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  רקע –כללי  .1

  

לפי דוח מבקר העירייה ₪ מיליון  308 - כ(בשווי מאות מיליוני שקלים בעיריית ערד קיימים נכסים 

  ).2012מטעם משרד הפנים לשנת 

  

מחיר (₪ מיליון  90 - על כ 2012עמד בסוף שנת ) מבנים בלבד(ן "מתוך כלל הנכסים שווי נכסי הנדל

  . זאת כאמור בהתאם לדוח מבקר העירייה מטעם משרד הפנים, )עלות הבניה

  

כבישים ותשתיות , מדרכות, שטחי ציבור פתוחים, עין של העירייה כוללים קרקעותנכסי המקרק

מוסדות , מבני ציבור, משרדי העירייה, )₪מיליון  90שלא נספרו בסעיף הנכסים בשווי (אחרות 

נכסים אלה מוצגים בסעיף  בתים וכיוצא בזה, קאנטרי קלאב, חנויות, משרדים, מקלטים, חינוך

  . ₪ מיליון  90 - הנכסים בסך כ

  

הפרק העשירי לפקודת העיריות מגדיר את כל המקרקעין שהם קניינה של העירייה כחלק מנכסי 

  .  ממש כמו כספי עירייה וקופת העירייה, )187-188סעיפים (העירייה ועסקיה 

  

מגדירות בין השאר  – 1967ז "תשכ) ניהול פנקסי זכויות במקרקעין(תקנות הרשויות המקומיות 

ירייה למנות רשם נכסים שתפקידו יהיה לנהל את פנקס המקרקעין של הרשות המקומית כי על הע

  . לפי המוגדר בתקנות

  

י חשפתהם נבעירייה ללאור מקרים שונים בחרתי לבדוק את דרכי החזקת הרכוש של העירייה 

ה אשר הצביעו כי נושא ניהול הנכסים בעיריי, בנושא ניהול נכסי העירייה) וחלקם אף ביקרתי(

ראה דוח , נושאי ביקורת מדוחות מבקר העירייה קודמים הקשורים לניהול נכסים(אינו מיטבי 

וכן דוח המבקר , בנושא מרכז מבקרים וכן בית הכנסת האשכנזי המרכזי 2011המבקר לשנת 

  ). בנושא ניהול קאנטרי והקצאת מבני ספורט לעמותה לקידום הספורט בערד, 2012לשנת 
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 ורתמטרות הביק .2

 

 . אופן ניהול נכסי העירייהבחינת  .1

 . השוכרים נכסי עירייה גופיםהתנהלות מול  .2

   . התנהלות בנושא בית הסופר .3

  

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  :יקורת כללה בין השאר סקירת המסמכים הבאים הב

 ).2013טרם יצא דוח ( 2010-2012דוחות כספיים מבוקרים של העירייה לשנים  .1

 .כספיים ממערכת הנהלת חשבונות של העירייהנתונים  .2

 .תיקי נכסים במחלקת ההנדסה .3

 .תיקי נכסים אצל האחראית על נכסי העירייה .4

 .אוגדן הגדרת תפקידים .5

 . מבני עירייה שונים והתכתבות עם הזוכים השכרתמכרזים ל .6

  :ראיונות עם  .7

 .אחראית על הנכסים – ויגי אשלגברת   .א

 .מחלקת הגביה סגנית מנהל –  טלי קרמרגברת   .ב

  .ורשמת נכסי העירייה אחראית תכנון –גברת אינה ברוברמן   .ג

 .מהנדסת העירייה –גברת ויקטוריה ברנגל   .ד

 .בעירייה מנהל מחלקת אחזקת מבנים ותשתיות –מר מיכאל קוגן   .ה
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 עיקרי הממצאים .4

  

  .בחינת אופן ניהול נכסי העירייה– 1מטרת ביקורת מספר 

אין ברשות העירייה רשימה . עיריית ערד לא ערכה סקר נכסים שנים רבות: ממצא  1.1

 . מוחלטת וסופית של נכסי העירייה

הרשות נדרשת לערוך סקר נכסים כולל אחת לחמש שנים כדי : תגובת גזברית העירייה 

הרשות התקשרה  2011בשלהי . לוודא גביית מס אמת ממחזיקי הנכסים בתחום הרשות

) בניה צמודת קרקע(הסקר בוצע חלקית . זייד אורניב לביצוע הסקרעם חברת 

עם המשך ביצוע הסקר ולאחר שתסתיים בדיקה של . וההתקשרות עם החברה הסתיימה

  .ניתן יהיה לקיים סקר של נכסי הרשות, י הרשות"שאינם מוחזקים ע, שאר הנכסים 

  . רת את הממצאתגובת המבוקר אינה סות: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  

 

ז "תשכ, )ניהול פנקסי זכויות במקרקעין(בניגוד למוגדר בתקנות הרשויות המקומיות  1.2

אינן , נמצא כי הרשימות הקיימות במערכת ניהול הנכסים של העירייה – 1967

 .מעודכנות ואינן מנוהלות כמחויב בתקנות

  

המשך פעולה ללא מאפשרים , נמצא כי לעשרות נכסים המוקצים לגופים שונים: ממצא 1.3

  .זה מספר שנים, חוזה חתום

כל חוזי ההקצאה של העמותות שהיו צרכים  2010משנת :  אחראית הנכסיםתגובת 

אי יכולת העמותות להמציא /עד היום אין חוזים חתומים בשל סירוב. להתחדש לא נחתמו

  .שטר בהתאם לחוזה/ערבות בנקאית

מן , תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 .   שנים יוסדר נושא החוזים 3 - הראוי כי לאחר כ

 

בדרגה בכירה מספיק וכישורים , העירייה לא מינתה ממונה על נכסי העירייה: ממצא  1.4

 . וידע מתאימים לקיום ארגון ופיקוח על נכסי העירייה

). תושבים 30,000- פחות מ(עיריית ערד הינה רשות מקומית קטנה : רייה ל העי"תגובת מנכ

  . שנים והיא בדרוג של מנהל מחלקה 5מנהלת הנכסים נמצאת בתפקיד 

. תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

פקיד לאחראית הנכסים אין השכלה מתאימה לנדרש גם ברשויות קטנות וכן הגדרת הת

  .של אחראית הנכסים אינה תואמת את הגדרת התפקיד של ממונה על הנכסים

 

אין ברשות העירייה תכנון תקציבי למימון תוכנית אחזקה רב שנתית מסודרת : ממצא  1.5

 .לנכסי העירייה
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במחלקת האחזקה קיים אומדן של עבודות מתוכננות לאחזקת : ל העירייה "תגובת מנכ

כמו כן קיימת רשימה של פעולות שנתיות שיש , ₪מיליון  20 -מבנים בעלות כוללת של כ

. שעות עבודה בשנה 650 -המסתכמות לכ, )בעיקר בדיקות כלליות(לבצע בנכסי העירייה 

העירייה פועלת בהתאם ליכולת התקציב השוטף ותקציבי הפיתוח המתקבלים מדי שנה 

  . לנושא זה

 . תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 

עלות לכל מבני ₪  150,000-כ(בגין חוסר במימון הכשרת תנאי עבודה בגובה : ממצא  1.6

אין אפשרות בידי מחלקת התחזוקה לטפל בתקלות מיזוג , )החינוך של העירייה

גדול בהרבה במידה וקו החיים לא דבר היכול להביא לנזק , ורטיבות על גגות המבנים

 . יוקם בהקדם

לנושא קו החיים מוקצה מימון במסגרת תקציבי פיתוח לשנת : ל העירייה"תגובת מנכ

2014.  

  

נמצא כי ברבים מתיקי הנכסים של נכסי , בניגוד למוגדר בחוק לתכנון ובנייה: ממצא  1.7

: בתיק כגון  העירייה בארכיון ההנדסה חסרים מסמכים שחייבים להיות מתויקים

 . חוזי חכירה בתוקף, היתרים לתוספות בניה, 4טופס , היתר בניה

, חלק נובע מאי עדכון תיקים בעבר הרחוק, הבעיה ידועה: תגובת מהנדסת העירייה 

  . המחלקה מנסה לתקן ולהשלים את החסר במסגרת כוח העבודה הקיים במחלקה

 

אה באופן גורף בכל תיקי הנכסים של לא נמצ, בניגוד לנדרש בחוק תכנון ובניה: ממצא  1.8

 . העירייה בארכיון מחלקת ההנדסה תעודת גמר

, חלק נובע מאי עדכון תיקים בעבר הרחוק, הבעיה ידועה: תגובת מהנדסת העירייה 

  . המחלקה מנסה לתקן ולהשלים את החסר במסגרת כוח העבודה הקיים במחלקה

  

 .השוכרים נכסי עירייה םגופיבחינת התנהלות מול  -2מטרת ביקורת מספר 

 מועצה דתית

לא משלמת את סכום , המועצה הדתית השוכרת משרדים בבעלות העירייה: ממצא  1.9

כיום עומד חוב המועצה על סכום השווה . השכירות בהתאם לחוזה השכירות מולה

 . חודשים 12 -לעלות שכירות של כ

בעבר הרשות נהגה לקזז את סכום החוב מהשתתפות הרשות : תגובת גזברית העירייה 

שסכום הקיזוז , מאחר והמועצה פנתה למשרד הפנים בבקשה. בתקציב המועצה הדתית

הרשות הפסיקה לבצע  - ומשרד פנים נענה לפניית המועצה הדתית, יופחת ממענק האיזון

חובות המועצה הדתית , תפות הרשותבמקום קיזוז של החוב מסכום השת. קיזוזים

. והתקבל פסק דין, התקיים משפט. ד חיצוני"הועברו לאכיפה משפטית באמצעות עו
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כל חוב שלא ישולם יועבר לאכיפה . המועצה הדתית משלמת את חובה בהתאם לפסק הדין

 .משפטית

, תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 .מתייחס לחוב שלא הוסדר בפסק דין הממצא

  

 מכון כושר

נמצא כי לאורך , במקרה של השכרת מקלט שבבעלות העירייה למכון כושר: ממצא  1.10

 103כאשר שילם עבור , ר"מ 215(שנים רבות לא חויב המכון בארנונה בשטח המלא 

 ). ר בלבד"מ

הנדסה בשנת ' בהתאם לנתונים שהתקבלו ממח הנכס חוייב: תגובת גזברית העירייה 

והחלטתי לחייב את הנכס החל ממועד , י מדור שומה"בוצעה מדידה ע 2012בשנת .  1994

  .ר בהם חוייב"מ 103לעומת ) שטח ברוטו למעט תאי סינון וטהור(ר "מ 191- ב, המדידה

 

את  לא השלים, נמצא כי השוכר שזכה במכרז להפעלת מכון כושר במקלט: ממצא  1.11

מכאן לא יכלה העירייה לחתום על חוזה השכירות , מסמכי המכרז כפי שהתחייב

₪  135(החדש ומכאן המשיכה לחייב את השוכר בסכום השכירות הישן במשך שנים 

 ). ₪ 1,500לחודש במקום 

לחודש החל ₪  1,500-השוכר חוייב רטרואקטיבית ב 2013במאי : תגובת גזברית העירייה 

  .הועבר לטיפול משפטי, החוב שלא שולם. ד הכרזתו כזוכה במכרזמוע,  2010ממאי 

 

כי השוכר אינו משלם את שכר הדירה אליו  2012למרות שהובהר עוד בשנת : ממצא  1.12

העירייה לא , התחייב וכי שטח הארנונה בו חויב בעבר הינו כמחצית מהשטח הנכון

  .נקטה כל פעולה להוצאת השוכר מהנכס

  

 

  
  .בחינת התנהלות בנושא בית הסופר - 3מטרת ביקורת מספר 

לפחות , העירייה קיבלה בצוואה לרשותה בית לשם הפעלה כבית הסופר בערד: ממצא  1.13

כמו כן אי השקעה בתחזוקת . בשנתיים האחרונות עומד המבנה ריק ללא כל פעילות

 . הביאה למצב שאינו מתאים לאירוח, הבית

קל ורכישת ציוד מתאים יהיה ניתן  לאחר שיפוץ: תגובת אחראית הנכסים בעירייה 

  .להשתמש במבנה לאירוח סופרים
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  פרוט הממצאים. 5

 – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

 .בחינת אופן ניהול נכסי העירייה

  

 כללי 5.1.1

  

לפי דוח מבקר ₪ מיליון  308 -כ(בעיריית ערד קיימים נכסים שונים בשווי מאות מיליוני שקלים 

  ).2012 העירייה מטעם משרד הפנים לשנת

  

מחיר (₪ מיליון  90 - על כ 2012עמד בסוף שנת ) מבנים בלבד(ן "מתוך כלל הנכסים שווי נכסי הנדל

  . זאת בהתאם לדוח מבקר העירייה מטעם משרד הפנים, )עלות הבניה

  

ותשתיות , כבישים, מדרכות, שטחי ציבור פתוחים, נכסי המקרקעין של העירייה כוללים קרקעות

, מבני ציבור, משרדי העירייה, )ח"מיליון ש 90שלא נספרו במניין של הנכסים בשווי (אחרות 

  . בתים וכיוצא בזה, קאנטרי קלאב, חנויות, משרדים, מקלטים, מוסדות חינוך

  

בהתאם למסמכי , בקר מטעם משרד הפנים נבנתה בשנים האחרונותרשימת הנכסים מדוח המ

כאשר לא נמצאו מסמכים או כאשר היה , רים של בניה"העירייה ובעיקר מסמכים הקשורים לתב

מכאן בפועל שווי נכסי . נרשם ערך הנכס כשקל אחד, מדובר במבנים שהוקמו לפני תאריך מסוים

  .₪יון מיל 90העירייה גבוה הרבה יותר מסכום של 

  

אשר בין השאר אמור לאמת את כמות , כל עירייה מחויבת לקיים סקר נכסים בכל מספר שנים

כמו כן באם נערך סקר , סקר כאמור לא בוצע בעיריית ערד שנם רבות. הנכסים שבבעלות העירייה

  . לא מצויה בידי העירייה רשימה מסודרת של נכסיה, כאמור בעבר

  

צאות ברשות מחלקות שונות התאמה בין רשימות הנכסים הנמ בבדיקת הביקורת נמצא כי אין

  . בעירייה

  

אין ברשות העירייה רשימה . עיריית ערד לא ערכה סקר נכסים שנים רבות: ממצא  -

 . מוחלטת וסופית של נכסי העירייה

הרשות נדרשת לערוך סקר נכסים כולל אחת לחמש שנים : תגובת גזברית העירייה 

הרשות  2011בשלהי . כדי לוודא גביית מס אמת ממחזיקי הנכסים בתחום הרשות

בניה צמודת (הסקר בוצע חלקית . התקשרה עם חברת זייד אורניב לביצוע הסקר

קר ולאחר שתסתיים עם המשך ביצוע הס. וההתקשרות עם החברה הסתיימה) קרקע

ניתן יהיה לקיים סקר של , י הרשות"שאינם מוחזקים ע, בדיקה של שאר הנכסים 

  .נכסי הרשות
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 . תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 

שאחד מהתוצרים שלו יהיה , מומלץ לבצע סקר נכסים מקיף בעירייה: המלצה  -

  . והמלאה של העירייהרשימת הנכסים המעודכנת 

  

  

  

  נכסיםרשם  5.1.2

  

הפרק העשירי לפקודת העיריות מגדיר את כל המקרקעין שהם קניינה של העירייה כחלק מנכסי 

  .ממש כמו כספי העירייה וקופת העירייה, )187-188סעיפים (העירייה ועסקיה 

    

,  ")התקנות" -להלן ( 1967ז "תשכ) ניהול פנקסי זכויות במקרקעין(תקנות הרשויות המקומיות 

מגדירות בין השאר כי על העירייה למנות רשם נכסים שתפקידו יהיה לנהל את פנקס המקרקעין 

  .של הרשות המקומית לפי המוגדר בתקנות

  

נמצא  בעירייהורשמת הנכסים התכנון עם האחראית על , בבדיקת הביקורת במחלקת ההנדסה

  :כי 

כפי שמופיע בתוכנת ניהול , נכסי העירייהמעולם לא נדרש מהאחראית דוח רשמי של  .1

 .הנכסים

כן נמצאו נכסים שאינם של , הרשימה הנמצאת בדוח הנכסים אינה מעודכנת ואינה שלמה .2

 .העירייה כלל בתוך הרשימה שהועברה לביקורת

 . לא מולאו כל הנתונים כפי הנדרש בתקנות, ברשומות הנכסים הקיימים .3

 . כמוגדר בתקנות, רייה לרשם הנכסיםלא נמצא מינוי רשמי של מועצת העי .4

  

  . לא קיים רישום נכסים מסודר בעירייה, בניגוד לתקנות: לסיכום 

 

, )ניהול פנקסי זכויות במקרקעין(בניגוד למוגדר בתקנות הרשויות המקומיות  -

, נמצא כי הרשימות הקיימות במערכת ניהול הנכסים של העירייה – 1967ז "תשכ

 . והלות כמחויב בתקנותאינן מעודכנות ואינן מנ

 

 

 .יש לנהל את רשימת נכסי העירייה במחלקת ההנדסה כמוגדר בתקנות: המלצה  -
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 .אחראית נכסים 5.1.3

  

  . בעירייה יש עובדת אשר הגדרת התפקיד שלה בין השאר היא אחראית נכסים

כאשר מבנים בשימוש העירייה או מבני , בפועל אחראית הנכסים עוסקת אך ורק בנושא הקצאות

  .אינם בתחום סמכותה' עירייה המושכרים לצד ג

  

ראה דוח בנושא בית הכנסת (  2011נושא הקצאות העירייה נדון כבר בדוח מבקר העירייה לשנת 

לעמותה לקידום  הקצאת מבני ספורטראה ( 2012וכן בדוח המבקר לשנת ) רכזיהאשכנזי המ

יוצג פרק בנושא , ד הפניםשל המבקר מטעם משר 2013כמו כן בדוח לשנת  ).הספורט בערד

  .הקצאות

  

שאינה תואמת רשימת הנכסים ברישומי רשם , אחראית הנכסים מקיימת רשימת נכסים משלה

בה אמורים להיות מפורטים כל (הנכסים ולא לרשימת הנכסים בתוכנת הגביה של העירייה 

  ).מחזיקי הנכסים בתחומי העירייה ובכללם נכסי העירייה

עם כניסתה של טלי  קיבלתי את התפקיד לפני כשלוש שנים  :י העירייה הערת האחראית על נכס

לפני כן זה עבר ממני למחלקת הנדסה וחזר אלי כאשר רוב הנתונים אבדו , פלוסקוב לראשות העיר

, ורשימת הנכסים שברשותי נבנתה בהתאם לחוברת נכסים ישנה שהייתה קיימת בעירייה

 . ול רישומי מחלקת השומה בעירייההרשימה עודכנה לאחר כניסתי לתפקיד מ

  

לנכסים רבים לא קיימים חוזי הקצאה מסודרים זה מספר , בבדיקת נושא ההקצאות עולה כי

, למרות זאת הנכסים ממשיכים להיות מוקצים לאותם גופים ללא כל פעולה מצד העירייה. שנים

  . לאחראית הנכסים אין כל סמכות לפעול בנושא

  

או הפרת המטרה לשמה הוענק , בו תתעורר בעיה לדוגמא נזק לנכס במקרה, המשמעות ברורה

  .לטיפול במחזיק בנכס) חוזה(הנכס לעירייה יהיה חסר הכלי המרכזי 

נמצא כי אחראית הנכסים בעירייה פועלת ללא כל סמכויות וכי היא עוסקת : ממצא  -

 .בנושא הקצאות המבנים בלבד

 

מאפשרים המשך פעולה , לגופים שוניםנמצא כי לעשרות נכסים המוקצים : ממצא -

  .זה מספר שנים, ללא חוזה חתום

כל חוזי ההקצאה של העמותות שהיו צרכים להתחדש  2010משנת : תגובת המבוקר 

אי יכולת העמותות להמציא /עד היום אין חוזים חתומים בשל סירוב. לא נחתמו

  .שטר בהתאם לחוזה/ערבות בנקאית

, תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: המבוקר התייחסות הביקורת לתגובת 

    .שנים יוסדר נושא החוזים 3 -מן הראוי כי לאחר כ

  
 . יש להסדיר נושא החוזים מול הגופים להם הוקצו נכסי העירייה מיידית: המלצה  -
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 ממונה על נכסי העירייה 5.1.4

  

 ידים ברשויותמוגדר באוגדן התפק 62140מספר עיסוק , הגדרת תפקיד ממונה על נכסי הרשות

  ").האוגדן" -להלן (המקומיות 

  

  :האוגדן מגדיר כי 

 . עיסוק משלים/ברשויות מקומיות בינוניות יעסוק בתפקיד מנהל מדור .1

 .יועץ משפטי, גזבר הרשות, ל הרשות"מנכ - אפשרי , עיסוק ראשי אליו יצורף התפקיד .2

 .ונה על האינוונטרממ, ממונה על ביטוחי הרשות המקומית –עיסוקים משלימים אפשריים  .3

הבטחת ההחזקה והבעלות של הרשות המקומית על הנכסים שברשותה : מטרת העיסוק  .4

 ).כלומר מבנים ומגרשים, נכסים במובן של נכסי דלא ניידי(

לארגונם ולפיקוח , אחריות לניהול נכסי הרשות המקומי: מטלות ותחומי אחריות עיקריים  .5

טיח את בכדי לה, ולמדיניות הרשות המקומיתעליהם בהתאם לתקנות משרד הפנים 

 .זכויותיה בכל הנכסים השייכים לה ולהפעילם באורח כלכלי ככל האפשר

  

בדרגה בכירה מספיק , העירייה לא מינתה ממונה על נכסי העירייה: ממצא  -

 . וכישורים וידע מתאימים לקיום ארגון ופיקוח על נכסי העירייה

 30,000-פחות מ(עיריית ערד הינה רשות מקומית קטנה : ל העירייה "תגובת מנכ

  . שנים והיא בדרוג של מנהל מחלקה 5מנהלת הנכסים נמצאת בתפקיד ). תושבים

. תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

ות וכן הגדרת לאחראית הנכסים אין השכלה מתאימה לנדרש גם ברשויות קטנ

התפקיד של אחראית הנכסים אינה תואמת את הגדרת התפקיד של ממונה על 

 .הנכסים

 

יש למנות ממונה על נכסי העירייה בהתאם להגדרות אוגדן התפקידים : המלצה  -

  . ברשויות
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 אחזקת נכסי עירייה 5.1.5

  

  . י העירייה מתבצעת באמצעות מחלקת אחזקת מבנים ותשתיותאחזקת נכס

שיטת תחזוקה המטפלת בתשתיות (לאור קשיים תקציביים עברה העירייה מתחזוקת מנע 

תחזוקה (לתחזוקת שבר , )בהתחשבות בעייפות החומר, ומבנים בהתאם לתוכנית מסודרת

  ). בהתאם לכשלים בשטח בלבד

בחלק מהמקרים אזבסט שבור (כך לדוגמא טרם טופלו גגות האזבסט במשרדי העירייה ומחסניה 

  ).בה להחליפושחו

זאת בעקבות חוסר , לא ניתן לטפל בדרוש טיפול מאחר ואין תנאי עבודה מתאימים, במקרה אחר

אליו ניתן , הקמת כבל לאורך שפת הגג(על גגות מוסדות העירייה " קו חיים"מימון להקמת 

לא מטופלות תקלות , )לקשור את העולים לגג על מנת שיעבדו בבטיחות ובהתאם לתקינה

  .ם הנמצאים על גגות המבנים ולא מטופלות תקלות של רטיבות וחדירת מים לנכסיםבמזגני

  

אין ברשות העירייה תכנון תקציבי למימון תוכנית אחזקה רב שנתית : ממצא  -

 .מסודרת לנכסי העירייה

במחלקת האחזקה קיים אומדן של עבודות מתוכננות : ל העירייה "תגובת מנכ

כמו כן קיימת רשימה של פעולות , ₪מיליון  20 -כלאחזקת מבנים בעלות כוללת של 

 650 - המסתכמות לכ, )בעיקר בדיקות כלליות(שנתיות שיש לבצע בנכסי העירייה 

העירייה פועלת בהתאם ליכולת התקציב השוטף ותקציבי . שעות עבודה בשנה

  . הפיתוח המתקבלים מדי שנה לנושא זה

 . תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 

עלות לכל מבני ₪  150,000-כ(בגין חוסר במימון הכשרת תנאי עבודה בגובה : ממצא  -

אין אפשרות בידי מחלקת התחזוקה לטפל בתקלות מיזוג , )החינוך של העירייה

גדול בהרבה במידה וקו החיים דבר היכול להביא לנזק , ורטיבות על גגות המבנים

 . לא יוקם בהקדם

לנושא קו החיים מוקצה מימון במסגרת תקציבי פיתוח : ל העירייה"תגובת מנכ

  .2014לשנת 

 

מומלץ לבנות תוכנית תחזוקה רב שנתית ולתכנן את תקציב העירייה כך : המלצה  -

  .  שיאפשר תחזוקת מנע בנכסי העירייה
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  תיק נכסים ורישוי עסקים 5.1.6

  

  .הביקורת בחנה עשרות תיקים של נכסי עירייה בארכיון מחלקת ההנדסה

  :כך , כפי שנדרש להיות בתיק נכס, נמצא כי ברבים מהתיקים חסר חומר מסודר

 .נמצאו תיקים ללא היתרי בניה .1

 .4נמצאו תיקים ללא טופס  .2

 .נמצאו תיקים ללא היתרים לתוספות שנבנו .3

 .נמצאו תיקים ללא חוזה חכירה בתוקף .4

 . נמצא כי בכל התיקים לא קיימת תעודת גמר .5

  

נמצא כי ברבים מתיקי הנכסים של , הבניגוד למוגדר בחוק לתכנון ובני :ממצא  -

נכסי העירייה בארכיון ההנדסה חסרים מסמכים שחייבים להיות מתויקים בתיק 

 . חוזי חכירה בתוקף, היתרים לתוספות בניה, 4טופס , היתר בניה: כגון 

, חלק נובע מאי עדכון תיקים בעבר הרחוק, הבעיה ידועה: תגובת מהנדסת העירייה 

  . המחלקה מנסה לתקן ולהשלים את החסר במסגרת כוח העבודה הקיים במחלקה

 

לא נמצאה באופן גורף בכל תיקי הנכסים , בניגוד לנדרש בחוק תכנון ובניה: ממצא  -

  .של העירייה בארכיון מחלקת ההנדסה תעודת גמר

, חלק נובע מאי עדכון תיקים בעבר הרחוק, הבעיה ידועה: תגובת מהנדסת העירייה 

   .המחלקה מנסה לתקן ולהשלים את החסר במסגרת כוח העבודה הקיים במחלקה

 

במסגרת סקר הנכסים שצריך להתקיים מומלץ לעדכן את כל תיקי : המלצה  -

  . הנכסים של העירייה
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 סיכום 5.1.7

  

שווי נכסי העירייה מוערך בעשרות רבות של , מיטבינושא ניהול נכסי העירייה בעיריית ערד אינו 

לנהל את הנכסים ולשמור עליהם ממש כפי שעוסקים  ,מיליוני שקלים והצפייה מהעירייה לדאוג

  .בכספי העירייה

  

לא סמכויות והאחראית על נכסי העירייה פועלת ל, בעירייה לא מונה ממונה על נכסי העירייה

  . וללא הכשרה מסודרת  בנושא

  

אילו , העירייה לא יודעת כיום לבטח) התנהלות לאורך שנים(כתוצאה מההתנהלות של העירייה 

ולגבי אלה הנמצאים , )נמצאות רשימות שונות במחלקות השונות(נכסים נמצאים בבעלותה 

  .בבעלותה אין כל תוכנית תחזוקה ושימור מתוקצבות

  

שיהיה עובד בכיר ובעל השפעה , ת יש למנות ממונה על ניהול נכסי העירייהלדעת הביקור

להסדיר את תיקי הבניין שלהם , להסדיר רישומם, על מנת לזהות את נכסי העירייה, בעירייה

לדאוג לרמת תחזוקה נאותה וחוזים מסודרים מול זכאי ההקצאות של , במחלקת ההנדסה

  .המקרקעין בעירייה
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 - 2מספר  מטרת ביקורת 5.2

 .השוכרים נכסי עירייה גופיםבחינת התנהלות מול 

 

 . המועצה הדתית ערד 5.2.1

  

, הינה גוף עצמאי המקבל את תקציבו על פי חוק") המועצה" –להלן (המועצה הדתית של ערד 

  .בחלקו מהעירייה ובחלקו מהמשרד לענייני דתות שתחת משרד ראש הממשלה

  

מול המועצה . שבבעלות עיריית ערדחדרים מתחם ושוכרת , יושבת במבנה משרדים המועצה

בגלל ויכוח על היקף השימוש במתחם לא שילמה המועצה את הסכום עליו , נחתם חוזה שכירות

  .כיום קיים חוב של כשנה שכירות, התחייבה בחוזה השכירות

  

לא משלמת את סכום , המועצה הדתית השוכרת משרדים בבעלות העירייה: ממצא  -

כיום עומד חוב המועצה על סכום השווה . לחוזה השכירות מולה השכירות בהתאם

 . חודשים 12 -לעלות שכירות של כ

בעבר הרשות נהגה לקזז את סכום החוב מהשתתפות : תגובת גזברית העירייה 

, מאחר והמועצה פנתה למשרד הפנים בבקשה. הרשות בתקציב המועצה הדתית

 -פנים נענה לפניית המועצה הדתיתומשרד , שסכום הקיזוז יופחת ממענק האיזון

, במקום קיזוז של החוב מסכום השתתפות הרשות. הרשות הפסיקה לבצע קיזוזים

התקיים . ד חיצוני"חובות המועצה הדתית הועברו לאכיפה משפטית באמצעות עו

כל . המועצה הדתית משלמת את חובה בהתאם לפסק הדין. והתקבל פסק דין, משפט

 .לאכיפה משפטיתחוב שלא ישולם יועבר 

, תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 .הממצא מתייחס לחוב שלא הוסדר בפסק דין

 

  .  יש להסדיר נושא השכירות מול המועצה הדתית: המלצה  -

  

  

 

 כושרמכון  – 16השכרת מקלט ברחוב חן  5.2.2

  

  . המקלט  מושכר שנים רבות לשם הפעלת מכון כושר

התברר כי בשנים האחרונות שילם השוכר שכר דירה בניגוד למכרז  2012בבדיקה במהלך שנת 

העירייה לא חייבה את השוכר בסכום החדש מאחר ולא , )₪ 1,500במקום ₪  135(שבו זכה 
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החוזה לא נחתם מאחר והזוכה לא העביר את כל המסמכים . נחתם החוזה על ידי נציגי העירייה

  . ם זכייתושהיה חייב להעביר ע

ר בעוד שבמשך שנים חויב בארנונה רק על שטח של "מ 215 -כמו כן הסתבר כי שטח המכון הינו כ

  . ר"מ 103

  

  

  

נמצא כי לאורך , במקרה של השכרת מקלט שבבעלות העירייה למכון כושר: ממצא  -

 103כאשר שילם עבור , ר"מ 215(שנים רבות לא חויב המכון בארנונה בשטח המלא 

 ). ר בלבד"מ

הנדסה בשנת ' הנכס חוייב בהתאם לנתונים שהתקבלו ממח: תגובת גזברית העירייה 

והחלטתי לחייב את הנכס החל , מדור שומה י"בוצעה מדידה ע 2012בשנת .  1994

ר "מ 103לעומת ) שטח ברוטו למעט תאי סינון וטהור(ר "מ 191- ב, ממועד המדידה

  .בהם חוייב

 

 

לא השלים את , נמצא כי השוכר שזכה במכרז להפעלת מכון כושר במקלט: ממצא  -

ת מכאן לא יכלה העירייה לחתום על חוזה השכירו, מסמכי המכרז כפי שהתחייב

 135(החדש ומכאן המשיכה לחייב את השוכר בסכום השכירות הישן במשך שנים 

 ). ₪ 1,500לחודש במקום ₪ 

לחודש ₪  1,500-השוכר חוייב רטרואקטיבית ב 2013במאי : תגובת גזברית העירייה 

הועבר לטיפול , החוב שלא שולם. מועד הכרזתו כזוכה במכרז,  2010החל ממאי 

 .משפטי

 

כי השוכר אינו משלם את שכר הדירה אליו  2012שהובהר עוד בשנת  למרות: ממצא  -

העירייה לא , התחייב וכי שטח הארנונה בו חויב בעבר הינו כמחצית מהשטח הנכון

  .נקטה כל פעולה להוצאת השוכר מהנכס

  
  

מומלץ לשקול הוצאת השוכר מהנכס לאור אי עמידתו בהתחייבויותיו : המלצה  -

 . חוזה השכירות לתשלום שכר דירה על פי
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 9ברחוב מכבים  מסעדה 5.2.3

  

הנמצא בנכס אותו משכירה ,  9מסעדה ברחוב מכבים /התקיים מכרז להפעלת פאב 2012בשנת 

  .העירייה מחברת עמידר

בהתאם לחוזה אלא כל מספר , נמצא כי תשלומי השכירות בגין הנכס אינם משולמים כמדי חודש

  . חודשים ובדיעבד

  

בניגוד לחוזה השכירות שנחתם עם הזוכה במכרז להפעלת מסעדה ברחוב  :ממצא  -

השוכר אינו משלם לעירייה את דמי השכירות מדי חודש בחודשו ,  9המכבים 

 . אלא משלם בכל מספר חודשים ובדיעבד, ומראש

כל חוב . נמצאים באכיפה משפטית 31.12.13כל החובות עד : תגובת גזברית העירייה 

 .יתכן ויש לשקול המשך השכרת הנכס. טופלמ –שלא משולם 

 

 .יש להקפיד על דרישת תשלומים בהתאם לחוזה שנחתם עם העירייה: המלצה  -

  
  
  
  
  
  
  

 מרכז מבקרים 5.2.4

  
הועלו מספר , בנושא מכרז הפעלת מרכז מבקרים 2011ת דוח מבקר העירייה לשנת במסגר

  :להלן הממצאים הרלוונטיים . ממצאים הנוגעים גם לדוח זה

  
  אוצר העתיקות

  

לא קיים כל גורם בעירייה אשר אחראי על הפריטים הארכיאולוגיים שנמסרו לעירייה  -

ל החתום על החוזה מול רשות העתיקות לא משמש "המנכ. בהסכם מול רשות העתיקות

 .ולמנהלת האינוונטר בעירייה אין כל ידע לגבי רכוש זה, כבר בתפקידו 

  

ל רשות העתיקות לשמירת  העתיקות על חשבון למרות התחייבות העירייה בהסכם מו -

, העירייה מכל פגע ולהצגת העתיקות בתנאי תצוגה אופטימליים מבחינת טמפרטורה

אין כל גורם מהעירייה המבצע בדיקות מאמתות לאופן , כנים והתקנים, תאורה, לחות

 .תחזוקת העתיקות
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ה בקשות להארכת זמן העירייה אינה מגיש, למרות המוגדר בהסכם מול רשות העתיקות -

 .31/12/2009ההשאלה של העתיקות שפג זה מכבר בתאריך 

 

זאת , 1/4/2014אף אחד מהממצאים לעיל לא טופל עד לסיום מועד הביקורת : ממצא  -

. וכן הוחלט על ידי המועצה שיש לתקן את הממצאים 2012למרות שהדוח פורסם בשנת 

רייה שוקלת את המשך הפעילות העי, שוכר המתחם פונה: ל העירייה "תגובת מנכ

  .במקום

  

  

  

  

  

  

  לסיכום

 

ואחרים לגופים מסחריים  השכרת נכסי העירייה עולה כי נושא) יש נוספות(מתוך דוגמאות אלה 

  . בהתאם למכרזים שפורסמו, אינו מנוהל בצורה אשר מבטיחה את זכויות העירייה

  

היו , בהתאם להגדרת התפקיד הרשמית, הביקורת סוברת כי במינוי ממונה על נכסי העירייה

  . הדברים נראים אחרת

  

העירייה נכשלת בניהול הנכסים והבטחת זכויותיה בהם בהתאם , כרגע במבחן התוצאה

  .למכרזים שהיא עצמה פרסמה
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 - 3מספר מטרת ביקורת  5.3                                         

  .בחינת התנהלות בנושא בית הסופר

 

 רקע 5.3.1

  

כי  מנוחהכמו כן ציוותה ה. ציוותה המנוחה את ביתה ותכולתו לעיריית ערד 1992בצוואה משנת 

  .ל ייעשה שימוש אך ורק לצורך ולשם הפיכתו לבית הסופר של ערד"בבית הנ

  

לתקופות קצובות לשם כתיבה , הבית יהיה מיועד לפעילות ואכלוס של סופרים יוצרים ואנשי רוח

  .ויצירה

  

  . נערך טקס חנוכת בית הסופר בערד בהתאם לאמור בצוואה 1997בשנת 

  

  

  

  

 

 המצב כיום 5.3.2

  

השכילה לפתח פעילות בהתאם העירייה לא , ריק מכל אדם מעל שנתייםבית הסופר עומד 

  . לצוואה במשך שנים

  . אפשר לארח אנשיםנמצא במצב המ לאהמבנה לפי עדות אחראית הנכסים 

  

לפחות , העירייה קיבלה בצוואה לרשותה בית לשם הפעלה כבית הסופר בערד: ממצא  -

כמו כן אי השקעה בתחזוקת . בשנתיים האחרונות עומד המבנה ריק ללא כל פעילות

 . הביאה למצב שאינו מתאים לאירוח, הבית

מתאים יהיה ניתן לאחר שיפוץ קל ורכישת ציוד : תגובת אחראית הנכסים בעירייה 

  .להשתמש במבנה לאירוח סופרים

 

מומלץ להסדיר את השימוש בבית מול מנהל העיזבון של המנוחה ולהחליט : המלצה  -

   .האם העירייה מעוניינת לשפץ ולתחזק את הפעילות
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 סיכום 5.3.3

 

במידה והעירייה אינה מעוניינת בנכס ורואה , מתוארת בזה עוד דוגמא לניהול נכסים לא ראוי

עליה לפנות למנהל העיזבון ולפעול מולו על , בקיום הצוואה דרישה שאין היא יכולה לעמוד בה

  . מנת להסדיר את הנושא

  

יה דבר ועלולה ללא תחזוקה ראויה אינה תורמת לעירי, השארת המבנה כאבן שאין לה הופכין

  . לעורר בעיה מול מנהל העיזבון

  

הביקורת סבורה כי יש להסדיר את הנושא בהקדם בהתאם לאפשרויות העירייה לנהל נכס 

  . בהתאם לצוואה
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 תמצית מנהלים .6

  

שווי נכסי העירייה מוערך בעשרות רבות של , מיטבינושא ניהול נכסי העירייה בעיריית ערד אינו 

והצפייה מהעירייה לדאוג לנהל את הנכסים ולשמור עליהם ממש כפי שעוסקים מיליוני שקלים 

  .בכספי העירייה

, אינו מנוהל בצורה אשר מבטיחה את זכויות העירייה שוניםלגופים  השכרת נכסי העירייה נושא

  . בהתאם למכרזים שפורסמו

ם בהתא העירייה נכשלת בניהול הנכסים והבטחת זכויותיה בהם, כרגע במבחן התוצאה

  .למכרזים שהיא עצמה פרסמה

  

שיהיה עובד בכיר ובעל השפעה , לדעת הביקורת יש למנות ממונה על ניהול נכסי העירייה

להסדיר את תיקי הבניין שלהם , להסדיר רישומם, על מנת לזהות את נכסי העירייה, בעירייה

זכאי ההקצאות  מולואכיפתם חוזים מסודרים לדאוג לרמת תחזוקה נאותה , הנדסהבמחלקת ה

  :מכאן עיקר המלצות הביקורת כמפורט בדוח לעיל הן  .ושוכרי נכסי העירייהשל המקרקעין 

  

שאחד מהתוצרים שלו יהיה רשימת , מומלץ לבצע סקר נכסים מקיף בעירייה: המלצה  -

 .הנכסים המעודכנת והמלאה של העירייה

 

 .כמוגדר בתקנותיש לנהל את רשימת נכסי העירייה במחלקת ההנדסה : המלצה  -

 

 . יש להסדיר נושא החוזים מול הגופים להם הוקצו נכסי העירייה מיידית: המלצה  -

 

יש למנות ממונה על נכסי העירייה בהתאם להגדרות אוגדן התפקידים : המלצה  -

 . ברשויות

  

מומלץ לבנות תוכנית תחזוקה רב שנתית ולתכנן את תקציב העירייה כך : המלצה  -

 .  שיאפשר תחזוקת מנע בנכסי העירייה

  

במסגרת סקר הנכסים שצריך להתקיים מומלץ לעדכן את כל תיקי הנכסים : המלצה  -

 . של העירייה

  

לאכוף כל יש להסדיר נושא השכירות מול מגוון השוכרים של נכסי העירייה ו: המלצה  -

  .  חריגה מהתחייבות השוכר בהתאם לחוזה עליו חתם
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  רקע –כללי  .1

  

הוצג דוח הביקורת של חברת מהנדסים שנשכרה לבדיקת מספר  2012בדוח המבקר לשנת   .א

תקציבים בלתי רגילים מבחינה הנדסית ומבחינת ההתנהלות המקובלת בפרויקטים 

חברת ). כולם בוצעו באמצעות מחלקת הביצוע בעירייה –רים"שלושה תב(הנדסיים 

ינה בין השאר נשכרה על ידי המהנדסים מספקת שירותי פיקוח במספר רשויות במד

רים שבוצעו בעיריית תל אביב יפו בשנים "מבקרת עיריית תל אביב לפקח על מגוון תב

טען מנהל מחלקת הביצוע כי הביקורת , לאחר הוצאת דוח הביקורת החיצוני. האחרונות

 . החיצונית לא הייתה ראויה וכי רוב ממצאיה אינם נכונים

 

הביא לכך שבדוח , ח דוח מוסכם בשיתוף מנהל הביצועאי הצלחת הביקורת לשכתב נוס  .ב

הוצגו דוח הביקורת של חברת ההנדסה כפי שהועבר לעירייה וכן  2012המבקר לשנת 

וניתנו המלצות לצורת  ללא התייחסות הביקורת כלשונם, תגובת מנהל מחלקת הביצוע

 .עבודה ראויה יותר

 

כי  צוין, כמו כן לאור סמני השאלה הגדולים שהתעוררו בעקבות דוח הביקורת החיצוני  .ג

יבחנו פעולות מחלקת הביצוע בשנית כולל ליווי  2013לשנת  העירייה מבקרדוח ב

 .2013פרויקטים במהלך שנת 

  

הפעם בחר מנהל מחלקת הביצוע , ההיסטוריה חזרה על עצמה 2013גם בביקורת בשנת   .ד

 .בריו הוצאו מהקשרם וכי הליך הביקורת לא הוגןלטעון כי ד

 

הובהר למנהל מחלקת הביצוע כי החזרה על דרך הפעולה בשנית אינה מקובלת וכי הדוח   .ה

 . אותה לא ניצל, יופץ כפי ראות הביקורת וניתנה לו הזדמנות להעביר תגובה נוספת

 

נהל מחלקת דוח שהועבר למגרסה של הבחרתי להציג , לאור חומרת הדוח והממצאים  .ו

הביקורת לתגובה שנייה ובמקביל לשם השקיפות וביטול טענת המנהל כאילו דבריו 

 הוצאו מהקשרם מצורפות שתי התגובות של מנהל מחלקת הביקורת במלואן בנספחים ד

 .המצורפים לדוח זה 1,2,3

  

מבוססים ונתמכים על ידי ם ממצאיגם בדוח זה ה, כבכל ביקורת ,למען הסר ספק  .ז

ההחלטה לגבי . המסקנות וההמלצות הן בהתאם להבנת הביקורת, תאימיםמסמכים מ

   .הגדרת אופן הפעולה ותיקון הממצאים היא של הנהלת העירייה
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 מטרות הביקורת .2

 .בחינת התנהלות מבחינת תמחור פרויקטים .1

 . בחינת התנהלות מבחינת הפרדת תפקידים ואישור עבודות נוספות מעבר לתכנון המקורי .2

  . בחינת התנהלות מבחינת סבירות דרישות מקבלנים וגזירות על קבלנים .3

  

  

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  :בין השאר סקירת המסמכים הבאים הביקורת כללה 

  

 .בחינת תיקי מכרזים והצעות מחיר שנוהלו באמצעות מחלקת הביצוע בשנים האחרונות .1

 .2013ה כולל שנת נתונים כספיים ממערכת הנהלת חשבונות של העיריי .2

 .פרוטוקולים ועדת רכש .3

 . חלקת הביצועמסקירת תלונות ומכתבי תלונה של קבלנים על  .4

  :ראיונות עם  .5

 .לקראת פרסום דוח השנה שעברה –מנהל מחלקת הביצוע  –מר מוטי קורוב   .א

 .עובדת מחלקת הביצוע –גברת אירנה קופילבסקי   .ב

 .מנהל מחלקת האחזקה –מר מיכאל קוגן   .ג

 .מנהלת מחלקת הרכש –גברת חדוה ניפרבסקי   .ד

 

  

 . 
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  עיקרי הממצאים .4

  

  .מבחינת תמחור פרויקטיםהמחלקה בחינת התנהלות  1מטרת ביקורת מספר 

 

היו גבוהות , הצעות המחיר שהתקבלו לפרויקט מעבר חציה מוגבה ברחוב יהודה: ממצא  2.1

וממחירי השוק לעבודות  מהאומדן של מתכנן העבודה, )200%-60%(בעשרות אחוזים 

 .כגון אלה

יש להתייחס לאומדן כאומדן ולא כבסיס לביצוע :  המבוקר להבנת הביקורתתגובת רוח 

. מחלקת הביצוע עם ניסיונה הרב עושה אומדן אמיתי על בסיס מחירים ריאליים, עבודות

  .המונח מחירי שוק אינו רלוונטי כלל

אלא , ת המבוקר אינה סותרת את הממצאתגוב: התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר 

זו אמירה בעייתית כאשר מנהל מחלקה טוען כי אומדן אינו . מחזקת ומאשרת אותו

, הרי בדיוק לשם כך ניתן אומדן על ידי אנשי המקצוע, מהווה בסיס לביצוע עבודות

כמו כן ברור .  ובהתאם אליו מחליטה הנהלת העירייה על סבירות מחירי ההצעה הזוכה

מחיר שוק מקובל הוא המדד האמיתי ולא המחירים הריאליים בהתאם לניסיון  כי

  .מחלקת הביצוע בעיריית ערד בלבד

  

קיימים קבלנים , למחלקת הביצוע המגישה באופן ישיר בקשת הצעות מחיר: ממצא  2.2

או הכנסת קבלנים , אין כל מדיניות של הרשות בדבר בחירת הקבלן, קבועים לעבודה

 .ות המחירחדשים לסבב הצע

  .הדבר נכון לגבי כל מחלקות העירייה: המבוקר להבנת הביקורתתגובת רוח 

אלא , תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר 

  .מחזקת ומאשרת אותו

  

קיום הליך באמצעות מכרז זוטא חוסך . בעירייה לא קיים הליך של מכרז זוטא: ממצא   2.3

 .ועלויות לעומת הליך של מכרז פומבילעירייה זמן 

 

, מעלות הפרויקט 50%בכניסת קבלן חדש למערכת חסכה העירייה כמעט : ממצא  2.4

 .לעומת המצב שהיה מתנהל על פי אומדן מחלקת הביצוע
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בחינת התנהלות מבחינת הפרדת תפקידים ואישור עבודות  -2מטרת ביקורת מספר 

  .נוספות מעבר לתכנון המקורי

 

דבר שיכול להביא להסתרת , צורת העבודה כיום אינה מקיימת הפרדת תפקידים נאותה 2.5

אין להמשיך לאפשר התנהלות בה  –טעויות במקרה הטוב ולמעילות במקרה הגרוע 

קיים גם במחלקת אחזקה (מפקחת ומאשרת את קבלת העבודה , מחלקה אחת מתכננת

 ).גם במחלקת ביצוע וגם במחלקת גנים ונוף

בה דוגל , "הפרדת תפקידים"תיאוריה הזויה של : המבוקר להבנת הביקורתתגובת רוח 

אינה תורמת כלל ליעילות הפרויקטים אלא רק לירידת יעילותם וכתוצאה מכך , המבקר

. ל"דוגמא מובהקת לכך פרויקטים בניהול משכ. גם לעלויות נוספות לא מבוטלות

  .במחלקת הביצוע הדבר לא קיים

תגובת המבוקר מחדדת ומבהירה את טענת : רת לתגובת המבוקר התייחסות הביקו

השירות אינו מבין את משמעות , מי שמוצא בהפרדת תפקידים תיאוריה הזויה, הביקורת

   .כספי ציבורהציבורי והבקרות הנדרשות על 

 

אושרה לקבלן על ידי המחלקה המבצעת הגדלת , בניגוד לנוהל הרכש בעירייה: ממצא  2.6

 .בדיעבדעל עבודות שנעשו  10% –חוזה בכ 

האם אפשר לקבל את נוהל הרכש תקף לזמן : המבוקר להבנת הביקורתתגובת רוח 

  .הפרויקט כדי להבין את הבעיה וגם כדי לא לחזור על טעויות אם היו בעתיד

, תגובת המבוקר אף יותר בעייתית מהממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

יה מוציאה כספים ומבצעת רכישות ללא הזמנת רכש האם יעלה על הדעת כי העירי

? האם מנהל מחלקת הביצוע לא מודע להליך אישור הוצאה ? ואישור מראש לכל הוצאה 

על מנת למנוע טעויות בעתיד הביקורת מבקשת להבהיר כי אין לאפשר אישור הוצאות 

  !אין סמכות כזו לאף מנהל בעירייה כולל מנהל מחלקת הביצוע, בדיעבד

  

בפרויקט מעבר חציה ברחוב יהודה הוסיפה מחלקת הביצוע לתכנון המקורי של : ממצא      2.7

פרויקט הראשוני היה כל אומדן ה(נוספים ₪  50,000 -הפרויקט תעלת ניקוז בעלות של כ

ר נמצא כי אין כל צורך בתעלה "בברור מול המתכנן המקורי של התב). ₪ 100,000 -כ

  ).קט ללא התעלהבפועל בוצע הפרוי(כאמור 

התעלה היא תולדה של בדיקה מקצועית של : הביקורת המבוקר להבנת תגובת רוח 

  . הסבר מפורט יכול להבין רק בעל מקצוע בתחום הנדסת הדרכים. התכנון שהוגש לביצוע

הממצא , תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

בפועל במבחן התוצאה הפרויקט בוצע באיכות טובה ללא , ברור גם לא לאיש מקצוע

  .התעלה
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עבודות של פירוק בפרויקט מעבר חציה ברחוב ירושלים הוספו לתכנון המקורי : ממצא      2.8

ותוספת אבן שפה עבור הנחה על גבול ) מטר 200-מדרכה יצוקה כ(מדרכה מגרנוליט 

.  בשטח היה ברור כי יש לבצען בשני המקרים עבודות שבביקור, )מטר 380-כ(אספלט 

כאשר אם היו מופיעות , על פי ההסכם עם הקבלן עבודות אלה מבוצעות במחירון דקל

במכרז עלותן היתה זולה יותר מאחר ובמכרזים נהוג להציע מחירים בהנחה ממחירון 

 ).התייחסות המתכנן המקורי למחירון דקל –ראה נספח א (דקל 

בתוקף תפקידי להחליט החלטות מקצועיות בשטח : קורתרוח תגובת המבוקר להבנת הבי

  .דרך קבלתן הייתה תקינה לחלוטין , תוך כדי ביצוע

  .תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

 

בניגוד להיגיון בחשבון הסופי של הפרויקט נשמטו מהחשבון חלק מהעבודות : ממצא  2.9

הרכבת אבנים משולבות מפורקות או : לדוגמא (ראשון הנוספות שאושרו בחשבון ה

מטר בחשבון  200-חפירת שטח וכן אושרה ירידה בכמות המטרים של פרוק מדרכה מ

 ).מטר בחשבון סופי 178-הראשון ל

בחשבונות , חשבון סופי נבדק עם חישובי כמויות: רוח תגובת המבוקר להבנת הביקורת 

  .ה בלבדהכמויות הן להערכ) חלקיים(ביניים 

תגובת המבוקר אולי מסבירה ירידה בהיקף של : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

  .כמויות בסעיפים אך לא היעלמות סעיפים לחלוטין

  

  

  

  

  

  

התנהלות מבחינת סבירות דרישות מקבלנים וגזירות על  - 3מטרת ביקורת מספר 

  .קבלנים

  

בהינתן האפשרות למחלקת הביצוע להתערב בפרויקטים המנוהלים על ידי : ממצא  2.10

עוכבו תשלומים לקבלנים לפי הוראת המחלקה ללא שום היגיון , החברה למשק וכלכלה

 . כיום העירייה מתקשה לקבל הצעות לעבודות באמצעות החברה למשק וכלכלה. עסקי

  .רלוונטיהממצא לא : רוח תגובת המבוקר להבנת הביקורת 

עובדתית כספים עוכבו באופן שרירותי ולא סביר : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  .ל"ועובדתית העירייה מתקשה לאחרונה לקבל הצעות מקבלני המשכ

 



  חל איסור על פרסום האמור בדוח זה עד לאישורו במועצת העירייה –סודי 

  2013 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

30 

 

על פי (מסיבות לא סבירות , מנהל מחלקת הביצוע דרש מקבלן לפרק עבודה: ממצא  2.11

 .ד למידות בניגוד לתקןודרש החלפת מאחזי י, )דעתם של מהנדסים אחרים

לא אוכל להתייחס לדעות .  הממצא לא נכון: תגובת המבוקר להבנת הביקורת רוח 

  .אחרת אמירות אלה הן לא יותר מדמגוגיה, מקצועיות אחרות ללא הצגתן

כל הנתונים הועברו למבוקר זה מכבר בברור : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  .אף מסמך רלוונטי לסתירת הממצאהמבוקר לא צרף , התלונה בנושא

 

בהם היו מעורבים , 2013רוב הפרויקטים שפוקחו על ידי מחלקת הביצוע בשנת : ממצא  2.12

  . נמשכו חודשים מעבר לתאריך הסיום הסביר והמוגדר להם) ל לדוגמא"משכ(גורמי חוץ 

לא כל הפרויקטים שנוהלו על ידי מחלקת הביצוע ל: הביקורת המבוקר להבנת תגובת רוח 

עיריית ערד עובדת מול . התערבות גורמים חיצוניים הסתיימו בהצלחה ובאיכות ראויה

  .שנה וכל הפרויקטים שבוצעו עד לפני חמש שנים הסתיימו בהצלחה 17 -ל כ"המשכ

אין שחר ובסיס לטענות הקשות שמעלה המבקר כלפי מנהל מחלקת הביצוע שנראות 

   .תוכהאשמות אישיות ולא ענייניות למהלך עבוד

בתגובתו בעצם מודה המבוקר כי פרויקטים : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

   .התערבות גורמים חיצוניים אינם מסתיימים בהצלחה כאמור בממצא הכוללים
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 פרוט הממצאים .5

  

 – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

 .תמחור פרויקטיםמבחינת  התנהלותבחינת 

 

 יהודה מעבר חציה מוגבה רחוב 5.1.1

 

א הסדרת מעבר הולכי הרגל בין תחנת ההיסעים העירונית למרכז המסחרי הפרויקט הימהות 

  .2012תחילת שנת  2011הפרויקט בוצע בסוף שנת , העירוני

  

אומדן המתכנן , מ"ג אזוט בע.א.תכנון בוצע בהזמנת מחלקת ההנדסה על ידי מתכנן חיצוני אה

  . מ"ל מעכול₪  100,000 -לביצוע הפרויקט היה כ

  

לשם כך החל הליך , התכנון הועבר ממחלקת ההנדסה למחלקת הביצוע לשם ביצוע הפרויקט

, )₪ 160,000-מוסמכת לטפל ברכישות של עד כ(הצעות מחיר באמצעות ועדת הרכש של הרשות 

  . לפי הנוהג בעירייה מחלקת הביצוע אחראית על הליך הצעות המחיר מבחינה מקצועית

  

רגיל הוא כי את הפניה לקבלנים לבקשת להצעות מחיר בעבודת מסוג זה מבצעת בעירייה הנוהג ה

ההצעות מתקבלות במחלקת הרכש או , )ביצוע, גינון, אחזקה(המחלקה האחראית על הביצוע 

  . כבחירת הקבלן, באמצעות פקס או באמצעות מעטפות סגורות

  

  :הוגשו שתי הצעות מחיר הבאות 

 .מ"ל מעכול₪  169,363 – 1קבלן מספר   .א

 . מ"כולל מע₪  298,422 – 2קבלן מספר   .ב

  

בפועל הצעות המחיר שהתקבלו על ידי הקבלנים כוללות מחירים הגבוהים בעשרות אחוזים 

  .בעבודות כגון אלה, ממחירי השוק

  

מכתבו של המתכנן החיצוני המסביר את הסיבות להפרש המחירים לעומת  –' ב נספח א"מצ

עמדתו אף נתמכת בביקורת של חברת המהנדסים שביצעה את הביקורת בשנת (האומדן שהוציא 

לשלם מחירים " התרגלה"מכאן המסקנה היא שעיריית ערד , )בין השאר על פרויקט זה 2012

  . מהפרויקטים לפחות בחלק ,מופקעים על עבודות כגון אלה
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היו גבוהות , הצעות המחיר שהתקבלו לפרויקט מעבר חציה מוגבה ברחוב יהודה: ממצא  -

מהאומדן של מתכנן העבודה וממחירי השוק לעבודות , )200%-60%(בעשרות אחוזים 

 .כגון אלה

יש להתייחס לאומדן כאומדן ולא כבסיס לביצוע : רוח תגובת המבוקר להבנת הביקורת 

. מחלקת הביצוע עם ניסיונה הרב עושה אומדן אמיתי על בסיס מחירים ריאליים, עבודות

  .המונח מחירי שוק אינו רלוונטי כלל

אלא , תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר 

זו אמירה בעייתית כאשר מנהל מחלקה טוען כי אומדן אינו . מחזקת ומאשרת אותו

, הרי בדיוק לשם כך ניתן אומדן על ידי אנשי המקצוע, לביצוע עבודות מהווה בסיס

כמו כן .  בהתאם לאומדן מחליטה הנהלת העירייה על סבירות מחירי ההצעה הזוכה

המונח מחירי שוק הוא המדד האמיתי ולא המחירים הריאליים בהתאם לניסיון מחלקת 

  .הביצוע בעיריית ערד בלבד

  

מקובל בעיריית ערד כי את הבקשות להצעות המחיר , תקיןבניגוד למינהל : ממצא  -

 . מעבירות המחלקות השונות באופן ישיר לקבלנים ולא מחלקת הרכש

  ?ומדוע בניגוד ? מהו מינהל תקין : רוח תגובת המבוקר להבנת הביקורת 

המסביר את ,  2011ראה דוח המבקר לשנת : התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר 

 .3.4סעיף  2012ואת תגובת ראש העירייה לנושא זה בדוח . התפקידיםעקרון הפרדת 

 

קיימים קבלנים , מחירהמגישה באופן ישיר בקשת הצעות  למחלקת הביצוע: ממצא  -

או הכנסת קבלנים , אין כל מדיניות של הרשות בדבר בחירת הקבלן, קבועים לעבודה

 .חדשים לסבב הצעות המחיר

  .הדבר נכון לגבי כל מחלקות העירייה: הביקורת רוח תגובת המבוקר להבנת 

אלא , תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר 

 .מחזקת ומאשרת אותו

 

 םשנתיים עם הקבלני םמומלץ ככל הניתן לקיים הסכמי, לשם הקטנת עלויות: המלצה  -

 . פרדולא להוציא כל פרויקט קטן להליך ביצוע בנ, השונים

 

, ים לשם קבלת הצעות מחירניש לקבוע נוהל בו רק מחלקת הרכש פונה לקבל: המלצה  -

בפקודת העיריות לגבי מכרזי זוטא  תאת בחירת הקבלנים מומלץ לבצע לפי הדרך המוגדר

בחירה אקראית ושוויונית של הקבלנים המתבקשים להעביר , ניהול ספר קבלנים(

 ).הצעות מחיר

  
המחיר באמצעות ועדת הרכש מוגבל בסכום ומאחר והצעות המחיר והליך הצעות מאחר 

  .הועבר הפרויקט להליך של מכרז, שהתקבלו בפועל עולות על הסכום המוגדר
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הליך המוגדר בדינים השונים ואשר מאפשר לרשויות , בעירייה לא קיים הליך של מכרז זוטא

  .  לפעול בהליך יעיל וזול יותר מאשר הליך מכרז פומבי

ללא הליך , ₪  600,000 -צעות מכרז זוטא מתאפשר לרשויות לבצע פרויקטים בסכום עד כבאמ

  . של מכרז פומבי

יש להבטיח כי פונים לקבלנים באופן שוויוני ואקראי ככול , לשם כך יש לנהל ספר קבלנים מסודר

  . באופן זה ניתן לקצר זמנים לקבלת הצעות הקבלנים ולחסוך עלויות פרסום. הניתן

   

קיום הליך באמצעות מכרז זוטא חוסך . בעירייה לא קיים הליך של מכרז זוטא: ממצא  -

 .לעירייה זמן ועלויות לעומת הליך של מכרז פומבי

  

 .  זמןוגם כך יחסכו גם עלויות , מומלץ להפעיל הליך של מכרז זוטא בעירייה: המלצה  -

  
המתכנן ולהכין את מסמכי התבקשה מחלקת הביצוע לעבור על אומדן , לפני פרסום המכרז 

מחלקת הביצוע התבקשה לבדוק גם תכנון וגם אומדן וכך עשתה : הערת המבוקר (. המכרז

  ).באופן מקצועי

בלבד ₪  100,000 - לעומת כ(₪  291,363מחלקת הביצוע הוציאה אומדן פרויקט חדש בסכום של 

  ).של המתכן החיצוני

  

וכן הוספו רכיבים חדשים , עבודות כלפי מעלהנמצא כי באומדן החדש שונו מחירי החומרים וה

  .לעומת התכנון המקורי של המתכנן החיצוני

כמו כן הוספה בן השאר תעלת , מחיר סך עלויות הרכיבים הקיימים בשני האומדנים הוכפל 

  .₪ 50,000 - ניקוז שלא הייתה קיימת בתכנון המקורי בעלות של כ

התעלה היא תולדה של בדיקה ! חירי ביצוע מדובר באומדן בלבד ולא במ: הערת המבוקר (

  .)הסבר מפורט יכול להבין רק בעל מקצוע בתחום הנדסת דרכים, מקצועית 

ראה התייחסות דוח הביקורת של ' , ראה מכתבו של המתכנן נספח א: התייחסות הביקורת 

  ).של אנשי המקצוע לגבי המחירים קביעתם – 2012חברת הפיקוח בשנת 

  

  

  .השוואת אומדנים מתכנן חיצוני מול מחלקת ביצוע –ב נספח ב "מצ

  

לאחר תיקון האומדן על ידי מחלקת הביצוע עלתה עלות הפרויקט ממאה אלף : ממצא  -

 .  ₪אלף  290 -ח לכ"ש

  .מחירי הסעיפים שונו בהתאם לעלותם הריאלית: המבוקר להבנת הביקורתתגובת רוח 

אלא , תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר 

העלות הריאלית נכונה רק בעיריית ערד ולא כמקובל ברשויות  . מחזקת ומאשרת אותו
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רים בדוח "ראה נספח א לדוח זה וכן דוח חברת הפיקוח בנושא תב(מחירי שוק  –אחרות 

 ).2012המבקר לשנת 

 

 

פניה , כגון הסכמים שנתיים, למצוא דרכים לביצוע עבודות במחירי שוקמומלץ : המלצה  -

ד תשלם עבור אין כל סיבה שעיריית ער, 'למאגר הקבלנים של החברה למשק וכלכלה וכד

 .מעבר למחירי השוק הואף פי שלושפרויקטים סכומים פי שניים 

  

צעה בהליך הצעות קבלן אחר משני הקבלנים שהגישו ה(במכרז הראשון הוגשה הצעה בודדת 

  .האומדן נשאר של המתכנן החיצוני, )המחיר

  

הפעם לאחר בדיקת התכנון והאומדן על ידי מחלקת ביצוע כולל , הוחלט על יציאה למכרז נוסף

דבר זכה  בסופו של, למכרז זה ניגשו שני מציעים, עבודה נוספת של פסי האטה ברחוב חרוב

להלן התפתחות עלות הפרויקט של מעבר , אשוןבעבודה הקבלן שהגיש הצעה בהליך המכרז הר

  : החצייה המוגבה בלבד בהתאם להצעות הקבלן 

 .₪ 215,876 –) כתב כמויות לפי מתכנן חיצוני(מכרז ראשון הצעה יחידה  .1

 .₪ 303,166 –) כתב כמויות לפי מחלקת ביצוע(מכרז שני הצעה זוכה  .2

  

  : הליך הצעות המחיר לשם השוואה הקבלן שלא זכה במכרז השני והגיש הצעה ל

 .₪ 298,422 –) כתב כמויות לפי מתכנן חיצוני(הליך הצעות מחיר  .1

 .₪ 372,360 –) כתב כמויות לפי מחלקת ביצוע(מכרז שני הצעה זוכה  .2

  

 !!!₪  100,000 -אלה מחירים של פרויקט שבעיר אחרת היה מסתכם בעלות של כ

  

הטענה הינה טעות . רלוונטיתטענה ממש לא : המבוקר להבנת הביקורתתגובת רוח 

  .ומטעה

תגובת המבוקר אינה נתמכת בכל מסמך רלוונטי : התייחסות הביקורת לדברי המבוקר 

הן את המסקנה של חברת , על ידי מתכנן העבודה, וסותרת הן את האמור בנספח א 

 .והן את הנתונים המובאים לעיל 2012הפיקוח בדוח המבקר לשנת 
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 לפת ריצוף ברחוב חברון ורחוב גלעדהח 201131/מכרז פומבי  5.1.2

 

  .עוד פרויקט שהוצא ותומחר על ידי מחלקת הביצוע בעירייה

  .להלן פרוט סכומי האומדן והצעות הקבלנים שנגשו למכרז

  

 .₪ 444,435 –אומדן עלות הפרויקט על פי מחלקת הביצוע  .1

 .₪ 428,991 – 1הצעה קבלן מספר  .2

 .₪ 428,370 – 2הצעה קבלן מספר  .3

 .₪ 376,507 – 3הצעה קבלן מספר  .4

 .קבלן שלא עבד עם העירייה בעבר - ₪  253,254 –הצעה קבלן זוכה  .5

  

העירייה ומחלקת הביצוע התרגלו לשלם מחירים מופקעים על , המשמעות מובנת לדעת הביקורת 

  ! עבודות בניהול מחלקת הביצוע 

מחלקת הביצוע אינה אחראית , אין שום משמעות בנאמר: רוח תגובת המבוקר להבנת הביקורת 

  . לתשלומי מחירים מופקעים

הצעת מחיר . הצעות רוב הקבלנים סבירות ביחס לסכום האומדן. לא כל הצעה היא הצעה כדאית

  .זו הנקודה שיש לבקר, העומדת על כמחצית מסכום האומדן

דווקא בסוג עבודות זה עלויות הריצוף למטר אף ירדו יותר : דברי המבוקר התייחסות  הביקורת ל

מכאן ניתן לראות כי אפשר . במסגרת הסכם המסגרת השנתי לריצוף מדרכות, מבעבודה זו

   !לשלם מחירים סבירים וזאת כאשר נכנס קבלן חדש אחד למערכת , להתנהל אחרת

  

 

, מעלות הפרויקט 50%ה כמעט בכניסת קבלן חדש למערכת חסכה העיריי: ממצא  -

 .מתנהל על פי אומדן מחלקת הביצוע לעומת המצב שהיה

 

ר קבלני העירייה ולפעול ל ולעניין קבלנים חדשים להירשם למאגמומלץ לפעו: המלצה  -

 . במסגרת מכרזי זוטא

 

מומלץ לעבוד ככל הניתן בחוזי מסגרת רב שנתיים ולא בצורה של יציאה למכרז : המלצה  -

 .עבודה בנפרדלכל 
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 מעבר חצייה ברחוב ירושלים בין הרחובות הקנאים ובן יאיר 5.1.3

  

  .2013פרויקט זה לווה על ידי הביקורת המהלך שנת 

  

בליווי מחלקת ההנדסה , הכמויותבמקרה זה התכנון בוצע על ידי מתכנן חיצוני שקבע את כתב 

   .ונמסר לביצוע למחלקת הביצוע

  

קבלן " –להלן , לעיל 5.1.1הקבלן שזכה במכרז המתואר בפרק (למכרז נגשו שני מציעים בלבד 

דוגמא נוספת , ")2קבלן מספר " - להלן  –לעיל  5.1.2והקבלן שזכה בפרויקט בפרק " 1מספר 

  .למיעוט הקבלנים המוכנים לגשת למכרז של עיריית ערד

  

כולל בדיקת , ברו לבדיקת מחלקת הביצועהצעות המחיר נפתחו בועדת המכרזים וכמקובל הוע

  . המחירים וסיכום עלות ההצעות

  . כזוכה 1על פי בדיקת מחלקת הביצוע הוכרז קבלן מספר 

בבדיקת הביקורת נמצא כי בדיקת מחלקת הביצוע לא מצאה טעות חישוב של הקבלן בסעיף 

  .380עבור אבן שפה בכמות ₪  100הקבלן הציע מחיר של , אחד

הקבלן חישב בטעות את המכפלה , )מ"ללא מע(₪  38,000עולה לכדי סכום של  380*100מכפלת 

  .₪ 3,800בדיקת מחלקת הביצוע התייחסה לסכום הנמוך , ₪ 3,800כסכום של  

  

  . צריך להיות הזוכה 2קבלן , לאור הטעות

  

ף הסכים הקבלן לא לתקן את הטעות ולחייב את העירייה בסעי,  1בשימוע שנערך לקבלן מספר 

הסכמת הקבלן קיבלה אישור היועץ המשפטי של . ₪ 38,000בלבד במקום ₪  3,800זה בסכום של 

  . העירייה ולכן לא בוטלה זכייתו במכרז

  

מערך  8%היא ויתור על ₪  38,000במקום ₪  3,800משמעות הסכמת הקבלן לגבות מחיר של 

  !  20%-15%כאשר רווח קבלני מקובל עומד היום על , הצעתו

  . נוסף בו ניתן להסיק כי הויתור משקף מחירים גבוהים מהמקובלמקרה 

  . כל הכתוב לא רלוונטי לתוצאה הסופית: המבוקר להבנת הביקורתתגובת רוח 

  . תוצאה הסופיתבומטה ראה רלוונטיות בהמשך הכתוב : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  

ללא טעויות  2לעומת קבלן מספר ) הזוכה( 1השוואת הצעות המחיר קבלן מספר  -' ב נספח ג"מצ

  ). בנספח 5הטעות מתייחסת לסעיף מספר סידורי (חישוב 

  

הביצוע , יקרה יותר מזו של הקבלן הזוכה 2דווקא בשני הסעיפים בהם הייתה ההצעה של קבלן 

ובמקום עבודות אלה אושרו עבודות ) 'בנספח ג 14,17מספר סידורי (בפועל היה נמוך משמעותית 
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בשטח התגלו ממצאים שחייבו  ,המפקחת על הפרויקט מטעם מנהלת הביצועלטענת , אחרות

  .שינוי בסעיפים אלה

  

  כמות בפועל  כמות באומדן  סעיף

  1,115  3,500  מ כולל פינוי"ס 4.1קרצוף  של אספלט   -14סעיף 

  2,741  3,500  מ וביטומן"ס 4מ בעובי "מ 19 צ"תא -17סעיף 

  

שדווקא בסעיפים בהם , מתקיימת מקריות מאוד מוזרה, גם אם נתוני השטח חייבו את השינויים

  . היו שינויים כה מהותיים, הקבלן הזוכה היה זול משמעותית מהקבלן הלא זוכה

  

. מתכנון לקוי לחלוטיןהשינויים במהלך הביצוע נבעו : המבוקר להבנת הביקורת תגובת רוח 

בנית התוכנית לביצוע וכתיבת כתב הכמויות על ידי המתכנן החיצוני נעשו ללא מדידת מצב 

  .סבורני שהמתכנן כלל לא הגיע לשטח במהלך התכנון. השטח לצורך התכנון

החלטות התקבלו בשטח בזמן אמת ותוך התייעצות וקבלת אישורים מגורמים רלוונטיים וללא 

  .ת למקריות מוזרה כפי שמציין המבקרשום התייחסו

, הטלת האחריות על המתכנן אולי מסבירה חלקת מהבעיות בפרויקט זה: התייחסות הביקורת 

  :הערת המבוקר מעלה שאלות קשות 

 ?יוצאת לביצוע פרויקט ללא כל בדיקה בשטח כיצד מחלקת הביצוע  .1

האם סביר שמנהל מחלקה בעירייה לא מצליח להבין את האחריות שלו להוצאת כספי  .2

 ? העירייה בהתחלת פרויקט עם כתב כמויות לא רלוונטי בחלקו 

נותן המלצה מקצועית על , האם סביר מנהל מחלקה האחראי על מכרז בפני ועדת המכרזים .3

  ?זוכה במכרז כאשר כתב הכמויות לא משקף את העבודה בפועל 

  

  

  

  : לסיכום 

  

  .הציגה שלושה פרויקטים שנוהלו על ידי מחלקת הביצוע,  1מטרת ביקורת מספר 

הסתבר כי מחירי האומדן אינם , בשני הראשונים בהם אומדן העבודות נקבע על ידי המחלקה

העירייה נאלצה לשלם פי שניים ואף פי שלושה מעלות במקרה אחד מהם משקפים מחירי שוק ו

  . הפרויקט המקובלת

והעירייה נאלצה לשלם , במקרה השלישי התקיימו לפחות שתי טעויות לטובת קבלן מסוים

ובגין הטעות השנייה , סכומים גבוהים יותר לעומת הקבלן שבגלל אחת הטעויות לא זכה במכרז

  . ותרהייתה הצעתו יכולה להיות זולה אף י

  

תמחור עבודות בסכומים הכפולים ומעלה , לדעת הביקורת אין לאפשר המשך התנהלות באופן זה

  . ממחירי השוק אינו מקובל ומכאן יש למנוע ממחלקת הביצוע לעסוק בתמחור פרויקטים
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  : מכאן מסקנות הביקורת הן 

  

נו א, אין להמשיך לאפשר מצב בו העירייה משלמת מעל מחירי השוק המקובלים .1

 .עוסקים בכספי ציבור

 .אין לאפשר המשך התנהלות הכולל טעויות כמתואר .2

מאחר ובשום מקום בהתייחסות המבוקר לא לקח אחריות על ממצא והתחייב  .3

 .ברור כי מנהל המחלקה לא רואה בהתנהלותו כל בעיה, למצוא דרך לתקנו

 .  בעתיד משתמע כי מנהל שלא רואה כל בעיה בהתנהלות המתוארת ימשיך לנהוג כך .4

מהסיבות האמורות , לדעת הביקורת אין לאפשר המשך התנהלות כזו ולו לרגע נוסף .5

  . מעלה
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 - 2מטרת ביקורת מספר  5.2

בחינת התנהלות מבחינת הפרדת תפקידים ואישור עבודות 

 .נוספות מעבר לתכנון המקורי

  

 אי קיום הפרדת תפקידים נאותה בניהול פרויקטים בעירייה  5.2.1

  

נמצא כי , בפרק הבוחן את קשרי הגומלין בין מחלקות העירייה 2011העירייה לשנת בדוח מבקר 

  :קיימת התנהלות בעירייה המאפשרת למחלקה אחת לשמש כ , בניגוד למקובל

  

 .מתכנן הפרויקט .1

 .מרכיב אומדן העלויות לפרויקט .2

 .פונה לקבלים לקבלת הצעות מחיר לפרויקט .3

 .מאשר את הצעות הקבלן הזוכה .4

 .עבודת הקבלן הזוכהמפקח על  .5

 .מאשר חשבונות לתשלום לקבלן הזוכה .6

 .מאשר סיום עבודה לקבלן הזוכה .7

  

  : בין השאר כי  2011מבקר לשנת נמצא בדוח ה

  

דבר שיכול להביא , צורת העבודה כיום אינה מקיימת הפרדת תפקידים נאותה -

אין להמשיך לאפשר  –להסתרת טעויות במקרה הטוב ולמעילות במקרה הגרוע 

קיים גם (מפקחת ומאשרת את קבלת העבודה , התנהלות בה מחלקה אחת מתכננת

 ).במחלקת אחזקה גם במחלקת ביצוע וגם במחלקת גנים ונוף

בה , "הפרדת תפקידים"תיאוריה הזויה של : רוח תגובת המבוקר להבנת הביקורת 

ק לירידת יעילותם אינה תורמת כלל ליעילות הפרויקטים אלא ר, דוגל המבקר

דוגמא מובהקת לכך פרויקטים . וכתוצאה מכך גם לעלויות נוספות לא מבוטלות

  .במחלקת הביצוע הדבר לא קיים. ל"בניהול משכ

תגובת המבוקר מחדדת ומבהירה את טענת : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

משמעות אינו מבין את , מי שמוצא בהפרדת תפקידים תיאוריה הזויה, הביקורת

   .השירות הציבורי והבקרות הנדרשות בכספי ציבור
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 ללא הפרדת תפקידים ראויהמחלקת הביצוע מהתנהלות  לבעייתיותדוגמא  5.2.2

  

נבחנה התנהלות מחלקת הביצוע בפרויקט סאונה לחה במתחם  2012בדוח המבקר לשנת 

  :להלן הממצאים העיקריים שהוצגו בדוח , הקאנטרי

  

ג בעירייה שימשה מחלקת הביצוע כגוף המבצע בכל ההתנהלות במקרה זה בהתאם לנהו

דבר שאינו מקובל מאחר ואין כל הפרדת תפקידים או ניטור על הנעשה בפועל , בפרויקט

  .בפרויקט

  

  

, העירייה הוציאה עשרות אלפי שקלים עודפים על בניית סאונה ייחודית: ממצא  -

תמחור ופיקוח , בתכנון זאת, לעומת קניית סאונה מוכנה בטכנולוגיה מתקדמת

 .ביצוע של מחלקת הביצוע בלבד

אין ? האם יש למבקר מושג מינימלי בנושא : רוח תגובת המבוקר להבנת הביקורת 

  . טעם להתייחסות רצינית

תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

או שאין טעם , כל מושג וכמובן שלא נתמכת בשום מסמך המוכיח כי למבקר אין

  .להתייחסות רצינית

 

למרות שבניית הסאונה על ידי הקבלן התארכה בחודשים רבים מעבר : ממצא  -

למחלקה , למוגדר בחוזה ולמרות שלאחר סיום בנייתה הסאונה לא עבדה כראוי

 .שטיפלה בפרויקט אין כל טענות לקבלן

חשוב לציין שטיפולנו לא הופסק עד שהושגה : רוח תגובת המבוקר להבנת הביקורת 

  . פעילות סדירה ותקינה של המתקן

 .תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 

מאחר , לדברי מנהל מחלקת הביצוע לא היו כלל דרישות סף לקבלן הביצוע: ממצא  -

 . סיון בישראל לבניית סאונה מסוג זהאין נילטענתו ו

מכוון שהעבודה לפי אומדננו התאימה להליך : המבוקר להבנת הביקורתתגובת רוח 

היו מסוגלים , לדעתנו המקצועית, הפניה נעשתה רק לקבלנים אשר, של הצעות מחיר

  .אין כל צורך בתנאי סף בהליך זה. לעמוד במשימה

. תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

דבר שלדעת הביקורת נדרש , אין מניעה חוקית  לצאת למרכז גם בסכומים אלה

 . במקרה זה
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תה כל התייחסות לאיחור באספקת הסאונה ימול הקבלן לא הי חוזהב: ממצא  -

כמו כן לא הוגדרה כל ערבות או ביטוח לטיב , )קנסות כמקובל בחוזים אחרים(

לקראת סיום הביקורת נשכר מומחה על (פועל שולם על מוצר שלא עובד ב. העבודה

ואין לעירייה כל סנקציה מול הקבלן ) חשבון העירייה להסדיר את פעולת הסאונה

 .המבצע

. מערכת המסמכים בהליך זה היא אחרת מאשר במכרז. אין חוזה: תגובת המבוקר 

  .םהקבלן ביצע כל המוטל עליו במלואו וקיבל תמורה בהתא

, תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  .כמובן שמסמכי ההתקשרות הינם חוזה

 

 

אושרה לקבלן על ידי המחלקה המבצעת , בניגוד לנוהל הרכש בעירייה: ממצא  -

 .בדיעבדעל עבודות שנעשו  10% –הגדלת חוזה בכ 

אפשר לקבל את נוהל הרכש תקף לזמן האם : המבוקר להבנת הביקורת תגובת רוח 

  .ט כדי להבין את הבעיה וגם כדי לא לחזור על טעויות אם היו בעתידיקהפרו

, תגובת המבוקר אף יותר בעייתית מהממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

האם יעלה על הדעת כי העירייה מוציאה כספים ומבצעת רכישות ללא הזמנת רכש 

האם מנהל מחלקת הביצוע לא מודע להליך אישור ? הוצאה ואישור מראש לכל 

על מנת למנוע טעויות בעתיד הביקורת מבקשת ? הוצאה הממומנת מכספי ציבור

אין סמכות כזו לאף מנהל בעירייה , להבהיר כי אין לאפשר אישור הוצאות בדיעבד

  !כולל מנהל מחלקת הביצוע
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 חציה מוגבה רחוב יהודהמעבר  5.2.3

 

, בפרויקט זה היה קיים כתב כמויות ומחירים שנעשו על ידי מתכנן חיצוני 5.1.1בפרק כמתואר 

חור לקראת מתלקת הביצוע לתקן את התכנון ואת הלאור השתלשלות הדברים התבקשה מח

  . יציאה למכרז שני בנושא

  

מחיר הפריטים והעבודות שהיו בתכנון המקורי הכפיל את עצמו בהתאם  5.1.1כאמור בפרק 

  .חור המחלקהלתמ

  

בברור עם המתכנן , ₪ 50,000 -תעלת ניקוז בסך כ - בנוסף הוספו רכיבים שונים העיקרי שבהם 

  .המקורי עלה כי אין כל צורך בתעלה כזו ובפועל הפרויקט בוצע ללא התעלה

נמצא כי אכן לא היה , )מספר הימים הגשומים בשנה זעום, בערד(בבדיקת הניקוז בימים גשומים 

  . תעלה שתוכננה על ידי המחלקהכל צורך ב

  

בפרויקט מעבר חציה ברחוב יהודה הוסיפה מחלקת הביצוע לתכנון המקורי : ממצא  -

כל אומדן הפרויקט (נוספים ₪  50,000 -של הפרויקט תעלת ניקוז בעלות של כ

ר נמצא כי אין "בברור מול המתכנן המקורי של התב). ₪  100,000 -הראשוני היה כ

  ).בפועל בוצע הפרויקט ללא התעלה(כאמור כל צורך בתעלה 

התעלה היא תולדה של בדיקה מקצועית של : המבוקר להבנת הביקורת תגובת רוח 

הסבר מפורט יכול להבין רק בעל מקצוע בתחום הנדסת . התכנון שהוגש לביצוע

  . הדרכים

בפועל , הממצא ברור גם לא לאיש מקצוע: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

 . במבחן התוצאה הפרויקט בוצע באיכות טובה ללא כל תעלה
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  ציה ברחוב ירושלים בין הרחובות הקנאים ובן יאירמעבר ח 5.2.4

  

לא , בדבר ניהול פרויקטים בעירייה 2011בניגוד להמלצת הביקורת בדוח המבקר לשנת 

, מחלקת ביצוע, במקרה זה(התקיימה ישיבה של המחלקות הרלוונטיות לפני תחילת העבודות 

  : 2011ממצא מדוח ) גינון ואחזקה

  

וידוע כל , ל לקיום ישיבות משותפות בתחילת כל פרויקט"למרות הוראת המנכ -

ההוראה אינה מתקיימת . זאת בעקבות המלצת הביקורת, המחלקות הרלוונטיות

 -התוצאה , פעמים שהתקיימה לא הגיעו מנהלי המחלקות מוכניםוגם ב, בפועל

 .המשך התנהלות לא ראויה

צו התחלת עבודה הופץ לכל . אין זה באחריות מחלקת הביצוע: תגובת המבוקר 

  . הנוגעים בדבר

  . תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת  -

  

  

ידי מחלקת ההנדסה ואף לא על ידי מחלקת גם בפרויקט זה לא זומנה פגישה מקדימה על 

  . הביצוע והוצא צו התחלת עבודה לקבלן ללא כל תאום

לאור התנגדות מחלקת הגינון לתכנון ,  ל העירייה"במהלך העבודה זומנה ישיבת חירום אצל מנכ

בסופו של יום , שהובא לידיעת מנהל מחלקת הגינון רק לאחר תחילת הביצוע של הפרויקט בשטח

  . פתרונות שבהתנהלות תקינה היה ראוי כי יוגדרו לפני תחילת העבודה נמצאו

, מהנדסת העירייה טענה כי התכנון הועבר למחלקת הביצוע להשלמה והתאמה למצב בשטח

ככתבן , מחלקת הביצוע טענה כי הוגדר לה לבצע ולכן יצאה לביצוע התכוניות ללא כל בדיקות

  . וכלשונן

בחלקן לאור גילויים שונים של המצב , ת שלא על פי התכנון המקוריגם בפרויקט זה נוספו עבודו

  . אך בחלקן כאלו שכל בר דעת היה יכול למנוע בביקור וסקירת השטח, בשטח

  .למותר לציין כי מחלקת הביצוע אישרה את השינויים ללא כל אישור גורם אחר בעירייה

  

 יב העבודות הנוספותמחלקת הביצוע אישרה חשבון ביניים לקבלן בו מרכ: ממצא  -

מסך עלויות הסעיפים  23% - היווה כ )אלה שלא הופיעו בתכנון המקורי כלל(

 .זאת ללא כל אישור מגורם אחר בעירייה ובדיעבד. שאושרו מהתכנון המקורי

  .הקביעות שרירותיות ולא מבוססות: המבוקר להבנת הביקורתתגובת רוח 

 . תגובת המבוקר לא,  מסמכיםבהממצא מדויק ונתמך : התייחסות הביקורת 

 

מדרכה יצוקה (ליט לתכנון המקורי הוספו עבודות של פירוק מדרכה מגרנו: ממצא  -

בשני , )מטר 380-כ(תוספת אבן שפה עבור הנחה על גבול אספלט ו) מטר 200-כ

על פי ההסכם עם הקבלן .  המקרים עבודות שבביקור בשטח היה ברור כי יש לבצען
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אם היו מופיעות במכרז עלותן הייתה כאשר , במחירון דקל עבודות אלה מבוצעות

א ראה נספח (הנחה ממחירון דקל זולה יותר מאחר ובמכרזים נהוג להציע מחירים ב

 ).התייחסות המתכנן המקורי למחירון דקל –

בתוקף תפקידי להחליט החלטות מקצועיות : המבוקר להבנת הביקורת תגובת רוח 

  .קבלתן הייתה תקינה לחלוטין דרך , בשטח תוך כדי ביצוע

  .תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

 

מהחשבון חלק  נשמטובחשבון הסופי של הפרויקט בניגוד להיגיון : ממצא  -

הרכבת אבנים משולבות : לדוגמא (מהעבודות הנוספות שאושרו בחשבון הראשון 

-פרוק מדרכה מ המטרים של ירידה בכמותוכן אושרה  מפורקות או חפירת שטח

 ).מטר בחשבון סופי 178-מטר בחשבון הראשון ל 200

, חשבון סופי נבדק עם חישובי כמויות: רוח תגובת המבוקר להבנת הביקורת

  .הכמויות הן להערכה בלבד) חלקיים(בחשבונות ביניים 

בהיקף של כמויות  תגובת המבוקר אולי מסבירה ירידה: התייחסות הביקורת 

  .בסעיפים אך לא היעלמות סעיפים לחלוטין

 

כמו בבדיקת עלויות המכרז נמצא כי גם באישור החשבון הסופי יש טעות : ממצא  -

 ).₪ 500 -במקרה זה רק כ(חישובית 

 .טעות אנוש לעולם חוזרת: המבוקר להבנת הביקורתתגובת רוח 

  

חושפת כשלים בעבודה ובאישור החשבונות  התנהלות מחלקת הביצוע אף במקרה זה: לסיכום 

  :לקבלנים מהבחינות הבאות 

  

לא יתכן כי עבודות שאושרו בחשבון ראשון על פי בדיקה בשטח נעלמים מהחשבון  -

 .הסופי

לא סביר כי מוסיפים עבודות לביצוע כאשר היה אפשר בביקור קצר בשטח להבין כי  -

ללא ההנחה , כתוצאה מכך העירייה שילמה מחיר מלא על עבודות אלה, הן נדרשות

 . שהיה ניתן לקבל אם היו מופיעות כחלק מהמכרז

 לא סביר כי גם בבדיקת המכרז וגם באישור החשבון הסופי על ידי המחלקה נמצאו -

  .אלא רק בחיבור וכפל פשוט, לא מדובר במתמטיקה מסובכת, טעויות חישוב

  



  חל איסור על פרסום האמור בדוח זה עד לאישורו במועצת העירייה –סודי 

  2013 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

45 

 

 - 3מטרת ביקורת מספר  5.3

  .התנהלות מבחינת סבירות דרישות מקבלנים וגזירות על קבלנים

  

 זהות קבלנים זוכים בהצעות מחיר ומכרזים 5.3.1

  

פרויקטים שהראה כי העירייה משלמת מחירים מופקעים על מספר  5.1כשל השוק שהוצג בפרק 

  .מתקיים בין השאר מאחר וקבלנים רבים מסרבים לעבוד עם העירייה, בניהול מחלקת הביצוע

הסיבות לסירוב קבלנים לעבוד עם העירייה נובעות ממספר גורמים כגון המיקום הגיאוגרפי של 

התעקשות מחלקת הביצוע , מוסר תשלומים ירוד בשנים עברו, )שינוע עובדים וציוד לערד(העיר 

  .ל קיום סיור קבלנים חובה בכל פרויקט וכן מאופן התנהלות מחלקת הביצועע

  

אשר מקיימת מכרזים ארציים לכלל , באפשרות העירייה להסתייע בחברה למשק וכלכלה

   .הרשויות

בבחירה לעבוד באמצעות החברה למשק וכלכלה לכל הפחות ניתן להניח כי המחירים של 

  .ויות אחרות וכן כי איכות העבודה היא כמקובל בשוקהפרויקטים הם המחירים שמשלמות רש

ומהווה מעין פיקוח , מנהל מחלקת הביצוע מלווה גם את הפרויקטים של החברה למשק וכלכלה

  .מעבר לפיקוח של המפקחים שמספקת החברה, על

מאחר , לאחרונה פוחתות גם הצעות המחיר שמעבירים קבלנים באמצעות החברה למשק וכלכלה

  .הקבלנים לא רוצים לעבוד עם עיריית ערד, שי החברה למשק וכלכלהולטענת אנ

  

 .באמצעות החברה למשק וכלכלה – פרויקט שיפוץ חדרי שירותים בבתי ספר 5.3.2

  

, הפרויקט מבוצע במסגרת שיפוצי קיץ של מוסדות חינוך. ₪ 700,000 - היקף הפרויקט הוא כ

  .וכלל שיפוץ מספר חדרי שירותים במקביל במספר בתי ספר

לשם כך מרכזים עבודה רבה , בשיפוצי קיץ על הקבלן לסיים את העבודות במהלך חופשת הקיץ

  . בזמן קצר

נטען על ידי מחלקת הביצוע כי העבודות לא באיכות ראויה ולא אושר תשלום ולו , בפרויקט זה

אין זה סביר להגיע לאחר סיום העבודות ולדרוש פירוק , לדעת הביקורת. של שקל אחד לקבלן

רכיבים שונים שהיה אפשר למנוע הרכבתם במידה והפיקוח במהלך העבודה היה נוכח בתדירות 

  .  מתאימה

  . בכל מקרה הייתה נכונות מלאה של הקבלן להשלים את העבודות לשביעות רצון העירייה

, ל"בתהליך הביצוע העירה המחלקה רבות לקבלן וגם למנהלים מטעם המשכ: הערת המבוקר 

  .תייחסותהם לא זכו לה

  

על העירייה בכלל ועל מחלקת הביצוע בפרט להבין כי זה בלתי אפשרי לחברה עסקית לממן 

אין כל סיבה הגיונית לעכב את מלוא . פרויקטים כגון אלה ללא תשלום חלקי לכל הפחות
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הינה ראויה , מהעבודה לפחות על פי הערכת פקחי החברה למשק וכלכלה 80% - התשלום כאשר כ

  .מוכן לבצע את השיפורים הנדרשים וכאשר הקבלן

  ?לא ברור אינטרסים של מי מייצג כאן המבקר : הערת המבוקר 

  . ראה פסקה הבאה: התייחסות הביקורת 

  

הליך של הוצאת להישאר עם האופציה של  עלולההעירייה , במקרה והתנהלות זו תמשיך

גבוהים ממחירי לתשלום סכומים ובעקבות כך להידרש , באופן עצמאי בלבדמכרזים 

התנהלות הוגנת מתוך כוונה להגיע להסכמות , 5.1ל ממש כפי שהוצג בפרק "מחירי משכ/השוק

  . מול גורמי חוץ אין משמעותה ויתור על האינטרסים של העירייה

   

יש למנוע ממחלקת הביצוע ללוות פרויקטים של החברה למשק , לדעת הביקורת לאור המתואר

  . על ידי מחלקה אחרת, לפיקוח עלוכלכלה ולמצוא פתרון אחר 

  

בהינתן האפשרות למחלקת הביצוע להתערב בפרויקטים המנוהלים על ידי : ממצא  -

עוכבו תשלומים לקבלנים לפי הוראת המחלקה ללא שום היגיון , החברה למשק וכלכלה

 . העירייה מתקשה לקבל הצעות לעבודות באמצעות החברה למשק וכלכלה כיום. עסקי

  .הממצא לא רלוונטי: המבוקר להבנת הביקורתרוח תגובת 

עובדתית כספים עוכבו באופן שרירותי ולא סביר ועובדתית : התייחסות הביקורת 

 .ל"העירייה מתקשה לאחרונה לקבל הצעות מקבלני המשכ

 

יש למנוע ממחלקת הביצוע גישה לפרויקטים המנוהלים על ידי החברה למשק : המלצה  -

לדאוג לפיקוח על של  מומלץ, קוחקת את שירותי הפימאחר והחברה מספ, וכלכלה

  .  לקה שתצטרך לתחזק את הפרויקטים בהמשךחמאחר וזו המ האחזקה בלבד מחלקה

  

  

 

 .מאחזי יד באצטדיון הכדורגל העירוני 5.3.3

  

במקרה זה הגיע למשרדי בעל חברה ותיקה מאוד בתחום הגידור והתלונן כי מנהל מחלקת 

זאת , על הפרויקט ודורש ממנו לפרק את מאחזי היד שהרכיבהביצוע מסרב לאשר לו תשלום 

  .לאחר שביצע את מה שסיכמו בפגישה טרם תחילת העבודה

  .בדבר הסיכומים עם הקבלן, מנהל מחלקת הביצוע לא קיים פרוטוקול כתוב

  

אך , ני הרכבתםפהקבלן קיבל הוראה מפורשת לא להתקין מאחזים עוד ל: הערת המבוקר 

  .אך הקבלן נדרש לפעול לפי מסמכי מכרז שקיבל, נוהל סיכום פגישה לא. התעלם ממנה
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נמצא , בבדיקת הנושא מול מנהל מחלקת הביצוע ומול אנשי מקצוע אחרים בעירייה ומחוצה לה

  .כי דרישת מנהל מחלקת הביצוע לפירוק המאחזים אינה סבירה

, ות בהסבר מקצועילא נתמכ, נמצא כי הסיבות של מנהל מחלקת הביצוע לפירוק המאחזים

  ). בעוד המאחז שהורכב מתאים לתקן(ודרישה אחת שלו הינה בניגוד לתקן 

כמו בפרויקט שתואר בסעיף הקודם הקבלן הודה כי העבודה אינה מושלמת והיה , גם במקרה זה

  . אך לא לפרק את כל העבודה, מוכן לבצע את התיקונים הנדרשים

  

על פי (מסיבות לא סבירות , לפרק עבודהמנהל מחלקת הביצוע דרש מקבלן : ממצא  -

 .ודרש החלפת מאחזי יד למידות בניגוד לתקן, )דעתם של מהנדסים אחרים

לא אוכל להתייחס לדעות .  הממצא לא נכון: רוח תגובת המבוקר להבנת הביקורת

  .אחרת אמירות אלה הן לא יותר מדמגוגיה, מקצועיות אחרות ללא הצגתן

המבוקר לא , נתונים הועברו למבוקר זה מכבר בברור התלונהכל ה: התייחסות הביקורת 

 .צרף אף מסמך רלוונטי לסתירת הממצא

 

יתקיים רק , מומלץ כי השימוש בפתרון של פירוק עבודה חלקית או מלאה: המלצה  -

מול , במקרים נדירים ביותר ולאחר מיצוי כל הדרכים האחרות שעומדות בפני העירייה

 .הקבלן

  

 . הצעות מחיר לפרויקטים בניהול מחלקת הביצוע, סביר כי גם קבלן זה לא יגיש בעתיד

  

 

 אי סיום פרויקטים בזמנים סבירים  5.3.4

  

, רשימת פרויקטים שהועברה על ידי מחלקת הביצוע לראשת העירייה - 2ה,1ב בנספח ה"מצ

  .2013בחודש יוני 

לא הסתיימו בזמן שהוגדר ברובם ברשימה ניתן לראות כי רוב הפרויקטים באחריות המחלקה 

  .נמשכים חודשים מעבר לתאריך הסיום שהוגדר

  

בהם היו מעורבים , 2013קת הביצוע בשנת מחלפוקחו על ידי רוב הפרויקטים ש: ממצא  -

  . נמשכו חודשים מעבר לתאריך הסיום הסביר והמוגדר להם) ל לדוגמא"משכ(גורמי חוץ 

  

על ידי מחלקת הביצוע ללא התערבות גורמים חיצוניים  כל הפרויקטים שנוהלו: תגובת המבוקר 

שנה וכל הפרויקטים  17 - ל כ"עיריית ערד עובדת מול המשכ. הסתיימו בהצלחה ובאיכות ראויה

  .שבוצעו עד לפני חמש שנים הסתיימו בהצלחה

אין שחר ובסיס לטענות הקשות שמעלה המבקר כלפי מנהל מחלקת הביצוע שנראות כהאשמות 

   .לא ענייניות למהלך עבודתואישיות ו
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בתגובתו בעצם מודה המבוקר כי פרויקטים באמצעות גורמים חיצוניים : התייחסות הביקורת 

   .אינם מסתיימים בהצלחה כאמור בממצא

  

  

  : לסיכום 

  : ההתנהלות של מנהל מחלקת הביצוע הכוללת 

 . קוניםאי אישור תשלומים במשך חודשים ואי מתן אפשרות להגיע לסיכום על תי .1

 . דרישת סיור חובה כמעט בכל פרויקט שמוציאה המחלקה .2

   .של פירוק עבודות בהיקפם שוניםהטלת גזירות לא סבירות על קבלנים  .3

קבלן מנהל עסק , תביא בהכרח לכך שהעירייה תאלץ לשלם מחירים יקרים בעבור עבודות שונות

במידה והוא מבין כי עלויות הביצוע בעיריית ערד גבוהות ממקומות אחרים הדבר , למטרות רווח

בחלק מהמקרים פשוט יבחר שלא להגיש הצעת , ישתקף במחיר על חשבון הקופה הציבורית

  : כך , מחיר

הקבלן יוסיף , תשלום ריביות לבנקים או לספקים, ב תשלומים גורם להוצאות מימוןעיכו .1

מאחר ומנהל מחלקת הביצוע עיכב תשלומים במספר מקרים ללא . זאת למחירי הצעתו

 .מומלץ לשקול למנוע ממנו אישור התשלומים, יכולת להגיע להסכם לסיום העבודה

נים לא יטריחו עצמם לערד עבור כל קבל. דרישת השתתפות בסיור כתנאי להגשת הצעה .2

מה עוד . דבר מקובל במקומות אחרים, ניתן להגדיר כי סיור הקבלנים הוא רשות, פרויקט

שלפחות בסיור הקבלנים אליו הצטרפה הביקורת מנהל המחלקה לא סיפק תשובות 

 .לשאלות לגיטימיות של קבלנים ומכאן היה בזבוז זמן, ברורות

מראה לדעת הביקורת בראש ובראשונה על פיקוח לקוי מצד  ,דרישת פירוק של עבודות .3

חובה על איש הפיקוח להגיע לשטח באופן תדיר ובכל הרכבה של רכיב . המחלקה

הפתרון של פירוק עבודות צריך שישמר למקרים קיצוניים ביותר ולא כדרך . משמעותי

העבודה  כאמור קבלנים שמבינים כי זו שיטת העבודה בעירייה יתמחרו את. עבודה

  .בהתאם כולל עלויות הפירוק וההרכבה מחדש
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 תמצית מנהלים .6

 

בפועל , כיח ואולי אף ייחודי לעיריית ערדמחלקת ביצוע במבנה ארגוני של עירייה אינו דבר ש

  .הסמכות והאחריות המקצועית היא של מהנדס העירייה על פי פקודת העיריות

  :יללע אין סיבה לקיים מחלקה אשר מתנהלת כמתואר

לדעת הביקורת אין לאפשר למחלקה לתמחר אומדנים  – מאפשרת תשלום מחירים מופקעים  .א

 .לחלופין יש לקבוע מחיר מקסימום לכל עבודה בהתאם למחירי שוק, של עבודות

מאפשרת תוספות עבודות לתכנון הראשוני במהלך העבודה ואישורן בדיעבד בניגוד למינהל   .ב

 ,וגם פיקוח ואישור תשלומים תכנון עבודותגם מחלקה לדעת הביקורת אין להתיר ל – תקין

 .לשם קיום הפרדת תפקידים ובקרה נאותהזאת 

לחודשים רבים ללא יכולת  בסיום פרויקטים בהם מעורבים גופים חיצונייםעיכוב מאפשרת   .ג

לדעת הביקורת אין לאפשר למחלקה להיות מעורבת בפרויקטים עם  –למציאת פתרונות 

 .גורמים חיצוניים

  

  :להלן פרוט עיקר ההמלצות של הביקורת 

  

פניה , כגון הסכמים שנתיים, מומלץ למצוא דרכים לביצוע עבודות במחירי שוק: המלצה  6.1

אין כל סיבה שעיריית ערד תשלם עבור ', למאגר הקבלנים של החברה למשק וכלכלה וכד

 .פרויקטים סכומים פי שניים ואף פי שלושה מעבר למחירי השוק

 

את , ש לקבוע נוהל בו רק מחלקת הרכש פונה לקבלים לשם קבלת הצעות מחירי: המלצה  6.2

בחירת הקבלנים מומלץ לבצע לפי הדרך המוגדרת בפקודת העיריות לגבי מכרזי זוטא 

בחירה אקראית ושוויונית של הקבלנים המתבקשים להעביר הצעות , ניהול ספר קבלנים(

 ).מחיר

  

 .  כך יחסכו גם עלויות וגם זמן, זוטא בעירייהמומלץ להפעיל הליך של מכרז : המלצה  6.3

  

מומלץ לפעול ולעניין קבלנים חדשים להירשם למאגר קבלני העירייה ולפעול : המלצה  6.4

 . במסגרת מכרזי זוטא

  
יש למנוע ממחלקת הביצוע גישה לפרויקטים המנוהלים על ידי החברה למשק : המלצה  6.5

פיקוח על של מחלקת  מומלץ לבצע, מאחר והחברה מספקת את שירותי הפיקוח, וכלכלה

 .  )בכל מקרה אליה עובר הפרויקט בסיומו לתחזוקה( האחזקה בלבד

  

יתקיים רק , מומלץ כי השימוש בפתרון של פירוק עבודה חלקית או מלאה: המלצה  6.6

מול , במקרים נדירים ביותר ולאחר מיצוי כל הדרכים האחרות שעומדות בפני העירייה

 .הקבלן
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טען המנהל כי לא נערך , בתגובתו של מנהל מחלקת הביצוע לטיוטת הדוח הראשונה של דוח זה

לשיטת מנהל . הליך הגון ותקין במהלך הביקורת וכי הדוח מלא בהערות דמגוגיות ללא ביסוס

מחלקת הביצוע כל הפרויקטים שנוהלו על ידי מחלקת הביצוע ללא התערבות גורמים חיצוניים 

  . כמו כן טען כי התנהלותו נבעה אך ורק מטעמים מקצועיים. ה ובאיכות ראויההסתיימו בהצלח

  

כבר טען כי תגובת , בתגובתו של מנהל מחלקת הביצוע  לטיוטא השנייה של דוח ביקורת זה

  .המבוקר שהוצגה בטיוטא השנייה אינה מדויקת וכי אין אלו כלל התגובות שנתן

  

  : הוסבר למנהל מחלקת הביצוע כי 

ובוודאי שלא תגובות ללא כל , כל חובה להציג את תגובת המבוקר בדוח הביקורתאין  .1

 .תימוכין

 .אין כל חובה לצטט במדויק את התגובה אלא להעביר את רוח התגובה .2

 . הדרישות ממנו לא שונות מדרישות ממבוקרים אחרים .3

 

  . להזדמנות שבחר לא לנצ, כמו כן ניתנה לו הזדמנות נוספת להעביר תגובה נוספת

  

  .1,2,3כאמור תגובותיו המלאות מצורפות לדוח זה כנספחים ד 
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  בנושא ביקורת 3
  

  מחלקת משאבי אנוש 
  

  קליטת עובדים ותקציב השתלמויות
  
  
  

  תוכן העניינים
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 רקע  –כללי  .1

  

בעירייה אחראית בין השאר על ניהול מכרזים ") המחלקה" –להלן (מחלקת משאבי האנוש 

הגדרת השכר המגיע לכל , הכשרת עובדים, קביעת משרות והגדרת תפקידים, לקבלת עובדים

  .טיפול ברווחת העובדים וכיוצא בזה, תפקיד בהתאם לחוקות השכר והסכמי העבודה

  

אחד הוא קליטת עובדים הביקורת התרכזה בשני נושאים עיקריים מכלל תפקידי המחלקה ה

  .בעירייה והשני הוא הכשרת עובדים

  

, ומגייסת עשרות עובדים במגוון מקצועות שונים, העירייה מנהלת עשרות מכרזי כח אדם בשנה

  .הביקורת בחנה את אופן ניהול מערך קליטת העובדים מבחינת המחלקה. בהתאם לצורך

  

מויות כללי של העירייה תחת סעיפי לשם ניהול נושא הכשרת העובדים הוגדר תקציב השתל

 2013ואילו בשנת , נוצל התקציב השנתי במלואו בחודש מאי 2012בשנת . התקציב של המחלקה

  .נוצל התקציב השנתי במלואו כבר בחודש מרץ

  

יתרה , מהווה מחלקת משאבי האנוש אחת מהמחלקות המשפיעות והחשובות ביותרבכל ארגון 

  . כל הפעילות נסמכת על העובדים המספקים את השירותים לציבור מכך בארגון כגון העירייה בו

  

הינן משימות שתוצאותיהן משפיעות על כלל , הכשרת ובניית הון אנושי ברמה גבוהה, קליטת

כך תוכל העירייה להשיג , ככל שרמת ההון האנושי בעירייה תהיה גבוהה יותר. תושבי הרשות

  . תוצאות טובות יותר

  

  .ושא בחרתי לקיים את הביקורת במחלקהלאור מהותיות הנ
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 מטרות הביקורת .2

 

 .וליוויים בתקופת הניסיון, בחינת הליך קליטת עובדים לעירייה .1

 .בחינת ניהול תקציב ההשתלמויות בעירייה .2

בחינת הניטור והבקרה על השתתפות העובדים בהשתלמויות בפועל ועל קבלת תעודות  .3

 .סיום

  

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  :בין השארהביקורת כללה 

  . סקירת מערכת הנהלת החשבונות הממוחשבת של העירייה .1

 .2010-2013דוחות ניצול תקציב לשנים  .2

 .סקירת מסמכים בתיקי עובדים .3

  :ראיונות עם  .4

 .גזברית העירייה –גברת רינה יוסף   .א

 .מנהלת מחלקת משאבי אנוש –גברת אורנה בן יהודה   .ב

 .אחראית נושא השתלמויות במחלקת משאבי אנוש –גברת לאה אברהמי   .ג

  . מר ליאור הירש הממונה על הבטיחות בעירייה  .ד
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 עיקרי הממצאים .4

 

  .וליוויים בתקופת הניסיון, הליך קליטת עובדים לעירייה – 1מטרת ביקורת מספר 

מחלקת משאבי אנוש אינה מפעילה דוחות בקרה וניטור על עבודת מחלקת : ממצא  3.1

 . יההשכר בעירי

עם זאת מדי . נושא ניטור השכר לא הוגדר בתחומי אחריות המחלקה: תגובת המבוקר 

חודש נשלח לבדיקת מנהלת משאבי האנוש דוח השוואת שכר בין שכר  חודש נוכחי לשכר 

  .חודש קודם

מבחינת הפרדת תפקידים ומבחינת הגדרת : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

אך לא להיות אחראית , ה לנטר את השכרכהאנוש צרמשרד הפנים מחלקת משאבי 

  . ישירה על חשב השכר

 

זאת הן עקב השכר הקשיח , העירייה מתקשה במציאת עובדים למשרות רבות: ממצא  3.2

 .והנמוך יחסית שהעירייה מורשית לשלם והן עקב המיקום הגיאוגרפי של העירייה

 

העתקי תעודות השכלה אשר  נמצא כי לא קיימים קריטריונים לבחינת אמיתות: ממצא  3.3

 .צורפו על ידי המועמדים

יש לציין כי בתפקידים הדורשים רישיון . הממצא מקובל ונפעל לתיקונו: תגובת המבוקר 

 . נדרש להציג רישיון מקורי ולעיתים אף מתבקש האישור מהמשרד הממשלתי הרלוונטי

  

י כפי שדווח על ידי נמצא כי לא קיימים קריטריונים לאימות ניסיון תעסוקת: ממצא  3.4

 .המועמדים

כיום נדרשים מכתבים ממעסיקים קודמים המאשרים את תקופת : תגובת המבוקר

  . ההעסקה

  

, כך מתויקים מסמכים כפולים, תיקי העובדים אינם מסודריםחלק מכי נמצא : ממצא  3.5

כך נמצאו תיקים ללא מסמכים חשובים וכן נמצא כי רשימת התיוג המצורפת לכל תיק 

  .ת לסמן את המסמכים המצויים בתיק העובד לעיתים אינה מעודכנתעל מנ

עם זאת נושא מעקב אחר מסמכי , מצא מקובל ונפעל לשיפור הבקרההמ: תגובת המבוקר 

קיימת רשימת מסמכים ומתקיים מעקב אחר , קליטת עובד חדש שופר יחסית לעבר

מתקדמים של עדכון  המחלקה נמצאת בשלבים. רשימת חוסרים כולל בקרה של עובד נוסף

עם השלמתה לדעת , המערכת הממוחשבת עדיין לא מושלמת, תיק אלקטרוני לעובדים

  .ן מענה להקטנת הטעויות לעומת מעקב ידנייתהמחלקה ת
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תוך  לעובד הודעה על תנאי העסקה  על פי דיני העבודה מחויב המעסיק למסור: ממצא  3.6

במדגם התיקים שנבחנו לא נמצא כל אסמכתא כי ההודעה אכן . יום מקליטת העובד 30

בחלק מהמקרים עותק ההודעה שנשמר בתיק העובד לא היה חתום על . נמסרה לעובד

 .או שלא הייתה מתויקת הודעה כלל, ידי נציגי העירייה

 

נק אליו ביקש נמצא כי העירייה לא מקיימת בקרה המבטיחה כי חשבון הב: ממצא  3.7

נמצא מקרה בו . הוא אכן חשבון בבעלותו כמחויב בדין, העובד להעביר את משכורתו 

 . הועבר שכר לחשבון שאינו של העובד זאת בניגוד לדין

אין חריגה , למיטב ידיעת המחלקה. הממצא מקובל ונפעל לתיקונו: תגובת המבוקר 
  .מיםהמתירים העברת שכר למקורבים מסוי מהכללים

  

נמצא מקרה , בניגוד לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים: ממצא  3.8

 .אחד בו לא היה קיים אישור משטרה לאי הרשעה כעבריין מין בתיק העובד

בנושא זה יש הנחיה חד משמעית שלא מאשרים קליטת עובד למחלקה : תגובת המבוקר

ונראה כי במקרה שנבדק לא האישורים נשלחים בפקס . לפני קבלת אישור מהמשטרה

בבדיקה עם המשטרה התברר כי האישור נשלח אלינו . תויק האישור בטעות בתיק העובד

  . בעת קבלת העובד לעבודה

מנגנון הבקרה לא , המקרה הבודד אינו הבעיה: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

ממונה רק  לדוגמא אישור(יש להסיק מסקנות על מנת שלא יישנה , תפקד במקרה זה

 ). לאחר סריקת האישור לתיק האלקטרוני

 

לדעת הביקורת חשוב .  לא קיימת בעירייה כל פעילות מיוחדת לעובדים חדשים: ממצא  3.9

כי תתקיים פעילות לעובדים החדשים אשר תשיג אחידות ובהירות לגבי חזון ומטרת 

ג את מטרות על ידי בניית בסיס משותף לעובדים החדשים ניתן יהיה להשי. העירייה

 . הנהלת העירייה באופן טוב יותר

  
  

  .בחינת ניהול תקציב ההשתלמויות בעירייה -2מטרת ביקורת מספר 

 

נקבע ללא כל קשר לצרכים ולמציאות  2013תקציב ההשתלמויות לשנת : ממצא  3.10

 . התקציבית בשנים עברו

, ויותמחלקת משאבי האנוש הינה גורם ממליץ בלבד בנושא השתלמ: תגובת המבוקר 

  .התקציב נקבע על ידי הנהלת העירייה

 

נמצא כי לאורך שנים מחלקות מסוימות ואף עובדים מסוימים צורכים את מירב : ממצא  3.11

כאשר מחלקות אחרות ועובדים אחרים אינם נהנים ממנו כלל , תקציב ההשתלמויות

 ).  עובדה היוצרת התמרמרות וחוסר אמון בצדקת המערכת(
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מחד קיים צורך בהכשרות עובדים ומאידך אצל חלק מהעובדים אצור נמצא כי : ממצא  3.12

המסקנה היא כי ניתן לקיים הכשרות פנים . ידע רב אשר אינו מופץ לאחרים כדרך קבע

 .ארגוניות לשיפור ההון האנושי והמקצועיות של עובדי העירייה במגוון נושאים

המחשוב לא צלח מאחר חוסר ניסיון לקיום הדרכות באמצעות מחלקת : תגובת המבוקר 

  .יכולת חוקי לתגמל את העובדים כפי שדרשו או ציפו

כפי . תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 .שהומלץ ניתן להתנות יציאה להשתלמויות עתידיות בהדרכות ללא כל תגמול נוסף

  

  

 . הנהלה ברמת הבינייםלא קיימת תוכנית קידום והכשרה לדרגי ה: ממצא  3.13

שם הוחלט לעכב נושא , הנושא הועלה על ידי המחלקה להנהלת העירייה: תגובת המבוקר 

  .זה מחוסר תקציב

 .תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 

לא  שבהן העובדיםמחלקתי בפועל קיימת אפליה בין מחלקות ללא עודפי תקציב : מצא מ 3.14

לעומת מחלקות עם עודפי , ההשתלמויות העירוני תקציביוצאים להשתלמות לאחר ניצול 

שיכולות לנצל את הכספים להשתתפות בהשתלמויות כאשר התקציב מחלקתי תקציב 

 . מנוצל עירוניה

  

  

בחינת הניטור והבקרה על השתתפות העובדים בפועל  -3מטרת ביקורת מספר 

  .רה ונושאת בעלותןהכשרות שהעירייה איש/בהשתלמויות

 

נמצא כי לא קיים מנגנון פיקוח ואימות השתתפות העובדים בהשתלמויות : ממצא  3.15

 . והקורסים שאושרה השתתפותם בתשלום על ידי העירייה

 

נמצא כי לא קיים מנגנון בעירייה המבטיח שיתוף הידע שנרכש בהכשרות עם : ממצא  3.16

 .המחלקהעובדי העירייה האחרים או לכל הפחות עם עובדי 
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 פרוט הממצאים .5

  

 – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

  .וליוויים בתקופת הניסיון, הליך קליטת עובדים לעירייה     

 

 מחלקת משאבי אנוש 5.1.1

  

מהווה מחלקת משאבי האנוש אחת מהמחלקות המשפיעות והחשובות בכל ארגון 

יתרה מכך בארגון כגון העירייה בו כל הפעילות נסמכת על העובדים , ביותר

  . המספקים את השירותים לציבור

  

הינן משימות שתוצאותיהן משפיעות , הכשרת ובניית הון אנושי ברמה גבוהה, קליטת

כך תוכל , ההון האנושי בעירייה תהיה גבוהה יותרככל שרמת . על כלל תושבי הרשות

  .העירייה להשיג תוצאות טובות יותר

  

  ).פנסיונרים בפנסיה תקציבית 210 - ובנוסף כ(עובדים  430 - בעיריית ערד מועסקים כ

   

על פי מסמך פנימי של (קריים של מחלקת משאבי האנוש ימטרות ותחומי אחריות ע

  ) :המחלקה

 .כולל טיפול במכרזי כח אדם פנימיים וחיצוניים, ובדיםגיוס קליטה והשמת ע .1

קביעת דרוג דרגה לעובד חדש כולל תנאי העסקה בהתאם לאישורים מתאימים  .2

 .ובהתאם להסכמי עבודה קיימים

 .מעקב אחרי הערכות עובד בתקופת הניסיון .3

 . הדרכה ופיתוח עובדים ומנהלים כולל טיפול בהדרכות פנימיות וחיצוניות .4

 .טיפול בגמולי השתלמות לעובדים, ובדים בהתאם לנהליםקידום ע .5

 .טיפול ברווחת הפרט של העובדים והפנסיונרים .6

 .ניהול מערכת הנוכחות לעובדים .7

 .טיפול בפרישת עובדים .8

 .קביעת מסגרות תקן כח אדם ביחידות השונות ומעקב אחר המצב בפועל .9

 .ונטיטיפול בנושאי משמעת של העובדים יחד עם מנהל המחלקה הרלו .10

 .משא ומתן מול וועד העובדים .11
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מחלקת משאבי אנוש אינה מפעילה דוחות בקרה וניטור על עבודת : ממצא  -

 . מחלקת השכר בעירייה

. נושא ניטור השכר לא הוגדר בתחומי אחריות המחלקה: תגובת המבוקר 

עם זאת מדי חודש נשלח לבדיקת מנהלת משאבי האנוש דוח השוואת שכר 

  .נוכחי לשכר חודש קודםבין שכר  חודש 

מבחינת הפרדת תפקידים ומבחינת : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

אך לא , הגדרת משרד הפנים מחלקת משאבי האנוש צרה לנטר את השכר

  .להיות אחראית ישירה על חשב השכר

 

יש לבנות מערך ניטור בקרה של דוחות ממוחשבים בנושאי שכר : המלצה  -

  .ועדכון נתונים

  

  

 

 מבנה ארגוני 5.1.2

 

 כמו כן(עובדות  5מועסקות בנוסף למנהלת המחלקה במחלקת משאבי אנוש 

 .)את מערך עובדי הניקיון של העירייהגם המחלקה מנהלת 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :תחומי האחריות של הביקורת בחנה את ההתנהלות ב

 ).אחראית על קליטת העובדים החדשים(ח האדם ואחראית כ  .א

 . רווחה, הדרכה, אחראית מכרזים   .ב

  

  

  

מחלקת  תמנהל
 משאבי אנוש

  
אחראית 
מכרזים 
הדרכה 
 ורווחה

  
אחראית 
 כוח אדם

  
אחראית 

 ארכיב

  
אחראית 

 נוכחות

  
 מזכירה
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 כללי - קליטת עובדים  5.1.3

  

על איכות  ביותר הגורם המשפיעות המקומית הוא ההון האנושי ברש, כאמור

  .השירותים שהרשות מספקת לתושביה

  

כך , ) OUTSOURCING(בעיריית ערד כמעט שלא עובדים בשיטת מיקור חוץ 

שהעירייה מעסיקה באופן ישיר את העובדים על כל מגוון המקצועות אשר מספקים 

  ).עשרות רבות של עיסוקים שונים(את כלל שירותי העירייה לתושבים 

  

) וב המקרים מתחת לשכר של עבודה שוות ערך בשוק החופשיבר(מבנה השכר הקשיח 

מקשה מאוד על קליטת עובדים חדשים ברוב , ומיקומה הגיאוגרפי של העירייה

  . העיסוקים

חוסר בהגשת נערכו מספר מכרזים חוזרים מפאת  2011-2013במהלך שנת , כך

מחלקת  מנהל, סגן גזברית: אי התאמת מועמדים לתפקידים כגון מועמדויות או 

   .ממונה על התעבורה ובטיחות בדרכים, עובדים סוציאליים, העירייה דובר, גביה

  

זאת הן עקב השכר , העירייה מתקשה במציאת עובדים למשרות רבות: ממצא  -

לשלם והן עקב המיקום הגיאוגרפי  רשיתהקשיח והנמוך יחסית שהעירייה מו

 .של העירייה

 

אשר , עובדים הקיימים במערכתמומלץ לבחון אפשרות קידום : המלצה  -

הוכיחו את עצמם בתפקידם הנוכחי וניתן להכשירם לתפקידים שידוע שיתפנו 

 .בעתיד הלא רחוק

  

מכאן קיימת , בשנים הקרובות יצאו לפנסיה מספר עובדים בתפקידי מפתח בעירייה

על , חשיבות בהכנת מערך של הכשרת עובדים הקיימים במערכת והוכיחו את עצמם

  .וכלו להתמודד במכרזים שיצאו לאיוש המשרותמנת שי

   

רצוי לקיים , לאור אי ההצלחה בקליטת עובדים שונים בשנים האחרונות, בנוסף

לדוגמא יצירת קשר עם . מערך אקטיבי של זיהוי ופניה לבעלי מקצוע בתחומים שונים

מוסדות לימוד לאיתור תלמידים בשלבי סיום התואר המתאימים לתפקידים שונים 

  ). חלק ממוסדות הלימוד מנהלים מערך הצעות דרושים לבוגרי המוסד(עירייה ב

כמו כן רצוי לקיים קשר עם לשכות ואיגודים מקצועיים רלוונטיים לאיתור בעלי 

  .מקצוע מתאימים
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  : הינה משותפת לשתי עובדות במחלקה האחריות על קליטת עובדים חדשים

אחראית על קליטה ורישום נתוני העובד לצרכי מערכת  –ח אדם ואחראית כ .1

 .השכר

, אחראית על הוצאת מכרז מתאים כדין –רווחה , הדרכה, אחראית מכרזים .2

 . קבלת מסמכי המכרז של המועמדים והכנתם לוועדת הבחינה

  

וכן  2011-2012בשנים ) קבועים ושעתיים(להלן מספר העובדים שנקלטו בעירייה 

  ) :תאריך תחקיר הביקורת(ש יולי עד חוד 2013בשנת 

  

  2011  2012  )עד יולי( 2013  שנה

  26  36  13  שנקלטוחודשיים עובדים 

  9  21  40  שנקלטושעתיים עובדים 

  2  3  3  שנקלטואחרים עובדים 

  35  60  56  עובדים שנקלטו כ"סה

 

 

 כח אדם –מכרזי  5.1.4

 

להלן ( 1979 –ם "התש) מכרזים לקבלת עובדים(לתקנות העיריות  2סעיף 

  : מגדיר כי , ")התקנות"

ומעלה של הדרוג המנהלי שיש עליה הקצבה  7התפנתה בעירייה משרה בדרגה  .1

או , ומעלה של דרוג ההנדסאים והטכנאים 37או בדרגה , בתקציב המאושר

 –לאה בדרך אחרת מתהדרוגים המקצועיים האחרים ולא נ בדרגה כלשהי של

 .יפורסם עליה מכרז פומבי

האמור בסעיף הקודם לא תחול חובת מכרז פומבי על סוגי המשרות האלה על אף  .2

או מזכיר אישי של ראש העירייה או מזכיר אישי של , מנהל לשכה,  גננות, מורים

 . שהעסקתו אושרה על ידי המועצה, סגן ראש עיר בשכר

  

, הנוהג בעירייה הוא ככלל לקיים קודם מכרז פנימי למשרות שהתפנו בעירייה

  .חיצוני/של משרה חדשה לקיים מכרז פנימי במקרה

  

  

  

  : מספר המכרזים שנערכו בכל שנה עמד על על פי רישומי אחראית המכרזים 

  .43 – 2011שנת 

  .56 – 2012שנת 
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  .)קיימות הגבלות על קליטת עובדים –שנת בחירות בעירייה ( 28 – 2013שנת 

  

אילו עובדים , ם את המכרזבדינים השונים וקובע כיצד יש לפרסהליך המכרז מוגדר 

כיצד לנהל את ועדת הבחינה ואיך ובאילו מועדים יש ליידע את , יש לזמן לראיון

  . הזוכה במכרז

  

  . בחינת הליך המכרז אינו כלול בהיקף הביקורת הנוכחית

  

עירייה לא נמצאו מקרים בהם לא נערך עבודה בעובדים שהתקבלו ל תיקיממדגם 

   .הדין חייב מכרז פנימי או חיצוני כאשרמכרז 

  

נמצא כי לא קיימים קריטריונים לבחינת אמיתות העתקי תעודות : ממצא  -

 .השכלה אשר צורפו על ידי המועמדים

יש לציין כי בתפקידים . הממצא מקובל ונפעל לתיקונו: תגובת המבוקר 

הדורשים רישיון נדרש להציג רישיון מקורי ולעיתים אף מתבקש האישור 

  .הרלוונטימהמשרד הממשלתי 

 

יש לקבוע קריטריונים לבחינת אמיתות תעודות השכלה לכל הפחות : המלצה  -

לדוגמא . במכרזים בתפקידים בכירים ובמקצועות העוסקים בבטיחות חיי אדם

 . ניתן לדרוש במקרים אלה מהזוכה תעודות מאומתות על ידי חתימת נוטריון

  
סיון תעסוקתי כפי שדווח נמצא כי לא קיימים קריטריונים לאימות ני: ממצא  -

 .על ידי המועמדים

  כיום נדרשים אישורים ממעסיקים קודמים: תגובת המבוקר 

  

יש לקבוע קריטריונים לבחינת אמיתות ניסיון תעסוקתי בארץ : המלצה  -

ל לכל הפחות במכרזים בתפקידים בכירים ובמקצועות העוסקים "ובחו

לה מהזוכה תלושי שכר לדוגמא ניתן לדרוש במקרים א. בבטיחות חיי אדם

  .המאמתים תקופת העסקה וזהות מעסיק
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 הליך קליטת עובד במחלקת משאבי האנוש 5.1.5

 

כל עובד , האחראית על כוח האדם מבצעת את קליטת העובד מהבחינה המנהלתית

חדש נדרש לחתום על סט של מסמכים המסדירים את קליטתו מבחינת מחלקת 

  .תיק העובד מסמכים אלה מרכיבים את, משאבי האנוש

  : בין השאר המסמכים המרכיבים את הסט נמצאים 

  .כרטיס עובד –של מס הכנסה  101טופס  -

 .חוזה עבודה -

 .הודעה על תנאי העסקה -

 .שמירת סודיות -

 .פרטי חשבון בנק -

 .טופס בדיקה רפואית -

 .טופס הצטרפות לקופות גמל -

 . טופס נתונים לשם החזר הוצאות נסיעה -

 

  

מצורפת רשימת תיוג בה מפורטים כל המסמכים , )2012ת החל משנ(לכל תיק עובד 

על אחראית כוח האדם לסמן את כל המסמכים שנמסרו , שמרכיבים את תיק העובד

  . ונחתמו על ידי העובד ולדאוג למסמכים החסרים

  

 2012-2013תיקי עובדים שהחלו עבודתם בעירייה בשנים  5הביקורת בחרה מדגם של 

להלן הממצאים שעלו . עובדים וניהול תיקי העובדיםלשם בחינת הליך קליטת ה

  :בביקורת המדגם 

  

כך מתויקים מסמכים , תיקי העובדים אינם מסודריםמכי נמצא חלק : ממצא  -

תיקים ללא מסמכים חשובים וכן נמצא כי רשימת התיוג  נמצאוכך , כפולים

ם המצורפת לכל תיק על מנת לסמן את המסמכים המצויים בתיק העובד לעיתי

 . אינה מעודכנת

עם זאת נושא מעקב , מצא מקובל ונפעל לשיפור הבקרהמה: תגובת המבוקר 

קיימת רשימת מסמכים , אחר מסמכי קליטת עובד חדש שופר יחסית לעבר

המחלקה . ומתקיים מעקב אחר רשימת חוסרים כולל בקרה של עובד נוסף

המערכת , נמצאת בשלבים מתקדמים של עדכון תיק אלקטרוני לעובדים

השלמתה לדעת המחלקה תתין מענה  עם, הממוחשבת עדיין לא מושלמת

  .להקטנת הטעויות לעומת מעקב ידני
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, נמצא כי לא מתקיים מעקב אחר השלמת חוסרים בתיקי העובדים: ממצא  -

כאשר קיימים חוסרים מודבק תזכיר לכריכת התיק כי העובד צריך להשלים 

 .מסמכים מסוימים

  

מעקב אחר  מומלץ למספר כל מסמך הקיים בתיק העובד וקיים: המלצה  -

 .השלמת כל המסמכים באמצעות רשימה מסודרת

  
אשר בלעדיהם לא תושלם , מומלץ להגדיר מספר מסמכי חובה : המלצה  -

  .קליטת העובד

  הודעה על תנאי העסקה

יום מקליטתו במקום  30חובה על המעסיק להעביר לעובד תוך , על פי דיני העבודה

נדרשת הודעה כאמור ברשימת נמצא כי אכן . הודעה על תנאי העסקה, העבודה

בחלק , אך בפועל לא הייתה קיימת הודעה כאמור בחלק מהתיקים שנבדקו. התיוג

  .מהמקרים ההודעה לא הייתה חתומה על ידי נציגי העירייה

  .  כמו כן אין כל אסמכתא כי ההודעה נמסרה לעובד ואם נמסרה מתי נמסרה

  

לעובד הודעה על תנאי  על פי דיני העבודה מחויב המעסיק למסור: ממצא  -

במדגם התיקים שנבחנו לא נמצא . יום מקליטת העובד 30העסקה לעובד תוך 

בחלק מהמקרים עותק ההודעה . כל אסמכתא כי ההודעה אכן נמסרה לעובד

או שלא הייתה , שנשמר בתיק העובד לא היה חתום על ידי נציגי העירייה

 .מתויקת הודעה כלל

 

סמכתא בחתימת העובד כי קיבל הודעה על תנאי יש להקפיד לשמור א: המלצה  -

כמו כן יש לציין את תאריך מסירת ההודעה לעובד וכן לוודא כי כל . העסקה

  . נציגי העירייה חתומים על ההודעה

  

  

  

  

  פרטי חשבון בנק

על פי דיני העבודה על המעסיק להעביר את השכר של העובד לחשבון הבנק של העובד 

אך מעבר , טופס פרטי חשבון בנק לשם העברת השכרקיים בתיק העובד . בלבד

  .למילוי הדף על ידי העובד אין כל בקרה האם החשבון אכן של העובד

לחשבון שאינו , של עובד בביקורת שוטפת על השכר נמצא מקרה בו הועברה משכורת

  . את בניגוד לדיןז, על שמו
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אישור מהבנק ניתן לוודא את נתוני החשבון או בדרישת המחאה מבוטלת או ב

במקרה כזה תבטיח העירייה כי היא פועלת , המציין את בעל החשבון ופרטי החשבון

  .על פי דין

  

נמצא כי העירייה לא מקיימת בקרה המבטיחה כי חשבון הבנק אליו : ממצא  -

. הוא אכן חשבון בבעלותו כמחויב בדין, ביקש העובד להעביר את משכורתו 

 . נמצא מקרה בו הועבר שכר לחשבון שאינו של העובד זאת בניגוד לדין

אין , למיטב ידיעת המחלקה. הממצא מקובל ונפעל לתיקונו: תגובת המבוקר 

 .חריגה מהכללים המתירים העברת שכר למקורבים מסויימים

 

יש לדרוש מכל עובד חדש מסמך המאמת את בעלותו על החשבון : המלצה  -

  ).המחאה מבוטלת או אישור מהבנק(

  

  אוגדן מידע

הינו הצהרה כי קיבלו את , אחד מהטפסים אשר נדרשים עובדים חדשים למלא

בפועל לא קיים אוגדן מידע , ל פי הכתוב בוומתחייבים לנהוג ע" אוגדן המידע"

  . כמוגדר

  

חוברת , נמצא כי מחתימים את העובדים כי קראו את אוגדן המידע: ממצא  -

כאשר לא , אשר אמורה לפרט בפניהם נושאים שונים בהקשר לעבודה בעירייה

 .קיים אוגדן מידע כזה בעירייה

באופן עקרוני לא נהוג . האוגדן נמצא בשלבי עריכה סופיים: תגובת המבוקר 

להחתים את העובדים על הטופס למרות שלא הוצא מרשימת המסמכים שמקבל 

  .עובד חדש לחתימה

 

כל עוד , יש לחדול מלהחתים עובדים על טופס קריאת אוגדן המידע: המלצה  -

  . לא קיים אוגדן כאמור

  

  2001-א"התשס, חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים

ק מגדיר בין השאר כי עובדים הבאים במגע עם קטינים אסור שיהיו מורשעים החו

  .כעברייני מין

לשם כך העירייה מוסמכת לבקש אישור ממשטרת ישראל לגבי עובדים שמתוקף 

  .'עובדים בבתי ספר וכד, לדוגמא מדריכי נוער, תפקידם באים במגע עם ילדים

ללא אישור כאמור אסור , םאישור המשטרה מתויק בתיק העובדים הרלוונטיי

  .להעסיק את העובד

  . במדגם עלה כי במקרה אחד לא היה קיים אישור משטרה כנדרש
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נמצא , בניגוד לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים: ממצא  -

בתיק  כעבריין מיןמקרה אחד בו לא היה קיים אישור משטרה לאי הרשעה 

 .העובד

זה יש הנחיה חד משמעית שלא מאשרים קליטת עובד בנושא : תגובת המבוקר

האישורים נשלחים בפקס ונראה כי . למחלקה לפני קבלת אישור מהמשטרה

בבדיקה עם המשטרה . במקרה שנבדק לא תויק האישור בטעות בתיק העובד

  . התברר כי האישור נשלח אלינו בעת קבלת העובד לעבודה

מנגנון , ה הבודד אינו הבעיההמקר: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

לדוגמא (יש להסיק מסקנות על מנת שלא יישנה , הבקרה לא תפקד במקרה זה

  ).אישור ממונה רק לאחר סריקת האישור לתיק האלקטרוני

 

מומלץ לבנות , יש להקפיד על המצאת האישור לפני העסקת העובד: המלצה  -

אישור מתאים מנגנון בקרה ואישור שלא יאפשר העסקת עובד ללא 

  .מהמשטרה

  

  

  

  

 

 מסלול חפיפה והכשרה לעובדים החדשים 5.1.6

 

לא קיים כל קשר מוסדר בין העובד הנקלט לבין מחלקת משאבי אנוש לאחר שמילא 

  .את המסמכים של עובד חדש

מן הראוי כי אנשי המקצוע של המחלקה ינחו את מנהלי העובדים הנקלטים הן 

  . בהליך החפיפה והן בהליך ההכשרה

יסת עובד למקום עבודה חדש מלווה בלחצים ובחששות רבים ולדעת הביקורת אין כנ

זה מן הראוי להשאיר את כל הנושא בידי מנהלי המחלקות השונים שלא בהכרח 

  .מכירים את ההיבטים המקצועיים בקליטת עובד

  

לא קיים בעירייה הליך מוסדר של קליטת עובד וליוויו בתקופה : ממצא  -

למעט הנושא הטכני של , תו על ידי מחלקת משאבי אנושהראשונה של עבוד

 .מילוי הטפסים כפי שתואר מעלה

קליטת עובד לא נעשית רק טכנית אלא כוללת הסברים ואורכת : תגובת המבוקר 

אין דרך , כן נאמר לעובדים כי דלתנו פתוחה תמיד לכל בקשה ושאלה, זמן
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עם זאת . ם וחניכהלהחליף את מנהלי המחלקות בכל האמור לקליטת עובדי

  . נקיים חשיבה בנושא ויסוכם הליך עם הנהלת העירייה

 .תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 

על ידי , ליווי עובדים חדשים בעירייה שלדר וסמומלץ להגדיר הליך מ: המלצה  -

מנהלי . הכולל אבני דרך שיש לעמוד בהן קת משאבי האנושלאנשי מח

המחלקות לא תמיד ערים להיבטים שונים המטרידים את העובד החדש ואינם 

  .)היבטים מקצועיים וחברתיים כאחד( מקצועיים לטפל בהם

  

לדעת .  לא קיימת בעירייה כל פעילות מיוחדת לעובדים חדשים: ממצא  -

הביקורת חשוב כי תתקיים פעילות לעובדים החדשים אשר תשיג אחידות 

על ידי בניית בסיס משותף לעובדים . ובהירות לגבי חזון ומטרת העירייה

 . החדשים ניתן יהיה להשיג את מטרות הנהלת העירייה באופן טוב יותר

  

מומלץ לקיים אירועים מיוחדים לעובדים החדשים על מנת לחדד : ה המלצ -

וכן על מנת ליצור קשר בלתי אמצעי . ולהבהיר להם את חזון ומטרות העירייה

 .עם הנהלת העירייה
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 - 2מטרת ביקורת מספר  5.2

  .בחינת ניהול תקציב ההשתלמויות בעירייה

 

  כללי 5.2.1

עובדים הינן האמצעי המרכזי לפיתוח ההון האנושי בעירייה  הכשרת והשתלמויות

וכן עבודה בהתאם לחידושי  המקובלובאמצעותו מתאפשרת עבודה מקצועית על פי 

  . החקיקה והוראות הרגולטור

  

הצפייה ממחלקת משאבי האנוש כמחלקה חוצה ארגון וכמחלקה המקצועית בנושא 

ויוניים בנושא ההשתלמויות כך ם שוהיא שתנהל תקציב וקריטריוני ,ההון האנושי

  . שתושג מירב התועלת לארגון מהכשרת העובדים

  

, מצופה מהמחלקה כי יתבצע ניטור ובחינה לגבי ניצול המידע שצבר העובד ,כמו כן

כך שההשקעה הכספית הן עבור דמי ההשתתפות והן עבור ימי העבודה לא תרד 

ל ובין אם העובד יחליף תפקיד בו ועבין אם העובד לא הגיע להשתלמות בפ, לטמיון

  . ההכשרה שעבר אינה רלוונטית

  

 2010-2013מול הביצוע בפועל לשנים , להלן פרוט התקציב השנתי להשתלמויות

  ):סכומים מעוגלים(

  תאריך ניצול התקציב  ביצוע  תקציב  השתלמויות

2010  80,000  80,000    

2011  80,000  67,000    

  2012מאי   76,000  77,000  2012

  2013מרץ   48,000  50,000  )2013הביקורת התקיימה ביולי ( 2013

  

אינו תואם כלל את המציאות והצורך  2013נראה כי הקיצוץ בתקציב , על פי הטבלה

  . של מחלקות העירייה

 - ב 2013קוצץ התקציב בשנת , נוצל התקציב כבר בחודש מאי  2012למרות שבשנת 

  . הרבה משיעור הקיצוץ שנדרש ממחלקות העירייהשיעור גבוה ב, 35%

  . התוצאה ניצול התקציב השנתי כבר בחודש מרץ

  

נקבע ללא כל קשר לצרכים ולמציאות  2013תקציב ההשתלמויות לשנת : ממצא  -

 . התקציבית בשנים עברו

מחלקת משאבי האנוש הינה גורם ממליץ בלבד בנושא : תגובת המבוקר 

 .על ידי הנהלת העירייה התקציב נקבע, השתלמויות
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 . מומלץ לבנות צפי לצרכי הכשרת עובדים בטווח הקצר ובטווח הארוך: המלצה  -

  

נמצא כי לאורך שנים מחלקות מסוימות ואף עובדים מסוימים צורכים : ממצא  -

כאשר מחלקות אחרות ועובדים אחרים אינם , את מירב תקציב ההשתלמויות

 .  )רמרות וחוסר אמון בצדקת המערכתעובדה היוצרת התמ( נהנים ממנו כלל

  

 .לקבוע קריטריונים לעדיפות בהוצאת התקציב מומלץ: המלצה  -

  
עיריית ערד לא ( 2010מבקר המדינה בחן את נושא הדרכת עובדי הרשויות המקומיות בשנת 

, אך הממצאים והבעיות עליהם הצביע דוח מבקר המדינה, )הייתה חלק מבדיקת מבקר המדינה

  :כך ,  2013גם בעיריית ערד בשנת מתקיימים 

ניצול התקציב השנתי כבר במחצית הראשונה של השנה מצביע על הגדרת תקציב בלתי  .1

 .מתאים לצרכי העירייה

 .או קריטריונים לחלוקת התקציב בין מחלקות העירייה/לא נמצא תכנון ו .2

 .דשיםולא לעובדים ח, לא קיימת תוכנית הכשרות מסודרת לבעלי התפקידים בעירייה .3

לא נוהל מאגר נתונים לגבי השתתפות העובדים בהדרכות והשתלמויות וכן לא קיימת כל  .4

 .או חפיפה/השתלמויות ו/בקרה על המצאות העובדים בהדרכות

חלק מהעובדים בכירים וזוטרים המועסקים בתחומי מפתח לא הוכשרו ולא השתתפו  .5

 .בהשתלמויות לצורך מילוי תפקידם

 

 

 איתור צרכים 5.2.2

  

 ).פורום א(הלים של העירייה נהתקיימה סדנת צרכי הדרכה לדרג המ 2013דצמבר  בחודש

הסדנא העלתה סוגיות רבות בנושא ההכשרה של העובדים והועלו רעיונות רבים לאופן 

  . המיטבי לניהול נושא ההדרכות בעירייה

  

מנהלת מחלקת משאבי , מנחת הסדנא העבירה את כל הנתונים למחלקת משאבי האנוש

  . וש לקחה על עצמה לסכם את ההצעות ולבנות תוכנית פעולה עתידיתהאנ

  

  .או להנהלת העירייה. נכון לסיום הביקורת טרם הועבר סיכום כאמור למשתתפי הסדנא

הוכן סיכום על ידי המחלקה אך הוחלט בעצה אחת עם המפעם לקיים : הערת המבוקר 

   .אירוע מסודר של סיכום הסדנא
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 ארגוניותהכשרות פנים  5.2.3

  

ההון האנושי בעירייה . היה קיום הכשרות פנים ארגוניותאחד מהרעיונות שהועלו בסדנא 

  . אשר אינו מאוגד באופן מסודר בכתובים, אוצר בחובו מאגר ידע מגוון ועשיר

  

מצד שני קיימים עובדים אשר משוועים לידע אשר קיים אצל העובדים הוותיקים 

יימים מבנים ועזרים שונים באמצעותם ניתן להעביר כמו כן ק. והמקצוענים בעירייה

  . הכשרות לעובדים

  

, מכאן המסקנה הפשוטה היא כי ניתן לקיים הכשרות פנים ארגוניות במגוון נושאים

  .לטובת שיפור הידע של עובדי העירייה בנושאים שונים

  

נמצא כי מחד קיים צורך בהכשרות עובדים ומאידך אצל חלק : ממצא  -

המסקנה היא כי . צור ידע רב אשר אינו מופץ לאחרים כדרך קבעמהעובדים א

ניתן לקיים הכשרות פנים ארגוניות לשיפור ההון האנושי והמקצועיות של 

 .עובדי העירייה במגוון נושאים

ניסיון לקיום הדרכות באמצעות מחלקת המחשוב לא צלח : תגובת המבוקר 

  .שדרשו או ציפומאחר חוסר יכולת חוקי לתגמל את העובדים כפי 

. תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

כפי שהומלץ ניתן להתנות יציאה להשתלמויות עתידיות בהדרכות ללא כל 

 .תגמול נוסף

 

מומלץ לבנות מערך הדרכה פנים ארגוני להעברת ידע לעובדים : המלצה  -

 .השונים

 

יאה להכשרה חיצונית התחייבות של העובד מומלץ לשקול כתנאי ליצ: המלצה  -

  .להעביר את המידע שרכש לעובדי העירייה הרלוונטיים

  

 

 

 הכשרות כלליות לעובדים חדשים 5.2.4

 

עליה אחראי מנהל המחלקה קיימים , מעבר להכשרה הספציפית של העובד במחלקה

לדוגמא כיצד להתנהל מול תושב הבא . כישורים גנריים אשר נדרשים לעובד בעירייה

לעירייה (מיומנות בעבודה על מחשב בתפקידים מסוימים . או הבא להתלונן, לקבל שירות

  .)מוסדי אחר/וף עסקישאינה בשימוש בשום ג, ייחודית ERPמערכת 
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 . לדוח אין כל תוכנית הכשרה גנרית לעובדים חדשים. 5.1כאמור בפרק 

  

  

 

 מיומנויות ניהול –הכשרות מנהלים ודרגי ביניים  5.2.5

 

אחת מנקודות החולשה שעלו במהלך הביקורת היא מיומנות דרגי הנהלת הביניים 

וכנית עבודה בתלות ת תבניי, השגת יעדים, בניהול עובדים חוסר בהכשרה. בעירייה

  .ייעול וכדומה, חסכון, תקציב

  

 . לא קיימת תוכנית קידום והכשרה לדרגי ההנהלה ברמת הביניים: ממצא  -

שם הוחלט , הנושא הועלה על ידי המחלקה להנהלת העירייה: תגובת המבוקר 

  .לעכב נושא זה מחוסר תקציב

תגובת המבוקר אינה סותרת את :  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

 .הממצא

 

מומלץ לבנות תוכנית הכשרה וקידום של מעמד הנהלת הביניים : המלצה  -

 .'ניהול פרויקטים וכד, מוטיבציה, בנושאים כגון ניהול עובדים, בעירייה
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 הכשרות גנריות לכלל העובדים 5.2.6

  

  . ללת לאורך שניםלא קיימות הכשרות גנריות לכלל העובדים המוסדרות כתוכנית כו

כך שבעלויות , קיים ידע רחב המצוי אצל עובדי העירייה הוותיקים, כאמור

לדוגמא .  מינימליות ניתן לקיים מערך הכשרות בחלקן מהותיות לפעילות העירייה

מיומנות , השתלמויות בתוכנות מחשב כגון מעד תמלילים או גיליון אלקטרוני

  .ת עבודה מול מחשבהנדרשת מכל עובד שחלק מעבודתו כולל

   

  

  

  לסיכום 

  

  .נמצא כי תקציב ההשתלמויות בעירייה אינו עונה על הצרכים של המערכת

וויון בולט בחלוקת כך מתקיים אי ש, ת סדרי עדיפויותלא קיימים קריטריונים והגדר

יתרה מכך מחלקות עם עודפים תקציביים מורשות לממן , התקציב בין המחלקות

  . השתלמויות שלא מהתקציב הכללי לנושא

  

  

לא קיימים נתונים , כל בקשת השתלמות נבחנת בפני עצמה: ממצא  -

סטוריים בידי מחלקת משאבי האנוש בדבר השתתפות המבקש יה

יתרה מכך המבקש נדרש לפרט את ( בהשתלמויות בשנים הקודמות

 ).ההשתלמויות שהשתתף בהן בעבר

הוקם אירוע מתאים המערכת השכר למעקב אחר  2013משנת : תגובת המבוקר 

התכנון הוא כי יוקלדו נתונים הסטוריים בשלב . אישור יציאה להשתלמויות

 .מאוחר יותר

  .את הממצא תגובת המבוקר  לא סותרת: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 

שבהן מחלקתי פליה בין מחלקות ללא עודפי תקציב אבפועל קיימת : ממצא  -

לעומת מחלקות , העירוני העובדים לא יוצאים להשתלמות לאחר ניצול התקציב

שיכולות לנצל את הכספים להשתתפות מחלקתי עם עודפי תקציב 

 . מנוצלהעירוני בהשתלמויות כאשר התקציב 

 

תכנון מפורט ומסודר לגבי כל המחלקות בנושא  מומלץ לבנות: המלצה  -

 :יש להבחין בין . השתלמויות דרושות

  
 .השתלמויות הנדרשות על פי חוק  .א
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 .השתלמויות שלא מחויבות בדין  .ב

 וויוניים לאישור  בוע סדרי עדיפויות וקריטריונים שיש לק

  
  

 . אין כל תוכנית לפיתוח ושימור ידע של עובדים במשרות מפתח: ממצא  -
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 - 3מטרת ביקורת מספר  5.3

בפועל בחינת הניטור והבקרה על השתתפות העובדים 

 .הכשרות שהעירייה אישרה ונושאת בעלותן/בהשתלמויות

  

עולה כי לא , מהראיונות עם העוסקים בנושא בעירייה ומבחינת מדגם תיקים של עובדים

  . קיימת כל מערכת של בקרה על השתתפות עובדים בהכשרות בפועל

  

נות ימנע לדעת הביקורת קיום בקרה מינימלית על השתתפות בפועל בהכשרות השו

בו ניתן להגיע  יחופשמעין נושא ההכשרות כיום ל מתייחסתה, תרבות ארגונית לא ראויה

  . ולוותר על חלק מיום ההכשרה, הביתה בשעה מוקדמת

  .ח נוכחות ולאשר בחתימה כי שהה בהשתלמות"עובד נדרש לדווח בדו  : המבוקרהערת 

  

קיים הליך של חתימת נוכחות לאורך השתלמות  בכל ההכשרות המוכרות לגמול ,לדוגמא

דרישת . כמו כן הזכאות לתעודת השתתפות הוא בתלות בנוכחות בפועל, ימי ההכשרה

  .ברוב ההכשרה תעודת ההשתתפות במקרים אלה תוכיח כי העובד אכן נוכח

  

מן . במידה והעובד נכשל בבחינה, במקרים בהם קבלת תעודה מותנית במעבר בחינה

עלות ההכשרה (לקיים מנגנון קיזוז עלויות העירייה בגין ההכשרה לדעת הביקורת הראוי 

  .)ועלות שכר העבודה בימי ההכשרה

  

נמצא כי לא קיים מנגנון פיקוח ואימות השתתפות העובדים : ממצא  -

 . בהשתלמויות והקורסים שאושרה השתתפותם בתשלום על ידי העירייה

 

יש ליצור מנגנון פיקוח ובקרה על השתתפות בפועל של העובדים : המלצה  -

 .בהכשרות שאושרו להם

 

הידע שנרכש נמצא כי לא קיים מנגנון בעירייה המבטיח שיתוף : ממצא  -

 .בהכשרות עם עובדי העירייה האחרים או לכל הפחות עם עובדי המחלקה

  

אליה יועבר המידע של ההשתלמויות בהן , מומלץ לבנות ספריית ידע: המלצה  -

בנק הידע יכול לשמש גם את עובדי המחלקה . השתתפו עובדי העירייה

בנושא דיני  לדוגמא השתלמות(הספציפית וכן יכול לשמש כמידע חוצה ארגון 

  ).'מכרזים או דיני עבודה וכד
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 תמצית מנהלים .6

  

  .וליוויים בתקופת הניסיון, הליך קליטת עובדים לעירייה – 1מטרת ביקורת מספר 

  

הינן משימות שתוצאותיהן משפיעות על כלל , הכשרת ובניית הון אנושי ברמה גבוהה, קליטת

כך תוכל העירייה להשיג , ככל שרמת ההון האנושי בעירייה תהיה גבוהה יותר. תושבי הרשות

  . תוצאות טובות יותר

הדבר נובע הן מערכת שכר , אחת הבעיות הקשות של העירייה היא קליטת כוח אדם איכותי

  . קשיחה ונמוכה יחסית למשרות בשוק והן בגין מיקומה הגיאוגרפי של העיר

הבעיה חמורה אף יותר מאחר ובשנים הקרובות אמורים לצאת לגמלאות מספר עובדים 

  . בתפקידי מפתח בעירייה

  

אשר הוכיחו את , חון אפשרות קידום עובדים הקיימים במערכתמומלץ לב: המלצה  6.1

 .עצמם בתפקידם הנוכחי וניתן להכשירם לתפקידים שידוע שיתפנו בעתיד הלא רחוק

 

יש לקבוע קריטריונים לבחינת אמיתות תעודות השכלה לכל הפחות : המלצה  6.2

א ניתן לדוגמ. במכרזים בתפקידים בכירים ובמקצועות העוסקים בבטיחות חיי אדם

 . לדרוש במקרים אלה מהזוכה תעודות מאומתות על ידי חתימת נוטריון

 

ל לכל "יש לקבוע קריטריונים לבחינת אמיתות ניסיון תעסוקתי בארץ ובחו: המלצה  6.3

. הפחות במכרזים בתפקידים בכירים ובמקצועות העוסקים בבטיחות חיי אדם

אמתים תקופת העסקה לדוגמא ניתן לדרוש במקרים אלה מהזוכה תלושי שכר המ

 .וזהות מעסיק

  

לדעת הביקורת על מחלקת משאבי האנוש להיות מעורבת יותר בנושא קליטת העובדים 

  .באופן פעיל ולא סביל החדשים וליווים בחודשי העבודה הראשונים בעירייה

  

מומלץ לקיים אירועים מיוחדים לעובדים החדשים על מנת לחדד ולהבהיר : המלצה  6.4

וכן על מנת ליצור קשר בלתי אמצעי עם הנהלת . מטרות העירייהלהם את חזון ו

 .העירייה

 

  .בחינת ניהול תקציב ההשתלמויות בעירייה -2מטרת ביקורת מספר 

כפועל  יוצא , לדעת הביקורת העירייה לא הקדישה משאבים מתאימים לתקציב ההשתלמויות

  ). 2012,2013בשנים (התקציב נגמר כבר במחצית הראשונה של השנה 
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ואנשים מסוימים נהנו  תוויוני ובאופן עקבי מחלקואישור נושא ההשתלמויות לא היה ש

  . מהתקציב הרבה יותר מאחרים

  

 .נות צפי לצרכי הכשרת עובדים בטווח הקצר ובטווח הארוךמומלץ לב: המלצה  6.5

 .לקבוע קריטריונים לעדיפות בהוצאת התקציב מומלץ: המלצה  6.6

 .מומלץ לבנות מערך הדרכה פנים ארגוני להעברת ידע לעובדים השונים: המלצה  6.7

מומלץ לשקול כתנאי ליציאה להכשרה חיצונית התחייבות של העובד : המלצה  6.8

 .ע שרכש לעובדי העירייה הרלוונטייםלהעביר את המיד

, מומלץ לבנות תוכנית הכשרה וקידום של מעמד הנהלת הביניים בעירייה: המלצה  6.9

 .'ניהול פרויקטים וכד, מוטיבציה, בנושאים כגון ניהול עובדים

 

  

בחינת הניטור והבקרה על השתתפות העובדים בפועל  -3מטרת ביקורת מספר 

  .אישרה ונושאת בעלותן הכשרות שהעירייה/בהשתלמויות

העירייה לא קיימה כל מנגנון פיקוח על היוצאים להשתלמויות ולא מצאה דרך לשמור על 

  . הידע שרכשו לטובת כלל עובדי העירייה

  

יש ליצור מנגנון פיקוח ובקרה על השתתפות בפועל של העובדים בהכשרות : המלצה  6.10

 .שאושרו להם

 

אליה יועבר המידע של ההשתלמויות בהן , מומלץ לבנות ספריית ידע: המלצה  6.11

בנק הידע יכול לשמש גם את עובדי המחלקה הספציפית . השתתפו עובדי העירייה

לדוגמא השתלמות בנושא דיני מכרזים או דיני (וכן יכול לשמש כמידע חוצה ארגון 

  ).'עבודה וכד
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 רקע  –כללי  .1

  

ממוקמת בתחומי העיר ערד ומשויכת  ") היחידה"להלן " (היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי"

תחום האחריות והפעילות של היחידה כולל מעבר לשטח השיפוט של . מנהלית לעיריית ערד

  .של המועצה מקומית ירוחם ושל המועצה האזורית תמר גם את שטחי השיפוט, עיריית ערד

  

, את תקציבי היחידה מממנים המשרד להגנת הסביבה ושלושת הרשויות שבתחומן פועלת היחידה

  .לפי יעדים מאושרים

  

לאור מטרה זו , מטרת היחידה לשמור ולהגן על הסביבה ולקדם צדק סביבתי לצד צדק חברתי

רישוי ופיקוח על אזורי תעשייה בהיבטי חומרים , תכנון בנייהעוסקת היחידה במתן חוות דעת ל

הסברה לקהילה וחינוך , ניהול והקמת תשתיות מחזור, זיהום אויר וריח, שפכים, מסוכנים

  .למודעות סביבתית במוסדות החינוך וכדומה

  

ב מאפיין המייחד את היחידה הסביבתית נגב מזרחי ביחס לרשויות אחרות הוא אזור תעשייה נרח

המפעלים מסווגים לפי דרגות . לרבות מפעלי מישור רותם ומפעלי ים המלח, ובו מפעלים רבים

סיכון סביבתי מבחינת חומרים מסוכנים וכן מבחינת השפעתם הסביבתית מבחינת רישוי עסק 

י היחידה על "י מחוז והיחידה או ע"מבוצע ע  A,Bהפיקוח על מפעלי ) A,B,Cהדרגות הקיימות (

מטפלת רכזת , בנוסף. הנו באחריות בלעדית של היחידה  Cהפיקוח על מפעלי . פי בקשת מחוז

כוח האדם המוקצה לנושא זה ביחידה הינה . התעשיות גם בהיתרי הבנייה הקשורים למפעלים

  .רכזת תעשייה אחת בלבד

  

  :לבחון עמידה בחוקי הסביבה ובכללם פעולות היחידה לאיכות הסביבה באות

 ).1971 - ב "תשל(מניעת מפגעים ומטרדים , תקנות רישוי עסקים .1

 ).2006 - ו "התשס(רעש באולם שמחות ובגן אירועים -התקן מד, תקנות רישוי עסקים .2

 ).2012עדכון משנת , 2008 -ח "התשס(חוק אוויר נקי  .3

  

  

הביקורת בחרה לקיים בדיקה ביחידה לאיכות הסביבה לאור חשיבות הנושא לתושבים בתחומי 

וכן לאור האתגרים העתידיים העומדים בפני , השיפוט של הרשויות עליהם היחידה אחראית

בדוח זה בחנה הביקורת את הפעילות . היחידה והעירייה בדמות המאבק על הכרייה בשדה בריר

וכן . בנושאי המלונאות והמפעלים העוסקים בחומרים מסוכנים, עיר ערד של היחידה בתחומי ה

  . סקרה את נושא המאבק כנגד הכרייה בשדה בריר
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 מטרות הביקורת .2

 

 .בחינת התנהלות היחידה בהליך רישוי עסקים למלונות בתחומי העירייה .1

 .בהליך פינוי קרקע מזוהמת בחומרים מסוכניםבחינת התנהלות היחידה  .2

  .   נהלות היחידה והעירייה בנושא הכרייה בשדה ברירבחינת הת .3

  

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  :הביקורת כללה בין השאר סקירת המסמכים הבאים 

 ).2013טרם יצא דוח ( 2010-2012דוחות כספיים מבוקרים של העירייה לשנים  .1

 כולל הצעות תקציב של, נתונים כספיים ממערכת הנהלת חשבונות של העירייה .2

 .היחידה

תכתובות והתנהלות היחידה מול מחלקת רישוי העסקים ועם נציגי המפעלים  .3

 .ובתי העסק

 .תיקי רישוי עסקים של עסקים שונים  במחלקת רישוי עסקים .4

 .פרסומים של המועצה המקומית התעשייתית רמת חובב .5

 .פרסומים בעיתונות בנושא שדה בריר .6

 . פרסומים של חברת כיל בנושא שדה בריר .7

  :ראיונות עם  .8

 .מנהלת היחידה לאיכות הסביבה –גובר -גברת איילה אברהמי  .א

 .רכזת תעשייה ורישוי עסקים ביחידה –גברת אורלי מילר    .ב

  .מתכננת סביבתית ביחידה –גברת דנה רודד   .ג

 .רכזת חינוך הסברה וקהילה ביחידה –גברת שרית כהן מויאל   .ד

 .רכזת מחזור וקיימות ביחידה –ר 'גברת נעה כהן קיסינג  .ה

  מנהל מחלקת הרישוי בעירייה –מר שמואל אורן   .ו

כמו כן הביקורת התלוותה לסיור במלונות העירייה בביקורת למתן רישוי עסק  .9

 . רעלים  והיתר 
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 עיקרי הממצאים .4

  

  .בחינת התנהלות היחידה בהליך רישוי עסקים - 1מטרת ביקורת מספר 

  

רק במהלך השנה (קיימות אפשרויות אכיפה ליחידה לא  2013בשנת : ממצא  4.1

 ).השתתפו שתי עובדות בקורס מתאים לאכיפה

 

העירייה לא הסדירה את אפשרות האכיפה בהתאם לחוק האכיפה : ממצא  4.2

ביטול חוקי עזר של לובחרה שלא לפעול , 2011הסביבתית סמכויות אכיפה משנת 

העירייה גם לא פעלה ליישום חוק האכיפה הסביבתית בנושאים שאינם . העירייה 

 . עזרהמטופלים במסגרת חוקי 

 

לעומת העובדים , בהקשר של כמות העסקים המטופלים על ידי היחידה: ממצא  4.3

כמות דומה של עסקים ברמת חובב הפרוסים בשטח (ביחידה המקבילה ברמת חובב 

היחידה פועלת במחסור כוח אדם הגורם לעיכובים במילוי חובות , )רבהקטן בה

 .היחידה

 

נפגעת יכולת היחידה למלא את תפקדיה במספר , אור המחסור החמור בכוח אדםל 4.4

 :מישורים 

 . אי יכולת לבצע תחקירים אחרי כל אירוע סביבתי לצורך בקרה ומניעה עתידית  .א

 .םעיכוב במתן חוות דעת בנושאי רישוי עסקי  .ב

גם בגלל התלות בעובדי , אי עמידה בזמנים למתן חוות דעת לרישוי עסקים  .ג

 .המחוז של המשרד להגנת הסביבה

 

כך לא , לא קיים נוהל מסודר לזימון נציגת היחידה בנושאים תכנוניים: ממצא  4.5

 .בדיעבד הסתבר כי קיימת בעיה, הוזמנה לדוגמא בשלב התכנון של קו הרכבת לערד

 

לדוגמא כאשר נשפך שמן , קופה למצבי חירום לשימוש היחידה לא קיימת: ממצא  4.6

לא היו כלים מסודרים בידי , ונדרש ספק על מנת לשפוך חול על המפגע 31על כביש 

 .מיידית היחידה לנטרול המפגע

 

נמצא כי בתיק רישוי העסק של  המלון לא תועדה התייחסות היחידה : ממצא  4.7

 . אי אישור למתן רישוי העסק/לאישור
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היחידה אינה נותנת אישור אלא במעמד לידוע בלבד ולכן : תגובת המבוקר 

  .התייחסותה אינה מחייבת

, תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

כמו כן במידה , לדעת הביקורת על היחידה לעמוד בזמני התגובה שהוגדרו בדין

  .קת הרישוי בוודאי תתחשב בדעתהוהיחידה תתנגד למתן רישוי עסק מחל

  

בביקורת היחידה בשטח נמצא כי אין כל רשימה מסודרת של הבדיקות : ממצא  4.8

אי קיום רשימה כאמור עלול לגרום לאי , הנדרשות בעסק מבחינת רישוי עסקים

 . קיום כל הבדיקות הנדרשות

עובדים על רשימה כזו ואחרות הוכנסו על ידי המחוז לאחרונה ואנו : תגובת המבוקר 

  .פיהן

  

דבר המקשה על , נמצא כי אין מבנה מסודר לתיק העסק ביחידה: ממצא  4.9

 .ההתמצאות בו

במלונות ועסקים . תיקים של מפעלים גדולים אכן מסודרים כך: תגובת המבוקר 

. קטנים שכמות החומר קטנה  זה יוצר סרבול ואנו מעדיפים לסדר לפי תאריך

בשל מצוקת כוח אדם עבודת התיוק ביחידה מבוצעת משתדלים לסדר כרונולוגית אך 

  .י סטודנטים והאיכות בהתאם לאיכותו של הסטודנט"מעת לעת ע

  

, מלוןעל ידי נמצא כי למרות הוראת היחידה לא בוצעו בדיקות שפכים : ממצא  4.10

כתנאי לחידוש הרישיון האחרון זאת לאחר שלאורך שנים נמצאה חריגה בשפכים 

היחידה לא ביצעה מעקב מסודר אחר דרישתה . ן בניגוד לחוקשהוזרמו על ידי המלו

 .שבסופו של דבר לא התקיימה על ידי המלון

עד שלא יחליטו ברשות על (כיוון שאין בידינו כרגע כלי אכיפה : תגובת המבוקר 

עד כניסת כללי התאגיד (למעשה אמצעי  הטיפול המרכזי שלנו ) אימוץ חוק האכיפה

ניתן לראות כי . הנו חידוש רישיונות והיתרים) 2012דם החל מ וביצוע הדיגומים על י

. המלון מבצע את הדגימות בממשק עם חידושי רישיונות אחת לשנתיים או שלוש

ולכן בתקופות הביניים " כיבוי שריפות"בשל מצוקת כוח האדם  אנו עוסקים בעיקר ב

כתנאי לחידוש  ידההיח דרשה 1222//09 יצוין כי ב . קשה לבצע מעקב רציף ולהתריע

כיוון שלא . כנדרש בתנאים שהיו תקפים עד אז   הרישיון ביצוע דגימות תקופתיות

מבחינתנו לא ניתנה המלצה לאישור הרישיון אל הרשות , ההשלמה הנדרשתהועברה 

). כיוון שאנחנו לידוע בלבד(יחד עם זאת למיטב הבנתנו אושר הרישיון . המקומית

שוב ביקשנו מהרשות שלא לאשר עד ביצוע הבדיקות  0132בחידוש הרישיון בתחילת 

  . עד שהוגשו לנו האנליזות

 

  



  חל איסור על פרסום האמור בדוח זה עד לאישורו במועצת העירייה –סודי 

  2013 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

81 

 

בהליך פינוי קרקע בחינת התנהלות היחידה  - 2מטרת ביקורת מספר 

  מזוהמת בחומרים מסוכנים

 

טרם בא על פתרונו , 2011נמצא כי אירוע של זיהום קרקע שנחשף באוגוסט : ממצא  4.11

 ).2014עד סיום הביקורת במרץ (י המלא לאחר יותר משנתיים וחצ

היחידה , הסמכות במקרה זה היא של המשרד להגנת הסביבה: הערת המבוקר 

והשתתפה בדיונים  דווחה למשרד בהתאם יםביצעה את הבדיקות לאחר הפינוי

  . בנושא מול הנהלת המפעל

 

למרות שכמות המפעלים בהם מטפלת היחידה לעומת כמות המפעלים : ממצא  4.12

ההשקעה הכספית בהגנה על , מקומית תעשייתית רמת חובב היא דומהבמועצה 

-2006מההשקעה ברמת חובב בשנים  0.3% -הסביבה ביחידה עמדה על פחות מ

לפי  - מיליארד ברמת חובב₪  1.5 - ביחידה לעומת כ₪ מיליון  5-כ( 2010

 ).פרסומיהם

 

ל תקציב ליחידה אין כ, בניגוד לפעילות ניטור מסודרת הקיימת ברמת חובב: ממצא  4.13

 . לקיום ניטור אויר בישובים שבתחום אחריותה

  

  

  

בחינת התנהלות היחידה והעירייה בנושא  -  3מטרת ביקורת מספר 

  .הכרייה בשדה בריר

 

אין ברשות העירייה בדיקות ניטור לאורך זמן של איכות האוויר בסביבת : ממצא  4.14

 .ירכך שיהיה קשה להעריך את השפעת הכרייה על האוו, העיר

קיימת תחנת ניטור של המשרד להגנת הסביבה בתחומי העירייה  :תגובת המבוקר 

 .אשר בודקת חלק מהפרמטרים

  

במקרה בו תאושר , אין ברשות העירייה רשימת דרישות מהשלטון המרכזי: ממצא  4.15

יתכן כי ההתנגדות לכרייה לא תספיק ובסופו של דבר . הכרייה בשדה בריר

 . שוברההעירייה תעמוד מול שוקת 
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 פרוט הממצאים .5

  

 – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

  .בחינת התנהלות היחידה בהליך רישוי עסקים

 

 כללי 5.1.1

  

ממוקמת בתחומי העיר ערד ומשויכת  ") היחידה"להלן " (היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי"

 גם את, תחום האחריות והפעילות של היחידה כולל מעבר לעיריית ערד. מנהלית לעיריית ערד

  .שטחי המועצה מקומית ירוחם והמועצה אזורית תמר

  

, את תקציבי היחידה מממנים המשרד להגנת הסביבה ושלושת הרשויות שבתחומן פועלת היחידה

  :להלן פרוט הרכב התמיכות , לפי יעדים מאושרים

  

  2013תקציב   2012תקציב   מקור

  278,000  278,000  המשרד להגנת הסביבה

  296,000  286,000  מעוצה אזורית תמר

  114,000  110,000  מועצה מקומית ירוחם

  296,000  286,000  עיריית ערד

  984,000  960,000  כ"סה

  

  

לאור מטרה זו . ולקדם צדק סביבתי לצד צדק חברתי, מטרת היחידה לשמור ולהגן על הסביבה

  :עוסקת היחידה 

 ). א וכלה בהיתרי בנייה"ד לתמ"החל בחו(במתן חוות דעת לתכנון בנייה  .1

חומרים , שפכים, אוויר(רישוי ופיקוח על אזורי תעשייה בהיבטים סביבתיים שונים  .2

 ).מסוכנים וכדומה

 .טאזבס, רעש , ראדון .3

 .זיהום אויר וריח .4

 . ניהול והקמת תשתיות מחזור .5

  .במוסדות החינוךהסברה לקהילה וחינוך למודעות סביבתית  .6
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מאפיין המייחד את היחידה הסביבתית נגב מזרחי ביחס לרשויות אחרות הוא אזור תעשייה נרחב 

כמות מפעלים בסדר גודל דומה לזו הנמצאת במועצה (לרבות מפעלי ים המלח , ובו מפעלים רבים

  ).מקומית תעשייתית רמת חובב

חומרים מסוכנים וכן מבחינת השפעתם המפעלים מסווגים לפי דרגות סיכון סביבתי מבחינת 

י "מבוצע ע  A,Bהפיקוח על מפעלי ) A,B,Cהדרגות הקיימות (הסביבתית מבחינת רישוי עסק 

הנו באחריות בלעדית של   Cהפיקוח על מפעלי . י היחידה על פי בקשת מחוז"מחוז והיחידה או ע

  .חתכוח האדם המוקצה לנושא זה ביחידה הינה רכזת תעשייה א. היחידה

  

פעולות היחידה לאיכות הסביבה בנושא רישוי עסקים נעשות על פי סמכויות שניתנו להם 

מהמשרד להגנת הסביבה  לצורך כתיבת תנאי רישיון עסק ופיקוח על יישומם ועל יישום דרישות 

  .החוק ותקנותיו השונות
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 מבנה ארגוני 5.1.2

 

 

  

 פירוט המבנה הארגוני

  

  :רכזת תכנון ורעש

אחראית על מתן היתרים וחוות , )ע"תב(מקומיות  תכנוןמשמשת כנציגת השר בועדות  •

עסקים ובתים , היתרי בניה כגון מפעלים) ע וכדומה"תב, א"תמ(דעת על תוכניות שונות 

 .פרטיים

מיודעת כאשר רוצים . בעסקים ומפעלים) מייננת ובלתי מייננת(מבצעת בדיקות קרינה  •

 .או שאר מבנים המייצרים קרינהלהקים אנטנות סלולאריות 

ומטפלת בתלונות הציבור הנובעות מרעש , מונעת או ממזערת רעש בפרויקטים חדשים •

 .במפעלים ועסקים קיימים

במידה והרשות (סמכויות אכיפה ) ולרכזת התעשייה(משתתפת בקורס אשר יאפשר לה  •

 ).המקומית תחליט לתת הסמכות ולפעול על פי חוק האכיפה

מגדירה האם יש לפרקו או לתחזקו , טת חוות דעת למבנים לפירוק של אזבסנסוקרת ונות •

 .ומטפלת בפניות הציבור בנושא

  

  

  :הסברה וקהילה, רכזת חינוך

 .מארגנת ומעבירה השתלמויות לגננים ומורים •

, פ מלא הכולל קיום אירועים משותפים עם מחלקת האירועים של העירייה"מקיימת שת •

 .ס ותפוח פיס"המתנ, פרייהגופים חינוכיים כמו הס

היחידה מנהלת

רכזת קיימות ומחזור
)חצי משרה( רכזת תעשייה הסברה  , רכזת חינוך

וקהילה רכזת תכנון ורעש

מזכירה מנקה
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, בהקשר של תכניות לימודים, פ מלא עם מחלקת החינוך של העירייה"מקיימת שת •

 .חוברות לימוד ממשרד החינוך והתאמתן יחד עם מחלקת חינוך

 .עיסוק נרחב במחזור ובאנרגיה –בשנה החולפת  •

 

  :רכזת תעשיות ורישוי עסקים

 .אחראית טיפול בחומרים מסוכנים •

 .מקיימת ביקורות בבתי עסק ומעבירה להם תנאים לרישוי: רישוי עסקיםאחראית  •

 .אחראית טיפול בריח •

מבצעת ביקורות שוטפות ולחידוש , ד  להיתרי פליטה ושותפה בניסוחם"מספקת חו •

 .היתרי רעלים

 .מטפלת באספקטים של התעשייה במסגרת היתרי הבנייה •

 .לטיפול באירועי סביבה, יחד עם מנהלת המחלקה ורכזת תכנון, אחראית •

כמות בשל , מתוכננים להיקלט שני עובדים נוספים בתחום זה 2014במהלך שנת  •

 .שבאחריות היחידההמפעלים 

 

  

  :)חצי משרה(רכזת קיימות ומחזור 

 ).אויש לפני כשנה(תפקיד חדש  •

 .קיימות הינה שאיפה לצדק סביבתי לצד צדק חברתי •

 )כמו עידוד רכיבה על אופנים בעיר(ה וקהילה הסבר, מקדמת פרויקטים מול רכזת חינוך •

הפועל , כמו פרויקט ירוק מלונות ים המלח ואזור תעשייה ערד(וגם מול רכזת תעשייה 

  ).לחיסכון במים ואנרגיה והפחתת פסולת

  .מקדמת את נושא ההפרדה לשני זרמים •

 ).יחד עם תאגיד תמיר(מקדמת כניסה של העיר לחוק האריזות  •

  

  : מתוך הראיונות עם כל עובדות היחידה עלו הממצאים הבאים 

  

רק במהלך השנה (לא קיימות אפשרויות אכיפה ליחידה  2013בשנת : ממצא  -

 ).השתתפו שתי עובדות בקורס מתאים לאכיפה

 

העירייה לא הסדירה את אפשרות האכיפה בהתאם לחוק האכיפה : ממצא  -

חרה שלא לפעול ביטול חוקי עזר וב, 2011הסביבתית סמכויות אכיפה משנת 

העירייה גם לא פעלה ליישום חוק האכיפה הסביבתית בנושאים . של העירייה 

 . שאינם מטופלים במסגרת חוקי עזר
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 . מומלץ כי העירייה תסדיר את נושא האכיפה הסביבתית בהקדם: המלצה  -

 

לעומת , בהקשר של כמות העסקים המטופלים על ידי היחידה: ממצא  -

כמות דומה של עסקים ברמת חובב (ים ביחידה המקבילה ברמת חובב העובד

היחידה פועלת במחסור כוח אדם הגורם , )הפרוסים בשטח קטן בהרבה

 .לעיכובים במילוי חובות היחידה

 

נפגעת יכולת היחידה למלא את תפקדיה , לאור המחסור החמור בכוח אדם -

 :במספר מישורים 

 . אירוע סביבתי לצורך בקרה ומניעה עתידיתאי יכולת לבצע תחקירים אחרי כל   .א

 .עיכוב במתן חוות דעת בנושאי רישוי עסקים  .ב

גם בגלל התלות בעובדי , אי עמידה בזמנים למתן חוות דעת לרישוי עסקים  .ג

 .המחוז של המשרד להגנת הסביבה

 

מומלץ לפעול מול משרדי הממשלה המתאימים ולמצוא דרכים : המלצה  -

 ).פתרון רצוי המודל ברמת חובב(ליחידה למימון כוח אדם נוסף 

 

כך לא , לא קיים נוהל מסודר לזימון נציגת היחידה בנושאים תכנוניים: ממצא  -

בדיעבד הסתבר כי קיימת , הוזמנה לדוגמא בשלב התכנון של קו הרכבת לערד

 .בעיה

 

מומלץ כי יתקיימו ישיבות תכופות של אנשי היחידה עם מהנדסת : המלצה  -

על מנת שהיחידה תהיה מעודכנת , מזכירת הועדה לתכנון ובניה העירייה ועם

 . ושותפה בכל הנושאים התכנוניים הקשורים בתחום השיפוט של העירייה

 

לדוגמא כאשר נשפך , לא קיימת קופה למצבי חירום לשימוש היחידה: ממצא  -

לא היו כלים , ונדרש ספק על מנת לשפוך חול על המפגע 31שמן על כביש 

 .בידי היחידה לנטרול המפגע מסודרים

  
מומלץ לבנות נוהל מסודר שיאפשר הוצאת הזמנות עבודה בנוהל : המלצה  -

 . חירום
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 שנבדק 1מלון מספר בחינת התנהלות רישוי עסק  5.1.3

  

  

  .במלון בריכת שחייה הפעילה בקיץ בלבד. שוכן באזור בתי המלון של ערדהמלון 

  

היחידה הסביבתית היא אחד הגורמים המחויבים בידיעה , 1968-ח"לפי חוק רישוי עסקים התשכ

 . כאשר מלון נדרש לרישוי

  

  : בבדיקת תיק העסק ביחידה וכן בתיק רישוי העסק  עלו הממצאים הבאים 

וגם לא על סירובה או כל , לא נמצא מסמך המעיד על אישור היחידה הסביבתית לרישוי המלון  .א

 .ה ללוחות הזמנים שהוגדרו בחוקהתייחסות שהיא מצד היחידה בהתאמ

רישוי בעירייה אכן לא הועברה על ידינו התייחסות ' מבדיקה שעשינו מול מח: הערת המבוקר 

בסופו של דבר וזאת כיוון שבעת קבלת התעודות הרשות התחילה בהליכי אכיפה מול המלון 

דה מול רישוי יצוין כי בממשק העבו.  בטיחות והנדסה, בשל אי עמידה בדרישות כיבוי אש

עסקים בעייריה מעת לעת אנו סורקים את מצב התיקים על מנת לבחון סדר קדימויות לטיפול 

בבקשות לרישיונות עסק המגיעות אלינו במקרים כמו אלו  במידה ותיקים אינם עומדים 

  ).ח אדםומצוקת כ(במסלול לקבלת הרישיון  אנו פונים לעסוק בתיקים אחרים דחופים יותר 

 21י מחוז דרום להתקין מד רעש תוך "ע 2008בקשה בתיק העסק שהוגשה למלון באפריל חרף   .ב

  .לא נמצא מסמך המעיד על התקנת מד רעש, יום ממועד הבקשה

לפיו יש לקבל , "1996- ו"הזרמת שפכי תעשייה למערכת הביוב תשנ"בניגוד לחוק העזר לערד   .ג

תי המעודכן ביותר בתיק העסק הינו ח השנ"הדו ,ח שנתי מכל מפעל אודות איכות השפכים"דו

 .ח שנתי אחד"ולפיכך חסר לפחות דו, 2012מחודש מרץ 

החל תאגיד המים לבצע דגימות על פי תוכנית דגימות  2012בתחילת שנת : הערת המבוקר 

י המחוז בשיתוף איתנו ואנו "תוכנית זו מאושרת ע) כפי שקובעים כללי תאגידי המים(

כך שנושא הדיגומים מכוסה אין לנו . שנתי או על פי בקשתנו ח"מקבלים את התוצאות בדו

  . צורך בכפל מידע

 

  
  :מצא כי נאליו הצטרף נציג הביקורת , במהלך סיור במלון לחידוש היתר הרעלים

 .לא קיימת כל רשימת תיוג לנושאים שיש לבדוק במקום  .א

במלונות והיא לאחרונה הועברה אלינו רשימת תיוג לנושא היתר רעלים : הערת המבוקר 

 .בשימושנו

, )לא היה במלון באותה עת(בפועל הנציג המקצועי המתאים של המלון לא השתתף בסיור   .ב

מכאן לא ברור אם נציגת היחידה קיבלה את כל התמונה המלאה על פעילות המלון ואת 

 .התשובות המקצועיות המתאימות לטיפול בחומרים מסוכנים
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האחזקה של המלון שהוא הגורם המקצועי ביותר  הסיור נקבע עם מנהל: הערת המבוקר 

סיורים במלונות נקבעים תמיד עם מנהלי האחזקה אשר בקיאים בתפעול . בנושאים אלו

הבריכות וציוד בחדרי המכונות ועל פי רוב  הם אחראי רעלים במסגרת  היתרי הבניה בשל 

 .בקיאותם זו

למניעת אי , ה עם הסבר מתאיםלא הועבר כל מסמך מסודר להנהלת המלון עם סיום הבדיק  .ג

 . הבנות עתידיות

  

נמצא כי בתיק רישוי העסק של  המלון לא תועדה התייחסות היחידה : ממצא  -

 . אי אישור למתן רישוי העסק/לאישור

היחידה אינה נותנת אישור אלא במעמד לידוע בלבד ולכן : תגובת המבוקר 

 .התייחסותה אינה מחייבת

 

בזמנים שהוגדרו בנושא רישוי עסקים מבחינת  על היחידה לעמוד: המלצה  -

כמו כן במקרים בהם נדרש , אי אישורה למתן רישיון עסק/העברת אישורה

העסק בהתקנת רכיבים מסוימים או בקיום בדיקות תקופתיות יש ליצור מערך 

 .  בקרה וניטור שיאמת את קיום הדרישות על ידי העסק

 

  
העסק לא מועבר כל מסמך מסודר על נמצא כי בסיום הביקורת במקום : ממצא  -

לדעת . ביחד עם הסבר כיצד יש לתקן את הליקויים, הבדיקה לנציג העסק

הביקורת על מנת למנוע אי הבנות עתידיות רצוי כי ישיבת הסיכום עם נציג 

  .העסק תלווה במסמך מתאים

בעבר נהגנו להוציא מסמכים רשמיים טרום ההיתר על מנת : תגובת המבוקר 

אך כיום בשל מצוקת הזמן התייחסותנו בעיקרה ,  את הערכות העסק לאפשר 

 .אשר נושא היתרי הרעלים נמצאים בסמכותו, מועברת ישירות למחוז

  
מומלץ על מנת למנוע אי הבנות עתידיות כי ישיבת הסיכום עם נציג : המלצה  -

 .עסק/מיד בסיום ביקורת היחידה במלון, העסק תלווה במסמך מתאים
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 שנבדק 2התנהלות רישוי עסק מלון מספר חינת ב 5.1.4

  

  

  . הכולל בריכת מי ים המלח ובריכת מים מתוקים מתחםבמלון פועל 

  

  :בבחינת תיק העסק של המלון ביחידה עלו הממצאים הבאים 

בכל המדידות שנמצאו להן תיעודים בתיק העסק של היחידה לאיכות הסביבה נמצא כי ריכוז   .א

, 2003ינואר , 2004יוני , 2009יולי (מתנאי רישיון העסק הכלורידים בשפכי המלון חורג 

). 2006מרץ (או כי המלון מפנה תמלחות לים ללא היתר הזרמה ) 2001אוגוסט , 2002ספטמבר 

יתכן לפיכך כי . לא נמצא אף מסמך המתעד בדיקה שפכים תקינה בשנים המתועדות, למעשה

  .יתהמלון מזרים שפכים לא תקינים למערכת הביוב הכלל

 

לא נמצאה עדות , "1996- ו"הזרמת שפכי תעשייה למערכת הביוב תשנ"בניגוד לחוק העזר   .ב

  .לדוחות שוטפים שצריכים להישלח מהמלון אל היחידה הסביבתית אחת לשנה

 

ח בדיקה מחודש "הטופס המעודכן ביותר בתיק העסק של היחידה לאיכות הסביבה הוא דו  .ג

מן הראוי שהדוחות יכתבו בצורה כזו שכל  .ערכי התקינהאך לא מפורט בדוח מהם , 2013מאי 

  .והידע יתועד בצורה ברורה ויועבר בקלות לממלא התפקיד הבא, אדם יוכל לקרוא בהם

לדוגמים שלא לציין ערכי ייחוס  ס"קיימת דרישה מפורשת  של המשרד להג: הערת המבוקר 

באנליזות כיוון שהם לא תמיד מעודכנים ויודעים מה מטרת הדיגום על מנת לשייך תקן 

. בסיס העבודה שלנו ושל כל עובד שייקלט בעתיד הוא הכרת התקנות בכל התחומים. לתוצאה

מרכזת כמו כן קיימת טבלה . ותקנות אלו זמינות באתר המשרד ובמגרות המקצועיות שלנו

כשיקלטו אנשים . על לוח מודעות של רכזת התעשיות ובמחשב. של התקנות בעניין שפכים

 .חדשים לתעשייה הם יקבלו טבלה זו

חסרים תיעודים . 2009הוא מחודש דצמבר ) 2013כלומר אחד לפני מאי (ח הבא אחריו "והד  .ד

 .2012, 2011, 2010לבדיקות בשנים 

  
הדבר  .ה אינו מסודר כרונולוגית לפי תאריכים ברוריםתיק העסק של היחידה לאיכות הסביב  .ה

. ולא מתאפשרת בדיקה נוחה לקיום דוחות מעקב שוטפים, מקשה ומסרבל את ההתמצאות בו

  .יועיל למעקב' וכו' בדיקת שפכים', 'היתרי רעלים', 'היתרי פליטה'סידור לפי חוצצים של 

  

דבר המקשה על , נמצא כי אין מבנה מסודר לתיק העסק ביחידה: ממצא  -

 .ההתמצאות בו

במלונות ועסקים . תיקים של מפעלים גדולים אכן מסודרים כך: תגובת המבוקר 

. קטנים שכמות החומר קטנה  זה יוצר סרבול ואנו מעדיפים לסדר לפי תאריך



  חל איסור על פרסום האמור בדוח זה עד לאישורו במועצת העירייה –סודי 

  2013 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

90 

 

משתדלים לסדר כרונולוגית אך בשל מצוקת כוח אדם עבודת התיוק ביחידה מבוצעת 

 .איכות בהתאם לאיכותו של הסטודנטי סטודנטים וה"מעת לעת ע

 

מומלץ לבנות סדר קשיח לתיק עסק על מנת לאפשר התמצאות לכל מי : המלצה -

 .שנדרש לתיק

  
, נמצא כי למרות הוראת היחידה לא בוצעו בדיקות שפכים על ידי המלון: ממצא  -

כתנאי לחידוש הרישיון האחרון זאת לאחר שלאורך שנים נמצאה חריגה 

היחידה לא ביצעה מעקב מסודר . על ידי המלון בניגוד לחוק בשפכים שהוזרמו

 .אחר דרישתה שבסופו של דבר לא התקיימה על ידי המלון

עד שלא יחליטו ברשות על (כיוון שאין בידינו כרגע כלי אכיפה : תגובת המבוקר 

עד כניסת כללי (למעשה אמצעי  הטיפול המרכזי שלנו ) אימוץ חוק האכיפה

. הנו חידוש רישיונות והיתרים) 2012דיגומים על ידם החל מ התאגיד וביצוע ה

ניתן לראות כי המלון מבצע את הדגימות בממשק עם חידושי רישיונות אחת 

" כיבוי שריפות"בשל מצוקת כח האדם  אנו עוסקים בעיקר ב. לשנתיים או שלוש

 1222//09 יצוין כי ב . ולכן בתקופות הביניים קשה לבצע מעקב רציף ולהתריע

כנדרש בתנאים   כתנאי לחידוש הרישיון ביצוע דגימות תקופתיות היחידה דרשה

מבחינתנו לא ניתנה , ההשלמה הנדרשתהועברה כיוון שלא . שהיו תקפים עד אז 

יחד עם זאת למיטב הבנתנו אושר . המלצה לאישור הרישיון אל הרשות המקומית

שוב ביקשנו  2013בחידוש הרישיון בתחילת ). כיוון שאנחנו לידוע בלבד(הרישיון 

 . מהרשות שלא לאשר עד ביצוע הבדיקות עד שהוגשו לנו האנליזות

  
מומלץ לקיים , יש לבנות מערך מסודר של התנהלות מול בתי עסק: המלצה  -

 . על מנת שלא ישנה מקרה כמתואר מעקב משימות עם התראות מסודרות

 

 

  : לסיכום 

  

  .הקיים מינימליהאדם התקן כוח ל יחסיתהיחידה מתמודדת עם היקף עבודה גדול במיוחד 

  

לאור הרפורמה בחוק רישוי עסקים בה הגדילו את האחריות של הרשויות מקומיות וכניסה 

היקף העבודה של , ) לדוגמא חוק אויר נקי(לתוקף של חוקים שונים בנושאי הגנת הסביבה 

  .צפוי לגדולהיחידה אף 

 2013כבר במצב בשנת , העתידי לדעת הביקורת ברור כי היחידה לא תוכל לעמוד בעומס העבודה

היה צורך אמיתי בתגבור כוח האדם ביחידה קל וחומר בשנים הבאות עם הוספת האחריות 

  . והעבודה על היחידה

  



  חל איסור על פרסום האמור בדוח זה עד לאישורו במועצת העירייה –סודי 

  2013 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

91 

 

ובכך לא מימשה את , כמו כן העירייה טרם פעלה על מנת לאפשר אכיפה של חוקי הגנת הסביבה

  .הכלי העיקרי שברשותה להרתיע את העבריינים מלעבור על החוק

  .אימוץ חוק האכיפה הסביבתית דורש אף הוא תגבור בכח אדם: . הערת המבוקר 

  

  

אי יכולתה לעמוד בזמנים ולהוציא חוות דעת , הדברים באים לידי ביטוי באופן פעולת היחידה

  . בנושאי רישוי עסקים ובאפשרות לקיים מעקב אפקטיבי ורציף אחר הדרישות מהעסקים

  

עול מול משרדי הממשלה על מנת להקים יחידה בדומה לזו לדעת הביקורת על העירייה לפ

  . כך שרוב העלויות על נושא הגנת הסביבה יושתו על המפעלים הפוגעים בה, הקיימת ברמת חובב

  

  

לדעת הביקורת באם לא יתבצע שינוי יסודי ונרחב בתקציבים וכוח האדם המוקצים לפעילות 

לותה באסון שלא מן הנמנע כי יתרחש בשלב תתקשה העירייה להצדיק את אופן התנה, היחידה

. מסוים בעתיד
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 - 2מטרת ביקורת מספר 

  בהליך בחינת התנהלות היחידה 

 .פינוי קרקע מזוהמת בחומרים מסוכנים

 

 דינים בנושא חומרים מסוכנים 5.2.1

  

  :קובע בין השאר כי , ") החוק" –להלן ( 1993ג "התשנ, חוק החומרים המסוכנים

 .כימיקל מזיק חומר מסוכן הוא רעל או .1

 .דליפה שמעורב בהם חומר מסוכן, אירוע חומרים מסוכנים הוא בין השאר שפך .2

 .לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם יש בידו היתר רעלים מידי הממונה .3

  

  : קובעות בין השאר , ")התקנות" –להלן ( 1993ג "התשנ, תקנות החומרים המסוכנים

סולק ממפעל או מיועד לסילוק או שיש חומר מכל סוג המכיל חומר מסוכן המ –פסולת  .1

 .לסלקו על פי קביעת המנהל

 ...בהקדם האפשרי , בעל מפעל יסלק כל פסולת שמקורה במפעל או המצויה בו .2

  

  

 

 יחסי הגומלין מול המשרד להגנת הסביבה  5.2.2

  
המפעלים מסווגים לפי דרגות סיכון סביבתי מבחינת חומרים מסוכנים וכן מבחינת השפעתם 

י "מבוצע ע  A,Bהפיקוח על מפעלי ) A,B,Cהדרגות הקיימות (הסביבתית מבחינת רישוי עסק 

  Cהפיקוח על מפעלי . י היחידה על פי בקשת המחוז"והיחידה או ע) משרד להגנת הסביבה(המחוז 

מטפלת רכזת התעשיות גם בהיתרי הבנייה הקשורים , בנוסף. בלעדית של היחידההנו באחריות 

  .כוח האדם המוקצה לנושא זה ביחידה הינה רכזת תעשייה אחת בלבד. למפעלים

  

בפועל היחידה עוסקת היום . חל גם על תחום זה, המחסור בכוח אדם כפי שתואר בפרק הקודם

  .נן ולקיים ביקורות גדולות יזומותללא כל יכולת לתכ, בלבד" בכיבוי שריפות"

   

כך שאנשי המשרד נאלצים , דומה) במחוז(לדברי אנשי היחידה המצב במשרד להגנת הסביבה 

זאת כאשר אנשי היחידה מתקשים , לבקש את עזרת היחידה בתחומים שהם אחראים להם

  . לעמוד אף במילוי כל תחומי האחריות של היחידה
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 יות ארסן ליד אתר הפסולת זוהרזיהום בחב –מקרה לדוגמא  5.2.3

  

השתלשלות האירועים כפי שמתוארת בהמשך מראה את הקושי בהתנהלות בנושא אכיפה ובקרה 

  . על נושא החומרים המסוכנים

  

בסיכומו של דבר לאחר שהתגלו על ידי פקח מנהל מקרקעי ישראל חביות עם חומר מסוכן 

, ידה מול המפעל שזרק את החביות באתרהחל הטיפול של המשרד והיח,  במקרה 2011באוגוסט 

טרם נפתרה הבעיה ועדיין לא טופלה , )2014תחילת (כאשר עד לסיום כתיבת דוח הביקורת 

  ).מעל שנתיים וחצי(הקרקע המזוהמת באופן מלא 

  

התקבלה הודעה ביחידה כי נמצאו חביות חומרים מסוכנים באתר פסולת  – 2011באוגוסט  1 .1

 .החושפים מחפשי מתכות שחפרו במקום, ההודעה ממפקח מנהל מקרקעי ישראל. זוהר

 

באותו היום , נציגות היחידה הגיעו למקום וחשפו את תא השטח הבעייתי -  2011באוגוסט  5 .2

 .עובד המשרד להגנת הסביבה –דווח הנושא לממונה חומרים מסוכנים במחוז 

 

 .בוצעו דגימות בקרקע והועברו למעבדה לאישור חריגה בארסן – 2011באוגוסט  10 .3

 

הדרישה , הוצא צו פינוי רעלים למפעל על ידי מנהל מחוז דרום במשרד – 2011בספטמבר  14 .4

 .2/10/2011לסילוק עד 

 

, מהשטח של נציגי היחידהעל פי דיווחים , הדיינות בין המשרד למפעל 26/9-2/10/2011 .5

 .9/10/2011ניתנה אורכה לפינוי עד 

 

 .פונו החביות וערימה של קרקע מזוהמת למפעל – 2011באוקטובר  5עד  .6

 

דיגום השטח בעומקים שונים לזיהוי קרקע מזוהמת נוספת שיש  – 2011לאוקטובר  10 .7

 .לפנות

 

 .וי השלמהמבוצע פינ, לאחר דין ודברים ודגימות נוספות – 2011במאי  3 .8

 

 .בדיקות קרקע לאחר הפינוי מבוצעות על ידי המפעל המזהם באופן עצמאי – 2012ביוני  21 .9

 

 .המפעל מעביר את הבדיקות המלאות ועדיין נמצא זיהום ארסן – 2012לספטמבר  10 .10
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 .18/11/2012המחוז מורה על פינוי הקרקע המזוהמת לא יאוחר מיום  2012באוקטובר  11 .11

 

לאחר שטענת המפעל כי אין חריגה לא התקבלה על ידי הגורמים המקצועיים   2013ביוני  4 .12

 .סוכם כי יצא מכתב נוסף לגבי הפינוי, של היחידה והמשרד

 

 .תזכורת מהיחידה למשרד בדבר הוצאת המכתב – 2013באוגוסט  6 .13

 

  . טרם הוסדר הנושא, )2014מרץ (עד למועד סיום הביקורת  .14

  

נושא ניקוי , סביר להניח כי באם היה ביחידה כח אדם מספק וכן אפשרויות אכיפה, לסיכום

 . הרעלים לא היה נמשך כשנתיים וחצי ועדיין לא בא על פתרונו

  

טרם בא על , 2011נמצא כי אירוע של זיהום קרקע שנחשף באוגוסט : ממצא  -

 ).2014מרץ עד סיום הביקורת ב(פתרונו המלא לאחר יותר משנתיים וחצי 

 

על מנת לאפשר , מומלץ כי העירייה תאמץ את הדינים המתאימים: המלצה  -

  . ליחידה לאכוף ולקנוס עבריינים בנושא הגנת הסביבה
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כל הנתונים על המועצה נלקחו מדוח (מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב  5.2.4

 ). 2010המציאות הסביבתית רמת חובב 

  

הינה רשות מקומית ללא תושבים אלא מפעלים , מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב 

  . בלבד

בחרתי לקיים את ההשוואה בין הפעילות ברמת חובב לבין הפעילות במחלקה מאחר 

נמצא כי היחידה מטפלת , ולטענת מנהלת היחידה בהתאם לבדיקת המשרד להגנת הסביבה

מפעלים הפרוסים על שטח גדול , במספר דומה של מפעלים כמו המספר שברמת חובב

  . ביבהבהרבה מזה של רמת חובב ולא פחות בעייתיים לס

  

הבינו ברמת חובב כי יש במקביל לבצע היערכות , ל לנגב"כחלק מההערכות של העברת צה

לשפר את התדמית של המועצה , ל בצומת הנגב"באזור לקליטת קריית ההדרכה של צה

  .ולהבטיח את בריאות הציבור באזורים הקרובים למועצה

  

מיליארד שקלים מאז  1.5 - לשם כך השקיעו המפעלים במועצה ביחד עם משרדי הממשלה כ

 ).ביחידה הסביבתית של ערד והנגב המזרחי - ₪ מיליון  5 - לעומת כ( 2010ועד  2006שנת 

  

למרות שכמות המפעלים בהם מטפלת היחידה לעומת כמות המפעלים : ממצא  -

ההשקעה הכספית בהגנה , במועצה מקומית תעשייתית רמת חובב היא דומה

מההשקעה ברמת חובב בשנים  0.3% -ות מעל הסביבה ביחידה עמדה על פח

לפי  -מיליארד ברמת חובב₪  1.5 -ביחידה לעומת כ₪ מיליון  5-כ( 2006-2010

 ).פרסומיהם

 

מומלץ לפעול מול משרדי הממשלה להגדיל את תקציב היחידה : המלצה  -

ברור לפי הממצא לעיל כי אין כל יחסיות . בהתאם לנפח הפעילות שהיא מבצעת

 . וכי בתקציב הנתון המחלקה לא יכולה לבצע את תפקידה כראוי בין התקציבים

  

  

נמצא כי נושא איכות , על פי פרסומים בעיתונות(פעילות בתחום איכות האוויר   –דוגמא 

  ) :האוויר נתפש על ידי אזרחי ישראל כמטריד ביותר מבחינה בריאותית

  

. המנוטר ביותר בישראלהמועצה ברמת חובב מפנה לתחום זה משאבים רבים והאזור הוא 

  : הניטור מתבצע בשלושה מעגלים 

 .ניטור בארובות המפעלים .1

 .תחנות ניטור 9ניטור באמצעות  .2

 .ניטור בישובים .3
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  ניטור בארובות המפעלים

מבצעת המועצה בדיקות פתע , בנוסף .בדרך שיגרה מבצעים המפעלים ניטור בארובותיהם

  . באמצעות מעבדות חיצוניות

  .אין תקציב לבדיקות מעבדה חיצוניותליחידה בערד 

  

  תחנות ניטור

תוצאות הניטור . גלאים 45תחנות ניטור עם  9במועצה ברמת חובב וסביבותיה יש 

  .מתפרסמות לציבור בדוחות רבעוניים

קיימת תחנת ( ליחידה בערד אין תחנות ניטור כלל בתחומי הרשויות הנמצאות באחריותה

ניטור של המשרד להגנת הסביבה בתחומי העירייה אך זו בודקת רק חלק מהפרמטרים של 

  .)זיהום אוויר בלבד

  

  ניטור בישובים

קרונות אשר ניתן לשנות את , במועצה ברמת חובב קיימים קרונות לניטור אויר רציף

  .יר בנקודות שונותומיקומם ולבחון את איכות האו

  .קרונות כלל ליחידה בערד אין

  

  

  

אין כל תקציב , בניגוד לפעילות ניטור מסודרת הקיימת ברמת חובב: ממצא  -

 . ליחידה לקיום ניטור אויר בישובים שבתחום אחריותה

 

מומלץ לבנות מערכת כוללת לניטור בישובים בהתאם לתנאי השטח : המלצה  -

 .והסיכונים הקיימים בשטח אחריותה של היחידה
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 - 3מספר מטרת ביקורת  5.3

 .בחינת התנהלות היחידה והעירייה בנושא הכרייה בשדה בריר

 

מתוך פרסומים בעיתונות ופרסומי חברת רותם אמפרט נגב (שדה בריר כללי   5.3.1

 )מ"בע

  

  .בבקעת ערד, קילומטרים רבועים  13 -שדה בריר משתרע על שטח של כ

כקילומטר בלבד (מ מאחת משכונות המגורים בעיר ערד "ק 3.5 - השדה נמצא במרחק של כ

. מצד אחד ובמרחק של כארבעה קילומטרים מכסייפה מצד אחר) מאזור התעשייה של העיר

  . השדה מכיל פוספטים ומהווה את עתודות הכרייה של המחצב בעשורים הבאים במדינה

  

מבדיקות שביצעו מומחים בבריאות , ) חברת הכרייה(מ "בעלפי פרסומי חברת רותם אמפרט נגב 

  . לא קיימת סכנה לציבור עקב הכרייה, הציבור מטעם החברה

  

  

  

 

 )על פי כתבות בעיתונות(עמדת משרדי הממשלה השונים  5.3.2

  

  משרד הבריאות

נקבע כי הכרייה מסוכנת לתושבים הקרובים לאתר  2008שנת בהתאם לחוות דעת מומחה מ

  .את שיעור התמותה בעיר ערד ויתכן ותעלה

עם חילופי השלטון והעברת תיק , לאור חוות דעת זו התנגד משרד הבריאות לכרייה בשדה בריר

  .2014הוחלט לבקש חוות דעת נוספת שהתקבלה בחודש מרץ , הבריאות לרשימת יש עתיד

מאחר חוות הדעת החדשה קובעת כי אין מקום לעריכת פיילוט לכריית פוספטים בשדה בריר 

ואין לו תוקף מדעי מספיק ולכן אי אפשר להסיק ממנו אם כריית הפוספטים מסוכנת לתושבי 

כמו כן ההערכה כי מספר התושבים שיפגעו מהכרייה יהיה נמוך מהרמה שהוערכה בדוח . האזור

  ).פחות משבעה מקרי מוות בשנה(המומחה המוקדם 

  

  

  משרד הכלכלה

  :ל בנושא שדה בריר "מצוטט המנכ, לה עמית לנגל משרד הכלכ"בראיון עיתונאי עם מנכ

ואין שם בעיה , ההתנגדות לכרייה בשה בריר היא פופוליזם זול, על פי המידע המקצועי שיש לנו

. ואם יש חשש בריאותי שיערכו פיילוט. זה רחוק מספיק מהיישובים בסביבה. בריאותית

  .היא מוגזמתההתנכלות למפעל מפואר שמעסיק כל כך הרבה עובדים בדרום 
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  המשרד להגנת הסביבה

אך במידה ויוחלט על ביצוע פיילוט הגדיר מערכת , להבנת הביקורת המשרד לא נקט עמדה

הניטור שתידרש על מנת לבדוק את ההשפעות ולאפשר הפסקת העבודות במקרה של זיהוי איכות 

  . אוויר מסוכנת

  

  

  משרד ראש הממשלה

ראש הממשלה פנה את ראשי משרד הבריאות בממשלה בעיתונות נטען כי המזכיר הצבאי של 

  .הקודמת וביקש מהם להסיר את התנגדותם לכרייה מאינטרסים ביטחוניים

  

  

למעט משרד הבריאות שעד כה לא תמך בכרייה בשדה בריר בגין חוות : לסיכום 

כל שאר המשרדים הרלוונטיים לא , דעת מומחה שלפיה קיימת סכנה לציבור

גם משרד הבריאות שכר מומחה נוסף . תומכים בכרייה בשדה מתנגדים וחלקם אף

  .שיבחן את הנושא והתנגדותו תלויה בהחלטת המומחה

  

 

 

 עמדת עיריית ערד והיחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי 5.3.3

  

כך גם , עיריית ערד מתנגדת לכרייה בשדה בריר בגלל הסכנה הציבורית על פי חוות דעת מומחה

  . כפי שבא לידי ביטוי בסקרים שערכה העירייה, ירהרוב המוחלט של תושבי הע

  

  :ניסוח ההחלטה ,  8/1/2013התנגדות העירייה אושררה שוב בהחלטת מועצת העירייה מיום 

מועצת העירייה מתנגדת לכרייה בשטח שיפוטה ומחליטה לא לאשר כרייה ניסיונית בתחום 

  . שטח השיפוט של העיר

  

  . זו גם עמדת היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי

  

  .לכרייה אף הן מתנגדותהתנועה הירוקה ואגודת אדם טבע ודין 
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גם מחוץ (פיילוט / מזעור נזקים ודרישת מימון לעירייה במקרה של אישור כרייה 5.3.4

 ).לשטח שיפוט העירייה

  

  

בניגוד . פעילות בשדה ברירהיחידה אינה ערוכה כלל לקיום ניטור על ה 5.2.4כמתואר בפרק 

, שם מבצעים בדיקות מעבדה וקיימות תחנות ניטור קבועות וניידות, למועצה ברמת חובב

  .ביחידה אין כלל תקציבים לנושא

  

  : לאור העובדות הבאות , לדעת הביקורת

 .האינטרס הביטחוני של הכרייה בשדה בריר .1

 .הסכנה לציבור בגין הכרייההסכמת שרת הבריאות לקבלת חוות דעת נוספת בנושא  .2

 .העובדה כי חברת הכרייה היא מקבוצת כיל עתירת ההון והקשרים השלטוניים .3

לגבי שטח זה אין לעירייה , העובדה כי לא כל השדה נמצא בשטח השיפוט של העירייה .4

 .סמכות שלא לאשר כרייה

  

להתנות את הכרייה יש , על העירייה להכין תוכנית פעולה למקרה בו תאושר הכרייה בשדה בריר

  . בקיום ניטור נוקשה ושקוף על מנת להניח את דעת התושבים כי אין סכנה במחייה בתחומי העיר

לגבי ) ארוכות טווח(למיטב ידיעת הביקורת עד היום לא נערכו כלל בדיקות ניטור ממושכות 

  . יהכך שיהיה קשה בעתיד להעריך את השפעת פעילות הכרי, איכות האוויר בסביבות העיר

  

  

אין ברשות העירייה בדיקות ניטור לאורך זמן של איכות האוויר : ממצא  -

 .כך שיהיה קשה להעריך את השפעת הכרייה על האוויר, בסביבת העיר

 

על מנת , מומלץ למצוא מימון לניטור אויר לאורך זמן בתחומי העיר: המלצה  -

כמו כן . רלבנות בנק מידע לשימוש עתידי להערכת פגיעת הכרייה על האווי

מומלץ לבנות בהקדם האפשרי מערכת שקיפות אשר תפרסם את הנתונים 

  .לתושבים

  
במקרה בו , אין ברשות העירייה רשימת דרישות מהשלטון המרכזי: ממצא  -

יתכן כי ההתנגדות לכרייה לא תספיק ובסופו של . תאושר הכרייה בשדה בריר

 . דבר העירייה תעמוד מול שוקת שוברה

  
מומלץ כי העירייה תכין רשימת דרישות מגובות בחוות דעת מתאימות : המלצה  -

בין . לגבי האמצעים שיש לנקוט באם תאושר הכרייה באזור, של מומחים

  : השאר מומלץ לדרוש 
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  . תגבור מהותי בכוח אדם של היחידה לאיכות הסביבה  .א

על מנת , הקניית תקציבים וכלים לניטור אוויר מלא ולשקיפות מלאה לציבור  .ב

 . להניח את דעת התושבים בדבר הביטחון בניהול חייהם בתחומי העיר ערד

לפי הוועדה הבין (פיצוי כספי מהותי לעירייה על הנזק התדמיתי בגין הכרייה   .ג

פטים הם התמלוגים שמשלמת כיל על פוס, משרדית לבחינת משק הפוספטים

  ).מהנמוכים בעולם
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 תמצית מנהלים .6

  

  .  כמתואר בדוח עיריית ערד והיחידה ניצבות בפני אתגרים רבים בתחום הגנת הסביבה

גם מהסיבה שבתחום הטיפול של היחידה נמצאים מפעלים בכמות דומה לזו המצויה ברמת 

  .ורבים מהמפעלים עוסקים בתחומים מהותיים להגנת הסביבה, חובב

ה ויוכרע במיד, סביב אישור כריית פוספטים בשדה בריר הסמוך לתחומי העיראור הויכוח וגם ל

  . ווה סיכון תדמיתי מהותי לעירייה ובעצם יקבע את עתידהמהה, לטובת המצדדים בכרייה

מצד שני העירייה לא פעלה לאימוץ חקיקה אשר תאפשר אכיפה של חוקי הגנת הסביבה וכן לא 

  . נמצאו פתרונות מספקים למחסור בכוח אדם ביחידה שאמורה לפקח ולאכוף את החוקים

להלן ההמלצות העיקריות שעלו בהתאם , כפועל יוצא הטיפול בנושא הגנת הסביבה לוקה בחסר

  :לממצאי הדוח 

  

  .בחינת התנהלות היחידה בהליך רישוי עסקים - 1יקורת מספר מטרת ב

  

 . מומלץ כי העירייה תסדיר את נושא האכיפה הסביבתית בהקדם: המלצה  -

 

מומלץ לפעול מול משרדי הממשלה המתאימים ולמצוא דרכים : המלצה  -

 ).פתרון רצוי המודל ברמת חובב(למימון כוח אדם נוסף ליחידה 

 

מומלץ כי יתקיימו ישיבות תכופות של אנשי היחידה עם מהנדסת : המלצה  -

על מנת שהיחידה תהיה מעודכנת , העירייה ועם מזכירת הועדה לתכנון ובניה

 . ושותפה בכל הנושאים התכנוניים הקשורים בתחום השיפוט של העירייה

 

ל מומלץ לבנות נוהל מסודר שיאפשר הוצאת הזמנות עבודה בנוה: המלצה  -

 . חירום

 

על היחידה לעמוד בזמנים שהוגדרו בנושא רישוי עסקים מבחינת : המלצה  -

כמו כן במקרים בהם נדרש , אי אישורה למתן רישיון עסק/העברת אישורה

העסק בהתקנת רכיבים מסוימים או בקיום בדיקות תקופתיות יש ליצור מערך 

 .  בקרה וניטור שיאמת את קיום הדרישות על ידי העסק

 

יש ליצור רשימת תיוג לפי סוגי העסקים על מנת לוודא כי מתקיימות : לצה המ -

 .כל הבדיקות מבחינת היחידה
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מומלץ לקיים , יש לבנות מערך מסודר של התנהלות מול בתי עסק: המלצה  -

 . מעקב משימות עם התראות מסודרות על מנת שלא ישנה מקרה כמתואר בדוח

  
עסק על מנת לאפשר התמצאות לכל מי  מומלץ לבנות סדר קשיח לתיק: המלצה -

 .שנדרש לתיק

  

הליך פינוי קרקע מזוהמת בחומרים בחינת  - 2מטרת ביקורת מספר 

 מסוכנים

על מנת לאפשר , מומלץ כי העירייה תאמץ את הדינים המתאימים: המלצה  -

 .ליחידה לאכוף ולקנוס עבריינים בנושא הגנת הסביבה

 

הממשלה להגדיל את תקציב היחידה מומלץ לפעול מול משרדי : המלצה  -

ברור לפי הממצא לעיל כי אין כל יחסיות . בהתאם לנפח הפעילות שהיא מבצעת

 .בין התקציבים וכי בתקציב הנתון המחלקה לא יכולה לבצע את תפקידה כראוי

 

מומלץ לבנות מערכת כוללת לניטור בישובים בהתאם לתנאי השטח : המלצה  -

  .ריותה של היחידהוהסיכונים הקיימים בשטח אח

  

בחינת התנהלות היחידה והעירייה בנושא  - 3מטרת ביקורת מספר 

  .הכרייה בשדה בריר

על מנת , מומלץ למצוא מימון לניטור אויר לאורך זמן בתחומי העיר: המלצה  -

כמו כן . לבנות בנק מידע לשימוש עתידי להערכת פגיעת הכרייה על האוויר

ת שקיפות אשר תפרסם את הנתונים מומלץ לבנות בהקדם האפשרי מערכ

 . לתושבים

 

מומלץ כי העירייה תכין רשימת דרישות מגובות בחוות דעת מתאימות : המלצה  -

בין . לגבי האמצעים שיש לנקוט באם תאושר הכרייה באזור, של מומחים

  : השאר מומלץ לדרוש 

  . תגבור מהותי בכוח אדם של היחידה לאיכות הסביבה  .א

על מנת , ים לניטור אוויר מלא ולשקיפות מלאה לציבורהקניית תקציבים וכל  .ב

 . להניח את דעת התושבים בדבר הביטחון בניהול חייהם בתחומי העיר ערד

לפי הוועדה הבין (פיצוי כספי מהותי לעירייה על הנזק התדמיתי בגין הכרייה   .ג

התמלוגים שמשלמת כיל על פוספטים הם , משרדית לבחינת משק הפוספטים

 ).עולםמהנמוכים ב
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 רקע –כללי  .1

  

  

הינו רחבה מקורה בה נערכת פעם בשבוע מכירה של ") השוק" -להלן (השוק העירוני בערד 

  ) .'סדקית וכד, ביגוד, מזון(מוצרים שונים 

  

  .1995 –ב "התשנ) פיקוח על שווקים(השוק פועל בהתאם לחוק עזר לערד 

  

מיעוט הסוחרים הם , רוב השוכרים שטחים בשוק הינם שוכרים עם וותק של שנים רבות

בתחילת שנות האלפיים היה (בלבד משטחי השוק  30% -כיום מושכרים בממוצע כ, מזדמנים

  ).השוק מלא עד אפס מקום

  

גבית , מחלקות העירייה המעורבות בהתנהלות השוק הן מחלקת התברואה האמונה על פיקוח

ומחלקת האחזקה האמונה על , ) מתוך המחלקה מונתה מנהלת השוק(כספים וניקיון המתחם 

  .  תחזוקת מבנה השוק והתשתיות

  

ת כחלק ממגמה כלל ארצית של מעבר מקניות בשווקים פתוחים לקניות ברשתות המסחריו

לעירייה אין את הידע והממון לשיווק . פעילות השוק הולכת וקטנה בכל שנה, ובקניונים לסוגיהם

  . ופיתוח פעילות השוק או את היכולת לעניין סוחרים נוספים לפעילות בשוק

  

העירייה לא השכילה להפוך את , רוב האוכלוסייה הרוכשת בשוק היא אוכלוסייה בגיל השלישי

, כלל האוכלוסייה על ידי השכרת השטחים למגוון מטרות כגון תרבות השוק למוקד משיכה ל

  .בפועל השוק אינו מהווה אופציה רלוונטית לרוב תושבי העיר. או קולינריה, אמנות

   

בחרתי לבחון את הנושא מאחר וסביר כי מגמת גוויעת השוק תמשיך בשנים הקרובות עד 

היום בו הפעלת השוק תהפוך לגירעונית מבחינת העירייה לא ירחק , להפסקת פעילות מלאה

מטרת דוח זה היא , )גם כיום לא ברורה מידת הרווחיות בהפעלתו(והעירייה תפסיד כסף בהפעלתו 

  .לבחון את המצב הקיים ולהמליץ על אפשרויות פעולה לעתיד

  

בכל מקרה , לדעת הביקורת על העירייה לקבל החלטה לגבי המשך ההתנהלות של השוק העירוני

  . עת הביקורת לא יהיה נכון מבחינת העירייה להמשיך במתכונת הנוכחיתלד
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 מטרות הביקורת .2

 

 .בחינת התנהלות העירייה בניהול השוק העירוני .1

 . בדיקת הכדאיות הכלכלית בהפעלת השוק העירוני .2

  

  

  

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  :הביקורת כללה בין השאר 

 .החשבונות של העירייהבחינת נתוני פלט ממערכת הנהלת  .1

בחינת נתונים כספיים המנוהלים על ידי גובה השכירות מסוחרי השוק והנהלת החשבונות  .2

 . של העירייה

 . בחינת תיק רישוי עסקים של השוק העירוני .3

 . סיורים בשוק העירוני ביום הפעילות השבועי .4

 .ניהול שוק -בחינת מכרז העירייה אחראי נושא   .5

  :ראיונות עם  .6

 .מנהל מחלקת תברואה –מר אברהם שיטרית   .א

 .מנהל מחלקת האחזקה –מר מיכאל קוגן   .ב

 .ממונה הבטיחות בעירייה –מר ליאור הירש   .ג

 . מנהלת השוק העירוני –פאר גברת רחל  .ד

 . מנהל אגף הרישוי – מר שמואל אורן  .ה

 ).מנהל השוק לשעבר(תברואן העירייה  –מר יריב מלכה  .ו
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 עיקרי הממצאים .4

  

במגמת ירידה זה מספר  ותת העירייה מהשכרת דוכנים בשוק נמצאהכנסו: ממצא  5.1

ירידה ( 2005לעומת ההכנסות בשנת  25% –ירדו הכנסות השוק בכ  2013בשנת . שנים

אין בידי העירייה את הידע או הכלים לשינוי ). ין השניםבהכנסה ₪  120,000 -כשל 

 .המגמה

 

המגדיר כי , בנושא פיקוח על השווקים לחוק העזר העירוני 4בניגוד לסעיף : ממצא  5.2

בפועל , "לא ייכנס סוחר לשוק ולא ימכור בו אלא אם הוא נושא היתר מראש העירייה"

 .העירייה לא מנפיקה היתרים לסוחרי השוק

  
  

לחוק העזר העירוני בנושא  12בניגוד להתנהלות בטיחותית ולמוגדר בסעיף : ממצא  5.3

דה על אי כניסת רכבי הסוחרים לרחבת השוק העירייה לא מקפי, פיקוח על השווקים

 .בשעות פעילות השוק

זה  הנוהג ,לא ניתן לאכוף את חוק העזר העירוני ככתבו ולשונו: תגובת מנהלת השוק   

  .9:30לסוחרי השוק להשאיר את רכביהם עד שעה  הוא לאפשרשנים רבות   

בברור מול , 15:20התמונה של הרכבים ברחבת השוק צולמה בשעה : תגובת הביקורת   

בניגוד לכללי , אחראי הביטחון הסתבר כי מאפשרים כניסת רכבים בשעות אלה  

  .בטיחות  

  

 

עקב אי קיום אישור משטרה (הוצא רישיון עסק זמני  7/1/2013בתאריך : ממצא  5.4

נחתם על ידי ראש , הרישיון בניגוד להפרדת תפקידים נאותה). להפעלת השוק

 . העירייה המוגדרת ברישיון גם כמנהלת העסק וחתומה גם כבעלי השוק

לא נענתה בקשת  ,עקב פרישת ראש מדור רישוי עסקים ממשטרת ערד: תגובת המבוקר   

העירייה למתן אישור לרישוי עסק לשוק זאת בניגוד לזמנים המוגדרים בתקנות רישוי   

מאחר וכך הודיעה העירייה למשטרה כי יונפקו רישיונות זמניים לעסקים . עסקים  

  .שלגביהם לא ניתנה התייחסות המשטרה  

שת המחלה של חתימת ראש העירייה במקום מנהל מדור הרישוי התקיימה בגלל חופ  

  . מנהל מחלקת הרישוי  

   

לא , בניגוד להגדרת תנאי הרישיון של שירותי הכבאות ושל משטרת ישראל: ממצא  5.5

ואין כל הטמעה  קיימת נוכחות של איש עירייה בשוק באופן קבוע לכל אורך הפעילות

 .לנמצאים במקום על הפעילות הנדרשת באירוע שריפה
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מנהלת . ן נציג עירייה נוכח בשוק בכל שעות הפעילותבניגוד למינהל תקין אי: ממצא  5.6

אך בפועל ברוב שעות הפעילות , בבוקר עד שש בערב 6השוק עובדת ביום השוק משעה 

 .בשוק פיזית במתחם לא נמצאת

לכן , התנאים הפיזיים הלקויים בשוק לא מאפשרים נוכחות מלאה: תגובת מנהלת השוק   

 15שעות כאשר השוק פעיל  12-בכל מקרה מוגבל יום עבודה ל, ישנן היעדרויות לזמן קצר  

התנהלות המהווה סכנה מכל , כך שבכל מקרה השוק ממשיך להתנהל ללא פיקוח, שעות  

  .בטיםיהה  

  .התייחסות מנהלת השוק לא סותרת את הממצא: תגובת הביקורת   

 

מכאן יתכן מצב בו סוחרים . ק במתחםאין הגדרה לשעות המצאות גובה השו: ממצא  5.7

 . במהלך שעות הפעילות לא יחויבו כלל בדמי שכירות את השוק העוזבים

לא היה מקרה בו סוחר , 16:00ועד  8:00הגובה נוכח בשוק משעה : תגובת מנהל השוק   

  .עזב את השוק ללא תשלום  

הגובה אינו נמצא בשוק בשעות קבועות ובכל מקרה מגיע להפקיד את : תגובת הביקורת   

מאחר והסוחרים לא מחויבים לשלם , 12:00הכספים במחלקת הגביה בסביבות שעה   

 .מראש על השכרת השטח יתכן מצב כאמור בממצא  

 

. בטחבפועל לא קיים פיקוח שוטף מבחינת העירייה על תפקוד הסדרנים והמא: ממצא  5.8

כך נמצא בביקורת המשטרה כי לא כל המאבטחים עבור הכשרה מתאימה וכי בחלק 

 .מהמקרים לא היה ברשותם רישיון תקף לנשיאת נשק

בכל בוקר של יום שוק אני מבצע תדרוך לסדרנים : תגובת מנהל מחלקת הביטחון   

ידי  בקרה מעבר לכך צרכה להתבצע על, כן מגיע לבדיקה בשוק בצהריים, ולמאבטח  

 . מנהלת השוק  

 

ההכנסות בגין השכרת שטחים לדוכנים בשוק העירוני מכסה בקושי את : ממצא  5.9

 .העלויות הישירות והעקיפות של העירייה בגין הפעלת השוק
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 הממצאים פרוט .5

 

 – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

  .העירייה בניהול השוק העירוני בחינת התנהלות                         

  

 השוק העירוני בערדתאור  5.1.1

 

  כללי -תאור הפעילות 

  

  . בסמוך לכניסה לעיר, השוק העירוני בערד נמצא בתחום אזור התעשייה

  . המקורה בבד ברזנט המורכב על קונסטרוקציה ממתכת אספלטמתחם השוק הוא רחבת 

  

  :תמונת השוק 
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השוק , היה באחריות העירייה מהקמתו ועד היום ותפעולו 90-המתחם הוקם באמצע שנות ה

אז משנים את יום הפעילות ליום חול באותו , ימי שני בכל שבוע למעט בחגים(בשבוע  פעיל יום 

  .וכן יום בשנה לצורך תערוכת כלבים בינלאומית ).שבוע בו חל ערב חג או חג ביום שני

  

בשנים האחרונות , ם בשוכריםהשוק היה מלא עד אפס מקו 2000 -בעוד שבתחילת שנות ה

  .ברוב המקרים על ידי סוחרים עם ותק של שנים רבות, מהשטחים בשוק 30% - מושכרים רק כ

  . סדקית וביגוד, כיום המוצרים הנמכרים בדוכני השוק הם בעיקר ירקות ופירות

  : תמונה של השוק ביום פעילות 

  

  : 2005-2013ם להלן פרוט הכנסות העירייה משכירות דוכנים בשוק בשני

  מחזור הכנסות  שנה

2005  440,919  

2006  389,030  

2007  379,398  

2008  346,248  

2009  353,946  

2010  324,133  

2011  370,953  

2012  318,577  

  254,584  )סיום הביקורת( נובמברעד  2013
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לאורך הנתונים בטבלא לעיל משקפים את מגמת הירידה של ההכנסות מהשכרת דוכנים בשוק 

  .בה הייתה קפיצה בהכנסות 2011למעט שנת , השנים

נבעה מהמצב , 2011מחלקת התברואה האחראית על השוק הסבירה שהחריגה מהמגמה בשנת 

כאשר בערים שכנות לא היה ניתן להפעיל את השווקים ולכן הגיעו הסוחרים , הביטחוני בדרום

  .לנסות את מזלם בשוק ערד

לטענתם אין רווח כלכלי , סוחרים ותיקים את הפעילות בשוקבשנים האחרונות עזבו מספר 

הן בגין שכר דירה גבוה לפי דרישת העירייה והן בגין התמעטות הקונים , בהפעלת דוכן בשוק

  .בשוק

  

במגמת ירידה זה מספר  ותת העירייה מהשכרת דוכנים בשוק נמצאהכנסו: ממצא  -

ירידה ( 2005לעומת ההכנסות בשנת  25% –ירדו הכנסות השוק בכ  2013בשנת . שנים

אין בידי העירייה את הידע או הכלים לשינוי ). ין השניםבהכנסה ₪  120,000 -כשל 

 .המגמה

 

, מומלץ לשקול פתרונות שונים לשינוי מגמת הירידה בהכנסות לאורך השנים: המלצה  -

 . במידה ואין ביכולת העירייה למצוא פתרונות מומלץ לשקול לפנות לגורמים חיצוניים

  

נבע לפי הסברי מנהלת השוק , 2011גידול חד פעמי בהכנסות השוק בשנת : ממצא  -

הסוחרים  . שר קיום שווקים בערים השכנותמהמצב הביטחוני באזור הדרום שלא אפ

 .הגיעו לשוק ערד אך לא בחרו להמשיך להגיע לשוק מחוסר כדאיות כלכלית

 

מומלץ לשקול שינויים בהתנהלות מול הסוחרים לאור העובדה שסוחרים : המלצה  -

  .זאת באופן גורף, מזדמנים בוחרים שלא להמשיך להגיע למכור מרכולתם בשוק

  

  

  יןשוק עירוני בד

  

מכירות פומביות ומצרכי מזון מגדיר כי , בנושא שווקים, ) נוסח חדש(פקודת העיריות ל 239סעיף 

תעשה  –החסנתם לשם מכירה ומכירתם , בעניין שווקים והכנת מאכלים ומשקאות לצרכי אדם

  : העירייה פעולות אלה 

לין תסדיר שווקים ציבוריים למכירת מצרכים ומקומות למכירה פומבית של מטלט .1

שכירות ותשלומים אחרים שישולמו בעד השימוש בשווקים - דמי, ומקרקעין ותקבע אגרות

 . וכן תקים שווקים ומקומות כאמור, או במקומות למכירה פומבית

סילוקם וביעורם של משקאות שאינם ראויים , חילוטם, תפיסתם, תורה בדבר בדיקתם .2

מניעת מכירתם , אר צרכי מזון פסידיםירקות או ש, פירות, דגים, וכן של בשר, לצריכת אדם

 . או הצגתם למכירה ונטילת דוגמאות מהם לשם בדיקה



  חל איסור על פרסום האמור בדוח זה עד לאישורו במועצת העירייה –סודי 

  2013 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

111 

 

  

  :הינו חוק עזר עירוני אשר קובע בין השאר  1995 –ו "התשנ) פיקוח על השווקים(חוק עזר לערד 

  

  ימי שוק  – 2סעיף 

  .19:00לבין  7:00השוק יהיה פתוח לציבור בכל יום שני בשבוע בלבד בין השעות 

  .יהיה השוק סגור, ביום שני שהינו יום מנוחה

ראש העירייה רשאי לשנות את יום השוק או את שעות פעילותו ובלבד שיפרסם את דבר השינוי 

  . לציבור

  

  היתר כניסה ומכירה – 4סעיף 

לא יכנס סוחר לשוק ולא ימכור בו אלא אם כן הוא נושא היתר לכך מאת ראש העירייה ובהתאם 

  .ההיתר בלבדלתנאי 

  .ללא אישור בכתב מאת ראש העירייה, לא יעביר סוחר את זכות המכירה שלו בשוק לאחר

  

לא "המגדיר כי , פיקוח על השווקים בנושאעירוני העזר הלחוק  4בניגוד לסעיף : ממצא  -

בפועל , "ייכנס סוחר לשוק ולא ימכור בו אלא אם הוא נושא היתר מראש העירייה

 .היתרים לסוחרי השוקהעירייה לא מנפיקה 

  

   .יש למלא אחר הוראות חוק העזר או לפעול לשינויו באם אינו רלוונטי כיום: המלצה  -

  

  : עיף על מכירת סאיסור מכירת מזונות ומשקאות שונים בין השאר אוסר ה – 7סעיף 

 .למעט שימורי מצרכים כאמור, דגים, עופות, בשר .1

 .חלב טרי ומוצריו .2

 .קירורכל מוצר הטעון החזקה ב .3

 .למעט ירקות ופירות, מזון שאינו ארוז מראש .4

 .שתייה שאינה סגורה במכלים .5

 .בעלי חיים .6

שלדעת ראש העירייה אינו מתאים או אינו רצוי או שהינו מהווה סיכון , מוצר אחר .7

 . בריאותי או בטיחותי, תברואתי

  

לא נמצא אישור ראש העירייה . נמצא כי בפועל נמכרו בשוק ביצים וגבינות בניגוד לסעיף לעיל

  . לחוק העזר) ב(7למכירת מוצרים אלה כנדרש בסעיף 

כי הסוחרים המוכרים מוצרים אלה  הווטרינר העירוני מעורב ומוודא, רמבחינת בריאות הציבו

  . הציבורעומדים בתנאים אשר מנטרלים את הסכנה לבריאות 
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גבינות (נמכרו בשוק מוצרים אשר מחייבים קירור , לחוק) א(7בניגוד לסעיף : ממצא  -

 . זאת ללא אישור מיוחד מראש העירייה, )וביצים

 

  . לחוק 7יש להסדיר את נושא מכירת המוצרים בהתאם לסעיף : המלצה  -

  

  

  עבודת ילדים  – 10סעיף 

  

  . הסעיף קובע כי לא יעסוק ילד בשוק ברוכלות או בכל עבודה אחרת

  . שנים 14ילד מוגדר כמי שלא מלאו לו 

  :תמונה של נערים המשמשים כמוכרים בדוכן השוק 

  

  

אין הרשאה אף לילדי הסוחרים , לדברי מנהלת השוק קיימת אכיפה שלה בנושא העסקת ילדים

  . לעבוד בימי החופשה מבתי הספר
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  כניסת רכב – 12יף סע

  

ולטעינה ) בבוקר 7:00עד  5:30(לא יכניס אדם לשוק כלי רכב אלא בשעות המיועדות לפריקה 

  ).20:00לאחר שבע בערב ועד (

  .יימצאו כל הרכבים במגרשי החנייה המיועדים לכך, בשעות בהן השוק פתוח לציבור הקונים

  .השוקבשעות פעילות , תמונה של רכבי הסוחרים במתחם השוק 

  

  

לחוק העזר העירוני בנושא  12בניגוד להתנהלות בטיחותית ולמוגדר בסעיף : ממצא  -

 העירייה לא מקפידה על אי כניסת רכבי הסוחרים לרחבת השוק, פיקוח על השווקים

 .בשעות פעילות השוק

זה שנים  הנוהג ,לא ניתן לאכוף את חוק העזר העירוני ככתבו ולשונו: תגובת מנהלת השוק 

  .9:30לסוחרי השוק להשאיר את רכביהם עד שעה  הוא לאפשררבות 

בברור מול אחראי הביטחון הסתבר כי , 15:20התמונה צולמה בשעה : תגובת הביקורת 

  . בניגוד לכללי בטיחות, מאפשרים כניסת רכבים בשעות אלה

 

וק או כל יש להקפיד על אי כניסת רכבים למתחם השוק בשעות פעילות הש: המלצה  -

 .עוד נמצאים בו לקוחות
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  סמכויות המפקח – 22סעיף 

לרבות אם , מפקח על פי חוק העזר העירוני הוא אדם שראש העירייה הסמיכו בכתב למפקח 

  . הנושא תעודת מפקח מאושרת בחתימת ראש העירייה

לשם כך הוא רשאי , תפקיד המפקח הוא לבקר ולפקח על קיום הוראות חוק העזר העירוני

  . להיכנס לכל מקום במתחם

  .המפקח רשאי לאסור כניסת אדם או טובין לשוק אם לדעתו כניסתם היא בניגוד לחוק העזר

  . על כל אדם בשוק להישמע להוראות המפקח

  . למנהלת השוק שהיא גם מפקחת יש תעודה מתאימה בחתימת ראש העירייה 

  

  רישיון עסק

  

רישיון לניהול עסק הוא האישור שנותנת הרשות המקומית לבעלי עסקים לצורך פתיחתם 

לחוקים ולתקנות הקיימים מכוח רישוי עסקים ולתקנות והצווים , זאת בהתאם לתנאים, וניהולם

  .  הנלווים אליו

 יחד עם חוק התכנון. חוק רישוי עסקים הוא אחד מהחוקים החשובים ביותר עבור אזרחי המדינה

  :מטרות החוק הן , ובניה הוא בעל השפעה על איכות חייהם של האזרחים

השר  –השר הממונה ; הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים .1

 .לאיכות הסביבה

השר  –השר הממונה ; מניעת סכנות לשלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות .2

 .לביטחון פנים

 .ת"שר התמ –השר הממונה ; ום העסק או בסביבתובטיחותם של הנמצאים במק .3

בדשנים , מניעת מחלות שמקורן בבעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה .4

 .שר החקלאות –השר הממונה ; או בתרופות

 .שר הבריאות –השר הממונה ; הבטחת תנאי תברואה נאותים .5

 ).שר הפנים(ת מוניציפאלית אחריו –לבניה ולכבאות , קיום הדינים הנוגעים לתכנון  .6

  

חשוב . ל"מערכת של תקנות רישוי עסקים וחוקי עזר עירוניים באה להבטיח קיומן של המטרות הנ

אלא רק על העסקים המפורטים בצו שפרסם שר הפנים , לציין שהחוק אינו חל על כל בית עסק

  .ברשומות והוא כולל עשר קבוצות עסקים החייבות ברישיון כתנאי לפעולתם

  

  :העירוני בערד הונפקו שני רישיונות עסק  לפעילות השוק

 .כמקום אחר למכירת מזון .1

 .כמקום לעריכת מופעים וירידים .2

  

  .הרישיון הינו לצמיתות, " מקום אחר למכירת מזון" -הוצא רישיון עסק לשוק עבור   2004בשנת 
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לא קיימת כיום , לאור ביטולם של חוקים אחדים ועדכונם של אחרים בנושא רישוי עסקים

  . ובכל מקרה לא קיים רישיון לצמיתות בנושא המזון" מקום אחר למכירת מזון"הגדרה של 

  

לשם , הנפיקה רישיון זמני לניהול עסק לעיריית ערד מחלקת רישוי העסקים בעירייה בנוסף 

הרישיון הנוסף בא , לדברי מנהל המחלקה. (עריכת ירידים ותערוכות שלא במבנה של קבע

נושא אשר רישיון מכירת המזון , יר את היבטי הבטיחות מבחינת קהל הקונים המגיע לשוקלהסד

  .)אינו מסדיר

  .שוק עירוני עיריית ערד –שם העסק 

  ").החוק"להלן (ותקנותיו  1968 –ח "הרישיון ניתן בהתאם לחוק רישוי עסקים תשכ

  

תערוכה שלא , בהתאם לחוק נדרשים אישורים של מספר גופים למתן היתר רישיון לעריכת יריד

  : ואלה האישורים הנדרשים , במבנה של קבע 

 .אישור משטרת ישראל .1

 .אישור שירותי כבאות .2

 .אישור משרד הבריאות .3

 . אישור הועדה המקומית לתכנון ובניה .4

 . חתימה מנהל מחלקת הרישוי בעירייה .5

  

עלו הממצאים  7/1/2013-30/6/2013הרישיון הזמני שהופק לשוק העירוני לתאריכים  בבדיקת

  :הבאים 

והן כצד ) מנהל העסק/בעלים(נמצא כי ראש העירייה חתמה על הרישוי הן כצד המבקש   .א

 ).במקום מנהל מחלקת הרישוי(המאשר 

צאו בשוק לא נמ, נמצא כי בניגוד לתנאי אישור שירותי הכבאות להפעלת השוק העירוני  .ב

כן לא הוכשרו העובדים לטפל באירוע אש וגרוע , אמצעים זמינים לסוחרים לכיבוי אש

 .מכך אין עובדי העירייה מצויים בשוק בכל שעות פעילותו

נמצא כי בבקרת המשטרה לקראת חידוש הרישיון עלו מספר נושאים לא תקינים שלא   .ג

 : )2/7/12תאריך הבדיקה(תוקנו עד הוצאת הרישיון הזמני 

 .לא מבוצעות סריקות על ידי המאבטחים לאיתור חפצים חשודים .1

 .ע בתחילת המשמרת"המאבטחים לא קיבלו תדרוך והתראות פח .2

 .אין ממונה אבטחה במקום בשעות הפעילות .3

לחלקם לא הייתה הרשאה , המאבטחים במקום בחלקם לא עברו רענון כנדרש בחוק .4

 .תקפה לנשיאת נשק

 .יהיו האחראים בטעם העירייה נוכחים במקום דרישה כי בכל זמן הפעילות .5

 .יציאות החירום המזרחיות חסומות על ידי דוכנים .6

 .לא קיים שילוט לכניסות ותנאי כניסה .7
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 .קיים בור ביטחון במתחםלא  .8

, נמצא כי אישור הועדה המקומית לתכנון ובניה אינו מציין האם בקשת הרישיון אושרה .9

הטופס חתום על ידי האחראית על רישוי ובניה . הרישויוכן לכמה זמן ניתן , או לא אושרה

 .אך כאמור לא ברור איזה רישוי ניתן אם בכלל, בעירייה

  

מקום אחר למכירת "האחד כ, לפעילות השוק הונפקו שני רישיונות שונים: ממצא  -

, )לא קיים רישוי כזה בדין 2013כאשר בשנת ( 2004רישיון שניתן לצמיתות בשנת " מזון

רישיון אשר לא עונה לתנאי של , תערוכה שלא במבנה של קבע, כירידזמני וכן רישיון 

 .משרד הבריאות שהבהיר כי לא מאשר במקום מכירת מזון

 

להסדיר את נושא רישוי העסק בהתאם לחקיקה המעודכנת ולמהות  יש: המלצה  -

  . האמיתית של השוק

 

עקב אי קיום אישור משטרה ( הוצא רישיון עסק זמני 7/1/2013בתאריך : ממצא  -

נחתם על ידי ראש העירייה , הרישיון בניגוד להפרדת תפקידים נאותה). להפעלת השוק

 . וחתומה גם כבעלי השוק גם כמנהלת העסק המוגדרת ברישיון

לא נענתה בקשת , עקב פרישת ראש מדור רישוי עסקים ממשטרת ערד: תגובת המבוקר 

לשוק זאת בניגוד לזמנים המוגדרים בתקנות רישוי  העירייה למתן אישור לרישוי עסק

מאחר וכך הודיעה העירייה למשטרה כי יונפקו רישיונות זמניים לעסקים . עסקים

  .שלגביהם לא ניתנה התייחסות המשטרה

חתימת ראש העירייה במקום מנהל מדור הרישוי התקיימה בגלל חופשת המחלה של 

  .  מנהל מחלקת הרישוי

 

לא , להגדרת תנאי הרישיון של שירותי הכבאות ושל משטרת ישראלבניגוד : ממצא  -

ואין כל הטמעה  קיימת נוכחות של איש עירייה בשוק באופן קבוע לכל אורך הפעילות

 .לנמצאים במקום על הפעילות הנדרשת באירוע שריפה

, התנאים הפיזיים הלקויים בשוק לא מאפשרים נוכחות מלאה: תגובת מנהלת השוק 

שעות כאשר השוק  12-בכל מקרה מוגבל יום עבודה ל, היעדרויות לזמן קצר לכן ישנן

התנהלות המהווה , כך שבכל מקרה השוק ממשיך להתנהל ללא פיקוח, שעות 15פעיל 

  .בטיםיסכנה מכל הה

  .התייחסות מנהלת השוק לא סותרת את הממצא: תגובת הביקורת 

 

יש להקפיד למלא אחר תנאי הרישיון שהוגדרו על ידי כל אחד מהגופים : המלצה  -

 . הרלוונטיים
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 כוח אדם ושירותים המוקצים לטובת השוק העירוני 5.1.2

  

  מנהלת השוק

  

מגדיר כי בסמכות ראש העירייה  1995 –ו "התשנ) פיקוח על שווקים(כאמור חוק עזר לערד 

  . השוק למנות מפקח אשר ידאג לתפעול התקין של

  . ניהול שוק -הוציאה העירייה מכרז פנימי לתפקיד אחראי נושא  2012במהלך שנת 

  :על פי הגדרת המכרז 

  תאור תפקיד 

 .אחראי על תפעולו השוטף של השוק העירוני בהתאם לחוק עזר לערד שווקים •

 .קליטת סוחרים והצבתם בשטחי המסחר •

 .בקרה על גביית הכספים על ידי הגובה העירוני •

 .רישום ובקרה של כל הסוחרים  •

 .בקרה על סדר וניקיון בשוק  •

 .איתור מפגעים והעברתם לגורמים הרשותיים המטפלים בנושא •

 .חודשיים ושנתיים, ניפוק דוחות שבועיים •

  

  דרישות התפקיד

 .סל ואופיסקשליטה בדוחות א •

 .השכלה תיכונית •

 .יתרון –ניסיון מוכח בניהול שוק  •

 .יחסי אנוש, סודיות, אמינות, דייקנות •

 .יכולת לעבודה בשיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים ופנימיים •

 .יכולת מתן שירות •

 .אסרטיביות •

 . ידיעת השפה העברית על בורייה כולל כושר הבעה בכתב ובעל פה •

  

  

מתמודדת אשר עובדת כפקחית במחלקת התברואה בעירייה , למכרז ניגשה מתמודדת אחת בלבד

  . 2007ד מנהל השוק בפועל משנת ואשר שימשה בתפקי

הודיעה מנהלת משאבי האנוש לזוכה על מינויה לתפקיד מנהל השוק בכפוף  12/7/2012ביום 

  . למנהל מחלקת התברואה
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מנהלת . בניגוד למינהל תקין אין נציג עירייה נוכח בשוק בכל שעות הפעילות: ממצא  -

בפועל ברוב שעות הפעילות  אך, בבוקר עד שש בערב 6השוק עובדת ביום השוק משעה 

 .בשוק פיזית במתחם לא נמצאת

, התנאים הפיזיים הלקויים בשוק לא מאפשרים נוכחות מלאה: תגובת מנהלת השוק 

שעות כאשר השוק  12-בכל מקרה מוגבל יום עבודה ל, לכן ישנן היעדרויות לזמן קצר

הלות המהווה התנ, כך שבכל מקרה השוק ממשיך להתנהל ללא פיקוח, שעות 15פעיל 

  .בטיםיסכנה מכל הה

 .התייחסות מנהלת השוק לא סותרת את הממצא: תגובת הביקורת 

 

מומלץ לבנות לוחות זמנים לכל יום פעילות בשוק ולוודא כי לכל הפחות מצוי : המלצה  -

 . נציג עירייה אחד במקום בכל רגע נתון

 

הזוכה במכרז , ניהול שוק במכרז העירייה –בניגוד לתיאור תפקיד אחראי נושא : ממצא  -

לא מתבצעת בקרה על גביית הכספים על ידי (לא מבצעת לפחות חלק מהגדרות המכרז 

 ).אין רישום ובקרה של כל הסוחרים, הגובה העירוני

אני מלווה את הגובה בעת גביית , הממצא אינו מדויק בעליל: תגובת מנהלת השוק 

  .יית הכספים ורשימות על המצאות הסוחריםהכספים ועורכת רישומים על גב

אין כל אסמכתא על ליווי הגובה בסבב הגביה וכן הדבר לא עלה : תגובת הביקורת 

דוח הגביה מבוצע בדיעבד בהתאם לקבלות שהוצאו על ידי הגובה ואינו , מהראיון עימו

 .  מהווה בקרה מספיקה לדעת הביקורת

 

  . ל השוק ולוודא כי התפקיד מתבצע במלואויש להגדיר מחדש את תפקיד מנה: המלצה  -

  

  גובה דמי השכירות מסוחרי השוק

  

  . משמש גם כגובה בשוק העירוני, )עובד מחלקת המים 2010עד (עובד מחלקת הביטחון 

  .14:30-18:30וכן  8:00-12:00הסיכום עימו כי ביום פעילות השוק יעבוד בפיצול בשעות 

יתכן כי , בפועל הגובה לא נמצא בכל שעות אלה בשוק והגביה מתבצעת ככל שהוא נמצא במקום

  . סוחרים אשר מגיעים לשוק ועוזבים תוך שעה שעתיים לא ישלמו דמי שכירות כלל

  

מכאן יתכן מצב בו סוחרים . אין הגדרה לשעות המצאות גובה השוק במתחם: ממצא  -

 . במהלך שעות הפעילות לא יחויבו כלל בדמי שכירות את השוק העוזבים

לא היה מקרה בו סוחר , 16:00ועד  8:00הגובה נוכח בשוק משעה : תגובת מנהל השוק 

  .עזב את השוק ללא תשלום
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הגובה אינו נמצא בשוק בשעות קבועות ובכל מקרה מגיע להפקיד את : תגובת הביקורת 

מאחר והסוחרים לא מחויבים לשלם , 12:00הכספים במחלקת הגביה בסיבות שעה 

 .מראש על השכרת השטח יתכן מצב כאמור בממצא

 

חובה לקיים בקרה על הסוחרים הפועלים בשוק ולהשוות את גביית דמי : המלצה  -

 . לוערים המצויים בשוק בפחהשכירות לסו

 

יש לקיים . אין לאפשר לסוחר להקים דוכן ללא תשלום דמי השכירות מראש: המלצה  -

 .גנון מתאים אשר יקיים רישום נוכחות מסודר לסוחריםמנ

 .למיטב ידיעתי הדבר באישור מנהלי המחלקות לדורותיהם: תגובת מנהלת השוק 

  

  

  

  

  

  

  

  ניקיון  –מחלקת תברואה 

  

נדרשים שישה עובדי ניקיון ומשאית זבל למשך , )בבוקר שלאחר יום הפעילות(לשם ניקוי השוק 

בעבר בוצע הניקיון על , פעילות עובדי הניקיון הינה על חשבון ניקיון ברחבי העיר. כשעתיים

  . חשבון שעות נוספות ולא על חשבון שעות העבודה הרגילות

  

  תחזוקת המתחם –מחלקת אחזקה 

  

נדרשת מחלקת האחזקה לספק , )חשמל ותאורה, קונסטרוקציה, גג מבד(וקת המתחם לשם תחז

  . חשמלאים ולהתקשר עם חברות חיצוניות לחלק מעבודות האחזקה

  

  שמירה ואבטחה –ביטחון  תמחלק

  

מחלקת הביטחון שוכרת שירותי שמירה וסדרנות מחברת כוח אדם על מנת לעמוד בדרישות 

  . הפעלת השוק העירוניהביטחון של משטרת ישראל ל

אשר תפקידם לסרוק את הרכבים הנכנסים לחניית , במתחם מוצבים שני סדרנים ומאבטח

  . במקרה של רכב חשוד אמורים המאבטחים לבצע בדיקת רכב, חניית הסוחרים, השוק
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 גביה מהשוכרים –ניהול כספי  5.1.3

  

  . עובד מחלקת הביטחון אחראי על גביית דמי שכירות הדוכנים מסוחרי השוק, כאמור

העירייה מאפשרת לסוחרים לשלם בהתאם ליכולת שלהם ובניגוד לחוק העזר העירוני לא 

  .מתקיימת גביה מראש

הגובה כאשר מגיע לשוק ביום הפעילות מקיים סבב פגישות עם הסוחרים ומאפשר להם לבצע 

  .עם קבלת הכסף מוציא הגובה קבלה של העירייה ,את התשלום

-12:00(כ בצהרי היום "את כספי הגביה מעביר הגובה למחלקת הגזברות ביום השוק בד

  .  נדיר כי יש השלמות תשלומים ביום שלאחר מכן, )13:00

כך  יכול סוחר מזדמן לסגור את הדוכן כאשר , אין כל נוהל המבטיח תשלום סוחרים מזדמנים

  .נציג עירייה במקום ולהעלם ללא תשלוםאין 

  

מאחר ולא . אין כל נוהל המבטיח תשלום דמי שכירות דוכן מסוחרים מזדמנים: ממצא  -

טיח תשלום של סוחר מבהום דמי השכירות מראש אין כל כלי אוכפים את נושא תשל

 . שמחליט לסגור את הדוכן ולהעלם

 .טרם נתקלתי במקרה כזה: תגובת מנהלת השוק 

 

לחלופין יש לשקול קבלת , מומלץ לדרוש תשלום מראש עבור השימוש בדוכן: לצה המ -

 .טיח תשלום מהסוחריםבעל מנת לה, )דוגמת רישיון נהיגה(פיקדון בתחילת יום השוק 

 

חלק מהסוחרים משלמים , יש להסדיר בנוהל את אפשרויות התשלום: המלצה  -

 . אין כל הגבלה בתחום זה, בהמחאות דחויות

  

כך , אין כל פיקוח או רישום של נוכחות סוחרים בפועל על ידי מנהלת השוק: ממצא  -

 .יכול להיות מצב בו לא נגבים דמי השכירות מהנמצאים במקום

  .בפועל קיים פיקוח ורישום על נוכחות הסוחרים: תגובת מנהלת השוק 

 .לא הועברו לביקורת כל אסמכתאות לגבי רישום כאמור: תגובת הביקורת 

  
מומלץ לקיים רישום נוכחות הן על ידי הגובה והן על מנהלת השוק ולוודא כי :  המלצה -

 .נגבים דמי שכירות מכל הנמצאים בשוק בפועל

  

הקבלות שמנפיק הגובה  והכספים שנגבו מועברים למחלקת הנהלת חשבונות ומעודכנים בספרי 

  .העירייה

הנפקת פנקסים ושמירת קיים נוהל מסודר של הנפקת פנקסים ומעקב של הגזברות אחר 

  . הפנקסים המלאים
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הנהלת החשבונות מוודאים התאמה של הקבלה לסכומים שהתקבלו והגזברות בודקת רציפות 

  .קבלות ושלמות הדיווח

 

המאשרים , בניגוד לחוק העזר העירוני העירייה לא מנפיקה היתרים לסוחרים: ממצא  -

בספרי . קיימת בעיה של התאמת תעודת זהות לשם המשלם. להם לשכור שטח בשוק

נרשמים מספרי רבים מקרים ב, העירייה קיימת חובה לעדכן תעודת זהות של המשלם

לא מספרי זהות שאו , ם על ידי הגובהבקבלות המוצאות לסוחרי תעודות זהות לא נכונים

 .ם בעל הדוכןמתאימים לש

 

   .הגובה יקשר בין הסוחר לבנק הספקים, יש לבנות בנק ספקים מסודר: המלצה  -
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 אחזקה ופחת  5.1.4

  

  . אחזקת המתחם מצויה באחריות מחלקת האחזקה, כאמור

  

יסודיות מחוסר  או/שנה לא בוצעו פעולות אחזקה מסודרות ו 20 - מאז הקמת השוק לפני כ

  .תקציב וכוח אדם

  

יש חורים בבד המהווה את תקרת השוק כך שבימי גשם הסוחרים , כיום מצב הקירוי אינו מיטבי

מאידך בימי הקיץ בקצוות השוק לא קיימת הצללה מספקת ולכן הסוחרים מותחים , נרטבים 

  ).בעבר טופל על ידי מחלקת הגינון בעירייה(בדים בצורה לא מוסדרת 

  

 : עובש שהצטבר על בד הקירוי והצללות כחולות קרועות   - תמונה ב
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  : הצללות קרועות שהוצבו על ידי הסוחרים 

 

  

  . ₪ 180,000 -גיעה לכדי כשהועברה לעירייה לפני מספר שנים ההערכת מחיר לשיפוץ הקירוי 

העירייה אינה ערוכה לא מבחינה תקציבית ולא מבחינת כוח אדם לביצוע עבודות תחזוקה בשוק 

  . בהיקפים כאלה

  

  

 

 בטיחות וביטחון   5.1.5

 

סדרנים ומאבטח בכל יום פעילות של  2מחלקת הביטחון באמצעות חברת כוח אדם מספקת 

  . בערב 7בבוקר לשעה  7השוק משעה 

  . תפקיד העובדים הוא לפקח על כניסת רכבים לחניות המתחם וכבישים הסמוכים אליו

בפועל בביקורת המשטרה לקראת הוצאת רישיון עסק נמצא כי לא כל המאבטחים עברו הכשרה 

  .כנדרש וכי רישיונות הנשק של חלקם לא היו בתוקף

  . כמו כן נמצא כי לא קיבלו כל תדרוך לגבי סכנות עדכניות בתחילת יום העבודה

בביקורי הביקורת בשוק לאורך השנה האחרונה נמצא כי בחלק מהפעמים לא איישו העובדים 

  . את נקודות השמירה שלהם
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. עירייה על תפקוד הסדרנים והמאבטחמבחינת השוטף לא קיים פיקוח בפועל : ממצא  -

בביקורת המשטרה כי לא כל המאבטחים עבור הכשרה מתאימה וכי בחלק  אצכך נמ

 .מהמקרים לא היה ברשותם רישיון תקף לנשיאת נשק

בכל בוקר של יום שוק אני מבצע תדרוך לסדרנים : תגובת מנהל מחלקת הביטחון 

בקרה מעבר לכך צרכה להתבצע על ידי , כן מגיע לבדיקה בשוק בצהריים, ולמאבטח

 . מנהלת השוק

 

בשוק העירוני כולל בדיקות  סדרנים והמאבטחיש לבצע בקרות שוטפות על ה: המלצה  -

בכל מקרה של . לגבי הימצאותם בנקודות השמירה שלהם בכל שעות פעילות השוק

עזיבת הנקודה יש לוודא כי מנהלת השוק עודכנה בהיעדרות וכי מסופקת אלטרנטיבה 

  . על חזרת המאבטח למקומו
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 – 2מטרת ביקורת מספר . 5.2

  בדיקת הכדאיות הכלכלית בהפעלת השוק העירוני

  

  כללי 5.2.1

  

הוקם בעבר בתקופה אשר הצדיקה את קיומו כלכלית גם אם פעל רק יום מתחם השוק העירוני 

  ,עלה הביקוש על היצע המקום וכל שטחי הדוכנים הושכרו 2000 - בתחילת שנות ה, אחד בשבוע

משטחי השוק ובשנים האחרונות הפדיון מהשכרת שטחי  30% - מאוכלסים רק כ 2013בשנת 

  .ראה טבלה מטה, )2011בשנת  הלמעט חריג(דוכנים יורד בכל שנה 

  

למעט תערוכת (העירייה לא השכילה להפעיל את המתחם בימים אחרים או בפעילויות חדשות 

  ).כלבים בינלאומית המתקיימת פעם בשנה ליום אחד

  

גם הפעלת השוק נעשתה , היכולת להפעיל את המתחם באופן כלכלי לעירייה אין את הידע ואת

בטיחותית , לאורך שנים רבות ללא רישיון עסק ותפעולו כיום גם אינו מיטבי מבחינה כלכלית

  . ובהיבטים מסוימים אף מתנהל בניגוד לחוק העזר העירוני

  

  

   

  הכנסות לאורך השנים 5.2.2

  

  : 2005-2013בשוק בשנים להלן פרוט הכנסות העירייה משכירות דוכנים 

  

  מחזור הכנסות  שנה

2005  440,919  

2006  389,030  

2007  379,398  

2008  346,248  

2009  353,946  

2010  324,133  

2011  370,953  

2012  318,577  

  254,584  נובמברעד  2013
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  .הערכת הוצאות תפעול השוק העירוני   5.2.3

  

  . עד כה אף גורם בעירייה לא דרש דוח עלויות בגין תפעול השוק העירוני

לדוגמא צריכת החשמל של , חלק מהעלויות לא ניתנות למדידה מדויקת ולכן ניתנו הערכות 

או הערכת מספר , השוק אינה נמדדת במונה נפרד אלא ניזונה מתאורת הרחוב של העירייה

מאחר ואין סעיף , ובה ואנשי התברואה והאחזקההג, השעות מכלל המשרה של מנהלת השוק

  .תקציבי של הפעלת השוק  לו משויכות הוצאות השכר

  

  לפי הערכת שעות עבודה המוקדשות לשוק העירוני – הוצאות בגין כוח אדםהערכת 

  .שעות חודשיות 50 -מנהלת שוק כ

  .שעות לחודש 40 - גובה כ

  . שעות 20 - מנהל רשות רישוי כ

  .שעות 50 - אנשי ניקיון כ

  ' בטיחות וכד, ביטחון, גזברות, ח"הנה, אנשי רישוי עסקים

  .לשנה₪  125,000 -כ הוצאות בגין שכר עבודה של אנשי העירייה כ"סה

  

  הוצאות בגין אבטחה

  .בשנה₪  75,000 -על פי חוזה מול חברת שמירה כ

  

  הוצאות אחזקה

  . בשנה₪  50,000 - תיקונים הערכה כ, חשמל, עלויות פחת

  

 -מבלי לקחת בחשבון תיקון נדרש של גג הבד בעלות של כ(בשנה  250,000 -כ עלויות כ"הס

200,000 ₪. (  

  

  

  

  .השוק העירוני  תסיכום הכדאיות הכלכלית בהפעל   5.2.4

  

הפעלת שוק מקומי אינה ', חינוך וכד, בניגוד לפעולות בהן מחויבת העירייה על פי חוק כגון רווחה

  . קיימת רק חובה להסדיר את הפעילות, חובה

בניגוד לנושאים שונים שאם לא יתוקצבו על ידי העירייה לא יתקיימו בעיר כגון ספורט או 

מספקת שירות שאינו קיים בתחומי לדעת הביקורת הפעלת שוק אינה , פעילויות לקשישים

וכן קיימות חנויות , בקניונים ובמרכזים המסחריים ברחבי העיר קיימות רשתות מזון(העירייה 

  ). לממכר פירות ירקות וסדקית
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כולל , מבחינת עלות תועלת. הפעלת השוק מבחינה כלכלית עדיין כדאית, על פי הנתונים לעיל

פגיעות גופניות במתחם כנראה שהפעלת השוק אינה  סיכונים של תביעות בגין נזקים או

  . אטרקטיבית מבחינת העירייה

  

ההכנסות בגין השכרת שטחים לדוכנים בשוק העירוני מכסה בקושי את : ממצא  -

 .העלויות הישירות והעקיפות של העירייה בגין הפעלת השוק

  

וסביר כי מאחר , מומלץ לשקול את המשך הפעלת השוק במתכונת הנוכחית: המלצה  -

  . בשנה הבאה כבר תעבור הפעלת השוק לפעילות גירעונית

  

כאשר העירייה תהנה מסכום , לדעת הביקורת יש לשקול ולבחון העברת ניהול השוק לגוף חיצוני

  . קבוע עבור השכרת המתחם

גוף אשר מתמחה בהפעלת מתחמים דומים יכול להביא גם סוחרים נוספים ליום השוק וגם 

  . חם בתחומים נוספיםלהפעיל את המת
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 תמצית מנהלים .6

  

השוק העירוני המופעל בכל יום שני במתחם המקורה בכניסה לעיר נמצא בהידרדרות 

  . מתמשכת זה מספר שנים הן מבחינת הקונים והן מבחינת הסוחרים

  

לדעת , במידה ולא תעשה כל פעולה תגווע פעילות השוק עד לסגירתו בעתיד הלא רחוק

  .יש לקבל החלטה אסטרטגית בעניין תפעול השוק הביקורת

  

חוסר היכולת של העירייה לעצור את ההידרדרות בפעילות לאורך השנים כמו גם תפעול 

מתחם באופן לא מקצועי ואי יכולת לניצול המשאב של מתחם מקורה בסדר גודל כזה 

יעים מצב, )למעט פעילות של תחרות כלבים בינלאומית פעם בשנה למשך יום אחד(

  .לכאורה כי תהיה זו טעות להמשיך ולפעול במתכונת הנוכחית

   

לדעת הביקורת על הנהלת העירייה לקבל החלטה האם ממשיכים לתפעל את השוק 

  .באמצעות העירייה או מוצאים את הניהול לגופים המתמחים בנושא

  

  : להלן עיקר המלצות הביקורת כמפורט בדוח מעלה 

  

מאחר וסביר כי , המשך הפעלת השוק במתכונת הנוכחיתמומלץ לשקול את : המלצה  6.1

  . בשנה הבאה כבר תעבור הפעלת השוק לפעילות גירעונית

 

, מומלץ לשקול פתרונות שונים לשינוי מגמת הירידה בהכנסות לאורך השנים: המלצה  6.2

 . במידה ואין ביכולת העירייה למצוא פתרונות מומלץ לשקול לפנות לגורמים חיצוניים

 

 .יש למלא אחר הוראות חוק העזר או לפעול לשינויו באם אינו רלוונטי כיום: המלצה  6.3

  
  

יש להקפיד על אי כניסת רכבים למתחם השוק בשעות פעילות השוק או כל : המלצה  6.4

 .עוד נמצאים בו לקוחות

  

יש להסדיר את נושא רישוי העסק בהתאם לחקיקה המעודכנת ולמהות : המלצה  6.5

 . האמיתית של השוק

  
יש להקפיד למלא אחר תנאי הרישיון שהוגדרו על ידי כל אחד מהגופים : המלצה            6.6

 . הרלוונטיים
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מומלץ לבנות לוחות זמנים לכל יום פעילות בשוק ולוודא כי לכל הפחות : המלצה             6.7

 . מצוי נציג עירייה אחד במקום בכל רגע נתון

  
את תפקיד מנהל השוק ולוודא כי התפקיד מתבצע יש להגדיר מחדש : המלצה               6.8

 .במלואו

  

חובה לקיים בקרה על הסוחרים הפועלים בשוק ולהשוות את גביית דמי : המלצה  6.9

 .השכירות לסוחרים המצויים בשוק בפועל

  
יש לקיים . אין לאפשר לסוחר להקים דוכן ללא תשלום דמי השכירות מראש: המלצה  6.10

 .ם נוכחות מסודר לסוחריםמנגנון מתאים אשר יקיים רישו

  למיטב ידיעתי הדבר באישור מנהלי המחלקות לדורותיהם: תגובת מנהלת השוק 

  

 

יש לבצע בקרות שוטפות על הסדרנים והמאבטח בשוק העירוני כולל בדיקות : המלצה  6.11

בכל מקרה של . לגבי הימצאותם בנקודות השמירה שלהם בכל שעות פעילות השוק

כי מנהלת השוק עודכנה בהיעדרות וכי מסופקת אלטרנטיבה  עזיבת הנקודה יש לוודא

 .על חזרת המאבטח למקומו
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 בנושא ביקורת .6

  
  

  רכב גזברות ומחלקת 
  

  רכבי ליסינג 
  

  של עובדים סטטוטוריים
  
  

  תוכן העניינים
  

  

  נושא

  

  

  עמוד 

  רקע –כללי .  1

  

131  

  מטרות הביקורת. 2

  

132  

  הביקורתתאור כללי של מהלך .3

  

132  
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 רקע  –כללי  .1

  

עקב חידוש חלק , דוח בנושא רכבי הליסינג של העובדים הסטטוטוריים בעירייה  ערוךבחרתי ל

  .2013מעסקאות הרכב בחודש נובמבר 

  

הנוהג , בעיריית ערד נהגו עד לפני כשלוש שנים לקנות רכבים לשימוש חלק מהעובדים הבכירים

  .השתנה לפני כשלוש שנים אז החלו להתקשר בחוזים לליסינג תפעולי

  

  : העובדים בתפקידים הבאים , כיום ארבע עובדים סטטוטוריים נהנים משימוש ברכבי ליסינג

 .ל העירייה"מנכ .1

 .גזברית העירייה .2

 .מהנדסת העירייה .3

 . היועץ המשפטי לעירייה .4

  

שאר העובדים הסטטוטוריים של העירייה מקבלים תשלומי אחזקת רכב באמצעות תלוש השכר 

  .העבודה השונים בנושא דיניובהתאם ל

  

להבנת , משרד הפנים אישר הענקת רכב צמוד לעובדים סטטוטוריים בכפוף לכדאיות כלכלית

ת או הביקורת הכוונה בכדאיות כלכלית משמעותה בתנאי שעלויות הוצאות הרכב לעירייה נמוכו

  . זכאי העובד באמצעות חוקי העבודה שוות לעלויות אחזקת הרכב להן

  

  .ינג בעירייה מבוצעות באמצעות זכיינים של החברה למשק וכלכלהעסקאות הליס

  

הביקורת בחרה לבחון את עסקאות הליסינג הקיימות מול האלטרנטיבה של תשלום אחזקת רכב 

  . לעובדי העירייה וכן את אופן ההתנהלות בנושא מבחינת בקרה וכללי שימוש

  

העירייה היה לשקול את אופן  הסתיימו מספר עסקאות ליסינג ועל  2013בחודש נובמבר 

על מנת , 2013עקב לכך הדוח הוגש לראשת העירייה עוד במהלך שנת , ההתנהלות העתידי בנושא

  . ן דעתה על הכדאיות בהמשך עסקאות הליסינג לעובדים הסטטוטורייםיתשת
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 מטרות הביקורת .2

 . בחינת ניהול רכבי הליסינג בעירייה .1

 .באמצעות עסקאות ליסינג בחינת כדאיות המשך התנהלות .2

  

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  :בין השאר סקירת המסמכים הבאים הביקורת כללה 

 . מסכי מערכת הנהלת החשבונות הממוחשבת של העירייה .1

 .2012-2013דוחות ניצול תקציב לשנים  .2

  :ראיונות עם  .3

 .מנהל מחלקת התברואה וצי הרכב –מר אברהם שיטרית   .א

 .גזברית העירייה –גברת רינה יוסף   .ב

 .מנהלת מחלקת משאבי אנוש –גברת אורנה בן יהודה   .ג
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 עיקרי הממצאים .4

  

בניגוד לקריטריונים שנקבעו באוגדן השירות לא נמצאו ברשות הגזברות : ממצא  6.1

 .2012תחשיבי כדאיות כלכלית לעסקאות הליסינג שנעשו במהלך שנת 

. היתה רכישת רכב חלופי 2012האלטרנטיבה לביצוע ליסינג בשנת : תגובת הגזברות 

  .מ"ל מש"הליסינג עמד בתנאי חוזר מנכ. בוצע ליסינג תזרים/בשל העדר תקציב

כמו כן אין כל חובה להעניק רכב , התגובה אינה סותרת את הממצא: תגובת הביקורת 

  . הכל עוד אין כדאיות כלכלית לעיריי, בליסינג

  

, בניגוד למנהל תקין העירייה לא הגדירה קריטריונים לשימוש ברכב ליסינג : ממצא  6.2

 .כך שבפועל אין כל הגבלה על השימוש ברכב

) לא רק ליסינג. לכל רכב צמוד(יש לאמץ באופן מיידי את כללי האוגדן : תגובת הגזברות  

כמו  .שימוש בכביש אגרה/תנועהבת זוג ועבירת /נהיגת בן, בהתייחס להשתתפות עצמית 

חריגה . ל"מ בחוזה עם משכ"מ ולהקבילו למכסת הק"כן יש להגביל את מכסת הק

  .יחול על העובד, שלא לצרכי עבודה,שימוש בכבישי אגרה  .ח העובד"תהיה ע, ממכסה 

  .יבוטל השימוש בנתיב המהיר

  

שילמה העירייה עבור רכבי העובדים  2012-2013בשנים , ל"בניגוד לחוזר מנכ –ממצא  6.3

מעבר לסכומים להם בכל שנה ₪  100,000 -הבכירים להם ניתן רכב צמוד בליסינג כ

יתה בוחרת שלא להעניק להם רכב אלא יהיו העובדים זכאים במידה והעירייה ה

 . לשלם להם אחזקת רכב באמצעות תלוש השכר

מהנהוג  הרשות לא חורגת  . 2010כן בוצעה כדאיות כלכלית בשלהי : גזברות תגובת ה  

אין בשום , ככל הידוע לגזברות .ל"ברשויות אחרות ופועלת בהתאם להנחיות חוזרי מנכ  

עד לתקרת הוצאות אחזקת רכב על כן   מקום הנחיה להגביל את עלות שימוש ברכב צמוד   

, בגין שימוש בכביש אגרה והשתתפות עצמית בהתייחס להוצאות .המלצה זו לא מקובלת  

  .הנחיות אוגדן יש ליישם  

פרשנות אלא , שנות אחרת לכדאיות כלכליתהביקורת לא מכירה פר: תגובת הביקורת   

מחויבת על פי העירייה . תר מהאופציות הקיימותאחת ברורה והיא עלויות נמוכות יו  

אלא , אין כל חובה להעניק רכב צמוד, החוזים עם העובדים לשלם אחזקת רכב בלבד  

  . בכפוף לכדאיות כלכלית  

טובה ה כספים עודפים ללא כל סיבה יותר בפועל על פי פרשנות זו העירייה מוציא  

  .מהטענה כי כך נהוג ברשויות אחרות  
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  פרוט הממצאים .5

 – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

  .רכבי הליסינג בעירייהבחינת ניהול 

 

 כללי 5.1.1

 

ל "ובחוזר מנכ קריטריונים להקצאת רכב לעובדים בכירים פורטו באוגדן תנאי שירות

נקבע כי ניתן להקצות רכב לעובדים בכירים אשר הרשות , 2013פברואר  510מספר 

  :המקומית בחרה להעמיד לרשותם רכב לאחר בדיקת כדאיות כלכלית כדלקמן 

ש הרשות רכב עד "מהנדס הרשות ויועמ, מבקר הרשות, גזבר ,מזכיר/ל"מנכ  .א

הגדיר לפני כן ל "חוזר מנכ,  3/2013 -עדכון מ(כולל כל התוספות ₪  170,000

 ).₪ 140,000  תקרה של

כולל  ₪ 140,000עד לים רכב במחיר "סמנכ/ראשי מנהלים/מנהלי אגפים  .ב

 .תוספות

 . ספותכולל תו₪  133,000רכב במחיר עד  –מנהלי מחלקות   .ג

  

  

בניגוד לקריטריונים שנקבעו באוגדן השירות לא נמצאו ברשות הגזברות : ממצא  -

 .2012תחשיבי כדאיות כלכלית לעסקאות הליסינג שנעשו במהלך שנת 

. היתה רכישת רכב חלופי 2012האלטרנטיבה לביצוע ליסינג בשנת : תגובת הגזברות 

  .מ"ל מש"בתנאי חוזר מנכ הליסינג עמד. בוצע ליסינג תזרים/בשל העדר תקציב

כמו כן אין כל חובה להעניק , התגובה אינה סותרת את הממצא: תגובת הביקורת 

 . כל עוד אין כדאיות כלכלית לעירייה, רכב בליסינג

 

על מנת להוכיח רכב לכל בעל תפקיד באופן פרטני  יש לבחון הענקת: המלצה  -

לקבוע סוגי רכב ספציפיים לכל קבוצת  מומלץלחלופין , כדאיות כלכלית לעירייה

ל "זאת לאחר בחינה כי סוגי הרכב הנ, זכאים שרק ממנה יוכל העובד לבחור רכב

 .כולל כדאיות כלכלית עומדים בקריטריונים
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 קריטריונים לשימוש  5.1.2

  

בניגוד למנהל תקין העירייה לא הגדירה קריטריונים לשימוש ברכב ליסינג : ממצא  -

 .אין כל הגבלה על השימוש ברכבכך שבפועל , 

לא רק . לכל רכב צמוד(יש לאמץ באופן מיידי את כללי האוגדן : תגובת הגזברות  

שימוש בכביש /בת זוג ועבירת תנועה/נהיגת בן, בהתייחס להשתתפות עצמית ) ליסינג

מ בחוזה עם "מ ולהקבילו למכסת הק"כמו כן יש להגביל את מכסת הק .אגרה

שלא לצרכי ,שימוש בכבישי אגרה  .ח העובד"תהיה ע, ממכסה חריגה . ל"משכ

  .יבוטל השימוש בנתיב המהיר .יחול על העובד, עבודה

 

 

באמצעות הסכם , מומלץ לקבוע קריטריונים לשימוש ברכבי ליסינג: המלצה  -

  .שיחתם מול העירייה ויתויק בתיק האישי של העובד

  

העובד לא חותם על , עם קבלת הרכב אין כלל מעורבות של מחלקת משאבי האנוש

לדעת הביקורת יש להסדיר את נושא השימוש , כללי התנהלות ושימוש מותר ברכב

  : ברכב לכל הפחות על פי הנקודות הבאות 

אין לאפשר מצב בו עלות השימוש   -הגבלת שימוש על פי מבחני כדאיות לעירייה  .1

יה עולה על העלות אותה מחויבת העירייה לשלם בעבור אחזקת רכב ברכב לעירי

 .לאותו העובד על פי חוקי העבודה

הרשות פועלת בדומה לרשויות רבות אחרות בהתאם להנחיות : תגובת המבוקר 

יועץ /גזבר/ל "הרי לא סביר שאחזקת רכב של מנכ. מ"משרד הפנים ומש

 170ודלק של רכב בעלות של  מהנדס תהיה גבוהה מעלות ליסינג/מבקר/משפטי

 .והליסינג מתוקצב בהתאם, מתבצעת בדיקה כלכלית בהתאם להנחיות. ח"אלש

 

יש להגדיר מי המורשים לנהוג ברכב מעבר לעובד  –הגדרת מורשים לנהיגה ברכב  .2

מה , יש להגדיר מה קורה בהפרה של ההתחייבות, )מקובל לאשר קרבה ראשונה(

 .הדין במקרה של נהגים צעירים

 

מתוך הגדרה כי הרכב הוא  –הגדרת חובה להגיע לעבודה בכל יום ברכב הליסינג  .3

 . קודם כל לשימוש העבודה בעירייה

 

יש להגדיר באילו מקרים העירייה תממן  –הגדרת אופן התשלום בכבישי אגרה  .4

יש לדרוש דיווח לכל נסיעה כאמור להוכחת נסיעה למטרות , נסיעה בכבישי אגרה

 .עבודה
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יש להגדיר באילו מקרים  –גובה השתתפות עצמית במקרה של נזק לרכב  הגדרת  .5

תספוג העירייה את ההשתתפות העצמית ובאילו מקרים התשלום על חשבון 

 .הנהג

 

ועל פגיעה ברכב הגדרת אחריות הנהג לדווח על מספר קילומטרים המחייב טיפול  .6

יש להגדיר , טיפוליש להגדיר נוהל דיווח לגבי מספר הקילומטרים ברכב הצריך  –

 .סנקציות במקרה בו נגרם נזק לרכב עקב אי דיווח בעיתו

  
 

יש להגדיר חובת העברת חשבוניות  –הגדרת העברת חשבוניות תחנות דלק  .7

  .תחנות הדלק על מנת לקיים את בקרה על חיוב התדלוקים

  

 כל ההערות לעיל נכונות ויש לעגן אותן בחוזה שיחתם בין העובד: תגובת המבוקר 

  .עם קבלת הרכב, לרשות
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 - 2מטרת ביקורת מספר  5.2

 .בחינת כדאיות המשך התנהלות באמצעות עסקאות ליסינג

  

  

  . ל מאפשר הקצאת רכב לעובדים בכירים לאחר בדיקת כדאיות כלכלית"חוזר מנכ, כאמור

  

כמו כן מבנה השכר , מאחר והרשות הינה גוף ציבורי יש לנהוג משנה זהירות בכספי ציבור

  . הקשיח של הרשויות המקומיות קיים על מנת למנוע הענקת שכר מעבר למוגדר בחוקי העבודה

  

לאור . האישור להענקת רכב צמוד בהתאם לבדיקת כדאיות כלכלית ניתן בתחילת שנות האלפיים

תחשיבים שהראו כדאיות כלכלית בעבר אינם , י הדלק ובמחיר הרכביםהשינויים במחיר

  .רלוונטיים לנתוני השוק כיום

  

 :כאמור ארבעת נושאי התפקיד הבאים משתמשים ברכיבי ליסינג 

 .ל"מנכ .1

 .גזברית .2

 .מהנדסת .3

 .יועץ משפטי .4

  

לארבעת בעלי התפקידים ועלות רכיבי השכר הקשורים  תנאי השכר בעניין אחזקת רכב זהים

  .לשנה לכל בעל תפקיד₪  45,000 -לרכב ונסיעות מגיעים לכדי כ

  

עלות כללית לעירייה במקרה של תשלומי אחזקת רכב ונסיעות לארבעת עובדים אלה לשנה היא 

  .₪ 180,000 -בסך של כ

  

  1-12/2012  1-8/2013  דוחעל פי הנתונים הקיימים במערכת בשעת כתיבת ה –תקופה 

  A  120,000  180,000-עלות כוללת לארבעת העובדים במקרה של תשלום אחזקת רכב 

  B  188,577  282,376 -עלות בפועל של הוצאות ליסינג ודלק לתקופה 

  )A-B(  )68,577(  )102,376(עלות נוספת לעירייה  

 

יותר עבור האופציה של השכרת רכבי ₪  100,000 -מהטבלה עולה כי העירייה שילמה בכל שנה כ

חודשים הקיימים  8בשקלול  2013שנת ( ליסינג לעומת תשלום אחזקת רכב לעובדים הבכירים

  ).לשנה שלמה בדיקת הביקורתבמערכת בשלב 
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השתתפות עצמית ללא כל בקרה וחיוב העובדים , חניה, מעבר לכך שולמו גם הוצאות כבישי אגרה

  .בודהבהוצאות שאינן קשורות לע

  

במקרה זה נהנו הבכירים בהטבת שכר בגובה עשרות , לדעת הביקורת כספי ציבור אינם הפקר

מכאן יש להפסיק את הנוהג הקיים , ללא כל בקרה ובחינת כדאיות לעירייה, אלפי שקלים בשנה

  . באופן מיידי ולא להמשיך להוציא כספי ציבור עודפים אל מול אלטרנטיבה זולה יותר

  

שילמה העירייה עבור רכבי  2012-2013בשנים , ל"בניגוד לחוזר מנכ –ממצא  -

מעבר בכל שנה ₪  100,000 -העובדים הבכירים להם ניתן רכב צמוד בליסינג כ

תה בוחרת שלא להעניק ילסכומים להם היו העובדים זכאים במידה והעירייה הי

 . להם רכב אלא לשלם להם אחזקת רכב באמצעות תלוש השכר

הרשות לא חורגת מהנהוג . 2010וצעה כדאיות כלכלית בשלהי כן ב: הגזברות תגובת 

  .ל"ברשויות אחרות ופועלת בהתאם להנחיות חוזרי מנכ

אין בשום מקום הנחיה להגביל את עלות שימוש ברכב צמוד עד , ככל הידוע לגזברות

  .לתקרת הוצאות אחזקת רכב על כן המלצה זו לא מקובלת

יש ליישם הנחיות , ן שימוש בכביש אגרה והשתתפות עצמיתבהתייחס להוצאות בגי

  .אוגדן

אלא , שנות אחרת לכדאיות כלכליתהביקורת לא מכירה פר: תגובת הביקורת 

העירייה . תר מהאופציות הקיימותפרשנות אחת ברורה והיא עלויות נמוכות יו

העניק לאין כל חובה , שלם אחזקת רכב בלבדמחויבת על פי החוזים עם העובדים ל

  . אלא בכפוף לכדאיות כלכלית, רכב צמוד

בפועל על פי פרשנות זו העירייה מוציאה כספים עודפים ללא כל סיבה יותר טובה 

  . מהטענה כי כך נהוג ברשויות אחרות

 

 

שתתקיים כדאיות כלכלית לעירייה יש לקבוע נהלי שימוש ברכבים כך  –המלצה  -

י אחזקת רכב להם מחויבת העירייה לעומת האופציה של תשלומ, בהענקת הרכבים

  . על פי החוזים עם העובדים הסטטוטוריים

 

  

 



  חל איסור על פרסום האמור בדוח זה עד לאישורו במועצת העירייה –סודי 

  2013 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

139 

 

 םתמצית מנהלי 6

 

ללא כל תחשיב  2012נמצא כי העירייה העניקה רכבי ליסינג לעובדים סטטוטוריים בשנת 

  . כדאיות כלכלית לעירייה

העירייה שילמה , הענקת רכבי הליסינג התקיימה ללא כל הגבלה או בקרה על השימוש ברכבים

כל הוצאה בגין הרכבים כמו כבישי אגרה או חניה ללא כל בחינה האם ההוצאות בוצעו 

  . במסגרת העבודה

מאחר ולא הוגדרה כל הגבלה לא התקיימו כל סנקציות לגבי מקרים בהם התקיימה חריגה 

או הוצאות כבישי אגרה בנסיעות פרטיות אף , לומטרים שנקבע בהסכם הליסינגממספר הקי

  . בסופי שבוע

כפועל יוצא העירייה משלמת עשרות אלפי שקלים בשנה יותר מאשר האופציה לתשלום אחזקת 

  . רכב לעובדים לה העירייה מחויבת על פי החוזים עם העובדים

ת מתקיים בפועל מצב בו הקופה הציבורית כל עוד לא הוכחה כדאיות כלכלית לדעת הביקור

  . משלמת סכומים גבוהים ללא כל הצדקה ויש להפסיק את התשלומים העודפים באופן מידי

  

  :להלן ההמלצות העיקריות 

  

על מנת להוכיח רכב לכל בעל תפקיד באופן פרטני  יש לבחון הענקת: המלצה  -

כב ספציפיים לכל קבוצת לקבוע סוגי ר מומלץלחלופין , כדאיות כלכלית לעירייה

ל "זאת לאחר בחינה כי סוגי הרכב הנ, זכאים שרק ממנה יוכל העובד לבחור רכב

 .כולל כדאיות כלכלית עומדים בקריטריונים

 

באמצעות הסכם , מומלץ לקבוע קריטריונים לשימוש ברכבי ליסינג: המלצה  -

 .שיחתם מול העירייה ויתויק בתיק האישי של העובד

  
כלכלית שתתקיים כדאיות יש לקבוע נהלי שימוש ברכבים כך : המלצה  -

לעומת האופציה של תשלומי אחזקת רכב להם , לעירייה בהענקת הרכבים  

  . מחויבת העירייה על פי החוזים עם העובדים הסטטוטוריים  
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 רקע  –כללי  .1

  

" הפועל ערד"מפעילה את קבוצת הכדורגל ") העמותה"להלן (בערד  הכדורגלהעמותה לקידום 

  . בוגרים' דרום ב' בליגה ב, במסגרת ההתאחדות לכדורגל בישראל

  . העירוניכדורגל האצטדיון ב יםמתקיימ אימונים ומשחקי הבית ה

  

בשלוש השנים , 2000העירייה תומכת בעמותה משנת  ,בהתאם לנוהל תמיכות ובקשת העמותה

  .בכל שנה₪  300,000 - האחרונות עמדה התמיכה בכסף על סכום של כ

  

העירייה מממנת את , מעבר לכך העירייה תומכת בעמותה במתן היתר שימוש באצטדיון העירוני

תמיכה , כל עלויות תפעול האצטדיון והכשרתו בהתאם לדרישות ההתאחדות לכדורגל בישראל

 300,000 -הערכת הביקורת לסך התמיכות העקיפות בכ(עקיפה שלא מופיעה בספרי העמותה כלל 

  ).נוספים בכל שנה₪ 

  

, ליזום, לעודד: ומטרותיה העיקריות הוגדרו כדלהלן  1999חודש דצמבר העמותה הוקמה ב

ודד ולקדם תרבות לטפח לע. לנהל ולבצע בערד פעילות ספורטיבית בתחום הכדורגל, לערוך, לארגן

התנהגות ספורטיבית ואזרחות , יכולת אישית, תכונות משמעת עצמית, בריאות הגוף ונפש, הגוף

  .טובה

   

שנת מס ( ברובם שחקני הקבוצה אנשים 40 -שילמה העמותה החזרי הוצאות לכ 2013בשנת 

ועד  שונה משנת פעילות ספורטיבית של העמותה שהיא מספטמבר, הנמשכת מינואר עד דצמבר

האנשים משקפים פעילות שתי עונות שונות הכלולות בחלקיות בשנת  40מכאן , מאי שנה אחר כך

   .)המס

  

בסכום ) לפי הערכת הביקורת(בהתאם לאמור העירייה תומכת בעמותה בתמיכה ישירה ועקיפה 

  . בשלוש השנים האחרונות, בכל שנה₪  600,000 - ממוצע של כ

  

בחרתי לבחון כיצד משתמשת העמותה בכספי הציבור , מותהלאור מהותיות גובה התמיכה בע

וכן לבחון את התנהלות ועדת התמיכות בעירייה מול . המועברים אליה באופן ישיר ועקיף

  . העמותה
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 מטרות הביקורת .2

 

 . ל בהעברת כספים והרשאות שימוש לעמותה"יישום נוהל תמיכות על פי חוזר מנכ .1

 . החזרי הוצאות בעמותה/תשלומי שכר .2

  . התקשרות לחברת ההסעות המשרתת את העמותה .3

 

  

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  :הביקורת כללה בין השאר סקירת המסמכים הבאים 

  

 .  2010-2012דוחות כספיים מבוקרים של העמותה לשנים  .1

 .2010-2013מסמכי הבקשה לתמיכת העירייה בעמותה על נספחיהם לשנים  .2

 2012-2013מסמכים מתוכנת השכר של העמותה לשנים  .3

  :ראיונות עם  .4

 .בעל זכות חתימה, ר העמותה"יו –מר דודי אוחנונה   .א

 .מפקחת מטעם העירייה על יישום נוהל התמיכות –גברת אנה זורין  .ב
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  עיקרי הממצאים 4

התמיכה  שעור:  " המגדיר  14.5בניגוד לנוהל התמיכות של משרד הפנים סעיף : ממצא  7.1

יקבע כך שסך התמיכה בצירוף יתר הכנסותיו של המוסד הציבור בגין , במוסד ציבור

אישרה העירייה והעבירה לעמותה , "הפעילות הנתמכת לא יעלה על הוצאותיו בגינה

 2011,2012כאשר בשנים , ₪  295,000 -לקידום הכדורגל תמיכה כספית בגובה כ

 .בכל שנה₪  115,000 -של כ העמותה סיימה את פעילותה בעודף כספי

נצבר , 2010-2009עקב העברת סכומי תמיכה נמוכים מהמתוכנן בשנים : תגובת המבוקר 

גויסו תרומות צורך כיסוי  2012-2011במהלך השנים . ₪ 292,000 - בעמותה גרעון של כ

מאחר וכספי התרומות היו מיועדים לתשלום חובות אין כלל עודף כספי , הגרעון

  .העמותה לשנים אלה בפעילויות

לא , תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  .בדבר קבלת תרומות לכיסוי גרעון כל תימוכין לתגובת המבוקר צורפו

בעת מתן ההחלטה על מתן התמיכה לא הוצגו  – 2011לגבי שנת : תגובת ועדת התמיכות 

  .המעידים על עודף תפעולי בשנה זו מסמכים

נוצר על פי הסבר העמותה בשל קבלת תרומות  2012-2011 עודף ההכנסות בשנים 

אם במהלך השנה יסתבר שסך ההכנסות כולל התמיכה . ששימשו לכיסוי חובות העבר

נתמך את תקזז מהגוף ה/עולות על גובה ההוצאות באותה שנת כספים העירייה תחייב

העודף הנצבר  ועדת התמיכות תיקח בחשבון את סכוםבנוסף ו, התמיכה העודפת סכום

  . העומד לרשות מבקש התמיכה בבואה לקבל החלטה על סכום התמיכה

בעניין זה הוועדה פנתה לעמותה על מנת לקבל אישור מהתורמים שאכן התרומה מיועדת 

  . לצורך כיסוי גרעון

 

כי העירייה תמכה בה  2012הכספי שלה לשנת נמצא כי העמותה דיווחה בדוח : ממצא  7.2

בעוד שהסכום האמיתי אותו העבירה העירייה לעמותה , ₪  168,750בסכום כספי של 

הוצג בדוח הכספי שתמיכת העירייה  2011בשנת (₪  295,000כתמיכה ישירה עמד על 

 ).₪ 295,000בעוד שבפועל עמדה התמיכה על  495,000עמדה על 

על , פי דרישת רשם העמותות נאלצה העמותה להגיש תוכנית הבראהעל : תגובת המבוקר 

במסגרת תוכנית ההבראה נדרשה העמותה להציג הכנסות . מנת לקבל אישור ניהול תקין

  :ב טבלה "ומכאן נובע ההפרש בהצגת ההכנסות מצ 20118/-20125/על פי עונת הפעילות 

  2011  - 2012  2013  שנים/תאור 

  ₪  295,000  ₪  295,000  ₪  293,250  תמיכה בפועל 

  ₪  200,000  ₪   73,750  0  רישום תמיכה מראש 

  0  ₪  200,000  ₪   73,750  קיזוז תמיכה מראש 

  ₪  495,000  ₪  168,750  ₪  219,500  במאזן 

מבחינה . תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

   .העמותה אינם נכונים חשבונאית ההצגה בדוחות
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לדעת הביקורת התמחור , ₪  70 -העירייה תמחרה שימוש בשעת אצטדיון ב: ממצא  7.3

 .בלבד מעלות השימוש האמיתית במתקן 10% -אינו ריאלי ומשקף  כ

באצטדיון , לשעה הוא סכום גבוה₪  70לדעת העמותה החיוב בגובה : תגובת המבוקר 

  .אירועים של העירייה מעת לעתמשתמשים קבוצות ספורט נוספות וכן ל

לדעת הביקורת תגובת העמותה אינה מבטלת : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

עלות הקמת מושבים לשחקנים על פי דרישות  2013לדוגמא בשנת , את הממצא

מעבר לכך בוצעו עבודות נוספות (₪  60,000ההתאחדות לכדורגל עלתה לעירייה מעל 

   .כך שהערכת הביקורת הינה למעשה שמרנית, )בעשרות אלפי שקלים

 

חדרי הלבשה (העמותה משתמשת לצרכיה במבנים הצמודים לאצטדיון : ממצא   7.4

שימוש /השימוש במבנים לא הוסדר בהליך הקצאה או הסכם שכירות, )ומשרדים

 . מסודר מול העירייה

 להבנת העמותה המתקנים הינם חלק מהאצטדיון ולכן כלולים: תגובת המבוקר 

  .כמו כן לא הייתה כל דרישה מהעירייה בנושא זה. בתמיכה העקיפה

השימוש באצטדיון מהווה חלק מהתמיכה העקיפה כאשר : תגובת וועדת התמיכות 

לא ניתן להקצות את המבנים . המבנים באצטדיון מהווים חלק בלתי נפרד מהאצטדיון

ד העמותה עושה שכן העירייה וכל מי שעושה שימוש באצטדיון מלב, או להשכירם

  .שימוש גם במבנים אלה

לדעת הביקורת אין לאפשר שימוש בנכס : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקרים 

על העירייה להגן על נכסיה . שכירות בחוזה גון המקובלכעירייה ללא הסכם כתוב 

  . ולחייב את המשתמשים להחזירם לרשותה במצב סביר כפי שקיבל אותם

  

לים במסגרת העמותה באופן של דמי כיס והחזרי הוצאות לא התשלום לפעי: ממצא  7.5

כך בביקורת רשויות המס עלולה להגיע דרישה לתשלומי , אושר מראש ברשויות המס

 . מיסים

העמותה מחזיקה בחוות דעת של יועץ משפטי ויועץ מס בקשר לנושא : תגובת המבוקר 

  . בבית המשפט כחלק מההתקשרות מול היועצים לייצוג מול רשויות המס. זה

, תגובת העמותה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

אין כל סיבה שלא לפנות לאישור מראש של מס , במידה ומשוכנעים כי פועלים כשורה

זאת על מנת לנטרל את הסיכון . דבר המקובל בתחום המיסוי, ההכנסה לנושא

  .בהתנהלות מול הרשויות

 

, כי לא קיימים יחסי עובד מעביד בין הפעילים בעמותה לבין העמותה בהגדרה: ממצא  7.6

המשמעות כי הפעילים לא מבוטחים . חוסכים כל הצדדים תשלומים לביטוח לאומי

מכאן על העמותה לקנות ביטוח פרטי , מבחינת הביטוח הלאומי לדוגמא בתאונות עבודה

מעבר לסיכון של . ור ביטוחבדוח הכספי לא קיימת הוצאה עב 2012בשנת , למקרים אלה
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גם העירייה יכולה להיות נתבעת במקרה של פציעת שחקן ועלולה לשאת , העמותה

 .בתשלומים מאחר ולא מתקיים ביטוח אחר

יתכן . 2013שולם רק בשנת  2012תשלום הביטוח לכל הפעילים לשנת : תגובת המבוקר 

  .שהתשלום היה צריך להירשם בדוח גם ללא התשלום

לדעת הביקורת במידה והיה מתרחש אירוע : הביקורת לתגובת המבוקר  התייחסות

ה מהעמותה לא הייתה מכוסה מאחר והפרמיה על הביטוח לא שול 2012ביטוחי בשנת 

לגבי הרישום בדוח העמותה יש להקפיד על רישום כל ההוצאות  .2013אלא רק בשנת 

  .בשנת הפעילות גם אם טרם שולמו

  

גובה מהעמותה  2012-2013לה פעילותה עם העמותה בעונת חברת ההסעות הח: ממצא  7.7

 20למיניבוס ₪  708לעומת ₪  500(לעומת החברה הקודמת  42% -תשלום הגבוה ב

 .2013לסוף  2012גידול שאינו סביר גם לאור עליית מחירי הדלק בין אמצע ). מקומות

ך את ההסעות בגין חוב לחברת ההסעות הקודמת לא היה ניתן להמשי: תגובת המבוקר 

העלות של החברה הקודמת הייתה זולה יותר מאחר ושילבה הסעות אחרות עם . דרכה

  .הסעות העמותה

כמו כן . התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  .מבדיקה מול עלויות הסעה של העירייה המחיר שמשלמת העמותה גבוה במיוחד

 

לדעת . חברת ההסעות החדשה נבחרה ללא הליך של הצעות מחיר כמקובל: ממצא  7.8

הביקורת מאחר ותקציב העמותה מורכב ברובו מכספי ציבור על העמותה לפעול באופן 

 . שקוף ומסודר בנושא בחירת ספקים

בהשוואה . לא נמצאו חברות הסעות שהיו מוכנות להגיש הצעת מחיר: תגובת המבוקר 

 . המחיר הוא סביר, של העמותה לקידום הספורט בערד להצעת המחיר

  .התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 
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  פרוט הממצאים .5

 – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

ל בהעברת כספים והרשאות "יישום נוהל תמיכות על פי חוזר מנכ

 .שימוש בנכסי העירייה לעמותה

  כללי 5.1.1

  

לא קיים עדיין דוח מבוקר ( 2011-2012על הפעילויות של העמותה לשנים  השוואת דוחלהלן 

  :) 2013לשנת 

2012 

 

2011 
הפרש 
 בכסף

 

הפרש 
 באחוזים

 הכנסות

 מרכז הפועל 
    

90,494  
    

76,301  
       

14,193  18.60% 

 יםהימור המועצה להסדר
    

50,000  
    

50,000  
                 

-  0% 

 עירייה
  

168,750  
  

495,001  
    

(326,251)  -65.91% 

 מועצה אזורית תמר
  

200,000  
              

-  
     

200,000  100.00% 

 תרומות 
  

200,000  
  

113,660  
       

86,340  75.96% 

 הכנסות שונות
      

1,260  
    

23,521  
      

(22,261)  -94.64% 

 
 כ הכנסות"סה

 

  

710,504  
 

  

758,483  
 

      

47,979  
 

-6.33% 

 הוצאות

 שכר ונלוות
  

436,146  
  

436,749  
           

(603)  -0.14% 

 : עלות משחקים ואימונים

 דמי שיפוט
      

9,000  
      

3,500  
         

5,500  157.14% 

 אחזקת מתקנים
      

3,204  
      

1,801  
         

1,403  77.90% 

 אבטחה
      

2,099  
    

14,615  
      

(12,516)  -85.64% 

 ציוד ספורט ותלבושות
      

8,650  
    

25,425  
      

(16,775)  -65.98% 

 מיסי מרכז הפועל
      

3,092  
      

4,908  
        

(1,816)  -37.00% 

 מיסי התאחדות
      

6,600  
              

-  
         

6,600  100.00% 

 100.00%-                             מחנות אימונים
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-  2,750  (2,750)  

  
 הסעות למשחקים ואימונים

    
91,951  

  
115,288  

      
(23,337)  

 
-20.24% 

 רפואיות
      

1,400  
      

1,868  
           

(468)  -25.05% 
  

125,996  
  

170,155  
      

(44,159)  -25.95% 

                 

 הכנסות נטו מפעילות
  

148,362  
  

151,579  (3,217)  -2.12% 

 :הוצאות הנהלה וכלליות 

 משפטיות ובוררות
              

-  
      

6,899  
        

(6,899)  -100.00% 
הנהלת חשבונות 

 וביקורת
    

18,600  
    

18,600  
                 

-  0.00% 

 רוחיכבודים וא
      

1,920  
      

1,050  
            

870  82.86% 

 ביטוחים
              

-  
    

10,985  (10,985)  -100.00% 

 מיסים ואגרות
      

1,273  
              

-  
         

1,273  100.00% 

 שונות
      

8,216  
         

517  
         

7,699  1489.17% 
    

30,009  
    

38,051  (8,042) -21.13% 

 הכנסות נטו לפני מימון
  

118,353  
  

113,528  
         

4,825  4.25% 

                 

 מימון נטו
      

1,058  
      

1,199  (141)  -11.76% 

                      

 עודף לתקופה 

 

  

117,295  

 

  

112,329  
         

4,966  

 

4.42% 

  

 2012בשנת (כי רוב הכנסות העמותה מקורן ברשויות המקומיות  ראותמתוך הדוחות ניתן ל

בעוד מירב ההוצאות הן בגין שכר , )התקבלה תמיכה הן מעיריית ערד והן ממועצה אזורית תמר

  . והסעות

 -של כ) שווה ערך לרווח בחברה עסקית(בשתי שנות המס הסתיימה פעילות העמותה בעודף 

  .בכל שנה₪  115,000
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 ישירה בכסףתמיכה  5.1.2

  

בו נקבע נוהל תמיכות ,  4/2006ל "נושא התמיכות ברשויות המקומיות הוסדר בחוזר מנכ

  . ")הנוהל"להלן ( במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות

  

מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור , במישרין או בעקיפין, הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות 

, מדע, דת, תרבות, המוניציפאלי של הרשות בנושאי חינוך בתחומה, ככלל, שונים הפועלים

ספורט וכיוצא באלה וזאת כאשר הפעילות מתבצעת על ידי מוסד , בריאות, רווחה, אמנות

בהתאם לדיני השלטון , הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשות המקומית

  .המקומי

יעילות וכן למנוע , חסכון, שקיפות, שוויון, תקיןמינהל , בתחום התמיכות, הנוהל מכוון לקדם

  .פגיעה בטוהר המידות

  :בין השאר העירה הביקורת על , 2012נושא התמיכות נדון בדוח מבקר העירייה לשנת 

 ).תמיכות שלא בכסף(תמיכות עקיפות אי יישום הנוהל בנושא  .1

 .בניגוד לתבחינים שקבעה העירייה מתן תמיכות  .2

  .שהועברו למוסדות השוניםבכסף ת אי פיקוח על התמיכו .3

  

  :בהתאם להחלטות ועדת התמיכות של העירייה הועברו הסכומים הבאים לעמותה 

  ).2011מתוך הדוח הכספי של העירייה לשנת (₪  295,000 - בסך כ 2011תמיכה בכסף בשנת 

  ).2012מתוך הדוח הכספי של העירייה לשנת (₪  295,000 -בסך של כ 2012תמיכה בכסף בשנת 

  ).מתוך כרטסת הנהלת חשבונות של העירייה(₪  293,000 - בסך של כ 2013תמיכה בכסף בשנת 

  

  

ניתנה כאשר העמותה סיימה את פעילותה ברווח תפעולי  2011-2012התמיכה של העירייה בשנים 

זאת בניגוד לנוהל התמיכות של , )קריםעדיין לא מבו 2013נתוני (בכל שנה ₪  115,000 - של כ

משרד הפנים שאינו מאפשר תמיכה למוסדות בהם ההכנסות על הפעילות עולות על ההוצאות 

  . לנוהל 14.5סעיף 

  

  

נתברר לרשות המקומית כי למוסד הציבור שולמו סכומים : לנוהל תמיכות מגדיר  18.4סעיף 

, בה הרשות ממוסד הציבור סכומים אלהתג, עודפים על התמיכה בגין פעילותו הלכה למעשה

  . החל מהמועד בו הועברו לו, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק

  

שעור התמיכה :  " המגדיר  14.5בניגוד לנוהל התמיכות של משרד הפנים סעיף : ממצא  -

יקבע כך שסך התמיכה בצירוף יתר הכנסותיו של המוסד הציבור בגין , במוסד ציבור

העבירה לעמותה והעירייה אישרה , "לא יעלה על הוצאותיו בגינההפעילות הנתמכת 
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 2011,2012כאשר בשנים , ₪  295,000 -תמיכה כספית בגובה כלקידום הכדורגל 

 .בכל שנה ₪ 115,000 -העמותה סיימה את פעילותה בעודף כספי של כ

נצבר , 2010-2009עקב העברת סכומי תמיכה נמוכים מהמתוכנן בשנים : תגובת המבוקר 

גויסו תרומות צורך כיסוי  2012-2011במהלך השנים . ₪ 292,000 - בעמותה גרעון של כ

מאחר וכספי התרומות היו מיועדים לתשלום חובות אין כלל עודף כספי , הגרעון

  .בפעילויות העמותה לשנים אלה

לא , תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  .בדבר קבלת תרומות לכיסוי גרעון תימוכין לתגובת המבוקרכל  צורפו

בעת מתן ההחלטה על מתן התמיכה לא הוצגו  – 2011לגבי שנת : תגובת ועדת התמיכות 

  .המעידים על עודף תפעולי בשנה זו מסמכים

נוצר על פי הסבר העמותה בשל קבלת תרומות  2012-2011 עודף ההכנסות בשנים 

אם במהלך השנה יסתבר שסך ההכנסות כולל התמיכה . העברששימשו לכיסוי חובות 

נתמך את תקזז מהגוף ה/עולות על גובה ההוצאות באותה שנת כספים העירייה תחייב

העודף הנצבר  ועדת התמיכות תיקח בחשבון את סכוםבנוסף ו, התמיכה העודפת סכום

  . העומד לרשות מבקש התמיכה בבואה לקבל החלטה על סכום התמיכה

בעניין זה הוועדה פנתה לעמותה על מנת לקבל אישור מהתורמים שאכן התרומה מיועדת 

  . לצורך כיסוי גרעון

 

החזר  התמיכות יש לשקול לדרוש מהעמותהלנוהל  18.4בהתאם לסעיף : המלצה  -

 .₪ 230,000 -בסך כ 2011,2012העודף אשר דווח בשנים  תמיכה בגובה

 

כי העירייה תמכה בה  2012וח הכספי שלה לשנת נמצא כי העמותה דיווחה בד: ממצא  -

בעוד שהסכום האמיתי אותו העבירה העירייה לעמותה , ₪  168,750בסכום כספי של 

הוצג בדוח הכספי שתמיכת העירייה  2011בשנת (₪  295,000כתמיכה ישירה עמד על 

 ).₪ 295,000בעוד שבפועל עמדה התמיכה על  495,000עמדה על 

על , על פי דרישת רשם העמותות נאלצה העמותה להגיש תוכנית הבראה: תגובת המבוקר 

במסגרת תוכנית ההבראה נדרשה העמותה להציג הכנסות . מנת לקבל אישור ניהול תקין

  :ב טבלה "מצ, ומכאן נובע ההפרש בהצגת ההכנסות 20118/-20125/על פי עונת הפעילות 

  2011  - 2012  2013  שנים/תאור 

  ₪  295,000  ₪  295,000  ₪  293,250  תמיכה בפועל 

  ₪  200,000  ₪   73,750  0  רישום תמיכה מראש 

  0  ₪  200,000  ₪   73,750  קיזוז תמיכה מראש 

  ₪  495,000  ₪  168,750  ₪  219,500  במאזן 

  

. תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

   .בדוחות העמותה אינה נכונהשבונאית ההצגה מבחינה ח
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החזר כספי  יש לשקול לדרוש מהעמותהלנוהל התמיכות  18.4בהתאם לסעיף : המלצה  -

 295,000ההפרש בין ( 2012בגובה התמיכות שלא נרשמו בדוחות העמותה בשנת 

זאת מאחר ופעילות העמותה הסתיימה בעודף , )שנרשמו ₪ 168,750שהועברו לבין 

 .הכנסות על הוצאות

  

, ₪ 230,000 -העירייה העבירה לעמותה כספים בניגוד לנוהל תמיכות בסכום כולל של כ: לסיכום 

  . לנוהל התמיכות 18.4אותם לדעת הביקורת יש לשקול לדרוש בחזרה מהעמותה זאת על פי סעיף 

  

כאשר מוסד ציבור מסיים פעילות ברווח , כספי ציבור ראוי שינוהלו ביעילות חסכון ובמשורה

מכאן לדעת , ות היא שקיבל כספי ציבור לשם מטרה מסוימת אותה לא קיים בפועלהמשמע

לכאורה הביקורת במקרה זה בהתאם לנוהל תמיכות על העמותה להחזיר את הכספים שקיבלה 

  . שלא כדין
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 תמיכה עקיפה 5.1.5

  

 נוהל התמיכות מחייב לציין בספרי העירייה את התמיכה למוסד הציבורי גם שלא בדרך, כאמור

  . של תמיכה כספית ישירה

כאשר העירייה נושאת בכל הוצאות תפעול , העמותה מקיימת את פעילותה באצטדיון העירוני

  ). 'אחזקה שוטפת וכד, מים, חשמל, רישוי עסקים(האצטדיון 

הגישה , אשר הצביע על אי קיום רישום בתמיכות העקיפות 2012בעקבות דוח הביקורת לשנת 

  .קיפה בשימוש באצטדיון העירוניהעמותה בקשה לתמיכה ע

סך התמיכה , לשעת שימוש באצטדיון₪  70אישרה תעריף של בעירייה הוועדה המקצועית 

   .₪ 24,640העקיפה בהתאם לדיווח השימוש באצטדיון לשנה עומד על 

  

 10% -לדעת הביקורת התעריף בו חויבה העמותה על השימוש באצטדיון אינו ריאלי ומהווה כ

  : השוק מהסיבות הבאות  בלבד מעלות

  

בפועל הוצאות החשמל בלבד בגין השימוש באצטדיון בחודשי פעילות העמותה עומדים על  .1

מכאן רק חשבון החשמל . בחודשי הפגרה₪  500 -לעומת כ, ₪ 3,000 -ממוצע חודשי של כ

 . בשנה₪  30,000 - עומד על כ

האצטדיון לדרישות הרישוי של מעבר לחשבון החשמל העירייה נושאת בעלויות הכשרת  .2

בעלות של עשרות אלפי שקלים בהשקעה באצטדיון  2013בשנת (ההתאחדות לכדורגל 

 ).ח אדם של העירייה בטיפול בנושאוובשעות כ

 .קיימות עלויות הטיפול בדשא ועלויות ההשקיה .3

לא בוצע , העמותה משתמשת במבנים הנמצאים באצטדיון כחדרי הלבשה וחדרי שופטים .4

 .של הקצאה או הסכם שימוש במבנים בשטחי האצטדיון הליך

  

נוספים בכל ₪  300,000 - כ הערכת שווי התמיכה העקיפה הריאלית לדעת הביקורת עומדת על

  . שנת פעילות

  

לדעת הביקורת התמחור , ₪  70 -העירייה תמחרה שימוש בשעת אצטדיון ב: ממצא  -

 .מיתית במתקןבלבד מעלות השימוש הא 10% -אינו ריאלי ומשקף  כ

באצטדיון , לשעה הוא סכום גבוה₪  70לדעת העמותה החיוב בגובה : תגובת המבוקר 

  .משתמשים קבוצות ספורט נוספות וכן לאירועים של העירייה מעת לעת

לדעת הביקורת תגובת העמותה אינה מבטלת : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

שבים לשחקנים על פי דרישות עלות הקמת מו 2013לדוגמא בשנת , את הממצא

מעבר לכך בוצעו עבודות נוספות (₪  60,000ההתאחדות לכדורגל עלתה לעירייה מעל 

  .כך שהערכת הביקורת הינה למעשה שמרנית, )בעשרות אלפי שקלים
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חדרי הלבשה (העמותה משתמשת לצרכיה במבנים הצמודים לאצטדיון : ממצא   -

בהליך הקצאה או הסכם שכירות מסודר מול השימוש במבנים לא הוסדר , )ומשרדים

 . העירייה

להבנת העמותה המתקנים הינם חלק מהאצטדיון ולכן כלולים בתמיכה : תגובת המבוקר 

  .יתה כל דרישה מהעירייה בנושא זהיכמו כן לא ה. העקיפה

השימוש באצטדיון מהווה חלק מהתמיכה העקיפה כאשר : תגובת וועדת התמיכות 

לא ניתן להקצות את המבנים או . מהווים חלק בלתי נפרד מהאצטדיון המבנים באצטדיון

שכן העירייה וכל מי שעושה שימוש באצטדיון מלבד העמותה עושה שימוש גם , להשכירם

  .במבנים אלה

לדעת הביקורת אין לאפשר שימוש בנכס : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקרים 

על העירייה להגן על . הקצאה/שכירותמקובל בחוזה גון העירייה ללא הסכם כתוב כ

  . נכסיה ולחייב את המשתמשים להחזירם לרשותה במצב סביר כפי שקיבל אותם

 

או לכל , מומלץ להשוות תמחור שימוש באצטדיון כמקובל בערים אחרות: המלצה  -

על מנת לשקף את התמיכה , הפחות לחשב עלויות ריאליות בתחזוקת האצטדיון

 . האמיתית בעמותה

אין להשוות בין ערים שכן בערד סגירת האפשרות לשימוש על ידי : בת העמותה תגו

  . העמותות ישאיר את המתקנים ללא שימוש וללא תועלת לעירייה ולתושבים

אלא , ההמלצה אינה מכוונת לסגירת הפעילות : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 .במתקני העירייה לשיקוף אמיתי בדוחות העירייה והעמותות לעלות השימוש

 

  .יש להבהיר ולהסדיר בחוזה את השימוש של העמותה במתקני העירייה: המלצה  -
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 - 2מטרת ביקורת מספר  5.2

  .תשלומי שכר בעמותה

  

למרות שבדוחות הכספיים של העמותה ובבקשות לתמיכה שהועברו לעירייה מצוין כי לעמותה 

התשלומים תחת כותרת זו מהווים החזרי הוצאות בפועל אין לעמותה עובדים וכל , הוצאות שכר

  .ההוצאה הגבוהה בכל שנה החזר הוצאות הינה/הוצאת השכר .לשחקני ומאמני הקבוצה

  

עונת פעילות במסגרת , )מינואר ועד דצמבר(בעוד הדוחות הכספיים נערכים לפי שנה קלנדרית 

החזרי /שלומי השכרמכאן שת. ההתאחדות לכדורגל היא מספטמבר ועד מאי בשנה שלאחריה

החצי השני של העונה שהחלה , המוצגים בדוח מתייחסים לשתי עונות פעילות שונות, ההוצאות

שנה קודם בספטמבר ונמשכת מינואר ועד מאי ותחילת חצי העונה הראשון מחודש ספטמבר ועד 

  .לחודש דצמבר

  

  

  :הוצאות שכר ונלוות לאורך השנים  5.2.1

  

  2009  2010  2011  2012  שנה

  433,113  418,244  436,749  436,146  הוצאות שכר ונלוות

  629,403  601,924  646,154  593,209  סך הוצאות בעמותה

שיעור השכר מכלל 

  ההוצאות השנתיות

  

74%  

  

68%  

  

69%  

  

69%  

  

מאחר והפעילות היא בליגה של  לפיה, בהתאם לחוות דעת שקיבלה העמותה מאיש מקצוע

המועדון ועובדיו תקנוני המאוגדת תחת ההתאחדות לכדורגל בישראל יחולו על שחקני , חובבים

הפסיקה העמותה לדווח על התשלומים לשחקני , ההתאחדות ולא מתקיימים יחסי עובד מעביד

החזר הוצאות והדיווח הינו בגדר תשלום , העמותה ומאמניה למוסדות המס כאילו הם שכירים

  .בלבד

  

מאחר והעמותה לא עברה , ר העמותה השינוי בדיווח לא תואם מראש עם רשויות המס"לדברי יו

ביקורת מס הכנסה או ביטוח לאומי בשנים האחרונות עלולה ביקורת הרשויות ליצור חובות 

  . לתשלום לרשויות

 

בניגוד למוצג בדוחות הכספיים של העמותה כאילו משולם שכר לשחקני : ממצא  -

בפועל על פי הנספח הכספי המצורף לתקנון העמותה עליהם חתומים , ומאמני העמותה

וכי , השחקנים והמאמנים מוגדר במפורש כי לא מתקיימים יחסי עובד מעביד

 . התשלומים הינם בגדר דמי כיס והחזר הוצאות
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בהתאם להנחיית רואה החשבון של העמותה נרשמים סכומי החזר : מבוקר תגובת ה

 .ההוצאות כשכר במאזן

 

התשלום לפעילים במסגרת העמותה באופן של דמי כיס והחזרי הוצאות לא : ממצא  -

כך בביקורת רשויות המס עלולה להגיע דרישה לתשלומי , אושר מראש ברשויות המס

 . מיסים

זיקה בחוות דעת של יועץ משפטי ויועץ מס בקשר לנושא העמותה מח: תגובת המבוקר 

  . כחלק מההתקשרות מול היועצים לייצוג מול רשויות המס בבית המשפט. זה

, תגובת העמותה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

אין כל סיבה שלא לפנות לאישור מראש של מס , במידה ומשוכנעים כי פועלים כשורה

זאת על מנת לנטרל את הסיכון . דבר המקובל בתחום המיסוי, הכנסה לנושאה

  .בהתנהלות מול הרשויות בבית המשפט

 

ולקבל אישורן ) ביטוח לאומי ומס הכנסה(מומלץ לפנות לרשויות המתאימות : המלצה  -

מראש לשינוי בדיווח התשלומים וכן לוודא מראש אילו רישומים וטפסים על העמותה 

 .לצורת התשלום לנהל בהתאם

הרישומים בהתאם להנחיית , כל הטפסים הוכנו על ידי יועץ משפטי: תגובת המבוקר 

  . רואה חשבון לאחר הנחיות מיועץ מס

אם רישום , התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

ך חוות יתרה מכ. אנשי המקצוע היה מושלם לא היה צורך בביקורת של רשות המיסים

הדעת שעליה מתבססת העמותה אינה חד משמעית ומציינת בפרוש כי היו מקרים בהם 

נדרשו קבוצות בליגות נמוכות  לשלם לרשויות דמי ביטוח לאומי בעבור שחקנים 

 .מסוימים
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  תשלום עבור הפגיעה בהכנסות  /החזר הוצאות לרבות הוצאות רפואיות/דמי כיס  5.2.2

  

, מוגדר התשלום לפי הכותרת לעיל, מחתימים את השחקנים לתקנון העמותה עליוהכספי בנספח 

  .וכן מוגדר הסכום לתשלום בכל חודש פעילות

  

אין כל דיווח , להבנת הביקורת לא קיימים קריטריונים לקביעת הסכומים המשולמים לשחקנים

  .אין כל סבירות לחלק מסכומי החזר ההוצאות לפי הנספח הכספי וכןעל הוצאות בפועל 

  

ותה בשנת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמהתשלומים לעל פי דיווחי העמותה לרשם העמותות 

שאר השחקנים מקבלים סכומים . ₪ 37,000לבין ₪  16,000בין לדוגמא נעו  2010הכספים 

  . נמוכים אף יותר לשנה

  

מדווחת רשימת מקבלי השכר כאשר על פי ההסכמים עם השחקנים לא לביקורת לא ברור מדוע 

  . מדובר בשכר אלא בהחזר הוצאות בלבד

  

שהוגש לרשם העמותות הוצהר כי  2010,2011בנוסף במכתב המלצות הביקורת לשנות הכספים 

  :זאת בניגוד לעובדות הבאות " רמות שכר העובדים בכלל ועובדי ההנהלה בפרט הינם סבירים"

 .פי הסכמי העבודה עם השחקנים והמאמנים אין תשלומי שכר אלא החזר הוצאות בלבדעל  .1

  .לא קיימים עובדי הנהלה המקבלים אפילו החזרי הוצאות בעמותה .2

   

זאת מהסיבה כי מאמן מחויב בתעודה ורישיון , לדעת הביקורת אין דין שחקן חובב כדין מאמן

דרש להגיע לכל אימון ומשחק של הקבוצה כמו כן המאמן נ, מכאן המאמן אינו חובב. מאמן

בדיוק כמו שהעמותה לקידום הספורט בערד (מכאן לדעת הביקורת קיימים יחסי עובד מעביד 

  ).משתלמת משכורות למאמנים של קבוצות נוער

  

חוות הדעת שעליה מתבססת העמותה אינה חד משמעית ומציינת בפרוש כי היו כאמור גם 

יגות נמוכות  לשלם לרשויות דמי ביטוח לאומי בעבור שחקנים מקרים בהם נדרשו קבוצות בל

 .מסוימים
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  ביטוח לאומי  5.2.3

  

החיסכון העיקרי של העמותה והשחקנים בהגדרת התשלומים כהחזר הוצאות ואי קיום יחסי 

  .עובד מעביד הוא בתשלומי הביטוח הלאומי

לביטוח לאומי ומאידך לא  באי הגדרת השחקנים כעובדי העמותה מחד משלמים פחות כספים

  'ביטוח לאומי לא מבטח את הפעילים לדוגמא בביטוח תאונות עבודה וכד

  

הסכנה מבחינת העירייה לדעת הביקורת היא שבתביעה של פעיל בעמותה במקרה של פציעה 

יכולה להתקיים זיקה לעירייה והיא , במידה והביטוח שמספקת העמותה אינו מספק, לדוגמא

  .מחויבת תשלומים שונים במידה והעמותה לא תוכל לשאת בהםעלולה להיות 

  

  .2012הנושא מדאיג במיוחד לאור אי קיום הוצאה על ביטוחים בעמותה בדוח הכספי לשנת 

  

  2011  2012  2013  שנה

  392,567  396,785  314,772  תשלומי שכר

  25,679  15,425  1,552  תשלומי ביטוח לאומי

  

  . לפי הטבלה ירידה חדה בתשלומי הביטוח הלאומי בין שנות המס

  

, בהגדרה כי לא קיימים יחסי עובד מעביד בין הפעילים בעמותה לבין העמותה: ממצא  -

המשמעות כי הפעילים לא מבוטחים . חוסכים כל הצדדים תשלומים לביטוח לאומי

ותה לקנות ביטוח פרטי מכאן על העמ, מבחינת הביטוח הלאומי לדוגמא בתאונות עבודה

מעבר לסיכון של . בדוח הכספי לא קיימת הוצאה עבור ביטוח 2012בשנת , למקרים אלה

גם העירייה יכולה להיות נתבעת במקרה של פציעת שחקן ועלולה לשאת , העמותה

 .בתשלומים מאחר ולא מתקיים ביטוח אחר

יתכן . 2013רק בשנת שולם  2012תשלום הביטוח לכל הפעילים לשנת : תגובת המבוקר 

  .שהתשלום היה צריך להירשם בדוח גם ללא התשלום

לדעת הביקורת במידה והיה מתרחש אירוע : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

העמותה לא הייתה מכוסה מאחר והפרמיה על הביטוח לא שולה  2012ביטוחי בשנת 

יש להקפיד על , העמותהלעניין ההצגה בדוחות . כטענת העמותה 2013אלא רק בשנת 

   .גם אלו שטרם שולמו, הצגת כל ההוצאות בשנת הדוח

 

 

יש לוודא כי מתקיים , כחלק מהפיקוח של העירייה במסגרת ועדת התמיכות: המלצה   -

  .ביטוח מתאים לשחקנים במקום ביטוחי הביטוח הלאומי
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  מס הכנסה  5.2.4

  

 באופן גורף. להם הכנסה נוספתבמסגרת הנספח הכספי נדרשים הפעילים להצהיר האם קיימת 

לא סביר , הפעילים לא ממלאים שום הערה ולא ניתן לדעת האם יש בידם הכנסה נוספת או שלא

  .להניח כי לאף אחד מהם אין הכנסה נוספת

  

במקרה של ביקורת מס הכנסה לדעת הביקורת תידרש העמותה לתשלום מיסים גבוהים בגין אי 

בים של מס הכנסה בהם מחוי 101טופסי  נוהל הביקורת בבחינתזאת על פי , ניכוי מס מהפעילים

  . המעבידים בכל המשק

  

  2011  2012  2013  שנה

  392,567  396,785  314,772  תשלומי שכר

  1,224  2,246  868  מס הכנסהתשלומי 

  

  

  : לסיכום 

  

החזר ההוצאות לפעילים בעמותה הינה בגדר /לדעת הביקורת ההתנהלות בנושא תשלומי השכר

במידה ורשויות המס יקיימו ביקורת על התשלומים ועל ההסכמים מול הפעילים בעמותה . הימור

דבר העלול לחסל , לדעת הביקורת תחויב העמותה בקנסות וחיובי מס הכנסה בסכומים גבוהים

  . ה וכן עלול לסבך את העירייהאת הפעילות בעמות

  

, לא ברור כיצד מתאפשר לעמותה לשלם ביטוח ספורטאים בדיעבד, הביטוח לשחקנים בנושא

לא היה קיים ביטוח  2013עד לתשלום הפרמיה בשנת  2012-2013המשמעות היא כי בעונת 

  .לשחקנים

  

למתנדבים אלה אין כל , )כגון מנהל הקבוצה(יתרה מכך בעמותה פעילים גם מתנדבים שונים 

גם כאן מתקיים סיכון כי באירוע ביטוחי לא יהיו מקורות לתשלום , ביטוח באמצעות העמותה

  . עבור נזקי המתנדבים
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 - 3מטרת ביקורת מספר  5.3

 .התקשרות לחברת ההסעות המשרתת את העמותה

  

  : למשחקים ואימונים לאורך השנים  הוצאות הסעות

  

  2009  2010  2011  2012  שנה

  95,820  101,926  115,289  91,951  הסעות הוצאות 

  629,403  601,924  646,154  593,209  סך הוצאות בעמותה

שיעור השכר מכלל 

  ההוצאות השנתיות

  

16%  

  

18%  

  

17%  

  

15%  

  

ענה , ההסעות המשמשת את העמותהלשאלת הביקורת שביקשה הבהרות לאופן בו נבחרה חברת 

  :ר העמותה "יו

 .עמותת הכדורגל עושה שימוש רב בהסעות לאימונים ומשחקים .1

נותרה בערד רק חברת הסעות אחת המוכנה , לאור קשיי התזרים של העמותה לאורך השנים .2

 .ואף למעלה מזה 90לעבוד עם העמותה בתנאי תשלום של שוטף 

אה סבירה בהשוואה לעלויות ההסעה של העמותה הצעת המחיר של החברה נבדקה ונמצ .3

 .לקידום הספורט בערד

  

  : עלו הממצאים הבאים  2012-2013מבדיקת מדגם חשבוניות בגין הסעות בשנים 

  

 15 -בחודש פעילות מוזמנות הסעות מבאר שבע לערד וחזרה לאימונים ומשחקי בית כ .1

 .מקומות 20מיניבוס , פעמים בחודש

 .21:00-חזרה ב 17:00שבע בשעה  בדרך כלל יציאה מבאר .2

 . כעשר פעמים בשנה, למשחקי החוץ במרכז הארץ מוזמן אוטובוס .3

  

₪  500עמדה על  2012בחברה שסיפקה הסעות עד אמצע ) ערד וחזרה- ש"ב(עלות הסעה לאימון 

ר העמותה מול חברה זו קיימת התדיינות משפטית לגבי כספים "לפי הסבר יו –) מ"כולל מע(

  .על ידי העמותה והחברה לא מוכנה להמשיך לספק שירותי הסעה לעמותהשלא שולמו 

  

  .מ"כולל מע₪  708עמדה על  2013עלות הסעה לאימון בחברה החדשה נכון לסוף 

  

  !!! 2013לסוף  2012בעלויות ההסעה מאמצע  42%מכאן גידול של 
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מהעמותה גובה  2012-2013חברת ההסעות החלה פעילותה עם העמותה בעונת : ממצא  -

 20למיניבוס ₪  708לעומת ₪  500(לעומת החברה הקודמת  42% -תשלום הגבוה ב

 .2013לסוף  2012גידול שאינו סביר גם לאור עליית מחירי הדלק בין אמצע ). מקומות

בגין חוב לחברת ההסעות הקודמת לא היה ניתן להמשיך את ההסעות : תגובת המבוקר 

יתה זולה יותר מאחר ושילבה הסעות אחרות עם העלות של החברה הקודמת הי. דרכה

  .הסעות העמותה

כמו כן . התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  .מבדיקה מול עלויות הסעה של העירייה המחיר שמשלמת העמותה גבוה במיוחד

 

עת לד. חברת ההסעות החדשה נבחרה ללא הליך של הצעות מחיר כמקובל: ממצא  -

הביקורת מאחר ותקציב העמותה מורכב ברובו מכספי ציבור על העמותה לפעול באופן 

 . שקוף ומסודר בנושא בחירת ספקים

בהשוואה . לא נמצאו חברות הסעות שהיו מוכנות להגיש הצעת מחיר: תגובת המבוקר 

 . המחיר הוא סביר, להצעת המחיר של העמותה לקידום הספורט בערד

  .התגובה אינה סותרת את הממצא: לתגובת המבוקר  התייחסות הביקורת

 

לדעת הביקורת קיימות באזור הדרום בכלל ובאר שבע בפרט מספר גבוה של : המלצה  -

מומלץ לקיים הליך הצעות מחיר ותמחור , חברות הסעה שישמחו לתת שירות לעמותה

 . להוזלת עלויות ההסעות
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 תמצית מנהלים 6

שרידות העמותה לקידום הכדורגל בערד תלויה ביכולת העמותה לגייס תרומות וכן בתמיכת 

נושא התמיכות הישירות והעקיפות הוצג בדוח ולדעת הביקורת יש לנהלו בצורה טובה . העירייה

  . יותר

התנהלות העמותה מאילוצים כספיים ואחרים הביא להצגת דוחות כספיים לא מדויקים מבחינה 

החזר הוצאות לשחקנים הינה לדעת /דמי כיס/כמו כן בחירת אופן תשלום השכר, חשבונאית

  .הימור שעלול להכניס את העמותה לחובות לרשויות המס שימוטטו את העמותה הביקורת
  : להלן עיקר ההמלצות 

מהעמותה החזר תמיכה  לשקול לדרוש לנוהל התמיכות יש 18.4בהתאם לסעיף : המלצה  6.2

 .₪ 230,000 -בסך כ 2011,2012וח בשנים העודף אשר דו בגובה

 

או לכל הפחות , מומלץ להשוות תמחור שימוש באצטדיון כמקובל בערים אחרות: המלצה  6.3

על מנת לשקף את התמיכה האמיתית , לחשב עלויות ריאליות בתחזוקת האצטדיון

 . בעמותה

אין להשוות בין ערים שכן בערד סגירת האפשרות לשימוש על ידי : תגובת העמותה 

  . העמותות ישאיר את המתקנים ללא שימוש וללא תועלת לעירייה ולתושבים

אלא , ההמלצה אינה מכוונת לסגירת הפעילות : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 .מוש במתקני העירייהלשיקוף אמיתי בדוחות העירייה והעמותות לעלות השי

 

 .בחוזה את השימוש של העמותה במתקני העירייהיש להבהיר ולהסדיר : המלצה  6.4

 

ולקבל אישורן ) ביטוח לאומי ומס הכנסה(מומלץ לפנות לרשויות המתאימות : המלצה  6.5

מראש לשינוי בדיווח התשלומים וכן לוודא מראש אילו רישומים וטפסים על העמותה 

 .שלוםלנהל בהתאם לצורת הת

הרישומים בהתאם להנחיית רואה , כל הטפסים הוכנו על ידי יועץ משפטי: תגובת המבוקר 

  . חשבון לאחר הנחיות מיועץ מס

אם רישום אנשי , התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

  . המקצוע היה מושלם לא היה צורך בביקורת של רשות המיסים

 

יש לוודא כי מתקיים , כחלק מהפיקוח של העירייה במסגרת ועדת התמיכות: המלצה  6.6

 .ביטוח מתאים לשחקנים במקום ביטוחי הביטוח הלאומי

 

  .מומלץ לקיים הליך הצעות מחיר ותמחור להוזלת עלויות ההסעות: המלצה  6.7

  

 


