 

 .הנהוגות במקומות אחרי 

מחלקת הפיקוח אינה עוקבת אחר מועד תחילת ביצוע הבניה  .30

 .וסיומה בהיתרי  שניתנו עבור תוספות בניה

לא מבוטלי  היתרי בניה שניתנו לתושבי  אשר , קוחבהיעדר הפי

לא החלו בבניה כשנה לאחר מועד קבלת ההיתר או שהבניה שביצעו 

 . שני 3 1 נמשכה למעלה מ

לא קיי  נוהל עבודה המסדיר את אופ� הפיקוח אחר בנייה חדשה  .31

, המבוצעת ברחבי העיר לרבות מספר הפעמי  שיש לסייר בכל נכס

מעקב אחר קבלת דיווחי  ,  ביחס למצב הבניהמועד ביצוע הסיורי 

 .'וכו

הפיקוח אחר הבנייה החדשה הינו חשוב ביותר והיעדר פיקוח 

אפקטיבי עלול להוביל לבניה בניגוד להיתר אשר לא נית� יהיה 

 .לתק�

בבניה חדשה מחלקת הפיקוח נדרשת לקבל דיווחי  שוטפי   .32

קבת באופ� מחלקת הפיקוח אינה עו. מאחראי הבניה של הפרויקט

שוט� במהל� תקופת הבניה אחר קבלת הדיווחי  הנדרשי  

 . מאחראי הבניה במועד 

התקבלו דיווחי אחראי הבניה רק ,  מקרי  שנדגמו בביקורת2 1 ב

 .כיוו� שאלו נדרשי  לצור� מת� אישור אכלוס, לאחר תו  הבניה

כי פיקוח שוט� אחר עבודות בניה חדשה המבוצעות בעיר , יצוי�

הינו ) בשלב הנחת היסודות הקובעי  את מיקו  הנכס בקרקעכגו� (

חשוב ביותר ובלעדיו עלולה להתבצע בניה אשר אינה תואמת 

  .להיתרי  שניתנו ועולות להתקבל תביעות תושבי  כנגד העירייה

לא מבוצע כלל מעקב ופיקוח אחר ביצוע תוספות הבניה בכפו�  .33

 .לאחר סיו  הבניה, להיתרי  שניתנו
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אשר , עירייה לא מפיקה אישורי אכלוס לתוספות הבניהבשל כ� ה

ומת� תוק� סופי , נדרשי  להעיד כי הבניה בוצעה בהתא  להיתר

לא מבוטלי  היתרי בניה שניתנו ג  א  , בנוס�. להיתר שנית�

 . ביצוע  לא נעשה בהתא  להיתר או לא נעשה כלל

טי  לא מבוצע פיקוח אחר של, בהתא  למדיניות הפיקוח העירונית .34

 .המוצבי  בעיר ללא היתר

 201412011מבדיקת היתרי הבניה שניתנו עלה כי בי� השני  

 בקשות להצבת שלטי  בעיר עבור� אושר היתר בניה 6הוגשו רק 

  אחד בלבד

�כי העירייה לא הסדירה את הצבת השלטי  בעיר , עולה א  כ

בהיתרי  כנדרש בחוק וג  בקשות אשר הופנו לקבלת היתרי  

  .לא אושרו, כאמור

�שלטי  רבי  מוצבי  ברחבי העיר ללא היתרי  כדי� וכי , בשל כ

מבוצע , כאשר מתקבלת פניה מגורמי  כל שה  בעירייה, לעיתי 

 המפורט 20141138כגו� תיק פיקוח (פיקוח סלקטיבי בנושא 

  ).בהמש� הדוח

מחלקת הפיקוח אינה מבצעת פיקוח יזו  לאיתור עבירות בניה  .35

המערכת הממוחשבת של מחלקת הפיקוח , כדוגמאכ� . ברחבי העיר

מה  ,  של צילומי אויר שנעשו בעיר מדי שנהGISכוללת תוכנת 

א� לא , ועבירות בניה בעיר, נית� לאתר שינויי בניה ללא היתרי 

 .ל"נעשה שימוש במערכת לצרכי  הנ

לא מבוצעי  סיורי  אקראיי  ומתועדי  ברחבי העיר , כמו כ�

  .הלאיתור עבירות בני

העדר פיקוח יזו  והתבססות על תלונות בלבד אינו מאפשר את 

 .גילוי עבירות הבניה בגינ� לא התקבלו תלונות

בה  בוצעו עבירות בניה , במקרי  רבי  שנמצאו במדגמי הביקורת .36

ג  כאלה שידועות למחלקת הפיקוח מסיורי  , ברחבי העיר

מבוצעת לא פעלו עברייני הבניה להסדרת העבירות ולא , שביצעו

 .כנגד  אכיפה

לרבות תלונות חוזרות , ג  במקרי  בה  התקבלו תלונות תושבי  .37

לא , וג  לאחר הרשאת עברייני הבניה בבתי המשפט, ונשנות

 .מוסרות עבירות הבניה
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בה  בוצעה אכיפה אפקטיבית , נמצאו מקרי  בודדי  בלבד, מנגד

 .ומהירה כנגד תושבי  והוסרו עבירות הבניה שנמצאו

 שאד  המבצע עבירות בניה ברחבי העיר אינו נדרש להסיר את יוצא

מלבד במקרי  בה  בוחרת העירייה לפעול ביד , העבירה ולא ניזוק

 .באופ� אקראי, במקרה הטוב, בו בחרה, תקיפה כנגד אזרח בודד

לאחר מת� התרעה או הרשאה , בהיעדר המש� קבלת תלונות .38

ניה אשר הטיפול לא נמשכת האכיפה כנגד עברייני הב, מ"בביה

 .בה  החל

התנהלות זו של העירייה עלולה להעיד על חוסר רצו� ומוטיבציה 

 .להסרת עבירות הבניה בעיר ומדיניות עירונית לוקה בחסר

אג� הפיקוח אינו מטפל , בהיעדר תלונה, על פי הנהוג באג� הפיקוח .39

וברור כי קיימות בה  , בעבירות בניה בנכסי  אשר ידועי  לאג�

 . בניהעבירות

מצב זה בו העירייה מבצעת אכיפה רק בעת קבלת תלונה מעודד 

 .עבריינות

, לא מתועדות, מחלקת הפיקוח מטפלת בתלונות אקראיות, לעיתי  .40

אשר מתקבלות מגורמי  שוני  בעירייה שפניית  לא תועדה 

 .וזהות  לא ידועה לביקורת

ל קיימת חשיבות רבה לתיעוד התלונות והפניות שהתקבלו לטיפו

עלול להעיד לכאורה על , כאמור, היעדר תיעוד, בעבירות בניה

  ובניגוד לכללי המינהל התקי�, פיקוח סלקטיבי כנגד בעלי נכסי 

הליכי האכיפה כנגד עברייני , ש לממשלה"בניגוד להנחיות היועמ .41

שג  לאחריו לא סולקו עבירות , בניה נמשכי  לעיתי  זמ� רב

  .הבניה

ה מאפשרת מת� היתרי בניה לתושבי  כי העייר, בביקורת נמצא .42

א� , עוד טר  הסרת העבירות ולעיתי , אשר ביצעו עבירות בניה

 .במקביל לניהול ההלי� המשפטי המנוהל כנגד 

לא , ג  לאחר ההלי� המשפטי הנמש� לעיתי  שני  רבות

ש לסילוק עבירות "מיושמי  בפועל פסקי הדי� והחלטות ביהמ

 .הבניה

 ההלי� המשפטי ואי אכיפת יישו  פסקי בשל מש� הזמ� הרב של

  .לא מבוצע פיקוח אפקטיבי אחר עבירות הבניה, הדי� המתקבלי 
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מת� ההיתרי  לנכסי  בה  ישנ  עבירות בניה שטר  הוסדרו  .43

משמש את התושבי  ככלי בהלי� המשפטי לעיכוב הליכי האכיפה 

  .של העירייה

  

 נכסי  מסוכני 

, ור  מוסמ� היודע לזהותבמחלקת הפיקוח על הבניה לא קיי  ג .44

 ). קונסטרוקטור(ובמבני  מסוכני  , להכריז ולטפל

כיוו� שלא קיי  גור  , לדברי מנהל מחלקת הפיקוח על הבניה

האחריות לטיפול , לטיפול במבני  מסוכני , מוסמ� כאמור

ולו , במקרי  אלו הוטלה על המחלקה וכל מבנה ממנו עולה חשד

ג  בהיעדר בדיקת ,  כמבנה מסוכ�מוכרז, למסוכנות, הקט� ביותר

 . קונסטרוקציה

למרות שלא , מבני  מוכרזי  כמסוכני  לכאורה, כתוצאה מהאמור

 . בוצעה בה  בדיקת קונסטרוקציה ולא זוהו בפועל כמסוכני 

לא קיימת מחלקה לטיפול במבני  מסוכני  ולא קיי  דוח המרכז  .45

עקב את כל המבני  המסוכני  ברחבי העיר אשר נדרשי  במ

 . וטיפול

מחלקת הפיקוח לא עוקבת ולא , לאחר הכרזת המבני  כמסוכני  .46

 . מוודא כי המבני  המסוכני  טופלו כנדרש

בהיעדר המעקב אחר הטיפול בליקויי  שנמצאו בנכסי  שהוכרזו 

מהווי  מפגע בטיחותי , הנכסי  נותרי  מסוכני , כמסוכני 

  .וחושפי  את העירייה לתביעות

מחלקת הפיקוח על , ב אחר הטיפול בנכסי בשל היעדר המעק .47

הבניה לא מטילה קנסות במקרי  בה  הנכס הוגדר כמסוכ� 

 . והליקויי  לא טופלו על ידי בעל הנכס כנדרש

  

   פיקוח על הבניה–מדג  

  009512011 ובקשה לקבלת היתר מספר 14012009 תיק פיקוח 

 הבניה ,2009הנכס נתפס בעבירות הבניה בחודש יולי  למרות שבעל .48

ממועד מת� ההיתר  בנכס לא נבדקה על ידי העירייה במש� שנתיי 

  ).תלונה משכניו עד לקבלת(
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הליכי האכיפה כנגד , 2011ג  לאחר גילוי עבירות הבניה בשנת  

כי ההליכי  , לא מ� הנמנע, בעל הנכס נמשכו שנתיי  נוספות

המשפטיי  עוכבו על ידי העירייה בשל מת� האפשרות להסדרת 

  .ש לממשלה"בניגוד להנחיית היועמ, ירות הבניהעב

ממועד גילוי הבניה ללא היתר ועד , בשל עיכוב ההליכי , בפועל

  .   שני 4 1 להרשאת בעל הנכס חלפו כ

בו היה על בעל , ד"שנקבע בפס, למרות שחלפה כשנה מהמועד .49

הנכס להתאי  את בנייתו להיתר הבניה שקיבל ולבצע הריסה של 

הנכס לא נבדק שוב , ללא היתר או בחריגה ממנוהמבני  הקיימי  

על ידי מחלקת הפיקוח ולא בוצעו כנגד בעל הנכס פעולות אכיפה 

 .נוספות

בסיור שערכה הביקורת בנכס נמצא כי למרות שעבירות הבניה  .50

מ להסרת " שני  והתושב הורשע וחויב על ידי ביה5 1 התגלו לפני כ

נכו� למועד , )י כשנהלפנ (2014חריגות הבניה עד לחודש ינואר 

  .עבירות הבניה טר  תוקנו) 2014דצמבר (הביקורת 

במהל� הסיור נמצאו על ידי הביקורת עבירות בניה נוספות באזור  

ככל , 22לרבות יחידות דיור שנבנו ללא היתר ברחוב מודיעי� 

תלונה בנושא התקבלה (לפני שני  רבות א� טר  טופלו , הנראה

טר  ,  חודשי 3 א� למרות שחלפו 8.8.2014ביחידת הפיקוח ביו  

  ). הועברה להלי� משפטי

בסיור נראה כי באזור קיימות עבירות בניה רבות כגו� חניות אשר 

, אשר אינ� מטופלות על ידי העירייה, הוסבו ליחידות מגורי  ועוד

לא התקבלו "כיוו� שאג� הפיקוח אינו מטפל בעבירות בניה בגינ� 

  . מדובר בעבירות בניה הידועות לוא� א , "תלונות תושבי 

דרשה הוועדה מבעל הנכס לקבל , 2013כתנאי למת� ההיתר בשנת  .51

 .  את הסכמת השכני  של בעל הנכס בחתימת

ומבלי שהתקבלו חתימות השכני  באותו המועד , למרות ההתניה 

  . מחלקת רישוי העסקי  הפיקה לבעל הנכס היתר בניה

 הנכס היתר עבורו הוחתמו  הופק לבעל2011כי בשנת , יצוי�

פג , א� בשל חלו� הזמ� ואי ביצוע הבניה בהתא  להיתר, השכני 

כי אי� באפשרות מחלקת הפיקוח להסתמ� על , יובהר. תוקפו

 .חתימות השכני  בהיתר היש� שפג תוקפו
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בקשתו של בעל הנכס לקבלת ההיתר עלתה לדיו� בוועדת משנה  .52

ולמרות קיומו , )� המשפטיבמהל� הדיו (17.4.2013להיתרי  ביו  

הוועדה אישרה את  ,של הלי� משפטי ואי הריסת עבירות הבניה

ללא שינויי  ביחס להיתר הקוד  (מת� היתר הבניה לבעל הנכס 

 ). שנית� וממנו קיימות בפועל חריגות בניה רבות

נראה כי הועדה הקלה יתר על המידה בעת מת� היתר הבניה לבעל 

לה מידע מספק בדבר עבירות הבניה נכס העומד לדי� ולא קיב

 .הקיימות וחומרת�

 ימי  לפני מועד הדיו� 10 1 כ, 17.6.2013ההיתר אושר ביו   .53

ואפשר הקלה מהותית בעונשו של בעל , וההכרעה בהלי� המשפטי

וא� , אשר טע� בהלי� כי הוא פועל להסדרת עבירות הבניה, הנכס

ת ממנו התאמות קיבל היתר לבניות הקיימות ובהתא  להיתר נדרשו

  .קלות בלבד

  

   09912009 תיק פיקוח 

בניגוד למקובל במחלקת הפיקוח לפעול כנגד עבירות בניה רק  .54

לא נמצאה תלונה במחלקת הפיקוח , במקרי  בה  התקבלה תלונה

 .לפיה נדרשה המחלקה לפעול במקרה האמור

כי פעילות העירייה לאכיפת עבירות , לא מ� הנמנע, בהיעדר תלונה .55

, בעוד עבירות בניה בנכסי  אחרי  אינ� מטופלות, ה בנכס זההבני

 .נעשתה באופ� סלקטיבי

כי עמדת הביקורת היא שעל העירייה לפעול להסרת כל , יודגש

 .ג  בהיעדר תלונות, עבירות הבניה בעיר

ל העירייה "בניגוד לדיווח שהעבירה מחלקת הפיקוח למנכ .56

הריסה מנהלתי ולמשטרה על הסרת עבירות הבניה ולמרות צו 

לא הוסרו עבירות הבניה , בפועל, 2009שהוציאה העירייה בשנת 

 .2010ואות� העבירות נמצאו בשנית על ידי מחלקת הפיקוח בשנת 

 המושכר עירוני בנכסכי עבירות הבנייה האמורות בוצעו , יודגש

מ� הראוי היה ,  בו וכי בשל עבירות הבניה ואי הטיפול בה למחזיק

דבר אשר לא , ש את הפסקת ההתקשרות עמושהעירייה תדרו

 .נעשה



 159

 לא בוצעה אכיפה 201312010בי� השני  , על פי התיעוד הקיי  .57

כנגד בעל הנכס ולא נשלחו דרישות להריסת הבנייה שבוצעה ללא 

  .היתר

, לאחר שנשלחו מכתבי התראה נוספי  לבעל הנכס, 2013ג  בשנת  .58

הרס הנכס וטר  טר  נ, ש"על ידי מנהל מחלקת הפיקוח והיועמ

 .הוגש כתב אישו  כנגד מבצע העבירות

  

   22612009 תיק פיקוח 

מסיור שערכה הביקורת בנכס עלה כי המרפסת אשר נבנתה בנכס  .59

 .טר  נהרסה, ללא היתר, ) שני 5 1 לפני כ (2009בשנת 

למרות שאג� הפיקוח סייר בנכס במהל� השני  והינו מודע היטב  .60

 ועד למועד הביקורת לא בוצעו 2009משנת , לעבירת הבניה כאמור

זאת , כלל פעולות אכיפה כנגד בעל הנכס אשר בנה את המרפסת

בשונה מהתושב אשר בנה את החדר על גג הבניי� וכנגדו פעלה 

 . העירייה

לא רק שאינ� , התנהלות זו של העירייה ואי הסרת עבירות הבניה .61

ינה תקינות אלא ג  שהתנהלות העירייה כנגד מבצעי העבירות א

כנגד האחר לא נעשה , אחידה כ� שבעוד שכנגד אחד מבוצעת אכיפה

 .דבר

למרות שבוצע ביקור יזו  על ידי אג� הפיקוח בנכס בחודש מר�  .62

לא הועבר הטיפול , והיה ידוע כי לא קויי  הצו השיפוטי, 2014

 � . חודשי 6בעבירות הבניה למחלקה המשפטית במש

ג  במקרה זה לא ,  התלונהלא מ� הנמנע כי א  לא הייתה מתקבלת

הייתה מבוצעת אכיפה של עבירת הבנייה ולא היה נמש� הטיפול 

  . בתלונה

 חודשי  מהמועד בו נדרש בעל הנכס לבצע את 7 1 למרות שחלפו כ .63

 שני  3 1 ולמרות שחלפו למעלה מ, בהתא  לפסק הדי�, ההריסה

 אשר סביר שהייתה קיימת זמ� רב לפני, ממועד גילוי עבירת הבניה

 .המבנה טר  נהרס, מועד קבלת התלונה
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כי ג  במקרי  בה  מתקבלת תלונה וא� החלטה של , עולה א  כ� .64

לא מבוצעת , בית המשפט להריסה מבני  שהוקמו ללא היתר

  .אכיפה אפקטיבית על ידי העירייה ולא מוסרות עבירות הבניה

  

 15812002 ותיק פיקוח 13612011 תיק פיקוח 

  13612011 תיק פיקוח 

והיה ידוע למחלקת הפיקוח על עבירת , למרות שהתקבלה תלונה .65

 לא נעשה פיקוח על ידי 2011 ועד לשנת 2003בי� השני  , הבניה

 .העירייה ולא נאכפו עבירות הבניה

המש� הטיפול בעבירות הבניה התבצע על ידי העירייה רק בשל  .66

לא מ� הנמנע כי בהיעדר . התמשכות קבלת התלונות באג� הפיקוח

לא הייתה מבוצעת כלל , )כפי שיפורט בהמש�(משכות התלונות הת

 .אכיפה כנגד התושב

נמש� ההלי� המשפטי שנתיי  , ג  לאחר שהתקבלה התלונה .67

ניתנה לבעל הנכס אורכה ארוכה , בהסכמת העירייה, נוספות וא�

וחריגה ביחס לפסקי די� אחרי  שנמצאו בביקורת של שנתיי  

 .נוספות להריסת המבנה

 וידועות לעירייה מאותו 1987ת הבניה אשר קיימות משנת עבירו

, המבנה שהוק  ללא היתר לא נהרס ולא ייהרס, לא הוסרו, המועד

 וימשי� להטריד את הציבור)  שני 28 (2015לפחות עד לשנת 

למרות שחלפה שנה וחצי ממועד , כי נכו� למועד הביקורת, יצוי� .68

א מבוצע מעקב טר  נהרסו עבירות הבניה ול, מ"החלטת ביה

 .ופיקוח ליישו  הצו

בשל התנהלות העירייה במקרי  אחרי  ואופ� הפיקוח והמעקב  .69

מ� הצפוי כי ג  במועד , הלקויי  אחר יישו  הצווי  השיפוטיי 

לא יהרסו עבירות , )2015אפריל (האחרו� ליישו  הצו השיפוטי 

  .ספק רב א  ימש� הטיפול, ובהיעדר תלונה נוספת, הבניה

 

  15812002פיקוח  תיק 

במקרה , בשונה מבעל הנכס הקוד  אשר המבני  שהקי  לא נהרסו .70

זה בחרה העירייה לבצע אכיפה אפקטיבית יותר כנגד בעל הנכס 

 . בעקבותיו הוסרו עבירות הבניה,  צו הריסה2005והוציאה לו בשנת 
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כי ביצוע אכיפה כנגד תושב אחד , ממקרה זה עולה החשש לכאורה .71

פה כנגד תושב אחר נעשתה באופ� סלקטיבי ולא ואי ביצוע האכי

 .שוויוני

  

  16712013 ותיק פיקוח 02112012 תיק פיקוח 

למרות שלא בוצעה בדיקת קונסטרוקציה שלה  והמבני  לא זוהו  .72

 .מבני  אלו הוכרזו כמסוכני , בפועל כמסוכני 

לא בוצעה בדיקה בשטח לבחינת , לאחר הכרזת המבני  כמסוכני  .73

 .ליקויי  בגינ  הוכרזו המבני  כמסוכני אופ� תיקו� ה

כי האריחי  הנופלי  מנכס אחד לא , מסיורי הביקורת בשטח עלה .74

בעוד האריחי  הנופלי  בנכס השני ) 20121021תיק פיקוח (תוקנו 

  ).20131167תיק פיקוח (טופלו 

  

  19412009 תיק פיקוח 

ס  לא בוצעו פעולות אכיפה כנגד בעל הנכ201312009בי� השני   .75

למרות שהעבירות היו ידועות , להסרת עבירות הבניה שביצע

 . למחלקת הפיקוח על הבניה

פעולות האכיפה כנגד , כי בהיעדר התלונה שהתקבלה, לא מ� הנמנע

 .התושב לא היו נמשכות

במהלכ� לא נמצא , ממועד הגשת כתב האישו  חלפה שנה וחצי .76

,  מסוג אלובעבירות, אשר לרוב, תיעוד להתקדמות ההלי� המשפטי

 .נמש� שני  רבות

מ� הראוי שהעירייה תפעל ללא , לנוכח הימשכות ההלי� המשפטי .77

 .דיחוי לאכיפת עבירות הבניה והעברת� לטיפול משפטי בהקד 

  

  14212013 תיק פיקוח 

למרות מכתב , לאחר ביקור ראשו� בנכס של מחלקת הפיקוח .78

קור לא נער� בי, עבירת הבניה וההשתלטות על הנכס, ההתראה

  . נוס� על מנת לוודא כי הגדר הוסרה
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כי למרות שחלפה כשנה וחצי ממועד , בסיור שערכה הביקורת נמצא .79

לא הוסרה הגדר , והשתלטות בעל הנכס על השטח הציבורי, התלונה

  .שנבנתה שלא כדי� וההשתלטות על השטח הציבורי נמשכת

, בותבחלו� שני  ר, כי בהיעדר פיקוח אפקטיבי בנושא זה, יודגש .80

ולפיכ� , עלולה העירייה לאבד את זכויותיה בנכס אליו פלש התושב

  .על העירייה לפעול בהקד  להגשת כתב אישו  כנגד התושב

  

  18712009 תיק פיקוח 

 לא בוצעו פעולות אכיפה כנגד בעל הנכס 201112009בי� השני   .81

 . להסרת עבירות הבניה שביצע

 3 1 וכ, לוי עבירת הבניה שני  ממועד גי5 1 למרות שחלפו למעלה מ .82

בהתא  , שני  ממועד העברת הטיפול למחלקה המשפטית

. טר  הוגש כתב אישו  כנגד בעל הנכס, למסמכי  הקיימי 

נמצא כי עבירות הבניה הקיימות בנכס טר  , מבדיקת הביקורת

  .טופלו

  

  13812014 תיק פיקוח 

י לא מבוצעת אכיפה והסדרת היתרי בניה לשלטי  המוצבי  ברחב .83

כמו , האכיפה בנושא מתבצעת, לדברי מנהל מחלקת הפיקוח. העיר

  .רק בעת קבלת תלונה, בעבירות בניה רגילות

על עבירת , כי במקרה האמור לא נמצאה תלונה מתועדת, יצוי� .84

 2013כי כבר בשנת , מבדיקת צילומי האוויר באזור עולה. הבניה

לט לעי� הוצב במקו  בו, השלט שגודלו רב) לפני כשנה וחצי(

 .ולמרות האמור לא בוצעו כנגד מציב השלט פעולות אכיפה

ל ישנו "ובסמו� לשלט הנ, נמצא כי במרחק מטרי  ספורי , בנוס� .85

אשר הוצב ללא היתר ולא מבוצעת , גדול ובולט ג  הוא, שלט נוס�

 .כנגדו כל פעולת אכיפה

ביצוע אכיפה באופ� האמור עלול להצביע על התנהלות אכיפה  .86

  . ת ולא שוויונית של העירייהסלקטיבי
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  מדג  היתרי בניה שניתנו לתושבי 

  064012013 בקשה מספר 

ועדת רשות הרישוי המקומית אישרה את היתר הבניה שבוע לפני  .87

המועד בו בוצע סיור על ידי הפקח העירוני בנכס על מנת לבחו� את 

 .היתכנות ביצוע הבניה ומצב הבנייה הקיימת בנכס

, קיי  סיור בנכס של מחלקת הפיקוח על הבניהמכיוו� שלא הת

ועדת רשות הרישוי המקומית אישרה את מת� ההיתר מבלי לבחו� 

 .את היתכנות הבניה בפועל ועבירות הבניה במקו 

כי בקשת ההיתר נועדה להסדיר עבירות , בדיקת הביקורת העלתה .88

  .בניה של בעל הקרקע בנכס

ומי האוויר הקיימי  מסיור שערכה הביקורת בנכס ומניתוח ציל

עולה כי הבניה בגינה התבקש ההיתר הייתה קיימת , בעירייה

  . וייתכ� שא� לפני כ�2012בפועל עוד בשנת 

ג  בדוח מפקח הבניה אשר הועבר למחלקת רישוי , יתרה מהאמור

ציי� , לאחר אישור מת� ההיתר בוועדת רשות רישוי הבניה, הבניה

 .יצועה הושל  במועד הבדיקההמפקח כי מדובר בבניה ישנה אשר ב

ועדת רשות הרישוי , בשל אישור ההיתר לפני מועד הסיור בנכס .89

המקומית לא קיבלה דיווח ולא הייתה מודעת לכ� שבעל הקרקע 

  .מבקש לאשרר בניה קיימת אשר בנה בעבר הרחוק ללא היתר

 קובע כי קיימת 1/2004ל משרד הפני  "כי חוזר מנכ, יודגש .90

� וועדות התכנו� לגבי המקרי  בה  הבניה בנכס חשיבות רבה בעדכו

, דני  שה  בעת דעת  לתת חייבי "קיימת וכי מוסדות התכנו� 

 אי של השיקול את, בניה עבירות בדיעבד להכשיר המיועדת בתכנית

  ...".עבריינות עידוד

בפועל ועדות הרישוי של העירייה מאשרות מת� היתרי  להסדרת 

את התושבי  לבצע עבירות בניה דבר המעודד , עבירות בניה

  .רק בעת הצור�, א  בכלל, ולהסדיר�
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  030612012 בקשה מספר 

 לגבי בניה ללא היתר 2013למרות שהתקבלה תלונה בחודש דצמבר  .91

למעלה מחצי  (2014בפועל בוצע סיור בנכס רק בחודש יולי , בנכס

 ).שנה לאחר מועד קבלת התלונה

נמצא כי בוצעה , 2014דש נובמבר מסיור שערכה הביקורת בנכס בחו .92

בנייה בגג המבנה של יחידת דיור הכוללת דלת כניסה נפרדת אשר 

  .פיצול של הנכס הקיי , לכאורה, לא אושרה בהיתר הבניה ומהווה

נית� לראות כי מחו� לדלת הכניסה שנבנתה ללא היתר ישנ  

תאורה חדשה בחדר המדרגות , פעמו� כניסה, פריטי  לרבות שטיח

שנבנתה , לפי האמור נית� להסיק כי יחידת הדיור הנפרדת. ודוע

 .משמשת למגורי משפחה נוספת, שלא כדי�

עוד נמצא בסיור כי בניגוד להיתר הבניה לפיו הותר להתקי� בגג  .93

  . נבנתה בגג סככה ללא היתר, פרגולה

למרות הסיור שבוצע בנכס על ידי מפקח העירייה בחודש יולי  .94

ידי המפקח עבירות פיצול יחידת הדיור אשר לא אותרו על , 2014

  .סביר כי היו קיימות ג  באותו המועד

כי המפקח לא ביצע צילומי  של הנכס אשר היו יכולי  , יצוי�

  .להעיד על קיו  או אי קיו  עבירות הבניה במועד הסיור

כי א  לא הייתה מתקבלת תלונה לגבי עבירות בניה לכאורה , יודגש .95

לא היה מבוצע , וג במחלקת הפיקוח על הבניהבהתא  לנה, בנכס

  .כלל ביקור במקו 

בעת אישור תוספות בניה בגגות לא קיימת דרישה בהיתרי   .96

, לסגירת הכניסות הנפרדות ליחידה בגג ולא מבוצעי  ביקורי פתע

לאחר תו  הבניה על מנת לוודא כי לא בוצע פיצול דירה , זמ� סביר

  .שלא כדי�

 יחידות דיור בגגות בנייני  כפיצולי דירות הינ  כי בניות של, יצוי� .97

תופעה נפוצה ברחבי העיר ולפיכ� על העירייה לפעול למניעת 

 .  עבירות בניה אלו המהוות מטרד לתושבי 

  

  002712013 בקשה מספר 

תכניות הבניה שהוגשו לעירייה לא הועברו לבדיקת אדריכל העיר  .98

 .הבניההמוסמ� אשר נדרש לאשר את נאותות תכניות 
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כפי שהועברה למחלקת , כי תכנית הבניה, מבדיקת הביקורת עולה

אינה ברורה ואינה מתאימה למצב הקיי  , הפיקוח  על הבניה

 .בשטח ולפיו נדרש ההיתר

אישור ועדת רשות הרישוי המקומית הותנה בחתימת יתר בעלי  .99

 .הדירות בבניי� והסכמת  להיתר הבניה

למבקש מבלי שהוחתמו יתר הופק היתר הבניה , למרות האמור

 .בעלי הדירות ומבלי שהתקבלה הסכמת  למת� ההיתר

בסיור שערכה הביקורת נמצא כי , למרות שהבנייה טר  הושלמה .100

 .הנכס מאוכלס ומתגוררי  בו אנשי 

כי מכיוו� שלא מבוצע על ידי העירייה מת� אישור אכלוס , יצוי�

ת הבניה מתאפשר למבצעי תוספו, לתוספות הבנייה) 5טופס (

  .כמו שבוצע במקרה האמור, לאכלס את הנכס בכל מועד שיחפצו

כי , נמצא, בסיורי  שערכה הביקורת בנכס זה ובנכסי  נוספי  .101

אשר הינ� בולטות , ל ישנ� עשרות רבות של עבירות בניה"באזור הנ

 .ביותר

כי מפקח הבניה נכח בשטח זה ובח� את הנכס ולא סביר , יודגש .102

 .הבניה הרבות הנמצאות במקו שלא הבחי� בעבירות 

ידוע ג  לו על קיומ� של עבירות בניה , לדברי מנהל מחלקת הפיקוח .103

 .רבות בשטח זה וא� במקומות נוספי  ברחבי העיר

אי� , )  מפקחי  בלבד2המחלקה מונה (לטענתו בשל מצוקת כח אד  .104

באפשרות מחלקת הפיקוח לאכו� את כל עבירות הבניה הנמצאות 

ת במקרי  בה  התקבלה תלונה בלבד ולא במקרי  ומטפל, בסיורי 

  .נוספי  הידועי  לו ומצריכי  טיפול

  

  042112012 בקשה מספר 

נמצאו חריגות בנייה רבות , בסיור שערכה הביקורת באזור זה .105

 .בבנייני  סמוכי  אשר לא מבוצעת אכיפה להסרת 

הביקורת בחנה את היתרי הבניה הקיימי  לנכס , כ� כדוגמא

  .צמוד לנכס האמור ואשר ג  הוא ביצע בנייה בגג ביתוהנמצא ב

 א� בעל הנכס 1989כי לנכס קיי  היתר בניה משנת , מהבדיקה עלה

והרחיב את הבניה , חרג מהמותר בהיתר בצורה בולטת ונגלית לעי�
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בעוד בהתא  להיתר היה עליו לשמור מרווח של , עד לקצה הגג

  .כמטר לפחות

 הנכס להסדיר עבירת בניה מסוג זה כי אי� באפשרות בעל, יצוי�

בקבלת היתר וכי הסדרת עבירת בניה זו מחייבת הריסה של המבנה 

 .שהוק  שלא כדי�

בנכס נבנתה פרגולה אשר לא נכללה בתכנית הבנייה שהוגשה  .106

 . לעירייה למרות שבנייתה מחייבת קבלת היתר

כי לא בוצע ביקור בנכס על ידי מפקח עירייה לאחר סיו  , יצוי� .107

 .הבניה על מנת לבחו� את ביצוע הבניה בפועל בהתא  להיתר שנית�

  

  076112010 בקשה מספר 

108.  �הקלטת דיו� ועדת ההתנגדויות הופסקה טר  סיו  הדיו� ובשל כ

 .ככל שהתקבלה, לא קיי  תיעוד להחלטת ועדת ההתנגדויות

ועדת המשנה להיתרי  דחתה את טענות המערערי  למרות קיומו  .109

ת בי� הצדדי  שהיה באותו המועד בנוגע לבעלות על של הלי� בוררו

 .זכויות הבניה בקרקע

כי ועדת המשנה רשאית לאשר תכנית בניה רק לבעל הקרקע , יצוי�

בהיעדר ודאות , לנוכח האמור, ועבור זכויות הבניה הקיימות לו

מ� הראוי היה שוועדת המשנה , לגבי הבעלות על זכויות הבניה

 כפי שנקבע על ידי ועדת הערר ,תדחה את החלטתה בנושא

  .המחוזית

לא קיי  פרוטוקול לישיבת הועדה ולא , בהתא  לנמסר לביקורת .110

 .תועדה המלצתה

ועדת המשנה , למרות החובה לדו� בכל ההתנגדויות שהתקבלו .111

לא התקיי  (להיתרי  דנה בחלק מהתנגדויות התושבי  בלבד 

ל הבניה חסימת כיווני האוויר ש, בדיו� בנושא מצוקת החניה

 ).'המתוכננת וכו

בדרישות השלמת החומרי  לקבלת היתר בניה שנקבעו על ידי ועדת  .112

ל "כי יש לקבל אישור קק, בי� היתר, נקבע, המשנה להיתרי 

 .לכריתת ע� אלו� מוג� הנמצא בקרקע
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לא התקבל אישור כאמור ומחלקת רישוי הבניה , מבדיקת הביקורת .113

, לטענתו, גני  ונו� לפיוהסתפקה בכיתוב ידני של מנהל מחלקת 

 .ל להסרת הע�"לא נדרש אישור מקק

  

  פירוט ממצאי הדוח

  בניה היתרי –' א פרק

 כללי .1

עדה המקומית לתכנו	 והו הוא אישור שנית	 על ידיהיתר בניה  .114

   .מקרקעי	הריסה או שינוי בשימוש ב, לבצע עבודת בניה ובנייה

הבקשה שאושרה ואליו המפרט את היתר הבנייה כולל מסמ� מילולי  .115

 הכוללת בי	 היתר את פרטי "גרמושקה" המכונהמצורפת תוכנית 

, בעלי הזכויות בנכספרטי , מהנדסה/אדריכלה, המגיש הבקש

מפות ותשריטי� , החלות על הנכס נשוא היתר תכניות בניי	 עיר

  .שוני� ועוד

ע� בתאו� ו, טר� אישור הבקשה, לאחר הגשת הבקשה להיתר .116

מפקח מטע� המחלקה לפיקוח נשלח , מקרקעי	בעל ה/מבקש ההיתר

שמפרט התכנו	 שהוגש תוא� את הקיי�  על מנת לוודא , על הבנייה

  . בשטח

מועברת , לאחר השלמת המסמכי� ובדיקת הנכס על ידי אג' הפיקוח .117

, 3בקשת ההיתר לדיו	 באחת מוועדות התכנו	 והבניה של העירייה

הצור� קובעת ובמקרה , אשר מאשרת או דוחה את מת	 ההיתר

  . דרישות או תנאי� נוספי� למת	 ההיתר

  

  תנאי  לקבלת היתר הבניה .2

בתנאי� , בי	 היתר, לצור� קבלת היתר הבניה על המבקש לעמוד .118

  :שלהל	

כאשר הנכס בחכירה   (הוכחת בעלות על הקרקע של מבקש ההיתר •

 ).נדרש אישור בחתימה של מנהל מקרקעי ישראל

                                                      

   פירוט בהמש�ראה 3
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בעלי רוב חלה חובה על החתמת  ,בבית משות' או קרקע משותפת •

 ממחזיקי הזכויות 75%(האחרי� המחזיקי� בקרקע הזכויות 

 . )60% ד"ממ תוספת בנייה שלוב

להגיש ת נייה מאפשרחוק התכנו	 והבל'  א2יש לציי	 כי תקנה * 

מכתבי�  תו� שליחת תכניות ג� במידה ולא הושג הרוב הדרוש

  . מת	 אפשרות להתנגדורשומי� לאלה שלא חתמו 

כי במקרה של נכס משות� מחלקת , במדגמי הביקורת נמצא

הרישוי אינה מקפידה על בחינת קיומ� של חתימות השכני  על 

 .בקשות ההיתרי 

 לא 201310027ת היתר מספר נמצא כי בבקש, כ� כדוגמאות

, 201110095בבקשת היתר מספר , הוחתמו שכני מבקש ההיתר

  . ללא החתמת השכני 2013נית� היתר בניה בשנת 

הגשת תכנית בניי	 או תוספת בניה על גבי תשריט לבדיקה  •

בעת הקמת מבנה (ואישור הועדה המקומית לתכנו	 ובניה 

 ). טופוגרפיתהמבקש נדרש לצר' מפה 

, ע"במקרה בו מתבקשת הקלה מזכויות הבניה הקבועות בתב •

 עיתוני� לצור� מת	 אפשרות 3 - המבקש נדרש לבצע פרסו� ב

 . להיפגע מההקלות להתנגד לבקשהנאותה לכל אד� העלול 

א למרחב "רשויות הג: קבלת אישורי� ממקורות חיצוניי� כגו	 מ •

אישור תכנית ביוב , שירותי כבאות והצלה, חברת החשמל, מוג	

 . ועוד

 .כנדרש בחוק, תשלו� אגרת היתר בניה והיטל השבחה •

  

  :תגובת המבוקר

 5548'  ביקשו חידוש רישיו� מס20130027' בבקשה להיתר מס"

. הדירות בבני� הורחבו למעט הדירה שבבקשה. ללא תוספת שטח

בעל דירה ) "ג( ב71 סעי� 1פ תיקו� חוק המקרקעי� סימ� ג"ע

שהורחבה יראה כמי שהסכי  להרחבה דומה של כל דירה אחרת 

 .'ב נספח א"רצ". בבניי�
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 . אי� צור� בהסכמת שכני – 20110095' בבקשה להיתר מס

מצור� בעל הנכס הוא קר� קיימת לישראל ואי� פ נסח הבעלות ה"ע

 .'ב נספח ב" רצ–רישו  נוס� לבעלי זכויות חכירה 

בבדיקה שערכתי בתיק מצאתי כי מבקש ובעל ההיתר של הבית הדו 

 הבתי  2משפחתי הוא מבקש ההיתר כלומר הוא בעל הזכויות של 

  ".בחלקה

  

  :התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

חתמת השכני  נדרשה על ידי ועדת רשות  ה– 20130027היתר 

  .הרישוי כתנאי למת� ההיתר ולכ� נדרשו חתימות השכני 

 בביקורת לא נמצא תיעוד לנסיבות המתוארות – 20110095 היתר 

יש לתעד את הבדיקות , וככל שהינ� נכונות , בתגובת המבוקר

טר  מת� , שנעשו טר  מת� ההיתר ולהעביר  לאישור הועדה

  . בההיתר לתוש

 לתקנות התכנו	 16.2בקשות ההיתרי� נעשות בהתא� לסעי'  .119

 היתר לקבלת בקשתו את לערו� ההיתר מבקש על"לפיו , והבניה

 המהנדסי� תקנות לפי המוסמ� מקצועי גור� באמצעות הבניה

  )". אדריכלות/בניי	 הנדסאי או מהנדס, אדריכל(

ו	 הבקשות כוללות רשימת מסמכי� הנדרשי� על ידי ועדת התכנ .120

, נסח מרוכז של המקרקעי	, תיק מידע בתוק': כגו	, העירונית

ז של המבקש .ת, צילו� רישיו	 מהנדס או אדריכל עור� הבקשה

   .ועוד

 ותיעוד במערכת מסמכי הבקשה לסריקהמועברי� , לאחר האישור .121

  .הקומפלוט

ועדות התכנו	 והבניה של , בהתא� למדיניות העירונית, בנוס' .122

ת	 ההיתרי� בקבלת ערבות בנקאית ממבקש העירייה מתנות את מ

ללא , ח" אש30 - הערבויות הנדרשות מכל מבקש הינ	 בס� כ. ההיתר

 .קשר לסוג הבניה המבוצעת על ידו ואינ	 מוגבלות בזמ	
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התניית מת� היתרי הבניה בקבלת ערבויות אינה נהוגה ברשויות  .123

ל "אחרות ומבדיקת הביקורת לא נמצאה סמכות חוקית לדרישה הנ

 .התניה למת� ההיתרכ

לא נקבעו ואושרו קריטריוני  באילו מקרי  יש לדרוש קבלת  .124

' שיק של צד ג, שיק אישי, ערבות בנקאית(ערבויות ואילו ערבויות 

 ).'וכו

�מחלקת הרישוי נוהגת לדרוש מכל מבקש היתר את מת� , בשל כ

 . ללא קשר לבניה המבוצעת, הערבות

  אמצעי  לשמירה נאותה כי לא קיימי, מבדיקת הביקורת נמצא .125

ערבויות מקבלי ההיתרי  , בשל כ�. על הערבויות כגו� כספת

  .נשמרות במגירה פתוחה שבמחלקת הרישוי

ל אינ� נשמרות במחלקת "לביקורת לא ברור מדוע הערבויות הנ

הגבייה הערוכה טוב יותר לשמירת כספי  מאשר מחלקת רישוי 

  . הבניה

) שיקי  וערבויות בנקאיות(ויות כי במקרה של גניבת הערב, יצוי�

  . עלולה העירייה להיחש� לתביעות מצד התושבי , ופירעונ 

יש לקבוע נהלי  לשמירה על הערבויות באג� , לדעת הביקורת

על הנהלי  לכלול שמירה של ערבויות התושבי  . רישוי בניה

  .בכספת נעולה

ת מחלקת הרישוי לא עוקבת אחר מועד סיו  הבניה ולא מחזירה א .126

הערבויות לתושבי  באופ� יזו  לאחר תו  המועד החוקי לביצוע 

 . או תו  תקופת הערבות, הבניה

�נצברי  במחלקת הרישוי שיקי  וערבויות בנקאיות , בשל כ

בסכומי  גבוהי  ביותר המטילי  על העירייה אחריות כבדה 

  . לשומר 

לא קיי  דוח המרכז את כל פרטי הערבויות שהתקבלו במחלקת  .127

  . שוי ופרטי הערבויות שהוחזרוהרי

מחלקת הרישוי א� לא , במקרה בו יגנבו הערבויות, בשל האמור

תוכל להתריע בפני כל התושבי  שהערבויות שלה  נגנבו על מנת 

  .שיוכלו לבטל�
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 אישור היתרי בניה .3

  ועדות התכנו� והבניה 3.1

,  ועדות תכנו	 ובניה המוסמכות לאשר היתרי�3בעירייה פועלות  .128

  :כלהל	

 הוועדה הוקמה לצור� קיצור הליכי – עדת רשות רישוי מקומיתו •

 . אישור ההיתרי�

ר ועדת המשנה "שהינו ג� יו, הוועדה כוללת את סג	 ראש העיר

ר "ר הועדה המקומית לתכנו	 ובניה ומשמש כיו"להיתרי� ויו

היוע. המשפטי . ומהנדס העיר, ועדת רשות הרישוי המקומית

נו מחויב ואינו משתת' בפועל בכל מוזמ	 לישיבות הועדה א� אי

  .הישיבות

 ורק לדו	 א� מוסמכת הועדה, בהתא� להנחיות משרד הפני�

 בה	 ואי	 בנכס החלה לתכנית שתואמות להיתרי� בבקשות

  . חורגי� שימושי� או הקלות

 הוועדה נדרשת לדו	 בבקשות להיתרי� – ועדת משנה להיתרי  •

 . הכוללות הקלות או שימושי� חורגי�

מ ראש "סגנית ומ( חברי� 8 - ו) סג	 ראש העיר(ר "עדה מונה יוהוו

 ).  נציגי מועצת עיר ונציג חיצוני5, סג	 ראש העיר, העיר

הוועדה נדרשת לדו	 בבקשות  1 ועדה מקומית לתכנו� ובניה  •

 הועדה. להיתרי בניה שנקבעו לדיו	 על ידי ועדת המשנה להיתרי�

, העיר ראש של נוס' סג	 (חברי� 15 - ו) העיר ראש סג	 (ר"יו מונה

 נציגי� 2 - ו עיר מועצת נציגי 11, העיר ראש מ"ומ סגנית

 ). חיצוני�

  

פרויקטי  גדולי  בהיקפ  אינ  מועברי  לדיו� בוועדת התכנו�  .129

והבניה וא� לא בוועדת המשנה להיתרי  והעירייה מסתפקת 

 . נציגי  בלבד2, באישור  בוועדת רשות הרישוי אשר כוללת כאמור

�כי הפרויקטי  לבניה חדשה , מניתוחי הביקורת עלה,  כדוגמאותכ

20141, 201210284: בקשות(של בתי מגורי  משותפי  וגדולי  

ללא , אושרו בוועדת רשות הרישוי המקומית) 201310502,       0374

  .כל דיו� בפורו  נרחב יותר
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בעלי משמעות והשפעה גדולה לתושבי , אישור פרויקטי  נרחבי 

מבלי לקיי  דיו� נרחב בפרטי הבקשה בוועדת ההיתרי  או , העיר

בוועדת המשנה להיתרי  עלול להוביל לביצוע פרויקטי  אשר 

  .אינ  עולי  בקנה אחד ע  המדיניות העירונית וצרכי התושבי 

על העירייה , מעבר להוראות החוק והרגולטור, לדעת הביקורת

לו לדיו� בכל אחת לקבוע קריטריוני  לבחינת הפרויקטי  אשר יע

  . מהועדות הפועלות

יעלו , כי היתרי בניה לפרויקטי  נרחבי , בנהלי  מומל� לקבוע

 .לדיו� ואישור וועדת התכנו� והבניה או ועדת המשנה להיתרי 

, ל לאישור היתרי הבניה" בנוס' לוועדות הנ-  ועדת התנגדויות •

בעירייה פועלת וועדת התנגדויות אשר דנה בהתנגדויות של 

ראה הרחבה (תושבי� להיתרי בניה המתבקשי� וכוללי� הקלות 

  ). שבהמש� הדוח3.2בפרק 

  

  :תגובת המבוקר

אי� סמכות להפעיל שיקול דעת ע  . פ הדי�"אנו פועלי  ע"

 ".מדיניות עירונית וצרכי התושבי  לבקשה להיתר תואמת תוכנית

  :התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

מניעה לקיו  דיו� ואישור היתרי בניה אי� , בהתא  להוראות הדי�

ולדעת הביקורת יש , כאמור בוועדת ההיתרי  או בוועדת המשנה

  .להעלות פרוייקטי  נרחבי  לדיו� בוועדת המשנה
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להל	 פירוט כמות ההיתרי� שאושרו על ידי כל אחת מוועדות  .130

  :2014-2011התכנו	 והבניה בי	 השני� 

  

כמות 

ההיתרי  

שאושרו 

בשנת 

2014*  

כמות 

ההיתרי  

שאושרו 

  2013בשנת 

כמות 

ההיתרי  

שאושרו 

  2012בשנת 

כמות 

ההיתרי  

שאושרו 

  2011בשנת 

ועדת תכנו� 

  ובניה
1  1   -  1  

ועדת משנה 

  להיתרי 
70  84  81  82  

רשות 

רישוי 

  מקומית

170  215  220  244  

  -   -   1  -   וועדת ערר

  327  301  301  242  כ"סה

20141ס� ההיתרי  שאושרו בשני  

2011  
1,171  

  . הינ� עד לחודש ספטמבר בלבד2014הנתוני� בשנת * 

  

 היתרי  3אישרה ועדת התכנו� והבניה , 201412011במהל� השני   .131

 . היתרי  בלבד317בלבד וועדת המשנה להיתרי  אישרה 

 849(רוב  המוחלט של ההיתרי  , שבאות  השני , כ� יצא

 �מצעות ועדת רשות נדונו ואושרו בא)  היתרי 1,171היתרי  מתו

ר "יו(הרישוי המקומית אשר כוללת פורו  מצומצ  של חברי  

 ).ומהנדס העיר

  

  אישור היתרי  הכוללי  הקלות ושימוש חורג במקרקעי� 3.2

בעלי מקרקעי	 יכולי� להגיש בקשה להיתר לשימוש בקרקע למטרה  .132

שונה מזו שהותר להשתמש בה לפי התכנית או התקנה החלה על 

  ).בקשה לשימוש חורג(וק התכנו	 והבניה בהתא� לח, הקרקע
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באפשרות בעלי המקרקעי	 להגיש בקשות היתרי� החורגי� , כמו כ	

מהוראות תכנית או תקנה החלה על הקרקע ושאי	 בה משו� שימוש 

  ).בקשה להקלה(חורג 

ועדת התכנו	 ,  לחוק התכנו	 והבניה148-146בהתא� לסעיפי�  .133

, שימוש חורג או הקלהוהבניה רשאית לאשר תכניות הכוללות 

  . לתקופה מוגבלת בלבד

בקשות להיתרי� הכוללות הקלות נדרש לעלות לדיו	 , כאמור .134

לא בפני ועדת (בוועדת המשנה להיתרי� או בוועדה לתכנו	 ובניה 

  ).רשות רישוי מקומית

 לכל מי שרואה עצמו נפגע מאפשרת הועדה המקומית לתכנו	 ובנייה .135

 יו� מהתארי� האחרו	 של 14מ	 התוכנית להגיש התנגדויות תו� 

   .הפרסו�

נשלחות , בהתייחסותה להתנגדויות שהוגשו,  הועדההחלטות .136

ולמתנגד ניתנת זכות הגשת ערעור לוועדת , למתנגדי� בדואר רשו�

  .ממועד החלטת ועדת התכנו	 והבניה יו� 30  עדתו�ב הערר

ע והעברת הבקשות "בחינת קיומ  של הקלות וחריגות מהתב .137

לא ל, לרשות הרישוי נעשית על ידי מנהל מחלקת רישוי הבניה

 .בקרה נוספת

במקרי  בה  מנהל המחלקה לא יאתר חריגות , בשל האמור

בה מתקיי  הלי� מזורז לאישור , רשות הרישוי, ע בבקשות"מהתב

  .עלולה לאשר בקשות אשר אינ� בתחו  סמכותה, היתר הבניה

 שהועלתה לדיו� 201410374בבדיקת הביקורת נמצאה בקשת היתר  .138

מת� פתרו� לקיומה של דרישה ברשות הרישוי ואושרה למרות אי 

ע לפיה על תכנית הבניה לכלול ביצוע מחלפו� או פתרו� חלופי "בתב

 ). ע" ד בתב32סעי� (מאושר על ידי משרד התחבורה 

מבלי לקיי  את דרישת , בשל אישור היתר הבניה, במקרה האמור

ע עלתה "החל הקבל� בביצוע עבודות בניה והחריגה מהתב, ע"התב

  . לה תלונהרק לאחר שהתקב
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  :תגובת המבוקר

הנושא במחלוקת אתה השתתפת בשימוע ובדיוני  בנושא ולא "

הנושא טר  הוכרע ואתה . נקבע כי הבקשה לא תואמת תוכנית

  ". ממהר לקבוע מסקנות

י היוע� המשפטי "ד יעקב בויאר שמונה ע"ב מכתב עו"רצ"

זית ר הועדה המחו"ועדה המקומית לטפל בנושא ליוולעירייה ול

גילה אורו� המדבר בעד עצמו ומסביר את ' לתכנו� ובניה גב

  " ".נספח ו "–הפרשנויות השונות 

  :התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

מצד אחד זכויות הבניה , בשל אי הבהירות בנושא, לדעת הביקורת

הקיימות לבעל הקרקע א� מצד שני קיומה של דרישה תחבורתית 

 הבניה להימנע ממת� ההיתר טר  היה על מחלקת רישוי, ע"בתב

  .ש"בדיקת הנושא מול היועמ

עלול , כי ביצוע בדיקות כאמור בדיעבד, ניסיו� הביקורת מלמד

להוביל להחלטות ומסקנות שונות מאלו שהיו מתקבלות במקרה 

  .שבו האמור היה מתגלה טר  מת� ההיתר

  

 יתה תלונהיבא  לא ה, כי בשל הליקויי  בבקרות הקיימות, יודגש .139

 �לא היה עולה הדבר בתהליכי העבודה הקיימי  בעירייה ולפיכ

  .ייתכ� כי קיימי  מקרי  דומי  נוספי 

ע חוש� את העירייה "מת� היתרי הבניה לתוכניות החורגות מהתב .140

לתביעות רשלנות מצד מבקשי ההיתרי  אשר קיבלו היתר לתכנית 

ת ולא נדרשו לבצע את ההלי� המקובל בעת בקשה הכולל, שהגישו

  .ככל שזו ניתנת לאישור, חריגה והקלה

  

  מת� היתרי  להסדרת עבירות בניה .4

ניתנת למבצע העבירה , במקרי� בה� מאותרות חריגות בניה .141

בכפו' , אפשרות להסדיר את עבירת הבניה ולקבל היתר בניה כדי	

 .להוראות החוק

ועדות התכנו� והבניה של , לעיתי , ממדגמי הביקורת עולה כי .142

בניה שנעשתה ללא היתר בה לרות מת� היתרי  העירייה מאש
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ג  טר  תיקו� עבירות , מבקש בעל הנכס להסדיר את המצב הקיי 

 .הבניה

  

  :תגובת המבוקר

ב פרוטוקול ועדת משנה להיתרי  שד� בבקשה להיתר בניה "רצ"

 שמראה שועדת המשנה להיתרי  לא אישרה מת� 20110581' מס

  ".היתר לבניה שנעשתה ללא היתר

  :יחסות הביקורת לתגובת המבוקרהתי

בביקורת נמצאו מקרי  בה  העירייה אשררה עבירות בניה 

, יש להימנע מאשרור עבירות בניה כאמור, לדעת הביקורת, בנכסי 

  .ככל שנית�

 

ועדות התכנו� והבניה אינ� מקשות על הסדרת ההיתרי  במקרי   .143

האמורי  ואינ� דוחות את הבקשות ג  במקרי  בה  קיימות 

  .בירות בניה חמורות המהוות מטרד לציבורע

 בה  20091226 1  ו201110095בתיקי פיקוח מספר , כ� כדוגמאות .144

ניתנו היתרי בניה , נמצאו עבירות בניה אשר היוו מטרד לציבור

לבעלי הנכסי  טר  הסרת עבירות הבניה וא� לאחר מת� 

  .לא הוסרו עבירות הבניה, ההיתרי 

ת ההיתרי  נעשתה רק על מנת לעכב כי בקשת וקבל, לא מ� הנמנע .145

 .את הליכי האכיפה של העירייה

התמודדות ע  עבירות הבניה יכולות להיעשות רק , לדעת הביקורת .146

 .טר  מת� ההיתר למבקש, באמצעות דרישה להסרת עבירות הבניה

מנהל מחלקת הפיקוח אינו מעורב ואינו מוזמ� להשתת� בדיוני   .147

 בנכסי  בה� ידוע וברור כי בה  נדונות בקשות לקבלת היתרי 

 . קיימות עבירות בניה

אי הצגת חומרת עבירות הבניה אינו מאפשר לחברי הוועדות לשקול 

באופ� הראוי את אשרור ההיתרי  במקרי  בה  קיימות עבירות 

וא� לעיתי  עלול להוביל לפגיעה או לעכב את הלי� , בניה חמורות

  .  לא ראויבאופ�, האכיפה המתנהל כנגד עבריי� הבניה
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 מנחה את ועדת התכנו	 1/2004' מס הפני  משרד ל"מנכ חוזר .148

  :כלהל	, והבניה להקשות על אישור תכנית בניה בדיעבד

 לתת חייבי�, המקומית הוועדה ובכלל�, כול� התכנו	 מוסדות"

 עבירות בדיעבד להכשיר המיועדת בתכנית, דני� שה� בעת דעת�

 המשקל את לו ולתת נותעבריי עידוד אי של השיקול את, בניה

 אישור... החלטת� קבלת לצור� שיקוליה� מכלול במסגרת הראוי

, בוטות בנייה עברות הכשרת לש�, בדיעבד, לתכנית שינוי או תיקו	

  ".שבאכיפה ההרתעה ביסוד ופוגע לציבור שלילי מסר משדר

כי אישור היתרי  לנכסי  בה  קיימות עבירות בניה שלא , יצוי� .149

מעודדת עבריינות ,   לצור� הסדרת העבירות בדיעבדלעיתי, טופלו

ומחויבת להילקח בחשבו� בעת אישור היתר הבניה בהתא  לחוזר 

 .1/2004ל "מנכ

בבדיקת הביקורת נמצאו מקרי  בה  לא הועבר עדכו� לוועדת  .150

התכנו� על עבירות הבניה הקיימות בנכס וכי הבניה בגינה 

מדובר בהסדרת עבירת כבר בוצעה וה, מתבקשת הועדה לאשר היתר

  .הבניה

 201310640כי בבקשת היתר , במדגמי הביקורת נמצא, כ� כדוגמא .151

לא עודכנה ועדת הבניה כי מדובר בבניה שביצועה , שאושרה

  . הסתיי  וכי הועדה התבקשה לאשר את היתר הבניה בדיעבד

אי עדכו� ועדות התכנו� והבניה הדנות בבקשות למת� היתרי   .152

ות בניה שלא כדי� ובניגוד לכללי המינהל מאפשר אשרור עביר

  .התקי�

במקרי� בה� מבצע עבירת הבניה החל בניסיו	 הסדרת החריגה  .153

האכיפה כנגדו עד להחלטת העירייה על  תהלי� נעצר, וקבלת ההיתר

  .מת	 או סירוב למת	 היתר בדיעבד להסדרת העבירה
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  קבלת היתר בניה .5

ועדת התכנו	 ר "יועל ידי  העיר ומהנדסהיתר הבניה נחת� על ידי  .154

   .ההיתר נמסר למבקש על ידי מחלקת הרישוי. והבניה

כי באפשרות מבקש ההיתר להתחיל בבניה רק לאחר קבלת , יודגש .155

, היתר הבניה ובכפו' להגבלות שנקבעו על ידי ועדת התכנו	 והבניה

 .ככל שנקבעו ונכתבו על גבי ההיתר

  דיווחי  ולא מבוצע מעקב לא מתקבלי, בהיתרי  לתוספות בניה .156

 .בעירייה לגבי מועדי תחילת ביצוע עבודות הבניה

לא מתקבלי  דיווחי  ולא מבוצע מעקב , בהיתרי  לתוספות בניה .157

  .בעירייה לגבי מועדי סיו  הבניה

היתר הבנייה תק' לשלוש שני� ובלבד שהחלו בעבודה בשנה  .158

חילת באפשרות מבקש ההיתר לבקש הארכה של מועד ת (הראשונה

 ).  שני�3 - העבודה עד ל

לא מבוטלי  היתרי בניה שניתנו לתושבי  אשר , בהיעדר הפיקוח .159

לא החלו בבניה כשנה לאחר מועד קבלת ההיתר או שהבניה שביצעו 

 . שני 3 1 נמשכה למעלה מ

באפשרות מבקש ההיתר לכלול בבקשתו , במקרי� חריגי�, כמו כ	 .160

  .  שני�5דרישה לקבלת היתר לתקופה של 

אישורי� , בקשת המחזיק בנכס(היתר והמסמכי� הנלווי� ה .161

נשמרי� בתיק הבניי	 של הנכס ) ז ועוד.צילומי ת, מגורמי� חיצוניי�

  .ונסרקי� במערכות המידע הממוחשבות

נדרשת העירייה לבחו	 את הבניה שבוצעה , לאחר סיו� הבניה .162

ועמידתה בהיתר שנית	 ולהנפיק לבעל הנכס אישור לסיו� הבניה 

  ).5טופס /4טופס (לוס הנכס ואכ
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  אגרות והיטלי  .6

המשולמי� ,  ה� תשלומי חובה והשבחה אגרות בניה והיטלי פיתוח .163

טר� קבלת , או מבקש היתר בניה בקרקע/י בעל הקרקע ול ידע

   .ההיתר

להל	 סוגי התשלומי� שעל מבקש ההיתר לשל� טר� קבלת היתר  .164

  :הבניה

 בעד"כי , תכנו	 והבניה קובע לתקנות ה19 סעי' -  אגרות בניה •

 אגרות (השלישית בתוספת שנקבעו האגרות ישולמו היתר מת	

  ". )בניה

בהתא� לשטח או נפח הבניה המבוקשת אגרת הבניה מחושבת 

סכומי אגרות הבניה המפורטי� . לפי העניי	 וסוג העבודה, בהיתר

 בינואר של כל שנה ויוצמדו 1- בתוספת השלישית יעודכנו ב

  .למדד

שוב אגרות הבניה נעשה באופ� ידני וללא פיקוח ובקרה של חי •

 .גור  נוס� אחר החישובי  שנעשו

ביצוע חישובי  ידניי  באופ� האמור עלול להוביל לטעויות רבות  •

 .ואי גבייה נאותה של סכומי האגרות הנדרשי 

כגו� גודל הנכס שנלקח , הנתוני  אשר שימשו לחישוב האגרה •

שחזור החישוב יכול ,  אינו מתועד',התעריפי  וכו, בחישוב

 .להתבצע על סמ� זיכרו� בלבד

העדר תיעוד של מסמכי החישוב אינו מאפשר ביצוע בקרה  •

, אפקטיבית בדיעבד ואימות מדויק של טעויות החישוב שנעשו

  .ככל שישנ�

  חיוב מחזיקי הנכסי� בתשלומי היטלי פיתוח ובהיטל –היטלי   •

ונגבה טר� , ידי העירייההשבחה נעשה בעת השבחת הנכס על 

  .הנפקת היתר הבניה או טר� מת	 תעודה לטאבו
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  :תגובת המבוקר

" קומפלוט"חישוב אגרת הבניה נעשה בעזרת תוכנה ממוחשבת "

  ".וחישוב האגרות מתועד

  :התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

בביקורת לא נמצא תיעוד לאופ� חישוב סכומי האגרות ובשל האמור 

 את החישוב שבוצע ולא התאפשר בחינה מדגמית של נדרשנו לשחזר

  ). לדוח71ראה סעי� (התחשיבי  שבוצעו 

 

 על שאושר בניה היתר"כי ,  ד לחוק התכנו	 והבניה קובע145סעי'  .165

 במקרה עיכוב ללא המקרקעי	 לבעל יינת	, והבניה התכנו	 ועדת ידי

 האגרות ושולמו, והתקנות החוק דרישות כל לגביו נתמלאו בו

 ".בחוק המחויבי� היטלי�וה

, באופ� מדגמי, במסגרת הביקורת בחנו מול מנהל מחלקת הרישוי .166

, מהבדיקה עלה, 201010761את תחשיב האגרה של בקשת היתר 

  :כי

,  מטר מגודל הבניה המבוקשת231בתחשיב ההיטלי  לא חויבו  •

שווי הקיזוז הינו (לביקורת לא ברורה הסיבה לקיזוז האמור 

 ).2עשרות אלפי 

,  מטרי  בגינ  נית� היתר לבניית גדר46לא חושבה אגרה עבור  •

 .כתוצאה מטעות, לפי הנטע�

  

  :תגובת המבוקר

  .ר" מ28.57בבקשה להיתר בניה ביקשו לבנות תוספת בשטח "

  . ר" מ231לא ברור על סמ� מה קבעת כי לא חויבו 

  . לא ביקשו היתר לגדר–ולא ברור מדוע יש לחייב אגרת גדר 

  ".20100761' ק תחשיב אגרת בניה של בקשה להיתר מסב העת"רצ

  :התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

כללה הצבת , תכנית הבניה שהוגשה לעירייה והועברה לביקורת

  .גדר כאמור אשר לא נכלל בעת חיוב האגרה
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במקרי  בה  מחלקת הרישוי נתנה היתרי בניה שתוקפ  פג ולאחר  .167

לא תמיד נגבית ,  לקבל היתר חדששני  רבות מבקש ההיתר מעוני�

 .זאת למרות שמדובר במת� היתר נוס�, מהתושב אגרת בניה בשנית

  

  :תגובת המבוקר

 לחידוש היתר בניה 20130027' ב העתק היתר בניה מס"רצ"

  ".ואישור על תשלו  האגרות וההיטלי  בגי� ההיתר החדש שנית�

  

 ששולמו מבדיקת הביקורת לא נמצא בסיס חוקי לקיזוז סכומי  .168

עבור היתרי בניה ישני  שתוקפ  פג מבקשות חדשות לקבלת 

 מעודד הגשת בקשות להיתרי , קיזוז כאמור. היתרי בניה

  

  

  :תגובת המבוקר

: פ חוקי העזר המקומיי  הקובעי "אנו מקזזי  תשלומי  ע"

לא יכללו אות  . שול  היטל קוד  בעד שטח קרקע או שטח בנכס"

הקוד  במניי� השטחי  לפי סעי� שטחי  שבעצ  שול  ההיטל 

  ".לצור� חישוב היטל תיעול לפי חוק עזר זה) א(קט� 

  :התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

תגובת הביקורת מתייחסת לחישוב אגרת היטל תיעול בלבד ולא 

  .לצור� חישוב אגרת הבניה

 

מחלקת רישוי הבניה מסתמכת על קבלת , בהתא  לתיעוד הקיי  .169

חלקת הגביה אשר נחתמות באופ� ידני ולא באופ� קבלות ידניות ממ

 :הקבלות אינ� כוללות את. ממוחשב

 ,הסכו  ששול  •

  ,)מזומ� או תשלו  עתידי(אופ� ביצוע התשלו   •

  ,פרטי  מזהי  של משל  ההיתר •

 .פרטי ההיתר עבורו בוצע התשלו  •

אינו מאפשר בקרה , אופ� קבלת אסמכתאות התשלו  כפי שתואר .170

 .ע התשלומי  בפועלאפקטיבית אחר ביצו
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  :תגובת המבוקר

  ".במחלקתנו מוצגות קבלות על תשלו  מקוריות"

  :התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

ככל , בביקורת לא נמצא תיעוד לקבלות הממוחשבות כאמור

  .יש לתעד�, שקבלות אלו מתקבלות במחלקת רישוי בניה
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  הבניה על הפיקוח –' ב פרק

  כללי .1

 - ה " מבוצע בהתא� לחוק התכנו	 והבניה התשכ על הבניההפיקוח .171

הנחיות היוע. , חוקי עזר עירוניי� ,)והתקנות לחוקי� (1965

  .המשפטי לממשלה ומדיניות העירייה

מחלקת הפיקוח על הבניה ממונה על אכיפת חוק התכנו	 והבניה בכל  .172

  .או סטייה ממנו/הנוגע לבניה ללא היתר ו

בהסרת בניה  וטיפול בשטח נרחבת ביקורת קה כוללתהמחל פעילות .173

או פניה /לרבות הוצאת צווי הריסה מנהלתיי� ו, שנעשתה שלא כדי	

אישו� כנגד מבצעי  למחלקה המשפטית בעירייה לצור� הכנת כתבי

  .העבירות

 והבניה קובע את סמכות המפקחי� לבדיקת  לחוק התכנו	257סעי'  .174

  :כלהל	, הנכסי� בשטח

 הועדה ידי- על או המקומית הועדה ידי- על לכ� שהורשה מי"

, ולסקור מקרקעי	 לכל סבירה עת בכל להיכנס רשאי המחוזית

 חוק לביצוע הדרושה פעולה כל בה� ולעשות אות� ולבדוק למדוד

  ".תכנית של וביצועה עריכתה לצור� השאר ובי	, לפיו והתקנות זה

ת המבוצעות הפיקוח מבוצע לאחר בניה חדשה ותוספות לבניה קיימ .175

ולאחר בניה הנעשית ברחבי העיר ללא היתר , בהתא� להיתרי בניה

  .כלל

, מסוכני� במבני� מטפלת המחלקה העירוני העזר חוק מכח, בנוס' .176

, המבני� של פיזית בחינה תו�, מסוכני� בעיר מבני� באיתור

  .להסרת הסכנה בטיפול והנחיית� הבעלי� בפני התראה

 מפקחי  2, מנהל(י  בלבד  עובד4במחלקת הפיקוח ישנ   .177

מחשבי  איטיי  , ציוד העבודה מיוש� ולא מתחדש, )ומזכירה

, חוסר בציוד כגו� סורקי  צבעוניי , מכונת צילו  מיושנת, וישני 

 . טבלטי  או מחשבי  ניידי  ועוד

העובדי  אינ  עוברי  קורסי  להכשרות מקצועיות מדי תקופה 

ו  ובשיטות העבודה ואינ  מתעדכני  בשינויי החקיקה בתח

  .הנהוגות במקומות אחרי 
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  ליווי בניה חדשה .2

המתבצעת ברחבי העיר נעשה על ידי  החדשה הבנייה על הפיקוח .178

מבעל היתר  המתקבלי� באמצעות בחינת המסמכי�, פקחי העירייה

  .בשטח ובאמצעות ביקורות, הבניה

  :ביקורת השטח נדרשת להתבצע במועדי� שלהל	

 על מנת לוודא כי במקו� בגינו מבוקש - בניה לפני מת� היתר ה •

  .ההיתר טר� בוצעה הבניה ולא קיימות עבירות בניה אחרות

 על מנת לוודא שהבניה מתקדמת בהתא� – במהל� ביצוע הבניה •

להיתר הבניה שנית	 וכי לא מבוצעת סטייה מההיתר אשר ייתכ	 

  . ולא תהיה ניתנת לתיקו	 בשלב מאוחר יותר

 על מנת לוודא כי הבניה הושלמה בהתא� – לאחר סיו  הבניה •

 .להיתר הבניה שנית	 טר� מת	 האישור הסופי לאכלוס הבניי	

לא קיי  נוהל עבודה המסדיר את אופ� הפיקוח אחר בנייה חדשה  .179

, המבוצעת ברחבי העיר לרבות מספר הפעמי  שיש לסייר בכל נכס

ווחי  מעקב אחר קבלת די, מועד ביצוע הסיורי  ביחס למצב הבניה

 .'וכו

הפיקוח אחר הבנייה החדשה הינו חשוב ביותר והיעדר פיקוח  .180

אפקטיבי עלול להוביל לבניה בניגוד להיתר אשר לא נית� יהיה 

 .לתק�

לא מתבצעי  ביקורי  לצור� פיקוח , בהתא  לתיעוד הקיי  .181

במבני  חדשי  המוקמי  בעיר במהל� תקופת הבנייה אלא רק 

 .לפני תחילת הבניה ובסופה

מהיתרי הבניה בשלבי� המוקדמי� של  וסטיות חריגות יתורא .182

למניעת  ומשפטיי� מנהליי� צעדי� נקיטת הבניה החדשה מאפשר

  . עבירות הבניה

, )ואגרות תנאיו, להיתר בקשה( והבנייה התכנו	 לתקנות 16.02 סעי' .183

מחייב את מבצע הבניה למנות מטעמו אחראי בניה , 1970- ל"תש

, ההיתר לתנאי בהתא� בוצעו הבנייה ודותעב א� לבדוק": שתפקידו

ביקורות נדרשות להתבצע ...".החוק פי על שהותקנו ולתקנות לחוק
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 הקמת גמר, הבניי	 יסודות גמר, הבניי	 קווי סימו	: ל"בשלבי� הנ

 . הבנייה ובגמר השלד

מחלקת הפיקוח אינה עוקבת באופ� שוט� במהל� תקופת הבניה  .184

 . חראי הבניה במועד אחר קבלת הדיווחי  הנדרשי  מא

  

  : לדוח90, 88, 83תגובת המבוקר לסעיפי  

פיקוח ' מתו� אסופת נהלי  של מח(כ� קיי  נוהל עבודה מסודר "

פיקוח על הבניה בהתא  ' י מח"מבוצעות ביקורת ע) על הבניה

 .הכוללי  קבלת דיווחי , לשלבי התקדמות בבניה

:  הכוללי ,נעשית אכיפה על אי דיווחי  על התקדמות בבניה

בא  לא מתקבלת תגובה מהירה , שליחת מכתבי התראה לבוני 

, נעשות ביקורות יזומות באתרי הבניה הכוללות סנקציות נוספות

  ".המשפטית' העברת דוחות למח, צווי הפסקת עבודה: כגו�

  

התקבלו דיווחי אחראי הבניה רק ,  מקרי  שנדגמו בביקורת2 1 ב .185

 .רשי  לצור� מת� אישור אכלוסכיוו� שאלו נד, לאחר תו  הבניה

כי פיקוח שוט� אחר עבודות בניה חדשה המבוצעות בעיר , יצוי� .186

הינו ) כגו� בשלב הנחת היסודות הקובעי  את מיקו  הנכס בקרקע(

חשוב ביותר ובלעדיו עלולה להתבצע בניה אשר אינה תואמת 

  .להיתרי  שניתנו ועולות להתקבל תביעות תושבי  כנגד העירייה

י נדרש לדווח לאג' הפיקוח על הביקורות שער� באתר הבניה האחרא .187

 .ככל שמצא, וליקויי� שמצא

  

  פיקוח אחר שינויי  בבנייה הקיימת  .3

מחלקת הפיקוח על הבנייה נדרשת לבדוק ולעקוב אחר נכסי� בה�  .188

  : הטעוני� היתר בניה כגו	 י� שינוימבוצעי�

חניה , �הצבת שלטי: במבנה או בקרקע לרבות �חיצונישינויי�  •

   ועוד תוספת בנייה  ,סככה, הקמת גדר, מקורה

 של הבניי	 או בצנרת קונסטרוקציהי� שפוגעי� בישינוי� פנימ •

  .המשותפת
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הפיקוח נעשה בהתא� להיתרי� שאושרו על ידי מחלקת הרישוי  .189

 .לתוספות הבניה

ופיקוח אחר תוספות הבניה המבוצעות לאחר לא מבוצע כלל מעקב   .190

 .סיו  ביצוע העבודות

אשר , בשל כ� העירייה לא מפיקה אישורי אכלוס לתוספות הבניה .191

ומת� תוק� סופי , נדרשי  להעיד כי  הבניה בוצעה בהתא  להיתר

לא מבוטלי  היתרי בניה שניתנו ג  א  , בנוס�. להיתר שנית�

  . לא נעשה כללביצוע  לא נעשה בהתא  להיתר או 

לא מבוצע פיקוח אחר שלטי  , בהתא  למדיניות הפיקוח העירונית .192

 .המוצבי  בעיר ללא היתר

 201412011מבדיקת היתרי הבניה שניתנו עלה כי בי� השני   .193

 בקשות להצבת שלטי  בעיר עבור� אושר היתר בניה 6הוגשו רק 

  :כלהל�, אחד בלבד

  שנה

כמות בקשות 

ההיתרי  

להצבת 

  שלטי 

ות כמ

ההיתרי  

שאושרו 

להצבת 

  שלטי 

2011  0  0  

2012  1  1  

2013  2  0  

2014  3  0  

  1  6  כ"סה

  

194. �כי העירייה לא הסדירה את הצבת השלטי  בעיר , עולה א  כ

בהיתרי  כנדרש בחוק וג  בקשות אשר הופנו לקבלת היתרי  

  .לא אושרו, כאמור

� וכי שלטי  רבי  מוצבי  ברחבי העיר ללא היתרי  כדי�, בשל כ

מבוצע , כאשר מתקבלת פניה מגורמי  כל שה  בעירייה, לעיתי 
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 המפורט 20141138כגו� תיק פיקוח (פיקוח סלקטיבי בנושא 

  ).בהמש� הדוח

  

  איתור וטיפול בעבירות בניה .4

 בבניה וטיפול איתור על אחראית הבניה על הפיקוח מחלקת .195

 .ממנו בחריגה או בניה היתר ללא העיר ברחבי המבוצעת

ת הפיקוח אינה מבצעת פיקוח יזו  לאיתור עבירות בניה מחלק .196

המערכת הממוחשבת של מחלקת הפיקוח , כ� כדוגמא. ברחבי העיר

מה  ,  של צילומי אויר שנעשו בעיר מדי שנהGISכוללת תוכנת 

א� לא , ועבירות בניה בעיר, נית� לאתר שינויי בניה ללא היתרי 

 .ל"נעשה שימוש במערכת לצרכי  הנ

  

  : המבוקרתגובת

יש . בצילו  אויר) ללא היתר(איתור ודיווח על בניה לא חוקית "

א מקצועי "י מפענח תצ"צור� להתבסס על פענוח צילו  אויר ע

  .י מפקח בניה"ולא ע, ומורשה

, פיקוח על הבניה משתמשת בכל מערכות צילומי אויר' כ� מח1 כמו

ביעות כתמיכה לת, לצור� הוכחות על מועדי ביצוע ועבירות בניה

  ".משפטיות

 

לא מבוצעי  סיורי  אקראיי  ומתועדי  ברחבי העיר , כמו כ� .197

  .לאיתור עבירות בניה

 פניות באמצעות הפיקוח מחלקת ידי על מאותרות הבניה עבירות .198

 פניות, תלונה טפסי גבי על המתקבלות,העיר תושבי ותלונות

 .העירוני המוקד באמצעות או טלפוניות

ות על תלונות בלבד אינו מאפשר את העדר פיקוח יזו  והתבסס .199

 .גילוי עבירות הבניה בגינ� לא התקבלו תלונות
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  :תגובת המבוקר

על בסיס קבוע , אדגיש כי אכ� כ� מתקיימי  סיורי  יזומי  בעיר"

ללא היתר ובהתא  , במהלכ  מתגלה לעיתי  בניה חדשה, ויומיומי

  ".ג  אכיפה כנדרש

  

  :התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

הסיורי  היזומי  אינ  מתבצעי  לצור� איתור עבירות בניה בבניה 

  .הקיימת אלא לצור� איתור בניה חדשה ללא היתר בלבד

  

 להיתרי ביחס הקיימת הבניה של בשטח בדיקה מבצע הבניה מפקח .200

 מנהל. בדיקתו ממצאי את המפרט דוח ומפיק ,הקיימי� הבניה

 או הטיפול המש� תא המסביר למתלונ	 מכתב שולח הפיקוח מחלקת

  . לכ� והסיבות בתלונה הטיפול אי

 עבירת את מתעד הבניה מפקח, בניה עבירת מאותרת בה� במקרי� .201

 על העבירה למבצע התראה מכתב ושולח פיקוח דוח מפיק, הבניה

 .שנמצאה הבניה עבירת את לסלק לו לאפשר מנת

בה  בוצעו עבירות בניה , במקרי  רבי  שנמצאו במדגמי הביקורת .202

ג  כאלה שידועות למחלקת הפיקוח מסיורי  , ברחבי העיר

לא פעלו עברייני הבניה להסדרת העבירות ולא מבוצעת , שביצעו

 .כנגד  אכיפה

במדגמי הביקורת נמצאו עבירות בניה רבות אשר , כ� כדוגמאות .203

, 20091099כגו� תיקי פיקוח (אינ� מטופלות על ידי העיריה כנדרש 

20091226 ,20131142 ,20091187 ,20111095. 

  

  :תגובת המבוקר

עצ  , בכל המקרי  שבה  התגלו עבירות בניה בוצעה אכיפה"

המש� טיפול . שליחת מכתב התראה הוא תחילת טיפול ואכיפה

, כובד העבירה, מדיניות האכיפה, גורמי  כמו' זריז תלוי במס

  ".' חוסר כח אד  וכד, אינטרס לציבור
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לרבות תלונות חוזרות ,  תושבי ג  במקרי  בה  התקבלו תלונות .204

וג  לאחר הרשאת עברייני , )20111136כגו� תיק פיקוח (ונשנות 

 .לא מוסרות עבירות הבניה, הבניה בבתי המשפט

בה  בוצעה אכיפה אפקטיבית , נמצאו מקרי  בודדי  בלבד, מנגד .205

 .ומהירה כנגד תושבי  והוסרו עבירות הבניה שנמצאו

יה ברחבי העיר אינו נדרש להסיר את יוצא שאד  המבצע עבירות בנ .206

מלבד במקרי  בה  בוחרת העירייה לפעול ביד , העבירה ולא ניזוק

 .באופ� אקראי, במקרה הטוב, בו בחרה, תקיפה כנגד אזרח בודד

  

  :תגובת המבוקר

י בודק מטע  המבקר "שנבדקו ע,  תיקי הפיקוח המדגמיי 7110"

 �אינ  משקפי  , דקתשנפתחו בתקופה הנב,  תיקי פיקוח2140מתו

  ".את רמת האכיפה כראוי

  

  :התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

לדעת ,  תיקי פיקוח20 1 הביקורת בחנה מדג  רנדומאלי של כ

הביקורת יש במקרי  אלו בכדי לייצג את ההתנהלות העירונית 

  . הלקויה בנושא האכיפה

  

 למחלקה דוח מועבר הבניה עבירת מוסדרת לא בה� במקרי� .207

בעקבות , הבניה עבירת ממצאי את הכולל , היטית של העיריהמשפ

 .העבירה מבצע כנגד מ"לביה אישו� כתב מוגש הדוח

לאחר מת� התרעה או הרשאה , בהיעדר המש� קבלת תלונות .208

לא נמשכת האכיפה כנגד עברייני הבניה אשר הטיפול , מ"בביה

 .בה  החל

 

רבות אשר במדגמי הביקורת נמצאו עבירות בניה , כ� כדוגמאות .209

תיקי (טופלו רק בשל קבלת תלונות מתמשכת מצד המתלונני  

 ).20111095, 20091194, 20111136, 20091226פיקוח 
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  :תגובת המבוקר

פתיחת תיק ,  נעשתה אכיפה הכוללת2011136במקרה של תיק "

דוח על אי קיו  , גזר די� מקורי, כתב אישו  מקורי, חקירה, פיקוח

ש המאריכה ביצוע צו "נוס� והחלטת ביהמכתב אישו  , גזר די�

 �ונמצא ) המועד טר  הגיע (1.5.2015הריסה שנדחה עד לתארי

  ".במעקב שלנו ויטופל בהתא  במועדו

 

התנהלות זו של העירייה עלולה להעיד על חוסר רצו� ומוטיבציה  .210

 .להסרת עבירות הבניה בעיר ומדיניות עירונית לוקה בחסר

  

  :תגובת המבוקר

ומאיד� במקרי  שבה  , מצוי� בדוח על חוסר אכיפהמצד אחד 

טופלה העבירה והוגשו כתבי אישו  טוע� המבקר על אכיפה 

  .בררנית ואקראית

  זו טענה מטעה לחלוטי�, לכאורה

  :התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

עמדת הביקורת היא כי קיומו של פיקוח סלקטיבי והיעדר אחידות 

  .אינו תקי�, ה כנגד עבירות הבניהאי ביצוע האכיפ/באופ� ביצוע

  

 מבקר משרד העלה, העיר ברחבי הבניה עבירות איתור לאופ	 בהקשר .211

 והעיר, 2010 לשנת המקומי השלטו	 על הביקורת בדוח, המדינה

 : כלהל	, חיפה עיריית של ולבנייה לתכנו	 המקומית לוועדה

 הציבור תלונות על בעיקר בפעולותיה לפיקוח המחלקה התבססות"

 המשפטי השירות שהוציא ותביעה אכיפה נוהל מתיישבת ע� אינה

 הציבור בתלונות שימוש, המדינה מבקר משרד לדעת. העירייה של

 להיות עלול לציבור להפרעה בלעדי כמעט וכמדד עיקרי מידע כמקור

 המחלקה של טיפולה את המצריכי� המקרי� לכל בו די ואי	, מוטה
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 על זה להתלונ	 שלא בנייה עבריני בי	 פעולה שיתו' כמו -  לפיקוח

  ."זה

אג� הפיקוח אינו מטפל , בהיעדר תלונה, על פי הנהוג באג� הפיקוח .212

וברור כי קיימות בה  , בעבירות בניה בנכסי  אשר ידועי  לאג�

 .עבירות בניה

מצב זה בו העירייה מבצעת אכיפה רק בעת קבלת תלונה מעודד  .213

 .עבריינות

, לא מתועדות,  בתלונות אקראיותמחלקת הפיקוח מטפלת, לעיתי  .214

אשר מתקבלות מגורמי  שוני  בעירייה שפניית  לא תועדה 

 .וזהות  לא ידועה לביקורת

  

  :תגובת המבוקר

פניות , מכתבי תלונה: כל התלונות המתקבלות מכל המקורות כמו"

  ".מתועדות, ללא יוצא מ� הכלל, פניות אנונימיות, מוקד

  :וקרהתייחסות הביקורת לתגובת המב

במקרי  רבי   לא נמצא תיעוד לתלונה או לנסיבות תחילת הטיפול , בביקורת

  .בעבירות בניה שנדגמו

  

 בוצע פיקוח ואכיפה כנגד בעל 20091099בתיק פיקוח , כ� כדוגמא .215

 .הנכס מבלי שנמצא בתיק הפיקוח מכתב תלונה

  

  :תגובת המבוקר

יחס לגבי התיק הספציפי הזה וג  לגבי תיקי  דומי  בהתי"

אציי� , י גורמי  שוני  בעירייה"לטענה שמתקבלות תלונות ע

שישנו תיעוד קבוע של המכתבי  והפרוטוקולי  שמגיעי  מכל 

  ".ללא יוצא מ� הכלל, המקורות

  :התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

  .למרות בקשת הביקורת לא התקבלה התלונה כאמור
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התקבלו לטיפול קיימת חשיבות רבה לתיעוד התלונות והפניות ש .216

עלול להעיד לכאורה על , כאמור, היעדר תיעוד, בעבירות בניה

  ובניגוד לכללי המינהל התקי�, פיקוח סלקטיבי כנגד בעלי נכסי 

  

  עיכוב הליכי הפיקוח והאכיפה .5

 של היוע. המשפטי 4.3032פורסמה הנחיה , 25.4.2001ביו�  .217

 נו	תכ בתיקי הליכי� לעיכוב בבקשות טיפול"לממשלה בנושא 

מטרת ההנחיה להורות על הימנעות מעיכוב הליכי הטיפול , "ובניה

  : נקבע בהנחיה היתר בי	 .בעבירות הבניה

 כאשר ובניה תכנו	 עבירות של בתיקי� הליכי� לעכב אי	, ככלל. "1

  .בעינ� עומדי� חוקיי�- הבלתי השימוש או הבניה

 או, דבדיעב היתר קבלת ידי- על -  השימוש או הבניה הכשרת עצ�. 2

 נגד הליכי� שנפתחו לאחר -  חוקית הבלתי הבניה הריסת

 שכ	, ההליכי� עיכוב להצדיק כדי, כשלעצמה, בה אי	, העבריי	

 מרכזי מרכיב שהוא, ההליכי� של ההרתעה מרכיב ייפגע אחרת

  .המוניות עבירות של כזה בסוג באכיפה

 של בשילוב, כלל- בדר�, צור� יש הליכי� עיכוב להצדיק כדי. 3

 של מקלות נסיבות או אישיות נסיבות בצירו', העבירה כשרתה

 מחלה: כגו	, הליכי� עיכוב כלל בדר� המצדיק מהסוג, העבירה

- אי, יחסית קלה עבירה, קשות סוציאליות נסיבות, המבקש של

 ע� מידי טיפול, אסורה בניה בפעולה שמדובר לכ� מודעות

  ".באלה וכיוצא, הלב- תשומת הפניית

בניגוד להנחיות , רת נמצאו מקרי  רבי  בה במדגמי הביקו .218

הליכי האכיפה כנגד עברייני בניה נמשכו זמ� , ש לממשלה"היועמ

  ).ראה הרחבה בהמש�(שג  לאחריו לא סולקו עבירות הבניה , רב

כי העיירה מאפשרת מת� היתרי בניה לתושבי  אשר ביצעו , בביקורת נמצא .219

א� במקביל לניהול ההלי� , תי עוד טר  הסרת העבירות ולעי, עבירות בניה

 .המשפטי המנוהל כנגד 

במדגמי הביקורת נמצא מקרה בו נית� היתר בניה לבעל נכס למרות , כ� כדוגמא .220

וא� הוגש כתב אישו  , עבירות הבניה טר  הוסרו, שבמועד אישור ההיתר

 ).20111095תיק פיקוח (שנדו� באותו המועד בבית המשפט 

לא ,  ההלי� המשפטי הנמש� לעיתי  שני  רבותכי ג  לאחר, בביקורת נמצא .221

 .ש לסילוק עבירות הבניה"מיושמי  בפועל פסקי הדי� והחלטות ביהמ
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במדגמי הביקורת נמצאו תיקי פיקוח בה  אותרו , כ� כדוגמאות .222

עבירות בניה וא� הוגשו כתבי אישו  כנגד בעלי הנכסי  א� פסקי 

, 20091194, 20111136, 20091226, 20111095(הדי� לא נאכפו 

20131142(. 

בשל מש� הזמ� הרב של ההלי� המשפטי ואי אכיפת יישו  פסקי  .223

  .לא מבוצע פיקוח אפקטיבי אחר עבירות הבניה, הדי� המתקבלי 

מת� ההיתרי  לנכסי  בה  ישנ  עבירות בניה שטר  הוסדרו  .224

משמש את התושבי  ככלי בהלי� המשפטי לעיכוב הליכי האכיפה 

  .של העירייה

  

  :בת המבוקרתגו

כמו , ברוב תיקי הפיקוח שנבדקו במדג  ישנו הלי� המש� אכיפה"

תיק (המשפטית על אי קיו  צו הריסה ' הגשת דוח נוס� למח

, 1081113כנאמר בסעיפי  ). אחר' הפיקוח במקרה הזה הינו מס

  .דלעיל

או בהעדר הלי� או , בעניי� מת� היתרי בניה בדיעבד לעבירות בניה

שפטי ודרישה להריסת המבנה לפני קבלת במקביל להלי� מ

אלא , פיקוח על הבניה' י מח"החלטות אלה אינ� נקבעות ע, ההיתר

  ".ב "י הועדה המקומית לתו"א� ורק ע

  

  פיצול נכסי  .6

" דירה"מגדיר את המונח   לחוק התכנו	 והבניה2) א (145 סעי' .225

  :כלהל	, פנימי עבור שינוי בנייה מהיתר פטור לעניי	

 לשמש שנועדו, תאי� או חדרי� מערכת או, תא או חדר -  דירה"

  ".אחר צור� לכל או לעסק, למגורי� ונפרדת שלמה יחידה

, )מתכנית ניכרת סטייה( והבנייה התכנו	 לתקנות) א (9סעי'  לפי .226

  :נית	 לפצל דירה בכפו' לתנאי� הבאי�, 2002ב "תשס

 .ר" מ30- שטח דירה לאחר הפיצול לא יפחת מ .1

ולעניי	 ,  בידי כל בעלי הזכויות במגרשהבקשה להקלה חתומה .2

 תהיה הבקשה חתומה בידי כל בעלי הדירות בבית –בית משות' 

 .המשות'
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 מ	 30%מספר הדירות שהוספו הוא בשיעור שאינו עולה על  .3

המספר המרבי של הדירות המותר לבנייה על מגרש לפי הוראות 

 ,התכנית החלה על המגרש או ממספר הדירות הקיימות בבניי	

ואול� א� מספר הדירות כאמור נמו� ; לפי הנמו� מביניה�

 .תותר הוספה של דירה אחת, משלוש

המתייחסת לתמהיל הדירות , הוצגה חוות דעת מהנדס הוועדה .4

, המתקבל לאחר הפיצול והשתלבות	 בסביבה וכי מוסדות הציבור

התשתיות ושטחי החניה בסביבת הבניי	 , השטחי� הפתוחי�

 .י� הנובעי� מתוספת הדירותנותני� מענה לצרכ

הבקשה להקלה תואמת את החלטת הוועדה המקומית  .5

 .שהתקבלה

במדגמי הביקורת נמצאו מקרי  בה  תושבי  פיצלו את הנכס ללא  .227

א� הנכס נותר מפוצל ועבירת הבניה לא אותרה ולכ� ג  לא , היתר

 . טופלה

 ,נמצאה יחידת דיור נפרדת בגג מבנה שקיבל היתר בניה, כ� למשל

בקשת היתר (יחידות דיור נפרדות שנבנו בקרקעות של תושבי  

  .ועוד) 201210306

בהתקיי  סיורי  יזומי  על ידי מחלקת הפיקוח , לדעת הביקורת

 .ייתכ� והמקרה האמור היה מתגלה, לאיתור עבירות בניה

  

  :תגובת המבוקר

הפיקוח על הבניה שו  אינפורמציה לגבי פיצול ' לא הגיעה למח"

במהל� , קיימי  במסגרת הטיפול בבקשה דוחות פיקוח לפני, דירה

  ".ובתו  הבניה ומדווח בה  על בניה בהתא  להיתר

 

לאחר שקיבלה , הוועדה המקומית רשאית להחליט, על א' האמור .228

כי לא יהיה נית	 לתת , לעניי	 זה חוות דעת בכתב של מהנדס הוועדה

היה נמו� הקלה או שמספר הדירות שיהיה נית	 לפצל בהקלה י

 ). 3)(א(מהשיעור הקבוע בפסקת משנה 

השטחי� הפתוחי� , זאת בי	 השאר מאחר שמוסדות הציבור .229

אינ� נותני� מענה לצרכי� הנובעי� , והתשתיות בתחומי� האמורי�
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מהוספת הדירות ובשל השפעותיה של הוספת הדירות בתכנית לעניי	 

 .תמהיל הדירות בסביבתה

  

  מבני  מסוכני   .7

 1992ג "התשנ) מבני� מסוכני�( לחוק עזר לרמת השרו	 )א (2סעי'  .230

, מחייב כל בעל נכס ברחבי העיר להימנע מהותרת מפגע לציבור

  : כלהל	

 שלו� את המבטיח במצב הבניי	 את להחזיק חייב בני	 בעל"

 הסמוכי� הנכסי� בטחו	 ואת הציבור שלו� את, המחזיקי�

   ".לבניי	

ל הבניה לא קיי  גור  כי במחלקת הפיקוח ע, בביקורת נמצא .231

ובמבני  מסוכני  , להכריז ולטפל, מוסמ� היודע לזהות

 ). קונסטרוקטור(

כיוו� שלא קיי  גור  , לדברי מנהל מחלקת הפיקוח על הבניה .232

האחריות לטיפול , לטיפול במבני  מסוכני , מוסמ� כאמור

ולו , במקרי  אלו הוטלה על המחלקה וכל מבנה ממנו עולה חשד

ג  בהיעדר בדיקת , מוכרז כמבנה מסוכ�, למסוכנות, הקט� ביותר

 . קונסטרוקציה

למרות שלא , מבני  מוכרזי  כמסוכני  לכאורה, כתוצאה מהאמור .233

 . בוצעה בה  בדיקת קונסטרוקציה ולא זוהו בפועל כמסוכני 

 כל ולבדוק להיכנס העירייה עובדי את מסמי� העזר לחוק 8 סעי' .234

 לחוק 11 לסעי' בהתא�. בטיחותי מפגע לקיו� חשש עלה לגביו נכס

, כאמור העירייה מטע� מהנדס ידי על נכס בדיקת עבור, העזר

 סכו� 2014 נובמבר לחודש נכו	 (למדד צמוד 5 50 בס� אגרה תשול�

  ).5 140 - כ הינו האגרה

 העירייה ראשית, מטופל אינו אשר לציבור מפגע קיי� בו במקרה .235

  :כלהל	, תרשנו המפגע את להסיר הנכס לבעל להורות

 של דעתו חוות פי על, המועצה ראש סבור "– העזר לחוק) א (3 סעי'

 הציבור את, המחזיקי� את לסכ	 עלול בני	 כי, הרופא או המהנדס

 מבעל, בכתב בהודעה, לדרוש הוא רשאי, הסמוכי� הנכסי� את או

, בהודעה המפורטי� זהירות אמצעי ולנקוט העבודות את לבצע הבני	

   ".בהודעה שנקבעו ובמועד 	באופ, בתנאי�
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לא קיימת מחלקה לטיפול במבני  מסוכני  ולא קיי  דוח המרכז  .236

את כל המבני  המסוכני  ברחבי העיר אשר נדרשי  במעקב 

 . וטיפול

מחלקת הפיקוח לא עוקבת ולא , לאחר הכרזת המבני  כמסוכני  .237

 . מוודא כי המבני  המסוכני  טופלו כנדרש

 נכסי  שהוכרזו כמסוכני  2רת נבדקו כ� כדוגמא במדגמי הביקו .238

 ותיק 20121021תיק פיקוח (כאשר באחד תוקנו הליקויי  ובשני לא 

 ). 20131167פיקוח 

בהיעדר המעקב אחר הטיפול בליקויי  שנמצאו בנכסי  שהוכרזו  .239

מהווי  מפגע בטיחותי , הנכסי  נותרי  מסוכני , כמסוכני 

  .וחושפי  את העירייה לתביעות

, בעל הנכס לא טיפל במפגע הבטיחותי,  למרות ההודעה,במקרה בו .240

כי העירייה ראשית להסיר את המפגע ,  לחוק העזר5נקבע בסעי' 

 . הבטיחותי ולגבות מבעל הנכס את החזר הוצאותיה

על בעל נכס שלא טיפל ,  לחוק העזר12בהתא� לסעי' , כמו כ	 .241

מדד צמוד ל 5 900לשל� קנס בס� , במפגע הבטיחותי במועד הנדרש

  ). 2,5005 -  סכו� הקנס הינו כ2014נכו	 לחודש נובמבר (

נכו	 (צמוד למדד  5 36בס� , לשל� קנס נוס', על בעל הנכס, כמו כ	 .242

בגי	 ). ליו� 5 100 -  סכו� הקנס הנוס' הינו כ2014לחודש נובמבר 

 .  כל יו� בו לא תוקנה העבירה

 מחלקת הפיקוח על, בשל היעדר המעקב אחר הטיפול בנכסי  .243

הבניה לא מטילה קנסות במקרי  בה  הנכס הוגדר כמסוכ� 

 . והליקויי  לא טופלו על ידי בעל הנכס כנדרש

  

  

  :תגובת המבוקר

פיקוח על הבניה תפקיד ספציפי ' אי� במח, כמפורט בדוח המבקר"

. היכול לגלות מבניה מסוכ� ובהמש� להכריז על הטיפול הנדרש

,  המחלקה להטיל קנסותכ� אי� שו  הכשרה משפטית למפקחי1 כמו

  ".לפי חוק עזר עירוני
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   תיקי פיקוח ובקשות היתרי – מדגמי הביקורת –' פרק ג

 כללי .1

במסגרת הביקורת בחנו נבח	 מדג� של היתרי בניה שניתנו לבעלי  .244

ותיקי פיקוח אשר נפתחו בעקבות , 2013-2012נכסי� במהל� השני� 

  .תלונות תושבי� על עבירות בניה

ללו סיור בחלק מהנכסי� במדג� ובדיקה של המצב הבדיקות כ  

  .הקיי� בפועל

  

  מדג  תיקי פיקוח  .2

טיפול מחלקת הפיקוח בעבירות בניה מתבסס על תלונות המתקבלות  .245

  .המחלקה על ידי תושבי�

בו מוקלדי� " תיק פיקוח"עבור כל תלונה נפתח במערכת הקומפלוט 

התלונות : כגו	, פרטי התלונה ונסרקי� מסמכי� רלוונטיי� נוספי�

, מכתבי התראה, דוחות מפקח לגבי ממצאי� בשטח, שהתקבלו

  .'כתבי אישו� וכו, פרוטוקולי� רלוונטיי�

  

  :להל	 מספר דוגמאות

  009512011 ובקשה לקבלת היתר מספר 14012009 תיק פיקוח  .א

נתפס בעל הנכס על ידי מחלקת הפיקוח על הבניה במהל� , 20.07.2009ביו�  .246

בעל הנכס פנה לעירייה וביו� . ונות בביתו המחייבי� היתרבניית תוספות ש

  ).בלבד ימי  7 תו�(קיבל היתר בניה , 27.7.2009

בח	 , לאחר שהתקבלה תלונה על עבירות בניה, 21.2.2011ביו� 

וקבע כי הבניה בוצעה , הפיקוח העירוני את הבניה שבוצעה בנכס

  :כלהל	, בסטייה מההיתר

 . כמחויב בהיתרד"בצד המערבי טר� נבנה ממ .1

ד בגודל שונה מהקבוע בהיתר והמנוגד "בצד המזרחי נבנה ממ .2

  . לאישור פיקוד העור'

 .ר הומר לשטח שירות" מ6פיר אוורור בשטח של  .3
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תוספות בניה בחלק הדרומי של הנכס הוסבו ליחידות מגורי�  .4

נבנה קיר ונסגר , בוטלו מדרגות, הותק	 במקו� מטבח(נפרדות 

 ).מעבר

, ה לחניה הוסבו לגינה בה הוצבו שלא כדי	 לולי ציפורי�שבילי הגיש .5

 .פרחי� ומערכת השקיה, סלעי�, בריכת נוי

 .החניה והמחס	 הוסבו לחדרי פנאי .6

נבנו מדרגות בטו	 ללא היתר המשמשי� ככניסה ועלייה נפרדת לחדר  .7

 .שעל הגג

 .הוצב מחס	 פלסטיק שלא אושר בהיתר .8

 .חלק מגג הרעפי� הוסב למרפסת פתוחה .9

 .מידות ומיקו� החדר על הגג שונו ביחס למותר בהיתר .10

פנה בעל הנכס לעירייה במטרה לקבל שנית היתר בניה , בשל העבירות

הבקשה נדונה . חדש להסדרת חלק מעבירות הבניה הקיימות בנכס

  .בוועדת המשנה להיתרי�

תואמת "כי בקשת ההיתר שהוגשה אינה , בהקשר זה צוי	 בדוח הפיקוח

ואינה מציינת ומסדירה את כל הסטיות " הקיימתאת המציאות 

  .וחריגות הבניה שנמצאו בנכס

העירייה הגישה כתב אישו� כנגד , 2.6.2011ביו� ,  חודשי�4 - לאחר כ

במהלכו פנה בעל , בעל הנכס והחל הלי� משפטי אשר נמש� שנתיי�

  . הנכס לעירייה במטרה להסדיר היתר בניה

בעבירות הבניה ובפסק הדי	 נדרש  הורשע בעל הנכס 26.6.2013ביו� 

ולהתאי� את הבניה הקיימת להיתר שנית	 לו , ח" אש5לשל� קנס בס� 

  .1.1.2014עד ליו� 

הבניה , 2009הנכס נתפס בעבירות הבניה בחודש יולי  למרות שבעל .247

ממועד מת� ההיתר  בנכס לא נבדקה על ידי העירייה במש� שנתיי 

  ).תלונה משכניו עד לקבלת(

הליכי האכיפה כנגד , 2011ר גילוי עבירות הבניה בשנת ג  לאח 

כי ההליכי  , לא מ� הנמנע, בעל הנכס נמשכו שנתיי  נוספות

המשפטיי  עוכבו על ידי העירייה בשל מת� האפשרות להסדרת 

  .ש לממשלה"בניגוד להנחיית היועמ, עבירות הבניה

עד ממועד גילוי הבניה ללא היתר ו, בשל עיכוב ההליכי , בפועל

  .   שני 4 1 להרשאת בעל הנכס חלפו כ
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בו היה על בעל , ד"שנקבע בפס, למרות שחלפה כשנה מהמועד .248

הנכס להתאי  את בנייתו להיתר הבניה שקיבל ולבצע הריסה של 

הנכס לא נבדק שוב , המבני  הקיימי  ללא היתר או בחריגה ממנו

ה על ידי מחלקת הפיקוח ולא בוצעו כנגד בעל הנכס פעולות אכיפ

 .נוספות

בסיור שערכה הביקורת בנכס נמצא כי למרות שעבירות הבניה  .249

מ להסרת " שני  והתושב הורשע וחויב על ידי ביה5 1 התגלו לפני כ

נכו� למועד , )לפני כשנה (2014חריגות הבניה עד לחודש ינואר 

  .עבירות הבניה טר  תוקנו) 2014דצמבר (הביקורת 

רת עבירות בניה נוספות באזור במהל� הסיור נמצאו על ידי הביקו 

ככל , 22לרבות יחידות דיור שנבנו ללא היתר ברחוב מודיעי� 

תלונה בנושא התקבלה (לפני שני  רבות א� טר  טופלו , הנראה

טר  ,  חודשי 3 א� למרות שחלפו 8.8.2014ביחידת הפיקוח ביו  

  ). הועברה להלי� משפטי

רבות כגו� חניות אשר בסיור נראה כי באזור קיימות עבירות בניה 

, אשר אינ� מטופלות על ידי העירייה, הוסבו ליחידות מגורי  ועוד

לא התקבלו "כיוו� שאג� הפיקוח אינו מטפל בעבירות בניה בגינ� 

  .א� א  מדובר בעבירות בניה הידועות לו, "תלונות תושבי 

דרשה הוועדה מבעל הנכס לקבל , 2013כתנאי למת� ההיתר בשנת  .250

 .  שכני  של בעל הנכס בחתימתאת הסכמת ה

ומבלי שהתקבלו חתימות השכני  באותו המועד , למרות ההתניה 

  . מחלקת רישוי העסקי  הפיקה לבעל הנכס היתר בניה

 הופק לבעל הנכס היתר עבורו הוחתמו 2011כי בשנת , יצוי�

פג , א� בשל חלו� הזמ� ואי ביצוע הבניה בהתא  להיתר, השכני 

 אי� באפשרות מחלקת הפיקוח להסתמ� על כי, יובהר. תוקפו

 .חתימות השכני  בהיתר היש� שפג תוקפו

בקשתו של בעל הנכס לקבלת ההיתר עלתה לדיו� בוועדת משנה  .251

ולמרות קיומו , )במהל� הדיו� המשפטי (17.4.2013להיתרי  ביו  

הוועדה אישרה את  ,של הלי� משפטי ואי הריסת עבירות הבניה

ללא שינויי  ביחס להיתר הקוד  ( הנכס מת� היתר הבניה לבעל

 ). שנית� וממנו קיימות בפועל חריגות בניה רבות
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 נראה כי הועדה הקלה יתר על המידה בעת מת� היתר הבניה לבעל 

נכס העומד לדי� ולא קיבלה מידע מספק בדבר עבירות הבניה 

 .הקיימות וחומרת�

הדיו�  ימי  לפני מועד 10 1 כ, 17.6.2013ההיתר אושר ביו   .252

ואפשר הקלה מהותית בעונשו של בעל , וההכרעה בהלי� המשפטי

וא� , אשר טע� בהלי� כי הוא פועל להסדרת עבירות הבניה, הנכס

קיבל היתר לבניות הקיימות ובהתא  להיתר נדרשות ממנו התאמות 

  .קלות בלבד

  

   09912009 תיק פיקוח  .ב

, 2003מחזיק הנכס מפעיל קיוסק אשר קיבל מהעירייה בשנת  .253

תחילה נבנה הקיוסק בהתא� . 2005בהתא� להיתר בניה משנת 

  .להיתר ולאור� השני� הורחבה הבניה במקו� ללא היתר

 הוגשו כנגד 2007בשנת , בהתא� לדוח ולמסמכי� שנמצאו בביקורת .254

  .המחזיק בנכס תלונות על פעילות בניגוד לרישיו	 העסק שנית	

יקוח העירוני לסייר התבקש ג� מנהל מחלקת הפ, 9.6.2009ביו�  .255

ולאחר הסיור הגיש מכתב התראה למחזיק בנכס בשל בניית , במקו�

 . תוספות ללא היתר

פנה מנהל מחלקת , 14.9.2009ביו� , בשל אי הטיפול בעבירת הבניה .256

הפיקוח לתובעת העירונית בבקשה לפעול בהליכי� משפטיי� כנגד 

 . המחזיק בנכס

 צו הריסה מנהלי וביו� הוציא מפקח הבנייה, 16.9.2009ביו�  .257

ל העירייה על ביצוע " דיווח מנהל מחלקת הפיקוח למנכ14.10.2009

  .הריסת המבנה שהוק� שלא כדי	

 21.12.2010ביו� , למרות שדווח על הריסת המבנה שהוק� שלא כדי	 .258

ביקר מפקח ממחלקת הפיקוח על הבניה בקיוסק ושוב מצא כי בנכס 

  .היתרקיימות תוספות בניה שהוקמו ללא 

פנה מפעיל הקיוסק לעירייה בבקשה לקבל היתר , 2013במהל� שנת  .259

בדיעבד להסדרת הבניה שביצע ולצור� כ� נדרש בשנית לבצע הריסה 

 .של הבניה שביצע ללא היתר ושלא ניתנת להסדרה

 הוגשה על ידי מנהל מחלקת הפיקוח התראה 6.6.2013 - ביו� ה .260

 הגיש 1.8.2013יו� ב. נוספת להריסת הבניה שנעשתה שלא כדי	
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דרש , בי	 היתר, ש של העירייה התראה למחזיק בנכס"היועמ

  .ש לבצע הריסה של המבני� שהוקמו שלא כדי	"היועמ

בניגוד למקובל במחלקת הפיקוח לפעול כנגד עבירות בניה רק  .261

לא נמצאה תלונה במחלקת הפיקוח , במקרי  בה  התקבלה תלונה

 .אמורלפיה נדרשה המחלקה לפעול במקרה ה

כי פעילות העירייה לאכיפת עבירות , לא מ� הנמנע, בהיעדר תלונה .262

, בעוד עבירות בניה בנכסי  אחרי  אינ� מטופלות, הבניה בנכס זה

 .נעשתה באופ� סלקטיבי

כי עמדת הביקורת היא שעל העירייה לפעול להסרת כל , יודגש .263

 .ג  בהיעדר תלונות, עבירות הבניה בעיר

ל העירייה "ה מחלקת הפיקוח למנכבניגוד לדיווח שהעביר .264

ולמשטרה על הסרת עבירות הבניה ולמרות צו הריסה מנהלתי 

לא הוסרו עבירות הבניה , בפועל, 2009שהוציאה העירייה בשנת 

 .2010ואות� העבירות נמצאו בשנית על ידי מחלקת הפיקוח בשנת 

 המושכר עירוני בנכסכי עבירות הבנייה האמורות בוצעו , יודגש .265

מ� הראוי היה ,  בו וכי בשל עבירות הבניה ואי הטיפול בה יקלמחז

דבר אשר לא , שהעירייה תדרוש את הפסקת ההתקשרות עמו

 .נעשה

 לא בוצעה אכיפה 201312010בי� השני  , על פי התיעוד הקיי  .266

כנגד בעל הנכס ולא נשלחו דרישות להריסת הבנייה שבוצעה ללא 

  .היתר

, כתבי התראה נוספי  לבעל הנכסלאחר שנשלחו מ, 2013ג  בשנת  .267

טר  נהרס הנכס וטר  , ש"על ידי מנהל מחלקת הפיקוח והיועמ

 .הוגש כתב אישו  כנגד מבצע העבירות

  

   22612009 תיק פיקוח   .ג

 התקבלה תלונה ובוצע ביקור בנכס של תושב אשר בנה 2009בשנת  .268

. אשר ג� הוא ללא היתר, ועליה הרכיב מחס	, מרפסת ללא היתר

ונתלה במקו� ,  בוצע ביקור של מפקח עירוני בנכס18.11.2009ביו� 

  . מכתב התראה בדרישה להריסה המבנה

מסיור שערכה הביקורת בנכס עלה כי המרפסת אשר נבנתה בנכס  .269

 .טר  נהרסה, ללא היתר, ) שני 5 1 לפני כ (2009בשנת 
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למרות שאג� הפיקוח סייר בנכס במהל� השני  והינו מודע היטב  .270

 ועד למועד הביקורת לא בוצעו 2009משנת , בניה כאמורלעבירת ה

זאת , כלל פעולות אכיפה כנגד בעל הנכס אשר בנה את המרפסת

בשונה מהתושב אשר בנה את החדר על גג הבניי� וכנגדו פעלה 

 . העירייה

לא רק שאינ� , התנהלות זו של העירייה ואי הסרת עבירות הבניה .271

נגד מבצעי העבירות אינה תקינות אלא ג  שהתנהלות העירייה כ

כנגד האחר לא נעשה , אחידה כ� שבעוד שכנגד אחד מבוצעת אכיפה

 .דבר

 על בנייה בגג,  התקבלה תלונה נוספת במחלקת הפיקוח2011בשנת  .272

 . הבניי	 ללא היתר אשר נעשתה על ידי תושב אחר

 הוגש למחלקה המשפטית דוח בשל עבירת הבנייה 12.4.2011ביו�  .273

הוגש לבית המשפט כתב אישו� , 2.6.2011ביו� , לאחריו, על הגג

  .כנגד התושב

 נית	 פסק די	 ולפיו על בעל הנכס לבצע הריסה של 11.9.2013ביו�  .274

 .1.2.2014הבניה שביצע ללא היתר עד ליו� 

 בוצע ביקור נוס' בנכס בו נמצא כי הריסת המבנה 12.3.2014ביו�  .275

 �3.9.2014 ביו. והוצב מכתב התראה לבעל הנכס, טר� בוצעה

התקבלה במחלקת הפיקוח תלונה בגי	 אי ביצוע הנחיית בית 

 . המשפט

העביר מנהל מחלקת הפיקוח דוח למחלקה , בעקבות התלונה .276

המשפטית בשל אי קיו� צו שיפוטי א� טר� נהרסה או הוסדרה 

  .עבירת הבניה

למרות שבוצע ביקור יזו  על ידי אג� הפיקוח בנכס בחודש מר�  .277

לא הועבר הטיפול , דוע כי לא קויי  הצו השיפוטיוהיה י, 2014

 � . חודשי 6בעבירות הבניה למחלקה המשפטית במש

ג  במקרה זה לא , לא מ� הנמנע כי א  לא הייתה מתקבלת התלונה

הייתה מבוצעת אכיפה של עבירת הבנייה ולא היה נמש� הטיפול 

  . בתלונה

ס לבצע את  חודשי  מהמועד בו נדרש בעל הנכ7 1 למרות שחלפו כ .278

 שני  3 1 ולמרות שחלפו למעלה מ, בהתא  לפסק הדי�, ההריסה
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אשר סביר שהייתה קיימת זמ� רב לפני , ממועד גילוי עבירת הבניה

 .המבנה טר  נהרס, מועד קבלת התלונה

כי ג  במקרי  בה  מתקבלת תלונה וא� החלטה של , עולה א  כ� .279

בוצעת לא מ, בית המשפט להריסה מבני  שהוקמו ללא היתר

  .אכיפה אפקטיבית על ידי העירייה ולא מוסרות עבירות הבניה

  

 15812002 ותיק פיקוח 13612011 תיק פיקוח   .ד

 שכני� אשר ביצעו בניות ללא היתרי� לאור� שני� רבות 2 - מדובר ב .280

ובגי	 שניה� התקבלו תלונות חוזרות ונשנות במחלקת הפיקוח על 

  .הבניה

  13612011 תיק פיקוח  

 הקי� בעל הנכס יחידת דיור נפרדת על הקרקע 1987בשנת  .281

 נית	 היתר בניה בכפו' להריסת 1988בשנת . ללא היתר, שבבעלותו

 .חריגות בניה שאינ	 ניתנות להסדרה בהיתר

 בעקבות 1995בשנת ,  שני� ובהיעדר פיקוח העירייה7לאחר שחלפו  .282

ש  הוג1996עלה כי לא בוצעו הריסות המבני� כנדרש ובשנת , תלונה

 .כתב אישו� כנגד בעל הנכס

לפי הנטע	 בשל ,  בוטל כתב האישו� על ידי העירייה1997בשנת  .283

 .הריסת המבני� שהוקמו ללא היתר

 עלה שוב כי אות	 עבירות הבניה קיימות והמבני� שבעל 2000בשנת  .284

בשל כ� הוגש כתב אישו� נוס' . טר� נהרסו, הנכס נדרש להרוס

 .כנגד בעל הנכס

ל גזר הדי	 לפיו על בעל הנכס להרוס את המבני�  התקב2002בשנת  .285

בשל קבלת , לאחר מועד זה. 1.3.2003שבנה ללא היתר עד ליו� 

 .בוצע ביקור בנכס ונמצא כי לא יוש� הצו השיפוטי, תלונה נוספת

והיה ידוע למחלקת הפיקוח על עבירת , למרות שהתקבלה תלונה .286

פיקוח על ידי  לא נעשה 2011 ועד לשנת 2003בי� השני  , הבניה

 .העירייה ולא נאכפו עבירות הבניה

המש� הטיפול בעבירות הבניה התבצע על ידי העירייה רק בשל  .287

לא מ� הנמנע כי בהיעדר . התמשכות קבלת התלונות באג� הפיקוח

לא הייתה מבוצעת כלל , )כפי שיפורט בהמש�(התמשכות התלונות 

 .אכיפה כנגד התושב
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בשל קבלת תלונה , )עד פסק הדי	 שני� ממו9לאחר  (2011בשנת  .288

בוצע ביקור נוס' בנכס על ידי מפקח העירייה ונית	 מכתב , נוספת

 .2002התראה לבעל הנכס בשל אי קיו� הצו השיפוטי משנת 

 הועברה פנייה למחלקה המשפטית והוגש כתב 6.12.2011ביו�  .289

 .אישו� כנגד בעל הנכס

נתיי  נמש� ההלי� המשפטי ש, ג  לאחר שהתקבלה התלונה .290

ניתנה לבעל הנכס אורכה ארוכה , בהסכמת העירייה, נוספות וא�

וחריגה ביחס לפסקי די� אחרי  שנמצאו בביקורת של שנתיי  

 .נוספות להריסת המבנה

 וידועות לעירייה מאותו 1987עבירות הבניה אשר קיימות משנת 

, המבנה שהוק  ללא היתר לא נהרס ולא ייהרס, לא הוסרו, המועד

 .וימשי� להטריד את הציבור)  שני 28 (2015ד לשנת לפחות ע

ד לפיו על הנאש� להרוס את הבנייה " התקבל פס24.4.2013ביו�  .291

  .1.5.2015שביצע שלא כדי	 עד ליו� 

למרות שחלפה שנה וחצי ממועד , כי נכו� למועד הביקורת, יצוי� .292

טר  נהרסו עבירות הבניה ולא מבוצע מעקב , מ"החלטת ביה

 .ו  הצוופיקוח לייש

בשל התנהלות העירייה במקרי  אחרי  ואופ� הפיקוח והמעקב  .293

מ� הצפוי כי ג  במועד , הלקויי  אחר יישו  הצווי  השיפוטיי 

לא יהרסו עבירות , )2015אפריל (האחרו� ליישו  הצו השיפוטי 

  .ספק רב א  ימש� הטיפול, ובהיעדר תלונה נוספת, הבניה

  

  15812002 תיק פיקוח 

 נמצאו בנכס תוספות בניה שנבנו על ידי בעל הנכס ללא 2000בשנת  .294

 .90 - לפי הנכתב בדוח המפקח עבירות הבניה נעשו משנות ה, היתר

 הוגש כתב אישו� כנגד בעל הנכס אשר הורשע 27.8.2002ביו�  .295

העירייה הוציאה צו , 2005בעבירה  ובהתא� לדוחות הפיקוח משנת 

 . הריסה אשר יוש� ברובו

במקרה , כס הקוד  אשר המבני  שהקי  לא נהרסובשונה מבעל הנ .296

זה בחרה העירייה לבצע אכיפה אפקטיבית יותר כנגד בעל הנכס 

 . בעקבותיו הוסרו עבירות הבניה,  צו הריסה2005והוציאה לו בשנת 
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כי ביצוע אכיפה כנגד תושב אחד , ממקרה זה עולה החשש לכאורה .297

 סלקטיבי ולא ואי ביצוע האכיפה כנגד תושב אחר נעשתה באופ�

 .שוויוני

העירייה הסירה את כתב , 2006בשנת , בשל הריסת רוב המבני� .298

 .האישו� שהגישה כנגד התושב

  

  16712013 ותיק פיקוח 02112012 תיק פיקוח  .ה

 הנכסי� התקבלו תלונות תושבי� בשל אריחי� הנופלי� 2 - ב .299

 .מהמבנה ומסכני� את הולכי הרגל החולפי� ליד

כסי� ושלח לבעלי הנכסי� מכתב הקובע כי פקח העירייה סייר בנ .300

המדובר במבני� מסוכני� ולפיכ� על בעלי הנכסי� לסדר את ליקוי 

  .הבטיחות הקיי� בשל נפילת האריחי�

למרות שלא בוצעה בדיקת קונסטרוקציה שלה  והמבני  לא זוהו  .301

 .מבני  אלו הוכרזו כמסוכני , בפועל כמסוכני 

א בוצעה בדיקה בשטח לבחינת ל, לאחר הכרזת המבני  כמסוכני  .302

 .אופ� תיקו� הליקויי  בגינ  הוכרזו המבני  כמסוכני 

כי האריחי  הנופלי  מנכס אחד לא , מסיורי הביקורת בשטח עלה .303

בעוד האריחי  הנופלי  בנכס השני ) 20121021תיק פיקוח (תוקנו 

   ).20131167תיק פיקוח (טופלו 

  

  19412009 תיק פיקוח    .ו

 בנכס בנייה ללא היתר והוצא צו הפסקת עבודה  נמצאה2009בשנת  .304

 .כנגד בעל הנכס

נמשכה והסתיימה הבניה ובעקבות תלונה נוספת , למרות האמור .305

הגישה העירייה מכתב התראה לתושב , 2013בשנת , שהתקבלה

 .בדרישה לטיפול בעבירות הבניה שביצע

 הועבר דוח ממחלקת הפיקוח למחלקה המשפטית 22.4.2013ביו�  .306

 . הוגש כתב אישו� כנגד התושב25.8.2013 וביו�

 לא בוצעו פעולות אכיפה כנגד בעל הנכס 201312009בי� השני   .307

למרות שהעבירות היו ידועות , להסרת עבירות הבניה שביצע

 . למחלקת הפיקוח על הבניה
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פעולות האכיפה כנגד , כי בהיעדר התלונה שהתקבלה, לא מ� הנמנע

 .התושב לא היו נמשכות

במהלכ� לא נמצא , הגשת כתב האישו  חלפה שנה וחציממועד  .308

, בעבירות מסוג אלו, אשר לרוב, תיעוד להתקדמות ההלי� המשפטי

 .נמש� שני  רבות

מ� הראוי שהעירייה תפעל ללא , לנוכח הימשכות ההלי� המשפטי .309

  .דיחוי לאכיפת עבירות הבניה והעברת� לטיפול משפטי בהקד 

  

  14212013 תיק פיקוח  .ז

בשל בניית גדר ושימוש ,  הוגשה תלונה כנגד בעל הנכס2013בשנת  .310

  .בשטח ציבורי פתוח ללא היתר

בעל הנכס הקי� גדר וסיפח לנכס שברשותו שטחי ציבור , למעשה .311

  .המשמשי� אותו שלא כדי	

 נשלח מכתב התראה לבעל הנכס בדרישה להסיר 16.10.2013ביו�  .312

  .את הגדר שבנה שלא כדי	

לא , עבירת הבניה וההשתלטות על הנכס, למרות מכתב ההתראה .313

  . נער� ביקור נוס� של הפיקוח על מנת לוודא כי הגדר הוסרה

כי למרות שחלפה כשנה וחצי ממועד , בסיור שערכה הביקורת נמצא .314

לא הוסרה הגדר , והשתלטות בעל הנכס על השטח הציבורי, התלונה

  .שנבנתה שלא כדי� וההשתלטות על השטח הציבורי נמשכת

, בחלו� שני  רבות, כי בהיעדר פיקוח אפקטיבי בנושא זה, דגשיו .315

ולפיכ� , עלולה העירייה לאבד את זכויותיה בנכס אליו פלש התושב

  .על העירייה לפעול בהקד  להגשת כתב אישו  כנגד התושב

 

  18712009 תיק פיקוח   .ח

והוגש ,  התקבלה תלונה על בניית מחס	 ללא היתר בנכס2009בשנת  .316

  .ה כנגד התושבמכתב התרא

 אחרי הבדיקה נמסר 2011נבדק הנכס שוב בשנת , בשל תלונה נוספת .317

 הועבר 2012לאחריו בחודש ינואר , לבעל הנכס מכתב התראה נוס'

לצור� הגשת כתב אישו� , דוח ממחלקת הפיקוח למחלקה המשפטית

 . להסדרת עבירת הבניה
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 הנכס  לא בוצעו פעולות אכיפה כנגד בעל201112009בי� השני   .318

 . להסרת עבירות הבניה שביצע

 3 1 וכ,  שני  ממועד גילוי עבירת הבניה5 1 למרות שחלפו למעלה מ .319

בהתא  , שני  ממועד העברת הטיפול למחלקה המשפטית

. טר  הוגש כתב אישו  כנגד בעל הנכס, למסמכי  הקיימי 

נמצא כי עבירות הבניה הקיימות בנכס טר  , מבדיקת הביקורת

  .טופלו

  

  :ת המבוקרתגוב

י כ� המש� הטיפול בנושא " וע24.1.12המשפטית בתארי� ' הועבר דוח למח"

  ".הועבר להחלטת התובע העירוני בלבד

  

  

  13812014 תיק פיקוח   .ט

התבקש אג' הפיקוח לבחו	 , בעקבות פניה שהתקבלה מגור� בעירייה .320

 . ללא היתר, ל"שלט אשר הוצב בקרקע הנ

 נמסר מכתב התראה למציב 11.9.2014ביו� , לאחר סיור בשטח .321

 . השלט בדרישה להסדרת עבירת הבניה שביצע

 הועבר דוח למחלקה המשפטית לצור� הגשת כתב 28.9.2014ביו�  .322

  .אישו� כנגד מציב השלט

לא מבוצעת אכיפה והסדרת היתרי בניה לשלטי  המוצבי  ברחבי  .323

כמו , האכיפה בנושא מתבצעת, לדברי מנהל מחלקת הפיקוח. העיר

  .רק בעת קבלת תלונה, ות בניה רגילותבעביר

על עבירת , כי במקרה האמור לא נמצאה תלונה מתועדת, יצוי� .324

 2013כי כבר בשנת , מבדיקת צילומי האוויר באזור עולה. הבניה

הוצב במקו  בולט לעי� , השלט שגודלו רב) לפני כשנה וחצי(

 .ולמרות האמור לא בוצעו כנגד מציב השלט פעולות אכיפה

ל ישנו "ובסמו� לשלט הנ, נמצא כי במרחק מטרי  ספורי , �בנוס .325

אשר הוצב ללא היתר ולא מבוצעת , גדול ובולט ג  הוא, שלט נוס�

 .כנגדו כל פעולת אכיפה

ביצוע אכיפה באופ� האמור עלול להצביע על התנהלות אכיפה  .326

  . סלקטיבית ולא שוויונית של העירייה
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  :תגובת המבוקר

משמעיות על מועד 1ע  הוכחות חד, המשפטית' ח למחבמקרה הזה הועבר דו"

  .הבניה אותרה כחדשה יחסית, ביצעו העבירה

  ".במקרי  נוספי  לא הוגשו כתבי אישו  מחוסר ראיות מספיקות

  

  מדג  היתרי בניה שניתנו לתושבי  .3

  064012013 בקשה מספר   .א

 הגיש בעל הקרקע בקשה לקבלת היתר לבניית 2013בחודש אוגוסט   .327

  . לחדר על הגגתוספת 

 . רשות הרישוי דנה ואישרה את מת	 היתר הבניה, 18.12.2013ביו�  .328

ועדת רשות הרישוי המקומית אישרה את היתר הבניה שבוע לפני  .329

המועד בו בוצע סיור על ידי הפקח העירוני בנכס על מנת לבחו� את 

 .היתכנות ביצוע הבניה ומצב הבנייה הקיימת בנכס

, ר בנכס של מחלקת הפיקוח על הבניהמכיוו� שלא התקיי  סיו

ועדת רשות הרישוי המקומית אישרה את מת� ההיתר מבלי לבחו� 

 .את היתכנות הבניה בפועל ועבירות הבניה במקו 

בוצע ביקור , 25.12.2013ביו� , לאחר אישור ההיתר על ידי הוועדה .330

נית	 , 8.1.2014ביו� . של מפקח העירייה בנכס לבדיקת הבניה בנכס

  . הבניה לבעל הקרקעהיתר

כי בקשת ההיתר נועדה להסדיר עבירות , בדיקת הביקורת העלתה .331

  .בניה של בעל הקרקע בנכס

מסיור שערכה הביקורת בנכס ומניתוח צילומי האוויר הקיימי  

עולה כי הבניה בגינה התבקש ההיתר הייתה קיימת , בעירייה

  . וייתכ� שא� לפני כ�2012בפועל עוד בשנת 

ג  בדוח מפקח הבניה אשר הועבר למחלקת רישוי , מוריתרה מהא

ציי� , לאחר אישור מת� ההיתר בוועדת רשות רישוי הבניה, הבניה

 .המפקח כי מדובר בבניה ישנה אשר ביצועה הושל  במועד הבדיקה

ועדת רשות הרישוי , בשל אישור ההיתר לפני מועד הסיור בנכס .332

לכ� שבעל הקרקע המקומית לא קיבלה דיווח ולא הייתה מודעת 

  .מבקש לאשרר בניה קיימת אשר בנה בעבר הרחוק ללא היתר

 קובע כי קיימת 1/2004ל משרד הפני  "כי חוזר מנכ, יודגש .333

חשיבות רבה בעדכו� וועדות התכנו� לגבי המקרי  בה  הבניה בנכס 

, דני  שה  בעת דעת  לתת חייבי "קיימת וכי מוסדות התכנו� 
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 אי של השיקול את, בניה עבירות בדיעבד להכשיר המיועדת בתכנית

  ...".עבריינות עידוד

בפועל ועדות הרישוי של העירייה מאשרות מת� היתרי  להסדרת 

דבר המעודד את התושבי  לבצע עבירות בניה , עבירות בניה

  .רק בעת הצור�, א  בכלל, ולהסדיר�

 

  030612012 בקשה מספר   .ב

לקבלת היתר לבניית הגיש בעל הקרקע בקשה , 2012בחודש יולי  .334

. ר" מ6ר ופרגולה בגודל " מ25 - תוספת שטחי� בקומת הגג של כ

  .הבקשה נדונה ברשות הרישוי

רשות , 16.7.2012 ביקר מפקח הבניה בנכס וביו� 12.7.2012ביו�  .335

 .הרישוי ואישרה את מת	 היתר הבניה

 לגבי בניה ללא היתר 2013למרות שהתקבלה תלונה בחודש דצמבר  .336

למעלה מחצי  (2014ועל בוצע סיור בנכס רק בחודש יולי בפ, בנכס

 ).שנה לאחר מועד קבלת התלונה

  .נית	 היתר הבניה לבעל הקרקע, 21.3.2013ביו�  .337

 התקבלה במחלקת הפיקוח על הבניה תלונה 2013בחודש דצמבר  .338

 ביקר 28.7.2014ביו� . לכאורה שלא כדי	, לגבי בניית המבנה בגג

ע כי מדובר בבנייה שנעשתה בהתא� להיתר מפקח העירייה בנכס וקב

  .שנית	 כאמור

נמצא כי בוצעה , 2014מסיור שערכה הביקורת בנכס בחודש נובמבר  .339

בנייה בגג המבנה של יחידת דיור הכוללת דלת כניסה נפרדת אשר 

  .פיצול של הנכס הקיי , לכאורה, לא אושרה בהיתר הבניה ומהווה

שנבנתה ללא היתר ישנ  נית� לראות כי מחו� לדלת הכניסה 

תאורה חדשה בחדר המדרגות , פעמו� כניסה, פריטי  לרבות שטיח

שנבנתה , לפי האמור נית� להסיק כי יחידת הדיור הנפרדת. ועוד

 .משמשת למגורי משפחה נוספת, שלא כדי�

עוד נמצא בסיור כי בניגוד להיתר הבניה לפיו הותר להתקי� בגג  .340

  . יתרנבנתה בגג סככה ללא ה, פרגולה

למרות הסיור שבוצע בנכס על ידי מפקח העירייה בחודש יולי  .341

לא אותרו על ידי המפקח עבירות פיצול יחידת הדיור אשר , 2014

  .סביר כי היו קיימות ג  באותו המועד
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כי המפקח לא ביצע צילומי  של הנכס אשר היו יכולי  , יצוי� .342

  .ורלהעיד על קיו  או אי קיו  עבירות הבניה במועד הסי

כי א  לא הייתה מתקבלת תלונה לגבי עבירות בניה לכאורה , יודגש .343

לא היה מבוצע , בהתא  לנהוג במחלקת הפיקוח על הבניה, בנכס

  .כלל ביקור במקו 

בעת אישור תוספות בניה בגגות לא קיימת דרישה בהיתרי   .344

, לסגירת הכניסות הנפרדות ליחידה בגג ולא מבוצעי  ביקורי פתע

לאחר תו  הבניה על מנת לוודא כי לא בוצע פיצול דירה , זמ� סביר

  .שלא כדי�

כי בניות של יחידות דיור בגגות בנייני  כפיצולי דירות הינ  , יצוי� .345

תופעה נפוצה ברחבי העיר ולפיכ� על העירייה לפעול למניעת 

 .  עבירות בניה אלו המהוות מטרד לתושבי 

  

  002712013 בקשה מספר   .ג

אישור "הגיש בעל הקרקע בקשה לקבלת היתר ל, 2013בחודש ינואר  .346

 . של הנכס" המצב הקיי�

תכניות הבניה שהוגשו לעירייה לא הועברו לבדיקת אדריכל העיר  .347

 .המוסמ� אשר נדרש לאשר את נאותות תכניות הבניה

כפי שהועברה למחלקת , כי תכנית הבניה, מבדיקת הביקורת עולה

 מתאימה למצב הקיי  אינה ברורה ואינה, הפיקוח  על הבניה

 .בשטח ולפיו נדרש ההיתר

בהתא� לפרוטוקול . הבקשה נדונה בוועדת רשות הרישוי המקומית .348

 שבנייתו 1981הבקשה הינה לחידוש היתר בניה משנת , ועדת הרישוי

 . לא מומשה על ידי בעל הנכס

אישור ועדת רשות הרישוי המקומית הותנה בחתימת יתר בעלי  .349

 .ת  להיתר הבניההדירות בבניי� והסכמ

הופק היתר הבניה למבקש מבלי שהוחתמו יתר , למרות האמור

 .בעלי הדירות ומבלי שהתקבלה הסכמת  למת� ההיתר

הועדה , 4.2.2013 ביקר מפקח הבניה בנכס וביו� 28.1.2013ביו�  .350

  . המקומית לתכנו	 ובניה דנה ואישרה את מת	 היתר הבניה

 .לבעל הקרקענית	 היתר הבניה , 19.8.2013ביו�  .351
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כי בניית התוספת המבוקשת החלה א� טר� , מסיור הביקורת עולה .352

טר� (ובשלב זה נבנתה מעטפת הקירות המבוקשת בלבד , הושלמה

  ).'צביעה חיצונית וכו, טר� בוצע איטו�, נבנו חלונות

בסיור שערכה הביקורת נמצא כי , למרות שהבנייה טר  הושלמה .353

 . הנכס מאוכלס ומתגוררי  בו אנשי

כי מכיוו� שלא מבוצע על ידי העירייה מת� אישור אכלוס , יצוי�

מתאפשר למבצעי תוספות הבניה , לתוספות הבנייה) 5טופס (

 .כמו שבוצע במקרה האמור, לאכלס את הנכס בכל מועד שיחפצו

כי , נמצא, בסיורי  שערכה הביקורת בנכס זה ובנכסי  נוספי  .354

אשר הינ� בולטות , ות בניהל ישנ� עשרות רבות של עביר"באזור הנ

 .ביותר

כי מפקח הבניה נכח בשטח זה ובח� את הנכס ולא סביר , יודגש .355

 .שלא הבחי� בעבירות הבניה הרבות הנמצאות במקו 

ידוע ג  לו על קיומ� של עבירות בניה , לדברי מנהל מחלקת הפיקוח .356

 .רבות בשטח זה וא� במקומות נוספי  ברחבי העיר

אי� , )  מפקחי  בלבד2המחלקה מונה (אד לטענתו בשל מצוקת כח  .357

באפשרות מחלקת הפיקוח לאכו� את כל עבירות הבניה הנמצאות 

ומטפלת במקרי  בה  התקבלה תלונה בלבד ולא במקרי  , בסיורי 

  .נוספי  הידועי  לו ומצריכי  טיפול

 

  042112012 בקשה מספר    .ד

ית הגיש בעל הקרקע בקשה לקבלת היתר לבני, 2012במהל� שנת  .358

ר " מ4 - ר ושטח שירות בגודל כ" מ16 - תוספת חדר בקומת הגג של כ

 .הבקשה נדונה בוועדת המשנה להיתרי�. נוספי�

ועדת , 11.12.2012 ביקר מפקח הבניה בנכס וביו� 20.11.2012ביו�  .359

 . המשנה להיתרי� דנה ואישרה את מת	 היתר הבניה

ה רבות נמצאו חריגות בניי, בסיור שערכה הביקורת באזור זה .360

 .בבנייני  סמוכי  אשר לא מבוצעת אכיפה להסרת 

הביקורת בחנה את היתרי הבניה הקיימי  לנכס , כ� כדוגמא

  .הנמצא בצמוד לנכס האמור ואשר ג  הוא ביצע בנייה בגג ביתו

 א� בעל הנכס 1989כי לנכס קיי  היתר בניה משנת , מהבדיקה עלה

והרחיב את הבניה , �חרג מהמותר בהיתר בצורה בולטת ונגלית לעי
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בעוד בהתא  להיתר היה עליו לשמור מרווח של , עד לקצה הגג

  .כמטר לפחות

כי אי� באפשרות בעל הנכס להסדיר עבירת בניה מסוג זה , יצוי�

בקבלת היתר וכי הסדרת עבירת בניה זו מחייבת הריסה של המבנה 

 .שהוק  שלא כדי�

 .ענית	 היתר הבניה לבעל הקרק, 16.5.2013ביו�  .361

 .בגי	 נכס זה לא התקבלה תלונה על בניה שלא כדי	 באג' הפיקוח .362

בנכס נבנתה פרגולה אשר לא נכללה בתכנית הבנייה שהוגשה  .363

 . לעירייה למרות שבנייתה מחייבת קבלת היתר

כי לא בוצע ביקור בנכס על ידי מפקח עירייה לאחר סיו  , יצוי� .364

 .  להיתר שנית�הבניה על מנת לבחו� את ביצוע הבניה בפועל בהתא

 

  076112010 בקשה מספר    .ה

 הוגשה בקשת בעל קרקע משותפת להריסת מבנה קיי� 2010בשנת  .365

המותר לבנייה בקרקע בהתא� , בשטח גדול יותר, ובניית מבנה חדש

 . לתכניות הבניה הקיימות בקרקע

 .הבקשה נדונה בוועדת המשנה להיתרי� של העירייה .366

 הנכס התבקש על ידי העירייה בעל, מכיוו	 שמדובר בקרקע משותפת .367

לקבל את הסכמת יתר בעלי הקרקע לבניה המבוקשת או לחלופי	 

, לבצע פרסו� אשר יאפשר ליתר הבעלי� להביע את התנגדות� לבניה

 .ככל שישנה

 2013בעל הנכס נתקל בהתנגדויות מצד יתר בעלי הקרקע ורק בשנת  .368

 . השלי� את מסמכי בקשתו

 7 - בלו התנגדויות לתכנית הבניה מהתק, 2013במהל� חודש יוני  .369

  :כלהל	, בעלי� בקרקע המשותפת שתמצית	

בהתא� לתכניות , מדובר בזכויות בניה משותפות בנכס אשר •

 .נלקחות שלא כדי	 על ידי מבקש ההיתר, הבניה

חוסמות את כיוו	 האוויר , תכניות הבניה הכוללות הרחבת הבניה •

 .של חלק מהדירות הקיימות

במקו� יחידה אחת ,  יחידות דיור2וללת בניית תכנית הבניה כ •

תכנית , כמו כ	. הקיימת אשר תעמיק את מצוקת החניה במקו�

 .מפגע בטיחותי, לכאורה, בניית החניה תיצור
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בנכס קיימות עבירות בניה קודמות לרבות תוספות בנייה ללא  •

 .היתר

דנה ועדת ההתנגדויות של העירייה בהתנגדויות , 11.8.2013ביו�  .370

 . לי הקרקע ואפשרה לה� להביע את עמדת� בפניהבע

371.  �הקלטת דיו� ועדת ההתנגדויות הופסקה טר  סיו  הדיו� ובשל כ

 .ככל שהתקבלה, לא קיי  תיעוד להחלטת ועדת ההתנגדויות

ועדת , 25.8.2013ביו� , בהתא� לפרוטוקול ועדת המשנה להיתרי� .372

עדת לקבל את המלצת ו"המשנה להיתרי� דנה בנושא והחליטה 

 .לפיה יאושר מת	 היתר בניה למבקש, "ההתנגדויות

ועדת המשנה להיתרי  דחתה את טענות המערערי  למרות קיומו  .373

של הלי� בוררות בי� הצדדי  שהיה באותו המועד בנוגע לבעלות על 

 .זכויות הבניה בקרקע

כי ועדת המשנה רשאית לאשר תכנית בניה רק לבעל הקרקע , יצוי�

בהיעדר ודאות , לנוכח האמור, ה הקיימות לוועבור זכויות הבני

מ� הראוי היה שוועדת המשנה , לגבי הבעלות על זכויות הבניה

כפי שנקבע על ידי ועדת הערר , תדחה את החלטתה בנושא

  .המחוזית

  

  :תגובת המבוקר

לא היה הלי� בוררות בי� הצדדי  במועד שועדת המשנה להיתרי  "

  ".החליטה בבקשה

  

לא קיי  פרוטוקול לישיבת הועדה ולא , קורתבהתא  לנמסר לבי .374

 .תועדה המלצתה

ועדת המשנה , למרות החובה לדו� בכל ההתנגדויות שהתקבלו .375

לא התקיי  (להיתרי  דנה בחלק מהתנגדויות התושבי  בלבד 

חסימת כיווני האוויר של הבניה , בדיו� בנושא מצוקת החניה

 ).'המתוכננת וכו

  

, הקרקע לוועדת הערר המחוזיתרק לאחר ערעור נוס' של בעלי  .376

לקבל את , 23.1.2014בישיבתה ביו� , החליטה ועדת הערר המחוזית

ולהורות על דחיית מת	 ההיתר עד להכרעה , התנגדות בעלי הקרקע

 .בטענת הזכות הקניינית בזכויות הבניה
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החליטה , לאחר שת� ההלי� המשפטי בי	 הצדדי�, 2.4.2014ביו�  .377

ות לוועדה המקומית על הוצאת היתר ועדת הערר המחוזית להור

בכפו' להשלמת מסמכי� שנדרשו ,  ימי� ממועד ההחלטה45, הבניה

 .על ידי הוועדה

בדרישות השלמת החומרי  לקבלת היתר בניה שנקבעו על ידי ועדת  .378

ל "כי יש לקבל אישור קק, בי� היתר, נקבע, המשנה להיתרי 

 .לכריתת ע� אלו� מוג� הנמצא בקרקע

  

  :וקרתגובת המב

ג העתק בקשה "הגינו� ע' ב תשלו  הודעה בכתב של מנהל מח"רצ"

  ". המודיע כי במקו  יש עצי פרי2013044' להיתר מס

  

  

  :התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

ל להסרת "עמדת הביקורת היא כי יש לקבל אישור בחתימת קק

  .ולא אישור ממנהל מחלקת הגינו�, כפי שנדרש על ידי הוועדה, הע�

 

לא התקבל אישור כאמור ומחלקת רישוי הבניה , בדיקת הביקורתמ .379

, לטענתו, הסתפקה בכיתוב ידני של מנהל מחלקת גני  ונו� לפיו

 .ל להסרת הע�"לא נדרש אישור מקק

משחלפה התקופה שנקבעה על ידי ועדת הערר , 26.5.2014ביו�  .380

 .נית	 היתר הבניה המבוקש לבעל הקרקע, המחוזית

טר� החלו עבודות הבניה , )2014נובמבר (ורת נכו	 למועד הביק .381

  .שאושרו לבעל הקרקע בהיתר
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  דוח ביקורת בנושא

  מערכות מידעיחידת 
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  מערכות המידעיחידת בנושא  דוח ביקורתטיוטת  1 רמת השרו� 

   רקע כללי

") העירייה: "להל	(מערכות המידע של עיריית רמת השרו	 יחידת  .1

  :בעיקר על התחומי� הבאי�, אחראית

  . אחזקה שוטפת של רשת המחשוב העירונית •

 .אחזקה שוטפת של מחשבי מערכת החינו� •

 . העירייהפיתוח וחידוש תוכנות עבור יחידות •

 .שדרוג ותחזוקת אתר האינטרנט העירוני •

גיבויי� לנתוני , אבטחת המידע לרבות ניהול ההרשאות במערכות •

  . המערכות ועוד

  

  תקציב הרכש של יחידת המחשוב

ח " מלש3.1 - תקציב הרכש של יחידת המחשוב היה כ, 2013בשנת  .2

  .ח נוספי�" מלש1.1 - רי� שאושרו בס� כ"בנוס' לתקציבי תב

שולמו עבור אחזקה ) 50% - כ(ח " מלש1.5 - � התקציב השוט' כמתו .3

 בו זכתה 327/12 בהתא� למכרז שוטפת של רשת המחשוב העירונית

  . חברת האוטומציה

שירותי חברת האוטומציה ניתני� למגוו	 רחב של מערכות מחשוב  .4

, תחומי אחריות חברת האוטומציה כוללי�. עבור� מבוצעת התחזוקה

  :קה שוטפת שלתחזו,  בי	 היתר

, ח"הנה, חינו�, רווחה, פיקוח כללי, פיקוח חניה, גבייההמערכות 

, לוותמ, יישומי� אינטרנטיי�, תקציב, שכר, רישוי עסקי� ושלטי�

, רישוי בנייה, נכסי�, פיקוח בניה, לוגיסטיקה, רכש, אשראית, קופות

תשלומי� באתר , עיקולי רכב, משאבי אנוש, אתר אינטרנט הנדסי

הוראות קבע בכרטיסי , תמרורי�, קורא כרטיסי אשראי, ו	ובטלפ

  .ועוד,  מוקד עירוני, וטרינר עירוני, היטלי השבחה, אשראי

  

  התייחסות המבוקר

,  אינו עוסק באחזקה שוטפת של רשת המחשוב העירונית327/12כרז מ"

תפעול ותחזוקת מערכות ליבה , אלא עוסק באספקה התאמה

  ".מוניציפאליות
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 ע על החברה לאוטומציה רק

החברה לאוטומציה במנהל לשלטו	 מקומי היא חברה לשירותי מחשוב   .5

תח שתפקידה לפ ממשלת ישראל על פי החלטת 1967 שנוסדה בשנת

  .רשויות המקומיותולייש� מערכות ממוחשבות לשימוש ה

החברה הוקמה תחת ההבנה שראוי לספק לרשויות המקומיות  .6

  .שיטה של לשכת שירותבישראל פתרו	 מחשובי אחיד וזול ב

והמרכז לשלטו	 ) 40%(החברה הוקמה בבעלות משותפת של המדינה  .7

 הייתה בבעלות מלאה של המרכז לשלטו	 2011ומשנת ) 60%(מקומי 

  .מקומי

 ממניותיה 51%במכרז לרכישת  One1  זכתה חברת2014מר. בחודש  .8

 . ח" מיליו	 ש12של החברה לאוטומציה תמורת 

  

  מטרת הביקורת

 הביקורת הינה לבחו	 את נאותות שירותי תחזוקת המחשוב מטרת .9

הניתני� לעירייה על ידי חברת האוטומציה בהתא� לתנאי המכרז 

 .והחוזה שנחת� עימ�

נאותות הבקרות , שירות הניתנת לעירייהרמת הבי	 היתר נבדקה  .10

פיתוחי� , הקיימות למחלקת המחשוב על פעילות חברת האוטומציה

  .ושיפורי� של מערכות המידע ועוד

  

  הלי� הביקורת

המחשוב וקיימנו פגישה במסגרת הביקורת בדקנו את פעילות מחלקת  .11

, ע� נציג חברת האוטומציה האמונה על תחזוקת מערכות המידע

  .מערכות ועודפיתוח ה

  :את המסמכי� הבאי�, בי	 היתר, סקרנו .12

  , תקציבי מחלקת המחשוב •

  , תכניות העבודה •

  ,  ארכיטקטורת המערכות •

  , מסמכי המכרז לקבלת שירותי המחשוב •

  ,הצעת חברת האוטומציה במכרז •

 .ככל שנמצאו לנכו	, מסמכי� נוספי� •
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  התייחסות המבוקר

 בקשת פי על. מידע מחלקת מערכות תפעילו כל נבחנה לא הביקורת במהל�" •

 החברה זכתה בו הליבה מערכות במכרז התמקדה הביקורת המבקרי�

 במחלקת הנעשית הרבה מהפעילות אחד פ	 בחנה הביקורת. לאוטומציה

 ."מידע מערכות

, שנועדו, לאוטומציה החברה נציגת  ע� פגישות נקבעו הביקורת לבקשת" •

. המכרז בתנאי עמידתה לגבי ומציהלאוט מהחברה תשובות לקבל, להערכתי

 ג� ע� להיפגש היה הראוי מ	, המכרז הכנת ג� באופ	 עסקה והביקורת מאחר

זה  מכרז העירייה במיוחד עבור הכנת המקצועיי� אות� שכרה היועצי�

 טר� תשובותיה� להערכתי היה על הביקורת לפחות לבקש את .והטמעתו

 מי ע� פגישה לתא� נתבקשתי לא מעול� כי, אדגיש. הביקורת מסמ� עריכת

 הביקורת ולכ	 המכרז או להעביר מסמכי� הקשורי� לאופ	 כתיבתו מיועצי

, הדוח לטיוטת מהמענה כחלק, לפיכ�. שגויות הנחות על לעיתי� מתבססת

 לקבלת, אותו וליוו המכרז את שהכינו המקצועיי� לגורמי� פניתי

 ."תגובותיה�

  או מהיועצי�סמכי� נוספי� ממנימ ביקשה לא הביקורת, לצערי, כאמור"

  ."הביקורת בדוח ההבנות מאי חלק מונע היה אשר דבר המכרז את כתבו אשר

  

  התייחסות הביקורת

הביקורת ביקשה את כל המסמכי� הנחוצי� לבדיקת התנהלות מחלקת 

המחשוב וקיימה פגישות ע� כל הגורמי� האחראיי� על הנושא 

  . בעירייה
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  י הממצאי עיקר

  סקירה מצב קיי  למצב החדש–ארכיטקטורה מערכת  .7

של המבנה הלוגי מפורט של תכנו	 ארכיטקטורת מערכות המידע היא  .13

השרתי� והאפליקציות של כל , מערכות המידע הקיימות בארגו	

  . מערכת ועוד

  : כלהל	, מער� המחשוב מתחלק לארבעה שכבות .14

  . תשתיות תקשורת •

  . ניטור •

  . מותשרידות פלטפור •

  . ומערכות מידע •

כפי שנמסרה , להל	 פירוט ארכיטקטורת מערכות המידע של העירייה .15

 :לביקורת
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מסמ� הארכיטקטורה אינו מפורט ולא עודכ� בהתא  למערכות  .16

והשרתי  הקיימי  בפועל בעירייה ובשל כ� אינו משק� את 

  .ארכיטקטורת המערכות הקיימת בפועל בעירייה

  :כ� כדוגמאות  

 פירוט מלא של המערכות הפעילות בכל אחד מהשרתי  אי� •

פירוט כל , שילוט, הקיימי  בארכיטקטורה כגו� מערכת החניה

 .מערכות השכר הקיימות בפועל ועוד

המסמ� אינו מפרט את מערכת הטלפוניה הקיימת בעירייה  •

מערכות , )' וכוC.T.I, מערכת הקלטה, מערכות הסימפוזיו (

  ).'זורי  ותנועה וכובקרת רמ, מצלמות(הבקרה 

אי� פירוט מלא של האפליקציות ובסיסי הנתוני  הקיימי  בכל  •

 .מערכת הקיימת בעירייה

: המסמ� אינו כולל פירוט של סוגי התקשורת השוני  בעירייה כגו� .17

תקשורת אלחוטית , חיצונית/רשת אינטרנט פנימית, טלפוניה

 .ועוד) נתבי (ראוטרי  , ותקשורת סיבי  אופטיי 

כי ארכיטקטורה מפורטת נותנת תמונת מצב קיי  המסייעת , גשיוד .18

לקבלת החלטות בעת ביצוע שינויי  ושדרוגי  של רכיבי המערכות 

ומאפשרת בחינה של הטכנולוגיה הקיימת בעירייה ביחס למקובל 

 .ברשויות אחרות לבדיקת ההתקדמות הטכנולוגית

באפשרות בשל היעדר ארכיטקטורה מפורטת של מערכות המידע אי�  .19

הביקורת לבחו� את נאותות הטכנולוגיה הקיימת בעירייה והתאמתה 

  .ביחס למקובל ברשויות אחרות, לדרישות העירייה

  

  התייחסות המבוקר

 ומפורט מלא ארכיטקטורה מסמ�  בקבלת צור� יש כי, הביקורת הערות" •

 ."בהקד�  לקבלתו ופעלתי עלי מקובל

 משתמשת בה" הטכנולוגיה נאותות "את לבחו	 אמורה לא לדעתי הביקורת" •

 לאוטומציה החברה שסיפקה הפתרו	 כמה לבדוק עד אלא, לאוטומציה החברה

 ."זכתה בו המכרז דרישות על עונה
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 לאוטומציה החברה ועל מאחר, אחרות ברשויות למקובל משמעות כל אי	" •

ברמת השרו	  כיו� בחינת הקיי�, מכ� יתרה. זכתה בו המכרז בדרישות לעמוד

 ."רלוונטית אינה, משנתיי� יותר אחרי, אחרות עיריות 	לבי

 לאוטומציה החברה של במידה והביקורת מבקשת לבחו	 את הטכנולוגיה" •

עיריות /בעשרות א� לא מאות רשויות עליה לזכור כי אותה טכנולוגיה מותקנת

באר. וזאת מאחר והחברה לאוטומציה מספקת את שירותיה לרשויות השונות 

 ."לוגי אחיד טכנועל בסיס

המוזכרות  הטכנולוגיות נאותות הדרישות את לבחו	 ביקשה והביקורת במידה" •

 פרסו� קוד� (שהגדירה הייעו. לבקש את תגובת חברת היה הראוי מ	, במכרז

 ."הנדרשות הטכנולוגיות את) המכרז

 רמת בעיריית כיו� המוטמע הפתרו	 את לבחו	 היה נית	 לא כי, נטע	 בביקורת" •

לדעתי . המערכת של הארכיטקטורה את המפרט במסמ� חוסר תמפא השרו	

 לרבות, הנדרשי� ההסברי� כל את ולקבל יכולה הביקורת לדרוש ועדיי	 יכלה

  ."הארכיטקטורה מסמ�

  

  התייחסות הביקורת 

הביקורת לא מקבלת את התייחסות המבוקר לפיו לא קיימת חשיבות 

  . מקומיות אחרותלהשוואה בי	 מערכות העירייה למערכות ברשויות 

  

 מערכות המחשוב ה ופיתוח תחזוק .8

עד שנת (החברה לאוטומציה קבלת שירותי מחשוב מ 2.1

2012(  

 התקשרות לביצוע 11987 ח"תשמ) מכרזי (לתקנות העיריות בהתא�  .20

 , כגו	 שירותי המחשוב המתקבלי� מחברת האוטומציהעבודות

העירייה מחייבות את ) 2013נכו	 לשנת (ח " אש683שהיקפ	 עולה על ו

  .לבצע מכרז פומבי

 מיו�   ל" וחוזר מנכ1.3.06ל משרד הפני� מיו� "חוזר מנכבהתא� ל .21

 חלה חובה על רשויות מקומיות לבצע מכרז לצור� קבלת 19.2.07

 .שירותי המחשוב מהחברה לאוטומציה

 נקבע כי התקשרויות הרשויות 15.4.2008 מיו� 3/2008ל "בחוזר מנכ .22

  .ציה יהיו פטורי� ממכרזהמקומיות ע� החברה לאוטומ
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ל זה הוגשו מספר עתירות על ידי חברות "לאחר חוזר מנכ, ע� זאת .23

עתירה מספר  (29.6.2008מתחרות בשוק ונקבע בפסק די	 מיו� 

 בטל וכי חלה חובה על הרשויות 3/2008ל "כי חוזר מנכ) 8325/08

  .המקומיות לערו� מכרז בנושא

 לקבלת שירותי מחשוב 327/12העירייה ביצעה את מכרז , 2012בשנת  .24

  . בו זכתה החברה לאוטומציה

ל משרד הפני  מהשני  "בניגוד לתקנות העיריות והנחיות חוזרי מנכ .25

העירייה קיבלה )  שני 6 1 במש� כ (2012עד לשנת , 200712006

 .שירותי מחשוב מחברת אוטומציה מבלי לבצע מכרז

יה העלתה למרות שבמכרז העירי, בהתא  לפרוטוקול ועדת המכרזי 

דרישות לקבלת שירותי  ופיתוחי תכנות שלא סופקו לה עד לאותו 

ביצוע המכרז הקטי� את תשלומי העירייה לחברה , המועד

  ).ח לשנה" אש360(ח לחודש " אש30 1 לאוטומציה בכ

 השני  6 1 כי סכו  זה היה יכול להיחס� לעירייה ב, לא מ� הנמנע

  .בה  בחרה שלא לבצע מכרז

 וביצוע התשלומי  לספק ללא מכרז ובניגוד קבלת השירותי  .26

 להנחיות משרד הפני  מהווי  עבירה על כללי המנהל התקי�

  

  התייחסות המבוקר

 :"עובדות ממספר מתעלמת הביקורת" •

 העיריות על כי סופית בצורה המשפט בית פסק 2008 שנת באמצע רק"   .א

 ."למכרז לצאת

  בפרט המחשוב ו�בתח הקיי� ביותר המורכב המכרז הינו זה מכרז"   .ב

 ."בכלל המוניציפלי בתחו� ולהערכתי

 נדרש ולכ	 המוניציפלי בתחו� מוכר היה לא זה מסוג מכרז כתיבת הלי�"   .ג

 הקטנות הרשויות את איל. אשר דבר, לבצעו כיצד להבי	 רב זמ	

 הגדולות בעיריות המכרזי� בניית תהליכי לסיו� עד להמתי	  והבינוניות

 ."בתחו� ידע בסיס ובניית 	מהתנהלות לקחי� ולהפיק

 ."למכרז ליציאה בהכנות העירייה החלה הדי	 פסק פרסו� ע�"   .ד

את הזמ	 הנדרש להכנת מכרז מסוג זה  בחשבו	 לוקחת אינה הביקורת"   .ה

כח האד� הנדרש לריכוז מכרז מסוג , ההתקשרויות ע� יועצי� חיצוניי� ,

  ."והטמעתו זהמכר לביצוע והתקצוב הנדרשי� , זה במחלקה קטנה כל כ�
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 שבנתוני� אלא. למכרז לצאת שלא בחרה העירייה כי מניחה הביקורת" •

 אד� כח וגיוס ידע צבירת, בנושא די	 לפסק להמתי	 נאלצה העירייה הקיימי�

 ."זה מסוג ומורכב גדול למכרז לצאת כדי יועצי�/

הביקורת מציינת במפורש כי . לאמת חוטאת מיסודה וא' מופרכת זו טענה" 

נקבע כי התקשרויות הרשויות  15.4.2008 מיו  3/2008ל " מנכבחוזר"

מהרגע שבית  "המקומיות ע  החברה לאוטומציה יהיו פטורי  ממכרז

 לביצוע לפעול העירייה החלה, המשפט פסק כי פטור זה אינו עוד בתוק'

, ציפייה  כי ע� פרסו� פסק הדי	 אני מאמי	 שאי	 בדברי הביקורת. המכרז

ידע תפסיק את השימוש במערכות החברה לאוטומציה מחלקת מערכות מ

עד לכתיבתו ופרסומו של   העירייה  עבודתאת ובכ� תשבית, בעירייה כולה

 הקצה מסוג זה ולכ	 הכנת מכרז במורכבות הכירהפני�  ג� משרד .המכרז

 ."לרשויות פרק זמ	  להכנת מכרז זה ופרסומו

  

  התייחסות הביקורת

 וג� 2006נקבעה בשנת , ל"מחשוב הנבה לביצוע מכרז בתחו� ההחו

בהיעדר הנחייה כאמור היה על העירייה להעדי' לבצע מכרז 

  .ולחסו� בעלויות

בוטל תו� ,  המאפשר מת	 פטור כאמור2008 ל משנת"חוזר המנכ

בחרה , 2008 -  ל2006כחודשיי� וברור שג� בתקופה שבי	 השני� 

  .העירייה שלא לצאת למכרז בניגוד לחוק

 מש� הזמ	 הרב שלקח למחלקת המחשוב לצאת תמוה ביותר

 8 (2012בפרסו� המכרז לקבלת שירותי מחשוב שפורס� רק בשנת 

  ).שני� לאחר שחלה החובה לבצע מכרז

  

  2012מחשוב לאחר שנת קבלת שירותי  2.2

 לקבלת שירותי תפעול 327/12 פורס� מכרז מספר 2012בחודש מאי  .27

  . העירייהותחזוקה של מערכות הליבה המוניציפאליות של

 שני� כאשר 5 - תקופת ההתקשרות ע� החברה הזוכה נקבעה ל .28

 . שני� נוספות5 - לעירייה הזכות להארי� את תקופת ההסכ� ב

העירייה קבעה אופציית הארכה ,  ברשויות אחרותבניגוד לנהוג .29

 שני  נוספות מראש ולא אופציה להארכת 5להסכ  לתקופה של 

 .ההסכ  מדי שנה
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 שני  לא יותיר בידי 5תקופה נוספת של חידוש ההסכ  מראש ל .30

העירייה גמישות להפסקת שירותי הספק במקרה של אי שביעות 

 .רצו� מעבודתו

ע  אפשרות ,  שני 10 1 תקופת ההסכ  שנקבעה למכרז הינה עד ל .31

מש� זמ� אשר לדעת , להפסקת ההתקשרות במועד אחד בלבד

�המידע בו בעיקר בעת שמדובר בתחו  מערכות , הביקורת הינו ארו

 ודרישות העירייה עלולות חל שיפור טכנולוגי בפרקי זמ� קצרי 

  .להשתנות

נית	 " קובעת כי 1993ג "תשנ, לתקנות חובת המכרזי�) ב (18תקנה  .32

להתנות את ההשתתפות במכרז בתשלו� סביר בעבור עלות הפקת 

  ".המכרז

ח והמציעי� נדרשו להגיש� " אש5 - מסמכי המכרז נמכרו בתמורה ל .33

 .17.7.2012ת לתיבת המכרזי� עד ליו� ידני

34.  �ח אשר ייתכ� " אש5מסמכי המכרז נמכרו בתמורה לסכו  גבוה בס

  .ומנע מספקי  נוספי  להשתת� במכרז

ח " אש250בנוס' כל משתת' במכרז נדרש להגיש ערבות מכרז בס�  .35

  .  לצור� הבטחת עמידתו בהצעה שהגיש17.10.2012שתוקפה עד ליו� 

 .ח" אש200 להגיש ערבות ביצוע בס� הזוכה במכרז נדרש .36

ח הינו גבוה " אש250 1 סכו  ערבות המכרז שדרשה העירייה בס� כ .37

וחריג ביחס למכרזי  דומי  המבוצעי  ברשויות אחרות וא� גבוה 

 ).ח בלבד" אש200(מערבות הביצוע 

לדעת הביקורת סכו  זה אינו מייצג באופ� נאות את היק� הנזק אשר  .38

ירייה במקרה בו אחת החברות הייתה בוחרת היה עלול להיגר  לע

 . לחזור בה מהצעתה

כי דרישת ערבות המכרז הגבוהה מנעה את השתתפות� , לא מ� הנמנע .39

 . של חברות נוספות

כי מפרוטוקול ועדת המכרזי  עולה כי העירייה קיבלה פנייה , יצוי� .40

 אשר בחרה שלא להשתת� במכרז מסיבות ERPראשונית ג  מחברת 

  .רותשאינ� ברו
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המועד האחרו	 להגשת ההצעות הוער� על ידי העירייה בחודש וחצי  .41

נדרשו החברות המשתתפות להארי� את , ת המועדכבשל האר. נוספי�

  .תוק' ערבות המכרז

  : ספקי� בלבד אשר הגישו הצעות בסכומי� שלהל	2במכרז השתתפו  .42

  .מ"לחודש בתוספת מע 5 100,000 - מטרופולינט  •

  .מ"לחודש בתוספת מע 5 100,000 –חברה לאוטומציה  •

הצעת  הכספית של חברת האוטומציה וחברת מטרופולינט שהיו  .43

 .הייתה זהה במדויק,  המועמדי  היחידי 2מבי� 

לא התבצע הלי� , כי למרות ביצוע המכרז, בשל האמור עולה החשש .44

כי ועדת המכרזי  לא פנתה , יצוי�. נאות של התמחרות בי� הספקי 

 .ושא סכומי הצעות המחיר שהתקבלולספקי  ולא דנה בנ

כ� שהחברה בשל על הס' הצעתה של חברת מטרופולינט נפסלה  .45

תוק' ערבות המכרז לאחר שהואר� ריכה את אהגישה ערבות מבלי שה

 .המועד הסופי לקבלת ההצעות

הצעתה של חברת מטרופולינט נפסלה בשל ליקויי  לכאורה בערבות  .46

 . הבהרות בכתבשהגישו מבלי שפנו לחברה בבקשה לקבל

�ל לא תועדה במסמכי המכרז ולפיכ� לא "הערבות הנ, יתרה מכ

 .התאפשר לביקורת לבחו� את נאותות עמידת הערבות בתנאי הס�

פסילת הצעה של חברה המשתתפת במכרז צריכה , לדעת הביקורת .47

דיו� בה בוועדת , להיעשות א� ורק לאחר קבלת התייחסות  בכתב

 .המכרזי  ותיעודה

ואי השתתפותה של חברת הצעה של חברת מטרופולינט פסילת ה .48

ERP במכרז נותרה חברה מועמדת אחת בלבד �חברת , הובילה לכ

 � 6האוטומציה אשר עד לאותו המועד סיפקה לעירייה שירותי  במש

  .שני  ללא מכרז

 מספקת שירותי  לרשויות אחרות וכמו ERPכי חברת , יצוי� .49

 . קיי  לה ניסיו� רב בתחו , החברות

בשל הותרת חברת האוטומציה כמגישת הצעות , לדעת הביקורת .50

היה על ועדת המכרזי  לבחו� את האפשרות להורות על ביצוע , יחידה

 בהלי� ERPמכרז חדש ולבחו� את הסיבות לאי השתתפות חברת 

  .המכרזי 
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  התייחסות המבוקר

ז  שני� לנקודת החלטה ולדעת עורכי המכר5העירייה בחרה במש� זמ	 של " •

פרק ) ל"יועצי� מקצועיי� שהעירייה שכרה את שרותיה� לכתיבת המכרז הנ(

ביטוי את מורכבות	 והיקפ	 של המערכות ידי זמ	 זה סביר ואינו חריג והמביא ל

, תקציב, משתמשי�, חומרה, תוכנה(הנדרשות וההשלכה על הטמעת	 בעירייה 

בתדירות לפת	 בהחהטמונות המשמעויות כל ו)  ' וכיובשעות עבודה, כח אד�

 ."גבוהה

מבדיקות שבוצעו נראה כי רשויות יותר גדולות מעיריית רמת השרו	 יוצאות " •

כנסת ,  )7+7ראה מכרז חדש עיריית ירושלי� ( שני� 15למכרז חדש לאחר 

 ." שני�5+5ישראל חתמה על הסכ� מיקור חו. של 

ות נתגלה פער בהתייחס)  בקוב. הבהרות69שאלה (י� ההברות במסגרת הל" •

 שני� 5 -הובהר כי ההסכ� הינו ל. למש� ההתקשרות בי	 דפי המכרז להסכ�

.  חודשי� פעמי� נוספות12ע� אופציה העומדת לרשות העירייה  להערכתו ב 

 תקופת את  להארי�,שיקול דעתה הבלעדי פי על ,האופציה עומדת לעירייה

  ."חודשי� כל פע� 12 של ההסכ� בשתי תקופות נוספות

 החלטה וקיבלו השיקולי� כל את בחנו המכרז כותבי, דלעיל ורהאמ פי על" •

 ."נכונה

ח לבי	 כמות המציעי� " אש5, כל קשר בי	 הסכו� המבוקשאינני מוצא " •

מסמכי המכרז פורסמו באתר העירוני בשלמות� לרבות ההבהרות . במכרז

שבוצע והובהר " סיור הקבלני�"נושא הפרסו� הובהר במהל� . והשאלות

רק במידה ומציע . כי המסמכי� מפורסמי� באתר ללא תשלו�, למתמודדי�

  בהתחשבות,הוא נדרש לשל� את הסכו� האמור, בחר להשתת' במכרז

 ."מדובר בסכו� סביר ביותר, של המכרזהכספי ומורכבותו בהיקפו 

לא התקבלה כל פניה מצד גור� כלשהוא להפחתת דמי רכישת , יתר על כ	" •

 ."מסמכי המכרז

ר לעובדה כי מדובר בסכו� סביר נוכח היק' העבודה לקראת כמו כ	 מעב" •

הסכו� מביא לביטוי את הכוונה כי , המכרז והיועצי� שנשכרו לש� הכנתו

בהיק' הפרויקט ומורכבותו המדובר  יש בדמי המכרז משו� דמי רצינות 

 ."ואיתנות פיננסית מינימאלית למשתתפי�
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כפי , צה בעיריות ורשויות אינה מספקת מערכות ליבה מקצה לק EPRחברת " •

 מתמחה בסוג מסוי� של מערכות  EPRחברת . שעיריית רמת השרו	 ביקשה

 ".ולא מסוגלת לספק מענה לצרכי העירייה

משתתפי� למת	 הקלות שונות במהל� הלי� ההעירייה נענתה לפניות " •

במטרה לעודד השתתפות של מציעי� רבי� , eprלרבות של חברת , ההבהרות

א� זו מצידה בחרה משיקוליה שלא לגשת בסופו של ,  מכרזככל האפשר ב

 ."דבר

  

 התייחסות הביקורת

ידוע כי , לביקורת לא ידוע על קיומו של הסכ� כאמור ברשויות אחרות ויתרה מכ�

קיימות , בהסכמי� הקיימי� לרשויות אחרות בתחו� המחשוב. אי	 זה המצב

  .ספר רב של שני�מדי שנה ולא מראש למאופציות הארכת תקופת ההסכ� 

כי התנהלות מחלקת המחשוב בקביעת דמי השתתפות גבוהי� , עמדת הביקורת היא

אינה תקינה וללא ספק מונעת השתתפות של ) ח" אש250(וערבות מכרז גבוהה 

  .ספקי� נוספי� במכרזיה

  

  לקבלת שירותי מחשובמכרז .9

  כללי 3.1

ירייה שירותי המחשוב סופקו לע, 2012עד למועד ביצוע המכרז בשנת  .51

  .כאמור מהחברה לאוטומציה

במסמכי המכרז פירטה העירייה את יעדי העבודה ע� החברה הזוכה  .52

  :במכרז כלהל	

תפעול , יעדיו העיקריי� של תהלי� זה הינ� בחירת ספק להספקה"

של ) ושירותי� נלווי�(ותחזוקה של מערכות הליבה המוניציפאליות 

העלויות ותהליכי תו� ייעול ושיפור מבנה , עיריית רמת השרו	

, הפחתת תהליכי� כפולי� וידניי� והגברת יכולת הניהול, העבודה

  ".הבקרה והפיקוח

  

  : במסגרת המכרז החברה הזוכה התחייבה לספק לעירייה .53

 תפעול ותחזוקת מערכות , התאמה,אספקה -  סל מערכות בסיסי •

לרבות המודול  רמת השרו	  עבור עירייתתמוניציפאליוליבה 
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מודול משאבי , מודול רישוי ופיקוח, דול ההנדסהמו, הפיננסי

  . ומערכות תשתית נוספותמודול חינו� ומודול רווחה, אנוש

פיתוחי� , ממשקי�, אינטגרציהבנוס' החברה הזוכה נדרשה לספק 

 המפרט – 1'והתאמה לדרישות העירייה בהתא� למפורט בנספח ב

  .4.2.3 סעי' - הטכני

גיבוי ועדכו	 של , תמיכה   ,אחזקה, שירותי הפעלה -  אחזקה •

  .מערכות הליבה לאור� תקופת ההתקשרות

 מטע� העירייה למש� תקופת   הכשרת הצוות המקצועי -  שירותי� •

כולל הפעלת המערכת על ידי עובדי החברה באתר , ההתקשרות

  .העירייה

והסבות מידע ממערכות , פיתוחי התאמה, הדרכות משתמשי�

  .ממוחשבות הקיימות

שילוב	 , חיבור	 והפעלת	, אספקת המערכות -  מערכות נוספות •

הכשרת הצוות , באופ	 מלא, במערכות העירוניות הקיימות

להעמיד נציג מקצועי קבוע מטע� , המקצועי מטע� העירייה

זקת המערכת לבצע את מכלול פעולות אח, החברה שיוצב בעירייה

 וזאת ככל שיידרש ובהתא� להוראות ועדכו	 המערכות שסיפק

  .המכרז

  

  התייחסות המבוקר

מחשוב  שירותי השרו	 רמת לעיריית סיפקה לא מעול� לאוטומציה החברה" •

  ".הליבה למערכות שירות סיפקה החברה, ) ועד בכלל2000לפחות לא משנת (

  

  התייחסות הביקורת

  .שירות למערכות הליבה הינו סוג של שירות בתחו� המחשוב

  

ד באמנת השירות אספקת ותחזוקת מערכות המחשוב נדרשו לעמו .54

  .אשר נקבעה בתנאי המכרז

החברה הזוכה התחייבה לטפל בבעיות שהיו קיימות במערכות , בנוס' .55

  .המחשוב ופורטו על ידי העירייה במכרז
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   של חברת האוטומציהת המחשובוטיפול בבעיות מערכ 3.2

מלבד הספקת מערכות המידע הקיימות , במסגרת מת	 השירותי� .56

נדרש הזוכה במכרז לספק פיתוחי� , תלעירייה או מערכות חלופיו

  :נוספי� למערכות שלהל	

, חינו�, משאבי אנוש, רישוי ופיקוח, הנדסה, המערכת הפיננסית

  .א"שירותי� רוחביי� ושירותי כ, רווחה

בנוס' הספק הזוכה נדרש לספק לעירייה פתרונות מחשוב ופיתוחי�  .57

  .לצור� טיפול בבעיות שהיו קיימות במערכות המידע

כפי , ות אי שביעות העירייה משירותי חברת האוטומציהלמר .58

נבחרה חברת האוטומציה כזוכה במכרז ומבלי , שפורטה במכרז

 .שנקבעו מדדי  לבחינת רמת איכות שירותיה

59. �ועדת המכרזי  קבעה בפרוטוקול כי הבחירה בחברת , יתרה מכ

בשל עמידת  בדרישות המכרז , בי� היתר, האוטומציה נעשתה

  ". החיובי עימ הניסיו�"ו

במערכות  למכרז מפרט את הבעיות שהיו קיימות לעירייה 1.3סעי'  .60

  :כלהל	, האוטומציההמחשוב של חברת 

  מערכות הליבה הפועלות -   פונקציונאליות חלקית ומוגבלת  .א

בעירייה נותנות ברוב המקרי� מענה חלקי ומוגבל לצרכי 

 סופ� ישנ� תהליכי� שאינ� ממוכני� במערכת עד. המשתמשי�

 .ומחייבי� עבודה ידנית

, במסמכי המכרז פורטו כדוגמאות ליקויי� במערכות הגביה

מערכת החינו� ומערכת הפיקוח , ש"מערכת הנח, מערכת הנכסי�

  .העירוני

  :להל	 מספר בעיות שפורטו במכרז

 תהלי� קבלה והתאמה של תקבולי בנקי� מורכב -  מערכת הגביה •

 והתערבות ישירה Hard copyבעיקר מפעילות ידנית במסמכי 

יש פערי� בי	 הנתוני� , כמו כ	. בנתוני� הקיימי� במערכת

פערי� אלו . המגיעי� מהבנקי� לבי	 הנתוני� המוזני� למערכת

 . לא מוצגי� במערכת ומצריכי� בדיקה פיזית של הנתוני�
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 אי	 אפשרות פונקציונלית לניהול ממוחשב של  -  מערכת נכסי� •

, מעקב אחר הקצאות, ריטריוני�הכולל ק" ספר הקצאות"

 . ביקורות

  דיווח על סכומי הפקדות לקופות גמל עובדי� -  ח"מערכת הנה •

כמקובל (מבוצע באופ	 ידני ולא באמצעות סרטי� מגנטיי� 

השקעת , מצב המהווה בסיס לשגיאות הקלדה) בארגוני� רבי�

 .באיתור ותיקו	 נתוני� שגויי�, משאבי� בבקרה

 בעת הנפקת –)   כתובות2(כו	 הורי� גרושי�  עד-  מערכת החינו� •

הודעות לרישו� תלמידי� המערכת מאפשרת שליחת הודעה 

לפיכ� לא . לכתובת אחת ואינה מפיקה מדבקות לכתובת נוספת

י "הפתרו	 שהוצע ע, )עבירה על החוק(שולחי� לשתי כתובות 

הספק הוא לנהל את הכתובות הנוספות באופ	 ידני בגיליו	 

 . אקסל

,  דוחות תברואה– דוחות פיקוח עירוני -  רכת פיקוח עירוניתמע •

. מוקלדי� למערכת") דוחות גדולי�("שילוט ואיכות הסביבה 

   .המערכת לא מספקת מענה להמש� הטיפול בתהלי�

בהרבה מהמקרי�  -   העדר אינטגרציה וסינרגיה בי	 מערכות  .ב

 נוצרי� מצבי� בה� נדרשי� המשתמשי� לעבור ממערכת למערכת

העברת נתוני� ידנית הגוררת טעויות . להשלמת תהלי� עבודה

 .ונתוני� שגויי�

טעויות כתוצאה מהעבודה , בעייתיות זו גוררת ריבוי עבודה ידנית

  . העדר מידע בזמ	 אמת ופגיעה ברמת השירות לתושב, הידנית

לא עדכני המכיל  נתוני� , המערכת בעלות מאגר נתוני� מבוזר

  .י�שגויי� ושאינ� אמינ

, במסמכי המכרז פורטו כדוגמאות ליקויי� במערכות הגביה

  .ש"מערכת ההנדסה ומערכת הנח

  :להל	 מספר בעיות שפורטו במכרז

 אי	 אינטגרציה בי	 מערכת הגביה העירונית -  מערכת הגביה •

דבר הגורר ריבוי עבודה . למערכות יוצרות חיוב באגפי� אחרי�
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העדר מידע בזמ	 אמת , תטעויות כתוצאה מהעבודה הידני, ידנית

 . על הכנסות העירייה ופגיעה ברמת השירות לתושב

 אי	 ממשקי� בי	 מערכות ההנדסה למרבית -  מערכות הנדסה •

 . מערכות הליבה התפעוליות האחרות בעירייה

 אי	 ממשק לנתוני� המגיעי� ממערכת הקופה -  ח"מערכת הנה •

, שוטפתמצב היוצר קושי וסרבול בתהליכי העבודה ה, הראשית

אי	 ממשק ע� מערכת החניה ולכ	 , נתוני� שגויי� ועבודה ידנית

אי	 ממשק בי	 מערכת , מקלידי� במחלקה את נתוני הדוחות שוב

לפיכ� לפני כל תשלו� לקבל	 , ערבויות למערכת ניהול פרויקטי�

 .מבצע יש לבדוק ידנית את תוק' הערבות

רי� אופ	   בחלק מהמק-  תהליכי עבודה קשיחי� ולא תקיני�  .ג

מיכו	 תהליכי העבודה המיושמי� במערכות הליבה בעירייה אינ� 

  .אינ� תקיני� ולא ניתני� לשינוי, נכוני�

, במסמכי המכרז פורטו כדוגמאות ליקויי� במערכות הגביה

  .מערכת המנהל ההנדסי ומערכת החינו�

  :להל	 מספר בעיות שפורטו במכרז

� במערכת אינ�  ישנ� מקרי� בה� החישובי-  מערכת הגביה •

גובה ריבית , בחישוב גביית תשלומי� גני ילדי�: לדוגמה. נכוני�

זהה לזה המחושב ) המערכת הנוכחית(ע "הפיגורי� המחושב במג

 . חישוב זה אינו נכו	 ומנוגד לחוק. עבור הארנונה

 התמיכה בוועדות -  ע וייעודי קרקע"תב/ מערכות המנהל ההנדסי  •

 .קובלי� בעירייהאינה תואמת את התהליכי� המ

 המערכת כופה שימוש בטפסי� -  מערכות המנהל ההנדסי •

חסרה גמישות בהתאמה של טפסי� לפי מאפייני , שקיימי� בה

 . התהליכי� בעירייה

, ז שגוי"ת'  יש אפשרות לקלוט תלמידי� ע� מס– מערכת החינו� •

לא נית	 , במידה ומתבצעת קליטה כזו. ללא התראת מערכת

מצבה , "עזיבה"אמצעות הזנה פיקטיבית של אלא ב, לבטל אותה

 .במערכת" זבל"תור� לריבוי נתוני 
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ישנ� מקרי� בה� ביצוע תהליכי  -  ביצועי� בעייתיי� של המערכת  .ד

עבודה במערכת הינו מסורבל ואיטי והיא בעלת זמני תגובה 

 .  ארוכי�

רכש , ח"במסמכי המכרז פורטו כדוגמאות ליקויי� במערכות הנה

באופ	 לא ברור , לעיתי�, נרש� שבאופ	 כללי,  כמו כ	,ולוגיסטיקה

, Log Outהמערכת מתנתקת תו� כדי עבודה ומבצעת , ולא עקבי

. כאשר נתוני� שהוזנו טר� נשמרו נמחקי� ויש להקליד� מחדש

בעיה זו חמורה במיוחד במערכות המשרתות עובדי� המקבלי� 

  . פורטו ליקוייקהל

  :להל	 מספר בעיות שפורטו במכרז

 .  המערכת נתקעת בעת הרצת דוחות כבדי�-  ח"מערכת הנה •

המערכת , באופ	 לא ברור ולא עקבי,  לעיתי�-  כללי במערכת •

כאשר נתוני� , Log Outמתנתקת תו� כדי עבודה ומבצעת 

בעיה זו . שהוזנו טר� נשמרו נמחקי� ויש להקליד� מחדש

 .חמורה במיוחד במערכות המשרתות עובדי� המקבלי� קהל

בעלת זמני תגובה , המערכת מסורבלת ואיטית -   ולוגיסטיקהרכש •

בעלת מסכי� רבי� ומיותרי� , ארוכי� לביצוע פעולות שגרתיות

וריבוי הקלדות לביצוע פעולות שבעברה היו מתבצעות במס� 

 .אי	 אפשרות לבצע הזנות מרוכזות. אחד

  

  התייחסות המבוקר

 נספח (נדרשת שירות תרמ של מאוד מפורטת הגדרה כוללי� המכרז מסמכי" •

SLA (כמו 	, כ	את לשפר במטרה השירותי� איכות רמת של בחינה מנגנו 

י "המענה שיסופק ע כי להבטיח ובכדי מרוצה הייתה לא העירייה בה	 הנקודות

 ."בעיות אות	 במכרז יפתור את הזוכה

 כשבפועל רצו	 שבעת הייתה לא העירייה כי הנחה מנקודת יוצאת הביקורות" •

 אות	 האוטומציה במערכות מסוימות מנקודות רצו	 שבעת הייתה לא ההעיריי

 ".לתק	 ביקשה

 מערכות "למכרז לענות שיכולות ספקיות 2-3 קיימות כי ידעו המכרז כותבי" •

 ספק לפסול לעצמה להרשות יכלה לא העירייה) כיו� ג� הנכו	 מצב" (ליבה
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 היה נכו	 לא ולכ	 ,במערכות ספציפיות מנקודות הרצו	 שביעות אי עקב מוביל

 או חוקית מבחינה ה	 מקו� היה ולא (מראש לאוטומציה החברה את לפסול

 את לכ	 בחרו כותבי המכרז לציי	. והצעה מועמדות מהגשת) לפסל� עניינית

 ".המכרז במסמכי דרישותיה� את לספקי� ולהבהיר תיקו	 הדרושות הנקודות

 אלא, מהמערכות רצו	 שביעות אי משיקולי זה למכרז יצאה לא העירייה" •

מפסיקת בית המשפט בנושא וביטול הפטור שהיה בתוק' עד  כתוצאה

 ".לפסיקה

  

  התייחסות הביקורת

 שנקבעו במכרז SLA -אי	 חולק כי לא נבחנת עמידת חברת האוטומציה בתנאי ה

  . ל בא� הייתה נבדקת"וספק רב א� הייתה עומדת בתנאי� הנ

המכרזי� לפסול את ההצעה הזוכה א� במקרי� הביקורת לא טענה כי היה על ועדת 

  .יש לבחו	 את האמור, נותרת במכרז הצעה אחת בלבד/בה� מתקבלת

  

יצרו בעיות , כפי שתוארו כאמור במסמכי המכרז של העירייה, הבעיות .61

תפעוליות רבות לרבות איטיות בביצוע פעולות והיעדר תמיכה של 

 תפעוליי� אלו קשיי�. מערכות המידע בתהלי� העבודה הקיימי�

טעויות בעת ביצוע	 ולא מ	 , גורמי� לביצוע פעולות ידניות רבות

  .הנמנע שג� לאובד	 כספי� בתהליכי גבייה ידניי�

כל חברה שהשתתפה במכרז נדרשה , פורטו כאמורבעיות שבשל ה .62

להגיש לעירייה תכנית עבודה ראשונית אשר תקבע את פתרונות 

  . לטיפול בבעיותז"המחשוב לבעיות שפורטו לרבות לו

בשל כל הליקויי  שפורטו במסמכי המכרז במערכות ושירותי חברת  .63

עולה כי העירייה לא הייתה שביעת רצו� מהשירותי  , האוטומציה

 .כפי שטענה ועדת המכרזי , שקיבלה

כי בפרוטוקול לא נרש  תיעוד לנימוק האמור של ועדת , יצוי� .64

עה כי העירייה המכרזי  והגורמי  עליה  התבססה בעת הקבי

 .שביעת רצו� משירותי הספק

במועד האמור לא הייתה קיימת שביעות רצו� , לדעת הביקורת .65

ללא נימוק מתועד , ל כספק יחיד"מפעילות הספק ובחירתו באופ� הנ

  .מעלה חשש לפגיעה בכללי המנהל התקי�, ומבוסס
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לא הועברה לביקורת תכנית העבודה , למרות בקשות חוזרות ונשנות .66

בהתא  לטבלת ) גאנט לפרויקט( בסיס לפרויקט המעבר 1 שונית הרא

 על ידי חברת האוטומציה שנקבעה Service Matrix)(מרכיבי השירות 

  .)במכרז 4.0.1.1סעי�  (בהצעה שהגישה לעירייה

מחלקת המחשוב לא מבצעת מעקב ופיקוח אחר יישו  התחייבויות  .67

  .חברת האוטומציה שנקבעו במכרז

פיקוח כאמור חברת האוטומציה איננה מספקת בהיעדר מעקב ו .68

 .לעירייה את שהתחייבה במכרז

כי רמת איכות השירות של חברת , בי� היתר, בביקורת נמצא .69

האוטומציה  איננה מפוקחת כנדרש וכי קיימת אי שביעות רצו� 

רמת השירות של חברת האוטומציה ורמת , מרמת מערכות המידע

ראה הרחבה (רכות המידע ההדרכה של העובדי  המשתמשי  במע

 ).בפרקי  הבאי  בדוח

מבדיקת הביקורת עולה כי רוב הבעיות שהיו קיימות במערכות  .70

מועד המכרז ואשר חברת האוטומציה התחייבה במכרז בהמחשוב 

טר  תוקנו וא� אינ  נכללי  בתכנית העבודה של החברה , לתק�

 .לאוטומציה

לות התפעולית של פוגעי  בפעי, אי יישו  פתרונות מחשוב כאמור .71

 .אגפי העירייה ובשרות הנית� לתושבי 

  

  התייחסות המבוקר

 ."4.2.4 נספח ההצעה במסמכי hardcopy ב הוגשה עבודה תוכנית" •

 ומחלקת מאחר הביקורת של ההערה את בהכנעה מקבל אני בצער רב " •

 טובה בצורה לפתחה הרובצות המטלות את לבצע מסוגלת מידע אינה מערכות

 ."ותקציבי� אד�  מידי בכחתגבור ללא

 את מטאור חברת ליוותה 2014 מר. לחודש ועד הזוכה הספק בחירת ע�" •

 ."המכרז דרישות אחר ומעקב יישו�, בהטמעה מידע מערכות מחלקת

 את להפסיק מידע מערכות מחלקת נדרשה 2014 לשנת העבודה בתוכנית" •

 הסעי' בוטל ובמקביל תקציביי� משיקולי� לאלתר מטאור חברת העסקת

 ."אלו פעולות עבור התקציבי
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העובדת  האוטומציה מתאמת יצאה מטאור חברת עבודת להפסקת במקביל" •

 התחלתי מחליפתה ובעזרת ,לידה במחלקה מטע� החברה לאוטומציה לחופשת

 ."השונות המערכות של ותיעוד הטמעה לבצע

 המחלקה את לתגבר  נית	 לא כי לי נודע לעבודה המתאמת של חזרתה ע�" •

 עבודתה את להפסיק נאלצתי משפטיות מסיבות. העבודות שתי את ולהשאיר

 על לדווח הוא תפקידה כל אשר הישנה המתאמת את ולהשאיר המחליפה של

 .")במכרז מוגדר (לאוטומציה העובדי� תקלות

 ביכולתי אי	 כי העירייה להנהלת הודעתי והתקציב האד� בכח הצמצו� לאור" •

לי יכולת לתכנ	  שאי	 ובטח המכרז אחר והמעקב ההטמעה את ולבצע להמשי�

 ."חדשי� ולהטמיע פיתוחי�

 של ארגוני מבנה לשינוי להנהלת העירייה יותר מפע� אחת תוכנית הגשתי" •

, המשימות, לאתגרי� ותקציבי� בהתא� האד� כח תגבור הכולל מחלקתי

 ."פניה� עומדת מחלקתי והעירייה כאחד המטלות והצרכי� 

 ארגוני מבנה בשינוי שני� כשלוש מזה דנה העירייה הנהלת כי לציי	 ראוי" •

 ."למחלקה תקני� להתווס' אמורי� שבמסגרתו מידע מערכות במחלקת

 אחת מפע� יותר הסכמתה את הביעה העירייה הנהלת היו� ועד מאז" •

  השינויי� יושמו לא לי ידועות או ברורות שאינ	 מסיבות א� שהגשתי לתוכנית

  השינויי� הנדרשי� משלי� באופ	 ישיר על תפקודאי יישו�. הנדרשי�

וכמו כ	  ) נשוא דוח ביקורת זה(בכל הקשור למכרז מערכות הליבה  המחלקה

בכל  יומית היו� בעבודה הנדרשות המשימות את של היחידה לבצע על יכולתה

 ."תחומי העיסוק  עליה� אני מופקד

 המעבר תקופת. עברהמ תקופת בסו' רק תיבדק השרות רמת כי מוגדר במכרז" •

 או רצו	 שביעות סקר מלבצע מוקד� ולכ	) 16 הסבר סעי'  ראו (הסתיימה טר�

 ".המשתמשי� של הרצו	 שביעות את לבחו	

  :זאת ע� ויחד העבודה תכוניות על מתבססת הביקורות •

 התמודדות של בשטח המצויה המורכבת מהמציאות להתעל� נית	 לא"   .א

 וטכנולוגיות עבודה בתהליכי שינויי�ל עובדי� ושמרנות התנגדויות ע�

 ארגוניי� פני� תהליכי� בהנעת רב זמ	 השקעת המצרי� דבר. חדשות

 ."ארגו	 חוצי

 בתהליכי ושינויי� התאמות בוצעו לעיתי� הדברי� מורכבות עקב"   .ב

 ."למצב בשטח בהתא� ההטמעה
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  התייחסות הביקורת

  :כלהל	, תקופת המעבר הוגדרה במכרז

מצב הקיי� למצב בו כלל המערכות והשירותי� המוצעי� תקופת המעבר מה"

כולל הפעלת כל , בהצעת הספק הזוכה פועלות בייצור ונותקו המערכות הנוכחיות

  . " להל	4 בפרק 4.2.4המנגנוני המוגדרי� במכרז זה וכמפורט בסעי' 

למצב בו מערכות המידע מוחלפות על ידי ספק חדש בעוד חברת מכוונת הגדרה זו 

לפיכ� קיי� ספק , ציה המשיכה בהפעלת מערכות המידע הקיימות בלבדהאוטומ

  . לגבי אי סיו� תקופת המעבר

, )2015(ועד למועד הביקורת ) 2012(בשל פרק הזמ	 שחל' ממועד המכרז , כמו כ	

לדעת הביקורת אי	 זה סביר כי טר� הוטמעו מערכות נוספות שנדרשו במכרז ועל 

התקנת המערכות ולבחו	 את עמידת	 בתנאי מחלקת המחשוב לסיי� בהקד� את 

  .המכרז

  

  

להל� פירוט מדג  של ליקויי  שהחברה לאוטומציה התחייבה לתק�  .72

 :בהתא  למסמכי המכרז

 פונקציונליות חלקית ומוגבלת   ••••

  פערי   בפועל  נדרש  #

1  

 תהלי� – מערכת הגבייה

קבלה והתאמה של 

תקבולי בנקי� מבוצע 

  באופ	 ידני

לא נמצא 

בתכנית 

  בודההע

הבעיה 

נותרה ללא 

  פתרו�

2  

 אי	 – מערכת נכסי 

אפשרות פונקציונאלית 

לניהול ממוחשב של 

: הכולל" ספר הקצאות"

מעקב אחר , קריטריוני�

  הקצאות

לא נמצא 

בתכנית 

  העבודה

הבעיה 

נותרה ללא 

  פתרו�

3  

 דיווח  – ח"מערכת הנה

על סיכומי הפקדות 

לקופות גמל עובדי� 

לא נמצא 

בתכנית 

הבעיה 

נותרה ללא 
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 מבוצע באופ	 ידני ולא

  ממוחשב

  פתרו�  העבודה

4  

� עדכו	 -  מערכת החינו

 2(הורי� גרושי�  

  )כתובות

לא נמצא 

בתכנית 

  העבודה

לדברי מנהל 

מערכות 

, המידע

  העדכו� בוצע

5  

 - מערכת פיקוח עירונית 

 -דוחות פיקוח עירוני  

שילוט , דוחות תברואה 

 –ואיכות הסביבה 

ה מספקת המערכת אינ

מענה להמש� הטיפול 

  בתהלי�

לא בוצע 

ממשק 

למערכת 

  לולוטק

הבעיה 

נותרה ללא 

  פתרו�

  

  ייחסות המבוקרתה

הביקורת התבססה על מסמכי המכרז בלבד ומשכ� נוצר פער בי	 הטענות " •

 :"למציאות הקיימת ברשות

 

 נדרש #
 ע  בדיקה לאחר בפועל המצב

  )לפי תגובת המבוקר( המחלקות

1 

 תהלי� – ייההגב מערכת

 של והתאמה קבלה

 מבוצע בנקי� תקבולי

 ידני באופ	

 עוברי  ופועלי  לאומי בנק

 בנק.  מלאה בצורה באוטומציה

 אי� 1ודיקסיה דיסקונט, מזרחי

 על ויתרו לכ� רבות פעולות

 תקציבי משיקולי, ההטמעה

 את להשאיר המשתמשת ודרישת

 . כפי הוא המצב

2 

 אי	 – נכסי  מערכת

 קציונאליתפונ אפשרות

 ספר "של ממוחשב לניהול

  טופל לא
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: הכולל" הקצאות

 אחר מעקב, קריטריוני�

 הקצאות

3 

  דיווח – ח"הנה מערכת

 הפקדות סיכומי על

 עובדי� גמל לקופות

 ולא ידני באופ	 מבוצע

 ממוחשב

 המערכות בכול ומופיע ס"במ מבוצע

 הנדרשות

4 

 עדכו	 1  החינו� מערכת

 )תכתובו 2  (גרושי� הורי�

 בית בדרישות פסיקת  ועומד טופל

 .בנושא המשפט

5 

 1  עירונית פיקוח מערכת

 -  עירוני פיקוח דוחות

 שילוט , תברואה דוחות

 – הסביבה ואיכות

 מספקת אינה המערכת

 הטיפול להמש� מענה

 בתהלי�

 העירייה. היטב עובד חנייה דוחות

 בדוחות לעבור בחרה לא עוד

 אי� ולכ� ממחושב לדוח" הגדולי "

 מבוצעת הדוחות הזנת .ממשק

 הקרובי  בחודשי  .ידנית בצורה

  אשר פיקוח למערכת מכרז יפורס 

  

 העדר אינטגרציה וסינרגיה בי� המערכות  ••••

  פערי   בפועל  נדרש   #

 אי	 – מערכת הגבייה  1

אינטגרציה בי	 מערכת 

הגבייה עירונית לכלל 

המערכות היוצרות חיוב 

  .בעירייה

א לא נמצ

  בתכנית העבודה

הבעיה נותרה 

  ללא פתרו�

 אי	 – מערכת הנדסה  2

ממשקי� בי	 מערכות הנדסה 

למרבית מערכות הליבה 

  .התפעוליות האחרות

לא נמצא 

  בתכנית העבודה

הבעיה נותרה 

  ללא פתרו�
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 אי	 ממשק – ח"מערכת הנה  3

לנתוני� המגיעי� ממערכת 

  הקופה הראשית

אי	 ממשק בי	 מערכת 

ערכת ניהול ערבויות למ

  פרוייקטי�

לא נמצא 

  בתכנית העבודה

הבעיה נותרה 

  ללא פתרו�

  

  התייחסות המבוקר

 ע  בדיקה לאחר בפועל המצב  נדרש #

לפי התייחסות (המחלקות 

 )המבוקר

 אי	 – הגבייה מערכת 1

 הגבייה מערכת בי	 אינטגרציה

 המערכות לכלל עירונית

 .בעירייה חיוב היוצרות

  נכסי  ממשק הופעל

 אי	 – הנדסה מערכת 2

 הנדסה מערכות בי	 ממשקי�

 הליבה מערכות למרבית

 .האחרות התפעוליות

 

 ממשק אי	 – ח"הנה מערכת 3

 ממערכת המגיעי� לנתוני�

  הראשית הקופה

 מערכת בי	 ממשק אי	

 ניהול למערכת ערבויות

 פרויקטי�

 לניהול מערכת קיימת לא

 ערבויות מערכת ,פרוייקטי 

 ללא לשל  ת�ני ולא עובדת

 התממשקות. בתוק� ערבות

   בוצעה לא ע"למג
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 תהליכי עבודה קשיחי  ולא תקיני  ••••

  פערי   בפועל  נדרש  #

1  

 ישנ� – מערכת הגבייה

מקרי� בה� החישובי� 

  :לדוגמא. אינ� נכוני�

חישוב גביית תשלומי�  �
 לגני הילדי�

גובה ריבית הפיגורי�  �
זהה , ע"המחושב במג

–נונה למחושב עבור אר
חישוב זה אינו נכו	 

  .ומנוגד לחוק

לא נמצא 

בתכנית 

  העבודה

הבעיה 

נותרה ללא 

  פתרו�

2  

/ מערכת המנהל  ההנדסי 

 –ע וייעודי קרקע "תב

אינה  התמיכה בוועדות

תומכת את התהליכי� 

  המקובלי� בעירייה

לא נמצא 

בתכנית 

  העבודה

הבעיה 

נותרה ללא 

  פתרו�

3  

 –  מערכת המנהל הנדסי

 כופה שימוש המערכת

, בטפסי� שקיימי� בה

חסרה גמישות בהתאמה של 

טפסי� לפי מאפייני 

  התהליכי� בעירייה

לא נמצא 

בתכנית 

  העבודה

הבעיה 

נותרה ללא 

  פתרו�

4  

� יש – מערכת החינו

אפשרות לקלוט תלמידי� 

ללא , ז שגוי.ע� מספר ת

במידה , התראת מערכת

לא , ומתבצעת קליטה כזו

 אלה, נית	 לבטל אותה

באמצעות הזנה פיקטיבית 

אשר תור� " עזיבה"של 

  במערכת" זבל"לריבוי נתוני 

לא נמצא 

בתכנית 

  העבודה

הבעיה 

נותרה ללא 

  פתרו�
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  התייחסות המבוקר

  

 נדרש #

 לאחר בפועל המצב

המחלקות  ע  בדיקה

לפי התייחסות (

 )המבוקר

1 

 מקרי� ישנ� – הגבייה מערכת

. נכוני� אינ� החישובי� בה�

  :מאלדוג

 לגני תשלומי� גביית חישוב �
 הילדי�

 המחושב הפיגורי� ריבית גובה �
 עבור למחושב זהה, ע"במג

 נכו	 אינו זה חישוב– ארנונה
 .לחוק ומנוגד

 בדיו� מצוי הנושא

 המשפט בבית עקרוני

 בכלל הא  ברור לא ולכ�

 בעיה קיימת

2 

 ע"תב / ההנדסי  המנהל מערכת

 בוועדות התמיכה – קרקע וייעודי

 התהליכי� את תומכת נהאי

 בעירייה המקובלי�

 ושינויי  התאמות בוצעו

 לרפורמה במערכת

 החדשה

3 

 המערכת –  הנדסי המנהל מערכת

, בה שקיימי� בטפסי� שימוש כופה

 טפסי� של בהתאמה גמישות חסרה

 בעירייה התהליכי� מאפייני לפי

 עדיי� א� תיקוני  בוצעו

 בהתאמות צור� יש

 סופיות

4 

 אפשרות יש – ינו�הח מערכת

 ז.ת מספר ע� תלמידי� לקלוט

 במידה, מערכת התראת ללא, שגוי

 נית	 לא, כזו קליטה ומתבצעת

 הזנה באמצעות אלה, אותה לבטל

 תור� אשר" עזיבה "של פיקטיבית

 במערכת" זבל "נתוני לריבוי

 תוק�
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 ביצועי  בעייתיי  של המערכת ••••

י המערכת ולא מבוצע לא בוצע סקר שביעות רצו	 המשתמשי� מביצוע .73

לא מבוצע מדג� , כמו כ	. ניטור אפליקטיבי לזמינות המערכות

למדידת זמני התגובה של תהליכי העבודה המרכזיי� במערכות 

  . השונות

מתשאול מספר עובדי� עלה כי לפחות חלק ממערכות המידע של  .74

חברת האוטומציה פועלי� באופ	 איטי ונתקעי� בתדירות גבוהה 

 .לא טופלו, ת שהיו טר� ביצוע המכרזולפיכ� הבעיו

  

  התייחסות המבוקר

" הביניי� תקופת "הסתיימה וטר� מאחר רצו	 שביעות סקר בוצע לא אכ	" •

 ."שכזה סקר לבצע אבקש האמור למרות, במכרז כהגדרתה

 לבחינת  משאבי� לפנות ביכולתי ואי	 מצומצ� במחלקה האד� וכח מאחר" •

 שהמערכות בידיעה נסתפק עתה לעתו ביקשתי לא לכ	 , הניתור תוצאות

 ".עובדות

 שהבדיקה תבוצע למול ראוי ביצועי מערכת מידע  כאשר מעונייני� לבחו	 " •

 את היה מקו� לבקש. י בחינה סובייקטיבית "ע ולא הניטור מערכת נתוני

 ."לאוטומציה מהחברה הנתוני�

. יההאוטומצ ממערכות ורק א� נובעת האיטיות בעיית כי מניחה הביקורת" •

 ."הזו בעת אותה להוכיח נית	 ולא בעייתית זו הנחה

 ומתמיד זוחל בקיצו. האחרונות בשני� סובלת  מידע מערכות מחלקת" •

 בחודש, ומעלה שני� 5 מזה הוחלפו לא העירייה ממחשבי  150 כ. בתקציביה

 מהיכ	 תשובה לספק יוכלו אשר חדשי� מחשבי� של בקליטה נחל הקרוב

 או תומ� שאינו והאקספלורר הישנה החומרה זו הא� ,האיטיות בעיית נובעת

 ."האוטומציה במערכות בעיה יש שאכ	

 ושימוש תמיכה כי בטוח  לא ממש אבל ייתכ	 כי הביקורת הערת את מקבל" •

 8 באקספלורר משתמשת העירייה. ביצועי� משפר היה אכ	 אחר בדפדפ	

י מיקרוספוט "מערכת אשר אינה נתמכת ע( מחשביה ברוב XP  הפעלה ומערכת

 שאינו מהאקספלורר נובעת האיטיות א� ברור לא ולכ	) יותר משלוש שני�

 הייתה  אחד מדפדפ	 ביותר תמיכה האוטומציה מערכות מביצועי עוד או נתמ�

 דרישה מסוג זה לא א�. קלות ביתר לאיטיות הגור� את לזהות לנו מאפשר
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 מהחברה אחד מדפדפ	 ביותר תמיכה כיו� לדרוש נית	 לא ולכ	 במכרז הוצגה

 ."לאוטומציה

  

 התייחסות הביקורת

  .הביקורת ביקשה לקבל נתוני ניטור א� לא קיבלה אות�

  

   דרישות נוספות מהספק הזוכה 3.3

בנוס' למת	 פתרונות ממוחשבי� לבעיות הקיימות במערכת המחשוב  .75

העירייה העלתה במסמכי המכרז ליקויי� נוספי� אשר הספקי� 

  :כלהל	, כנית העבודה שהגישו לעירייההזוכי� נדרשו לפתור בת

 –משתמשי� אינ� בקיאי� ואינ� מתודרכי� ביכולות המערכת   .א

המשתמשי� אינ� בקיאי� במלוא היכולות של המערכת איתה ה� 

עובדי� וכי ג� ההדרכות אשר בוצעו לא גישרו על הפער וחלק	 היו 

  .ברמה מקצועית נמוכה

א לידי ביטוי בכמות הדבר ב, תהליכי הדרכה והטמעה לא מספקי�

ההדרכות שאינה מספקת ובאיכות ההדרכות והתמיכה השוטפת 

  .שאינה תמיד ברמת המקצועיות הנדרשת

ישנ� מקרי� בה� תהליכי עבודה  – תלות גבוהה בספקקיימת   .ב

.  שוטפי� ע� המערכת מחייבת התערבות של תומכי� מצד הספק

וג ורר מצב זה יוצרת תלות גבוהה במוקד התמיכה של הספק 

 . השקעת זמ	 רבה בפניי התומכי� ובהמתנה לתגובת� ולסיוע מה�

  –רמת השירות של שירותי התמיכה במשתמשי העירייה נמוכה   .ג

 . הדבר בא לידי ביטוי בשביעות רצו	 נמוכה של המשתמשי�

ההסכ� –אי	 הסכ� התקשרות מסודר בי	 העירייה לספק   .ד

 רמת במתכונתו חסר מרכיבי� רבי� האמורי� להבטיח את

 .השירות ואת איכות השירות

העירייה ביצעה מכרז בו דרשה כי הספק הזוכה , ל"הנבשל הליקויי�  .76

כפי שסופקו עד אותו המועד , יספק את השירותי� הנדרשי� לעירייה

  .יקי� ויטמיע מערכות אשר יענו על צרכי העירייה/ובנוס' ישדרג

כפי , יהבשל אי קבלת תכנית העבודה הראשונית של חברת האוטומצ .77

אי� באפשרות הביקורת לבחו� את עמידת חברת , שהוגשה במכרז

 .האוטומציה בהצעה שהגישה
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  התייחסות המבוקר

 ."זו טענה מקבל אינני" •

 העבודה תכנית מבדיקת  "במפורש מצוי	 73 בדוח הביקורת סעי' 14 בעמוד" •

 תהאו לבקש נאלצה א� ג� (עבודה תוכנית קיבלה הביקורת...". עולה שקיבלנו

 ."אחת מפע� יותר

ניירת   עבודת הביקורת בבחינת את לבצע משיקוליה היא בחרה הביקורת" •

 ."ועל כ� אי	 לי אלא להצר בפועל הממצאי� בבחינת ולא המכרז 

 

  התייחסות הביקורת

 של חברת הראשוניתאת תכנית העבודה הביקורת לא קיבלה כי ,  בשניתיצוי	

  . כפי שהוגשה במכרז, האוטומציה

התקבלה תכנית העבודה הנוכחית אשר הינה כללית ושטחית ובהתא� אליה לא כ	 

  .נית	 היה לבצע את הבדיקות שנדרשו

 

כי בפועל לא נית� ולא יוש  פתרו� לבעיות הנוספות , יצוי�, ע  זאת .78

  :כלהל�, שהועלו על ידי העירייה במכרז

  :משתמשי  אינ  בקיאי  ואינ  מודרכי  ביכולות המערכת ••••

על הנדרשת לביצוע משתמשי  של ה תכנית הדרכות לא הוגשה

ולא נער� סקר מנת לשפר את יכולת השימוש במערכות המידע 

  .שביעות רצו� לבחינת איכות ההדרכות שבוצעו

כי בביקורות המבוצעות מול עובדי העירייה באגפי  השוני  , יצוי�

 אינ  יודעי  כיצד להפיק דוחות ממוחשבי   עובדיהעלה כי 

  .  המידעממערכות

 :תלות גבוהה בספק ••••

חברת האוטומציה נותרה החברה היחידה המספקת שירותי 

תחזוקה ופיתוח של מערכות המידע ולפיכ� לא פחתה תלות 

  . העירייה בספק

 :רמת השירות של שירותי התמיכה במשתמשי העירייה נמוכה ••••

לא נבחנה רמת השירות של חברת האוטומציה ושביעות רצו� 

מתשאול מספר עובדי  עלה כי . י התמיכההמשתמשי  משירות
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ראה הרחבה  (רמת שביעות הרצו� מתמיכת החברה נותרה נמוכה

  .)בנושא בהמש� הדוח

 :הסכ  התקשרות בי� העירייה לספק ••••

לא מבוצע א� , בעקבות המכרז שבוצע נחת  הסכ  התקשרות 

 . פיקוח נאות אחר יישו  התחייבויות חברת האוטומציה

  

  התייחסות המבוקר

 ."הדרכה בוצעה המערכות החלפת במסגרת" •

 כי לצפות ולכ	 נית	 המערכות שלב הטמעת את טר� סיימנו, כפי שציינתי כבר" •

כל  המערכות ויישו� ההטעמות חידוש ע� אשר יצטמצמו ידע קיימי� פערי

 ."מידע מערכות למחלקת איכותי אד� כח קליטת זאת ע�

 ."רוצה לינוק שהעגל ממה תריו להניק רוצה הפרה לעיתי� כי לזכור ראוי" •

 בצורה שולטי� אינ� משתחמשנו כי  לי ברור, מעלה האמור כל למרות" •

 פער בו זוהה  מקו� מאז כניסתי לתפקיד דאגתי שבכול ,.במערכות מושלמת

 ממשק, ילדי� גני רישו� (הרלוונטיי� העובדי� עבור הדרכה תבוצע שכזה

 .")חנייה תווי, נכסי�

 את תפחית ספק ע� התקשרות מש� הפחתת כי ההטענ את מקבל אינני" •

 בספק תלויה העירייה זה מסוג  במכרז .בספק העירייה של המוחלטת התלות

 תלות אותה ,ההתקשרות למש� קשר ללא ההתקשרות מש� כל למש� הזוכה

 ."שני� עשר או לשנה בהתקשרות קיימת

 נקלוטש ברגע תהיה חיצוני בספק התלות את לבטל נית	 בה היחידה הפע�" •

 מערכות ונבנה הרכש תקציב את נגדיל, מידע מערכות למחלקת עובדי� עשרות

שלנו וזאת ללא כל קשר  בספקי� תלויי� שנהיה כנראה אז ועד עצמאיות ליבה

 ."למש� ההתקשרות

 ראוי. משמועות ולא הניטור מערכת נתוני מול שתעשה ראוי ביצועי� בדיקות" •

 ."לאוטומציה מהחברה הנתוני� ולקבל את לבקש היה

 ועל השוני� התמיכה לשרותיי הפניות של מרכז דוח חודש בכול מקבל אני" •

 ."המכרז בהגדרות עמידה קיימת כי נראה פניו

 אינני  ברשותי המצויי� והתקציב האד� כח בנתוני 16 בסעי' שהסברתי כפי" •

  ".העירייה להנהלת כ� על והודעתי. ו"וכ פיתוחי�/הטמעה/פיקוח לבצע מסוגל
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  ייחסות הביקורת הת

הביקורת לא , לא קיבלנו נתוני ניטור מחברת האוטומציה, למרות שביקשנו

התבססה על שמועות אלא על שיחות ע� עובדי� וביצוע פעולות והפקת דוחות 

  .ממספר מערכות מידע

  

  )SLA(התקנת המערכות ועמידה באמנת איכות  3.4

 כללי 3.4.1

וה אמצעי  למסמכי המכרז ומהו4.4אמנת השירות נקבעה בסעי'  .79

  .לבחינת רמת השירות הניתנת על ידי הספק לעירייה

 ו על ידיכלי מדידה שהוצעבהתא� למדידת רמת השירות תבוצע  .80

 .ואושרו על ידי המזמי	הספק 

נקבעה תקופת מעבר המסתיימת במועד בו , בהתא� לתנאי המכרז .81

מערכות הספק יחלו לפעול בהתא� לנקבע בתנאי המכרז ולא יאוחר 

  .י� ממועד חתימת ההסכ� חודש6 - מ

  : על הספק לעמוד בתנאי� הבאי�תקופת המעברלצור� סיו�  .82

השלמת התאמת המערכות למאפייני� הפונקציונאליי�  .1

 . לעיל2המפורטי� בפרק 

ממשקי� מלאי� בי	 מערכות הליבה לבי	 עצמ	 למערכות הלוויי	  .2

 .  לעיל2 בפרק 2.3.2 כמפורט בסעי' –. GISולמערכת ה

 פתרו	 הטבלאות המשותפות כפתרו	 זמני עד השלמת הטמעת .3

 2 בפרק 2.3.2.2כמפורט בסעי' . למערכת ע� מאגר נתוני� יחיד

במידה והמערכת המוצעת אינה בעלת מאגר נתוני� אחד . (לעיל

 ).  ויחיד

 .השלמת התקנת כלל המערכות בייצור בהתא� לתוכנית העבודה .4

 . סיו� טיוב כתובות והסבת נתוני� .5

לויות ההדרכה לגורמי� המקצועיי� ולמשתמשי� השלמת כל פעי .6

 .מערכות הספק באופ	 שוט'ת באופ	 אשר יכלול הפעל

  לבחינת רמת השירות של הספק ) SLA(אמנת שירות  3.4.2

אמנת השירות נכנסת לתוקפה ,  למסמכי המכרז4.4בהתא� לסעי'  .83

  . שנקבעה במכרזמסיו� תקופת המעבר
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ל מערכת בהתא� בכנקבעת רמת השירות של חברת האוטומציה  .84

שנקבעו במסמכי שלה לעירייה ופרמטרי� " קריטיות"לדירוג ה

 .המכרז

לא בוצעה מדידה של א� אחד מהקריטריוני  שנקבעו במסמכי  .85

 :המכרז לבחינת רמת השירות של הספק לרבות

  , זמני פעילות המערכת ••••

  , זמני ההתאוששות מהתקלות ••••

  , )זמ� התגובה בביצוע הפעולות(ביצועי המערכת  ••••

  מינות מוקדי התמיכה של חברת האוטומציה ז ••••

 .שביעות רצו� המשתמשי  מביצועי מערכות המידע ••••

  

  התייחסות המבוקר

 זמני, המערכת פעילות זמני נבחנו /נבדקו לא כי הביקורת ההערה את מקבל" •

) הפעולות בביצוע התגובה זמ	 (המערכת ביצועי, מהתקלות ההתאוששות

  ."המידע מערכות ימביצוע המשתמשי� רצו	 שביעות

 א�" המעבר תקופת "שלב בסיו� להיבדק אמורי� אלו מדדי� המכרז פי על

 .זה שלב את סיימנו לא עדיי	 פעמי� מספר כבר שכתבתי כפי

 החברה של התמיכה זמינות "נבדקת לא כי הביקורת טענת את מקבל אינני" •

 ,תגובהה זמני את המכיל חודש כל דוח מקבל ואני וזאת מאחר" לאוטומציה

 ."והתשובות השאלות

 אד� לכח הקשור בכול בחסר לוקה מחלקתי כי לציי	 לנכו	 מוצא אני שוב" •

 ."המכרז דרישות אחר ולעקוב להטמיע והיכולת

 

86.  �מדידת רמת השירות של הספק הינה מורכבת א� הכרחית לצור

בחינת עמידתו בתנאי המכרז וחיובו בשיפור ופיתוח מערכות המידע 

 . השירות הניתנת לאזרחי הקיימות ורמת

כי בביקורות הנערכות באגפי העירייה עולה כי לפחות חלק , יצוי� .87

בעיקר בעת הפקת , ממערכות המידע פועלות בצורה איטית ביותר

וכי שביעות הרצו� של עובדי העירייה ממערכות , שאילתות ודוחות

 .הינה נמוכה ביותר, המידע
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  התייחסות המבוקר

 לבצע בדיקה מקיפה לבירור מה� בכדי הדברי� דקונב היכ	 לדעת אבקש" •

 ."לכ� הגורמי�

 

  :להל	 רמות הקריטיות שהוגדרו למערכות המידע העיקריות .88

 סיווג קריטיות מערכת

 1 גבייה

 1  ארנונה

 1 ח ותקציב"הנה

 2 מערכות הנדסה

 2 א"שכר וכ

 2 חניה

 2 פיקוח

 2 רכש ולוגיסטיקה

 2 חינו�

 2 רווחה

  

מותרת חוסר :  הינה1 מבחינת מערכות מסיווג קריטיות המשמעות*

 .עד חצי שעה בשבועזמינות מצטברת של 

מותרת חוסר :  הינה2המשמעות מבחינת מערכות מסיווג קריטיות *

 .עד שעה וחצי בשבועזמינות מצטברת של 

  

  :להל	 פירוט הפרמטרי� לקביעת רמת השירות של הספק

 תחזוקה/תחו  תפעול 'מס

  המערכתזמינות 1

 התאוששות מתקלות 2

 ביצועי המערכת 3

4 
 Help(י תמיכה /ביצועי מוקד

Desk( 

 שביעות רצו	 המשתמשי� 5

 פיתוח שינויי� ושיפורי� 6
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 :זמינות המערכת .1

כאשר , מערכות המידע סווגו ברמת קריטיות בהתא� לחשיבות	

בהתא� לרמת סיווג המערכת נקבע מש� הזמ	 המקסימאלי בו 

  : כלהל	, השבתת המערכת ביחס לכל זמ	 פעילותהמותרת 

סיווג 

 קריטיות

Up-

Time 

1 99.00% 

2 97.00% 

  

 :זמני התאוששות מתקלות .2

סובלות מתקלות לאור� תקופת , טובות ככל שיהיו, מערכות מידע

חברת האוטומציה התחייבה לטפל , בהסכ� ובמכרז. השימוש בה	

  :במקרי� של תקלות תו� פרק זמ	 שלהל	

סיווג 

 קריטיות

מש� התאוששות  דרישה

 ממוצע

התאוששות מתקלה 

  קריטית

  1  ' דק60

  

 'דק80 התאוששות מתקלה

התאוששות מתקלה 

 קריטית

 2 'דק80

  '  דק120  התאוששות מתקלה 

  

 :ביצועי המערכת .3

ביצועי המערכת הינו מדד הבוח	 את רמת מהירות ביצוע 

כרז שבוצע על ידי במ. העיקריות הנדרשות מהמערכתהפעולות  

חברת האוטומציה התחייבה לעמידה בביצועי מערכת , העירייה

  :שלהל	
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 אופ� המדידה פעולה
זמ� ביצוע 

 מרבי

כניסה למערכת 

והעלאת מס� אימות 

 משתמש

על לינק המערכת " קליק"מרגע ה ה(

 ).ועד להצגת מס� אימות משתמש
  שניה1

 העלאת תפריט ראשי

הכניסה על כפתור " קליק"מרגע ה ה

למערכת ועד יכולת המשתמש לבצע 

 .בחירה בתפריט הראשי

  שניות5

העלאת מס� להזנה 

וקליטת פרטי� 

 )טקסטואלי וגראפי(

טופס הנבחר /על המס�" קליק"מרגע 

דר� עלייתו המלאה ועד יכולת 

בחירה / המשתמש להזי	 נתוני�

 .נוספת

  שניות2

 אחזור מסמ� סרוק
� ש� המסמ/'על מס" קליק" מרגע 

 ועד להצגתו
  שניות3

  שאילתה/הצגת דוח

 ) רשומות500,000עד (

על ש� הדוח ועד הצגת " קליק"מרגע 

על " קליק"הדוח על המס� או מרגע 

ועד הצגת תוצאות " בצע"כפתור 

 .השאילתה על המס�

  שניות30

עד (צירו' קבצי� 

1Mb( 

על כפתור צירו' הקוב. " קליק"מרגע 

ה ועד יכולת המשתמש לבצע פעול

 .חדשה

  שניות15

העלאת מערכת 

 –) WEB(אינטרנטית 

מידע ונתוני� 

 טקסטואליי�

על הקישור לאתר ועד " קליק"מרגע 

יכולת המשתמש לבצע בחירה נוספת 

 .באתר

  שניות5

  

 :)Help Desk(ביצועי מוקד התמיכה  .4

חברת האוטומציה התחייבה לאספקת שירותי תמיכה טלפונית 

רמת , בהתא� למכרז. עובדי העירייהלטיפול בפניות ובעיות של 

שירות התמיכה הטלפונית של חברת האוטומציה נבחנת בהתא� 

, למש� הזמ	 שחול' עד למת	 מענה לכל פניה המתקבלת במוקד

ואחוז הפניות ) ננטשו(אחוז השיחות של העובדי� שלא נענו 
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, שנפתרו על ידי חברת האוטומציה לאחר פניה אחת בלבד למוקד

  :כלהל	

 אופ� המדידה ולהפע #
ביצוע 

 ממוצע

1 
זמ	 המתנה 

 בכניסה למוקד

נמדד על פי ס� כל הקריאות 

 .בתקופת המדידה
  שניות35

 אחוז נטישות 2
נמדד על פי ס� כל הקריאות 

 .בתקופת המדידה
10% 

3 

אחוז קריאות 

  שנפתרו

 במענה אחד

נמדד על פי ס� כל הקריאות 

 .בתקופת המדידה
 50%לפחות 

  

  :	 המשתמשי�שביעות רצו .5

סקר שנתי במסגרתו תימדד שביעות רצו	 העירייה נדרשת לבצע 

  . המשתמשי�

הסקר יבוצע באמצעות שאלוני� שיופצו למדג� מייצג של 

תו� דגש על ייצוג כל סוגי המשתמשי� , משתמשי המערכת

  . והמודולי� במערכות

הציו	 בגי	 שביעות רצו	 המשתמשי� יחושב לפי ממוצע תוצאות 

  י משתמשי המערכת"י� אשר ימולאו עהשאלונ

  : הספק יידרש להבטיח

 בתו� השנה הראשונה בסקר 75ציו	 שביעות רצו	 מינימלי של  •

  . שביעות הרצו	 בכל שנה

החל מהשנה השנייה יידרש הספק להציג שיפור של מינימו�  •

 ושמירה על ציו	 זה 90 עד לציו	 של -  בציו	 הכולל 7%

  .בהמש�

  

  :)ש"שו(בפיתוח שינויי� ושיפורי� דרישות רמת השירות  .6

סעי' זה מגדיר את דרישות רמת השירות בפיתוח שינויי� 

  . במערכת) ש"שו(ושיפורי� 
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אשר אושר , הדרישות להל	 מתייחסות לכל שינוי ושיפור במערכת

ז "י המזמי	 לאחר אפיו	 השינוי והגדרת היק' השעות והלו"ע

  .למימושו

 10% - ת לא יחרוג ביותר משיפור במערכ/ מש� ביצוע השינוי 

על ידי העירייה עבור כל ממש� הביצוע המתוכנ	 שיאושר 

  .שיפור/שינוי

ויתבצע  Z totalחישוב הציו	 המשוקלל של רמת השירות הכוללת יכונה 

  :בהתא� ליחס שלהל	

 משקל תחו  נמדד מדד

Z1 25% זמינות המערכת 

Z2 25% זמני התאוששות מתקלות 

Z3 30% ביצועי המערכת 

Z4  10%זמינות ביצועי מוקד 

Z5 משתמשי� 	10% שביעות רצו 

  

חישוב הציו	 המשוקלל של רמת השירות בפיתוחי� ובשינויי� יעשה 

  .Zש"שו  בלבד ויכונה6בהתא� לנקבע בסעי' , בנפרד

 בגי� אי עמידה בתנאי רמת השירותקיזוז תשלומי הספק  3.4.3

ר את תנאי הס' בה� על  במסמכי המכרז מגדי4.4 לנספח 9סעי'  .89

  :כלהל	, הספק לעמוד

 .80 –שנתי נמו� מ  TotalZ ציו	 רמת שירות .1

  . 75-  שנתי נמו� מZש"שוציו	  .2

 .70 –ציו	 רמת שירות לתחו� בודד בשני רבעוני� רצופי� נמו� מ .3

 8 שאינה נפתרת תו� שסווגה כקריטיתתקלת ביצועי� במערכת  .4

 .שעות

 .75 – קט	 מציו	 סקר שביעות רצו	 של משתמשי� .5
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, במקרה בו הספק לא יעמוד בתנאי ס' שנקבעו לאיכות עבודתו .90

 50,000העירייה רשאית לחייב את הספק בפיצוי כספי מוסכ� של 

 .ח"ש

91. � :לא נמדדת רמת איכות השירות של חברת האוטומציה ובשל כ

לא מקוזזי  התשלומי  המשולמי  לחברה בהתא  לאיכות  •

 .בתנאי המכרזכנקבע , השירות שנתנה לעירייה

לא נבחנת עמידת רמת השירות של הספק בתנאי הס� של המכרז  •

במקרה בו לא עמד , ולא הוטל עליו לשל  את הפיצוי המוסכ 

  .בתנאי הס� לאיכות השירות

כי א  לא היו נקבעי  בתנאי המכרז מדדי האיכות , לא מ� הנמנע .92

יכות כי תשלומי הספק הזוכה יקוזזו בהתא  לא, ל ולא היה נקבע"הנ

היו מתקבלות במכרז הצעות נמוכות משמעותית , השירות שתימדד

 .מאלו שהתקבלו

  

  התייחסות המבוקר

 לטובת איכותי אד� כח יוקצה לא עוד כל א� הביקורת הערת את מקבל" •

 ."לבצע אוכל לא העניי	

 זה נטע	 ליקוי בי	 הביקורת שעשתה הקשר את לקבל שאי	 נראה זאת ע� יחד"

 להניח מאוד וקשה הדברי� בי	 קשר אי	. במכרז שהוגשו תההצעו סכו� לבי	

 ועל העירייה תעמוד מה על להניח יכלו אי�. שכ	, כזה קשר ראו המציעי� כי

  "?לא או קנסות תשית הא�? לא או תפקח הא�? לא מה

    

  התייחסות הביקורת

ה כי היכרות חברת האוטומציה את עובדי העירייה ודרישותיה� עלול, לא מ	 הנמנע

  .הייתה להעניק לה יתרות בסעיפי� שפורטו על ידי מנהל מערכות המידע

 

במקרה בו רמת שירות ,  למסמכי המכרז5בהתא� לסעי' , בנוס' .93

יותר קנס על , בהתא� למנגנו	 המדידה שיקבע, 91 - תקבל ציו	 נמו� מ

 :כלהל	, הספק כאחוז מהתשלו� לו הוא זכאי
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  (%)1גובה הקנס ב  ציו� רמת שירות  #

 עבור כל נקודה 0.625% –קנס   ומטה69 1

100  

 עבור כל נקודה 0.500% –קנס  70-75 2

100  

 עבור כל נקודה 0.375% –קנס 76-80 3

100 

 עבור כל נקודה 0.250% –קנס  81-85 4

100   

 עבור כל נקודה 0.125% –קנס  85-90 5

100   

 אי	 קנס 91-95 6

 0.375% * 24הקנס יהיה , 76= א� ציו	 רמת השירות :לדוגמה * 

 מסכו� סל השירותי� הכללי 9%יופחתו , לפיכ�. 'נק 9.00% =

  .המגיע לספק באותו רבעו	

  

על מחלקת המחשוב למדוד את ציוני איכות השירות של חברת  .94

האוטומציה ולבחו� את האפשרות לקזז לחברה את התשלומי  באופ� 

 .�ככל שימצא לנכו, טרואקטיביר

בחצי השנה הראשונה לאחר ,  למסמכי המכרז4.4בהתא� לסעי'  .95

קנסות יוטלו על הספק תקופת המעבר תימדד רמת השירות א� לא 

רמת השירות  ,שלאחר מכ	 היה ובחצי השנה .בגי	 אי העמידה ביעדי�

יופעל מנגנו	 הקנסות על כל , של הספק לא תעמוד ביעדי� שנקבעו

  .קופההת

על העירייה למדוד את רמת השירות של חברת , בשל האמור .96

 ולקנוס את החברה בהתא� לציוני 2012האוטומציה החל משנת 

  .2013איכות השירות משנת 
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  פורטל שירות  3.4.4

על חברת האוטומציה להקי� ,  למסמכי המכרז4.4.8בהתא� לסעי'  .97

וני רמת צפייה במידע ובנתהעירייה פורטל שירות אשר יאפשר לנציגי 

 .  באופ	 שוט'השירות המעודכני�

חברת האוטומציה לא סיפקה לעירייה ,  למכרז4.4.8בניגוד לסעי�  .98

פורטל המאפשר שקיפות נתוני  וצפייה במדדי האיכות  לעמידה 

 .בהסכ  שרות בהתא  לנדרש במכרז

  : נתוני� אודותלהכיל הפורטל על בי	 היתר  .99

ערכת ורשת התקשורת מדדי רמת השירות לרבות רמת זמינות המ •

)Uptime(.  

 . סטאטוס הטיפול בפניות למוקד התמיכה •

ל עבור "כנ) כולל היסטוריה(תוצאות מדידת הביצועי� האחרונה  •

 . ר"מדדי ש

. שאילתות אחזור רמות השירות השונות/ דוחות10הפורטל יכלול  .100

 Drill Downדוחות אלו יוגדרו בתקופת המעבר ויאפשרו יכולת של 

 . עד לרמת הנתו	 הבודד–מ בעירייה "' משל נציגי אג

  

  התייחסות המבוקר

 עד בפורטל יישו� את לדחות ביקשה העירייה הביקורת הערת את מקבל" •

  ."בהקד� זה שלב לקיי� מהחברה אבקש, הביניי� שלב לסיו�

  

  תחזוקה מונעת 3.4.5

ספקי תחזוקת מערכות המידע נדרשי� לבצע פעולות תחזוקה מונעת  .101

 .ות המידע ועודלמניעת תקלות במערכ

הצעת חברת האוטומציה לא כללה פירוט של פעולות התחזוקה  .102

המונעת שהחברה תבצע בכל אחת ממערכות המידע לצור� מניעת 

 . 'תקלות במערכות וכו

כי בפועל לא נמצאו בביקורת מערכות ניטור אפליקטיביות , יצוי� .103

 ומערכות נוספות המסייעות לזיהוי מוקד  ומניעת תקלות במערכות

  .המידע השונות
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לגבי כל אחד ממרכיבי המערכת ,  למסמכי המכרז4.5.1בהתא� לסעי'  .104

תוכנות , תוכנות תשתית, ציוד קצה, רשתות תקשורת, ציוד מרכזי(

שבה� הוא , השיטות והנהלי�על המציע לפרט את , )'יישומיות וכדו

  . יעשה שימוש במסגרת התחזוקה המונעת

יפולי� המונעי� שהוא יבצע פרט את סוגי הטלהמציע בנוס' על  .105

במסגרת תחזוקת המערכת ואת תדירויות הטיפולי� המונעי� 

במיוחד יתייחס המציע לנקודות . למרכיבי� המרכזיי� של המערכת

 :הבאות

  .הבטחת רציפות השירות בזמ	 ביצוע פעולות של תחזוקה מונעת .1

  .בדיקות תקינות למניעת תקלות .2

 .פעולות בתחו� אבטחת מידע .3

  

  שברתחזוקת  3.4.6

ספקי תחזוקת מערכות המידע נדרשי� לבצע פעולות תחזוקת שבר על  .106

מנת לסייע לעירייה להתמודדות במקרה בו נגר� נזק פיזי לאחד 

תוכנות , ציוד קצה, רשתות תקשורת, ציוד מרכזי(ממרכיבי המערכות 

 .)'תוכנות יישומיות וכדו, תשתית

וקת השבר הצעת חברת האוטומציה לא כללה פירוט של פעולות תחז .107

 .שהחברה תבצע ונהלי העבודה לפיה  עליה לפעול

לרבות , כי בפועל לא נמצאו נהלי עבודה לטיפול במקרי שבר, יצוי� .108

 להתמודדות ע  מקרה אסו� ושבר של מערכות המידע DRPתכניות 

 .השונות

לא הוגדרו תחומי האחריות של חברת האוטומציה לטיפול , כמו כ� .109

שירות שהחברה נדרשת לספק לעירייה במקרי שבר ולא ברור מהו ה

  .בנושא

זה מתייחס לפעולות שהספק יידרש לנקוט במקרי� של  4.5.2סעי'  .110

כפי שה� מוגדרי� בהסכ� רמת השירות , שברי� ואסו	, תקלות

  ). 4.4בנספח (

, השיטותהספקי� נדרשו לפרט את , לגבי כל אחד ממרכיבי המערכת .111

 גרת ביצוע תחזוקת שבר שימוש במסויעששבה� , הנהלי� והאמצעי�

  .של מרכיבי המערכת
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  תכנית עבודה שנתית .10

תחו� בזמ	 ובמשאבי� שמגדיר בי	 , תכנית עבודה הינה מתווה מפורט .112

הגור� , אופ	 ביצוע הפעולות,  את הפעולות שעל המחלקה לבצעהיתר

ולבסו' בחינת  יעדי�, משאבי�, ז"לו, האחראי על ביצוע כל פעולה

 . חד מהיעדי� שנקבעועמידת המחלקה בכל א

שוטפת של היחידה הפעילות על תכנית העבודה לכלול פירוט של ה .113

 הנדרשי� לביצוע תו� התבססות על התייעלותהשיפור והותהליכי 

  .הקיימי�משאבי� ההערכת מסוגלות ו, ביצועי וניסיו	 העבר

  :מחלקת מערכות מידעסעיפי התקציב העיקרי של להל	  .114

   

  ו סכ  משימה  תחו  פעילות 

אחזקה שוטפת 

של רשת המחשוב 

העירונית 

  והטמעתה

ניהול הקשר ופיקוח על קבלת 
מהחברה שירותי� 

'  לרבות צד גלאוטומציה
  . וקומפלוט

כולל מתאמת מטע� החברה 
המוצבת בעירייה לצרכי 

  . תמיכה שוטפי�

1,525,000 5   

ניהול הקשר ופיקוח על קבלת   
  .שירותי� מבתי תוכנה נוספי�

180,0005    
  

    1,705,000 2   

 

 עבודה תוכנית מידע מערכות למחלקת קיימתלא כי , בביקורת נמצא .115

 ומכרז הליבה מערכות בנושאי פיתוחי  או יישו /מעקב/מימוש לגבי

  .האוטומציה

  

  התייחסות המבוקר

לקליטת  ועד עבודה תוכנית לבנות נוכל  העניי	 לטובת אד� כח שאקבל ברגע" •

  ."לממשה יכולת לנו שכזו מאחר ואי	 תוכנית תלבנו סיבה אי	 כח האד� 
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  דוח ביקורת בנושא

בישיבות חברי מועצה נוכחות 

  מועצת העירייה
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 נוכחות חברי מועצה בישיבות המועצה 

  

  מבוא

זהו גו' . מועצת העירייה הינה מעי	 בית הנבחרי� של השלטו	 המקומי 

יוז� ומשפיע על חייה� של התושבי� , מבקר , מפקח , מחוקק 

מתוק' כ� חברי המועצה שנבחרי� . המתגוררי� בתחו� העירייה 

פועלי� , בבחירות דמוקרטיות פועלי� כנציגי הציבור שבחר בה�  

כמעי	 חברי כנסת של אותו מתח� רשות ומהווי� את לב ליבה של 

ענייני הכספי� של העירייה  ניהול , חקיקת עזר : העשייה המקומית כגו	

  .וכדומה

למימוש תפקיד� על חברי המועצה מוטלת החובה להשתתת' בישיבות 

  . המועצה 

  :להל	 הוראות פקודת העיריות הנוגעי� למועצת העירייה 

  י המועצהמספר חבר

ברי� של מועצה העומדת לבחירה ייקבע על ידי מספר הח  )א(  .19

 למספר התושבי� השר לפי הטבלה הנתונה להל	 בהתא�

ל לפי י� המתנהשהיו רשומי� ביו� הקובע בספר התושב

  לתחו�והנוגע, 1949-ט"תש, פקודת מרש� התושבי�

 תעודה מאת השר המעידה על מספר זה תשמש; הריעיה

  :זו הטבלהו; נהותכת לתכח היאר

  י המועצהמספר חבר שבי�מספר התו  הסוג  

  9  5,000עד   'א  

  15ד  ע9  25,000 עד 5,001-מ  'ב  

  21 עד 15  100,000 עד 25,001-מ  'ג  

  31 עד 21  100,000-למעלה מ  'ד  

  ונה  התחלת כה

הבחירות הכריז עליה� ה שפקיד  בבחירות למועצמועמדי�  )א(  .24

 לחוק הרשויות 46ה לפי סעי' מועצכמי שנבחרו חברי 

, )חירות חוק הב–להל	  (1965-ה"התשכ, )בחירות(המקומיות 

 66ועצה בפרוטוקול שנוהל לפי סעי' או שנקבעו כחברי המ

;  ימי� לאחר יו� הבחירות21יתחילו לכה	 , לחוק הבחירות
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) ב(9ה לפי סעי' יות העירשרות לראזות חוירהתקיימו בח

ירת ראש הרשות וסגניו בח(ת  המקומיותויושרהלחוק 

רי� מו המועמדי� האיתחילו, 1975-ה"התשל, )וכהונת�

  .ת החוזרות ימי� לאחר יו� הבחירו21לכה	 

 ימי� מיו� 14תקיי� את ישיבתה הראשונה תו� המועצה   )ב(  

  ).א(התחלת כהונת� של חברי המועצה כאמור בסעי' קט	 

  הצהרת אמוני  של חברי המועצה

ע� כינוסה של ישיבת המועצה הראשונה לאחר הבחירות   )א(  .א24

  :ואלה דברי ההצהרה; יצהיר חבר המועצה אמוני�

לשמור אמוני� למדינת ישראל ולמלא באמונה את אני מתחייב "

  ".שליחותי במועצה

לא ייהנה , חבר המועצה שלא הצהיר את הצהרת האמוני� )ב(  

לרבות זכות ההצבעה במועצה , מזכויותיו של חבר המועצה

  .כל עוד לא הצהיר, ובועדותיה

או שהיה , חבר המועצה שלא נכח בישיבת המועצה הראשונה  )ג(  

יצהיר את הצהרת האמוני� בישיבה ,  לאחר מכ	לחבר המועצה

  .הראשונה שבה הוא נוכח

  כהונהרציפות ה

מועצה  הדיקפתכנס לה עד שתיימת תמשי� בתפקידמועצה קי  .25

  .חדשה

  המועצהיבות העדר מיש

,  שנעדר מישיבות המועצה שלושה חדשי� רצופי�צהועחבר מ )א(  .123

שלושה חדשי�  ב א� היו–יבות רצופות או שנעדר משלוש יש

מלבד א� , היות חבר המועצה ל יחדל–פחות משלוש ישיבות 

הגנה לישראל או -נעדר בגלל מחלה או בגלל שירות בצבא

 וא ובתנאי שראש העיריה, המועצה שניתנה מראש שותרב

  ).ב(עי' קט	 סונה שלח לו הודעה לפי ממה

 המועצה מישיבותודש השני להעדרו של חבר המועצה בתו� הח  )ב(  

, הכל לפי המאוחר, או מיד אחרי הישיבה השניה שממנה נעדר

	 את ישיבות ייתצ שישלח לו ראש העיריה הודעה בכתב

ה הודעה; י' זהעס לש אהמועצה שמה	 נעדר ואת נוסחו המל
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תישלח לחבר המועצה במכתב רשו� לפי מענו הידוע לאחרונה 

  . יישלח במכתב רשו� לממונהנהוהעתק ממ

ר המועצה הודעה כאמור בסעי' קט	 עיריה לחבראש הלח לא ש  )ג(  

, 	כת שו� שבעה ימי� מיו� שדרש ממנו הממונה לעות) ב(

 קתעהו ח הממונה לחבר המועצה את ההודעה האמורהליש

  .ראש העיריהלכתב רשו� ח במממנה ישל

  מועצה והנוהל בה�ישיבות ה

זימונ	 והנוהל בה	 יהיו לפי התקנו	 , מועצהישיבות   )א(  .136

  .השבתוספת השני

, ר ועדת הפני� ואיכות הסביבה של הכנסתבאישו, �שר הפני  )ב(  

  .רשאי לשנות את הוראות התקנו	

  חיתתוהחוקי ופני� חישוב המ

עת מספר חברי המועצה הדרוש למני	 חוקי של לש� קבי  )א(  .137

המועצה יראו את המספר הכולל של חברי המועצה שצרי� 

  .חרונב ולהיה לבחר� כאי

  למטהדע, איה שבהסימאיזו , ר חברי המועצהפחת מספ  )ב(  

שות רשאי השר לע, החוקי שנקבע בתקנות הנוהלמהמני	 

  :אחת מאלה

  ;שהמועצה תיחשב כמועצה שחדלהלהורות   )1(

שייערכו בחירות למילוי המקומות שנתפנו להורות   )2(

  ;במועצה

נו נשי� כשירי� להיבחר חברי מועצה שיכהלמנות א  )3(

   מועצה במקומות שנתפנוכחברי

  עצהמקו  במוינוי תוצאות פ

שו� פעולה או הלי� של מועצה או של , )ב(137מור בסעי' בכפו' לא  .138

שנתפנה ד ועדה מועדותיה לא יהיו נטולי תוק' משו� כ� בלב

  .מקו� במועצה

  ותחזקת כשר

  –לא הוכח היפוכו של דבר יראו כל עוד   )א(  .139

ה ה של מועצה או של ועדה מועדותיה שנתקבלכל ישיב  )1(
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  ;ה שנתכנסה ונתקיימה כהלכ כישיבה– טהבה החל

  ;סגולות הכשרה כדי	 כבעלי –בישיבה כחו י� שנכל האנש  )2(

שהוקמה כהלכה  כועדה – שדנה בעני	 פלוני כל ועדה  )3(

ומוסמכת לדו	 בעני	 שפורש בפרוטוקול של ההחלטה 

  .שנתקבלה

 א�המוחזק בהת, ל של החלטות מישיבות המועצהקווטופר )ב( 

  .תפסוניתקבל כראיה בלי צור� בהוכחה , לוהנות הנלתק

  

  

להלן ממצאי הבדיקה לגבי השתתפות חברי מועצת העירייה בישיבות המועצה בשנת 

2014:   
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    מועצה הנוכחות חברי מועצה בישיבות   

            

            

 סוג הישיבה
לא מ	 
 המניי	

מ	 
 המניי	

מ	 
 המניי	

לא מ	 
 המניי	

מ	 
 המניי	

לא מ	 
 המניי	

מ	 
 המניי	

לא מ	 
 מ	 המניי	 המניי	

מ	 
 המניי	

מ	 
 המניי	

מספר 
 9 8 7 6 6 5 5 4 4 3 3 ישיבה

 תארי�

2
9

/0
1

/2
0

1
4

 

0
2

/0
2

/2
0

1
4

 

0
9

/0
3

/2
0

1
4

 

0
6

/0
4

/2
0

1
4

 

0
6

/0
4

/2
0

1
4

 

1
1

/0
5

/2
0

1
4

 

1
1

/0
5

/2
0

1
4

 

0
1

/0
6

/2
0

1
4

 

0
8

/0
6

/2
0

1
4

 

0
6

/0
7

/2
0

1
4

 

0
7

/0
9

/2
0

1
4

 

יצחק 
 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 רוכברגר

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 שירה אבי�

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 טל עזגד

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 גיא קלנר

 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 דוברת וייזר

שמואל 
 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 גריידי

יעקב 
 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 קורצקי

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 עיד� למד�

ריס אי
 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 קלקא

 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 נורית אבנר

אהרו� 
אלמוג 
 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 אסולי�

 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 רפאל בראל

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 אבי גרובר

רות 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 גרונסקי

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 עידו כחלו�

                        

כ "סה
 6 13 13 14 12 13 13 12 12 13 14 משתתפי 
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סוג 
 הישיבה

לא מ	 
 המניי	

לא מ	 
 המניי	

מ	 
 המניי	

לא מ	 
 המניי	

לא מ	 
 המניי	

לא מ	 
 המניי	

מ	 
 המניי	

לא מ	 
 המניי	

מ	 
 המניי	

לא מ	 
 המניי	

מספר 
 14 13 13 11 11 10 9 10 8 7 ישיבה

 תארי�

1
0

/0
9

/2
0

1
4

 

2
1

/0
9

/2
0

1
4

 

1
9

/1
0

/2
0

1
4

 

2
9

/1
0

/2
0

1
4

 

2
9

/1
0

/2
0

1
4

 

0
4

/1
1

/2
0

1
4

 

0
4

/1
1

/2
0

1
4

 

1
8

/1
1

/2
0

1
4

 

0
7

/1
2

/2
0

1
4

 

2
3

/1
2

/2
0

1
4

 

יצחק 
 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 רוכברגר

שירה 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 אבי�

 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 טל עזגד

 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 גיא קלנר

דוברת 
 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 וייזר

שמואל 
 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 יידיגר

יעקב 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 קורצקי

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 עיד� למד�

איריס 
 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 קלקא

נורית 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 אבנר

אהרו� 
אלמוג 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 אסולי�

רפאל 
 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 בראל

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 אבי גרובר

רות 
 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 גרונסקי

עידו 
 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 כחלו�

                      

כ "סה
 11 10 12 14 14 12 14 15 7 10 משתתפי 
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  סיכו  נוכחות חברי מועצה בישיבות המועצה 

  

  

כ "סה
  חסר נוכח  ישיבות

נוכחות 
 באחוזי�

יצחק 
 43% 12 9 21 רוכברגר

 100% 0 21 21 שירה אבי�

 90% 2 19 21 טל עזגד

 81% 4 17 21 גיא קלנר

 86% 3 18 21 דוברת וייזר

שמואל 
 62% 8 13 21 גריידי

 90% 2 19 21 יעקב קורצקי

 100% 0 21 21 עיד� למד�

 71% 6 15 21 איריס קלקא

 76% 5 16 21 נורית אבנר

אהרו� אלמוג 
 81% 4 17 21 אסולי�

 67% 7 14 21 רפאל בראל

 100% 0 21 21 בי גרוברא

 86% 3 18 21 רות גרונסקי

 76% 5 16 21 עידו כחלו�

  

 – ישיבות מ	 המניי	 ו 10 ישיבות מועצה מה� 21 התקיימו 2014במהל� שנת  .1

 . ישבות מועצה שלא מ	 המניי	 11

  חברי  נכחו בכל הישיבות שהתקיימו3נמצא כי מקרב חברי המועצה רק  .2

 שנעדר מישיבות המועצה שלושה צהועחבר מ) א(123כאמור בהתא� לסעי'  .3

שלושה  ב א� היו–או שנעדר משלוש ישיבות רצופות , חדשי� רצופי�

מלבד א� נעדר , היות חבר המועצה ל יחדל–חדשי� פחות משלוש ישיבות 
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המועצה שניתנה  שותרהגנה לישראל או ב-בגלל מחלה או בגלל שירות בצבא

 עי' קט	סונה שלח לו הודעה לפי ממה וא יהיובתנאי שראש העיר, מראש

חבר מועצה אחד  , נכח בשש ישיבות רצופותנמצא כי חבר מועצה אחד לא  .4

לא נכחו בשלוש ושני חברי מועצה  , פעמיי  בארבע ישיבות רצופותלא נכח 

הביקורת מציינת כי בהתא  להוראת החוק חברי מועצה . ישיבות רצופות 

היו אמורי  לחדול מלכה� כחברי ) לאחר קיו  ההלי� הקבוע בחוק (אלה 

  . מועצה 

ודש השני להעדרו של חבר המועצה בתו� הח) ב (123כאמור בהתא� לסעי'  .5

הכל לפי , יה שממנה נעדריאו מיד אחרי הישיבה השנ המועצה מישיבות

	 את ישיבות המועצה ייתצ שה הודעה בכתביישלח לו ראש העירי, המאוחר

ה תישלח לחבר המועצה הודעה; ' זהיעס לש אשמה	 נעדר ואת נוסחו המל

 יישלח במכתב רשו� נהבמכתב רשו� לפי מענו הידוע לאחרונה והעתק ממ

  .לממונה

נמצאו  .נמצאה חברת מועצה שלו נכחה שלוש פעמי  בשני ישיבות רצופות  .6

שני חברי מועצה שלו נכחו פעמיי  בשני ישיבות רצופות כמו כ� נמצאו 

הביקורת מעירה כי . ני ישיבות רצופות  ארבעה חברי מועצה שלא נכחו בש

 המועצה ילחברראש העירייה לא נהגה על פי הוראות החוק ולא שלחה 

� את ישיבות המועצה שמה� נעדרו  ואת ייתצ שבמכתב רשו  הודעה בכתב

 .לממונהמכתב זה העתק מכמו כ� לא נשלח ו) א(123י� עס לש אנוסחו המל

  

ל חברי המועצה בישיבות המועצה פוגעת הביקורת מעירה כי השתתפות חלקית ש

מליאת המועצה . באפקטיביות פעילות המועצה כמכשיר לבקרה וביקורת 

זאת . בהתכנסותה היא הבמה של חברי המועצה להשמעת דברי תמיכה וביקורת 

הצעות , הזירה לקבל ולדרוש הסברי  על פעולות הרשות באמצעות שאילתות 

צה לא משתתפי  הישיבות המועצה פוגע פגיעה מצב בו חברי מוע.לסדר ונאומי  

  .  אנושה בתפקוד המועצה ופוג  ביכולתה למלא את תפקידה באופ� יעיל ואפקטיבי

  

  

  


