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  מבקר העירייה והועדה לענייני ביקורת
  ]נוסח חדש[פקודת העיריות ב
  )2005כולל תיקונים עד אוגוסט (

   ועדות המועצהועדות המועצהועדות המועצהועדות המועצה: : : : יייירק שמינרק שמינרק שמינרק שמינפפפפ

  עדות כלליותו: 'סימן א

  

ח של מבקר "בי� חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדו� בכל דותבחר מה המועצ  )א(  .ג149
ח "ח של משרד הפני� על העיריה ובכל דו"בכל דו, המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעיריה

ח ביקורת "והיא רשאית לדו� בכל דו,  הליקויי� שהעלתה הביקורתולעקוב אחרי תיקו�, של מבקר העיריה
  .תיהוצעהה ומיהועדה תגיש למועצה את סיכו;  שהוגש לפי די�יהריל העעאחר 

את ההרכב , ככל שנית�, הרכב הועדה יהיה תוא�; א יעלה על שבעהדה לרי הועמספר חב  )ב(  
  .תנהלה לא יהיו חברי� בועדה לעניני ביקורסגניו וחברי ועדת הה, ראש העיריה; הסיעתי של המועצה

מהאופוזיציה ולא יכה� כדירקטור ) 2 (הוראות פסקהו" לבכפ,  ביקורת יהיהה לעניניש הועדיושב רא  )1(  )ג(  
לעני� סעי" זה יראו את יושב ראש הועדה לעניני ביקורת כשיי& לאופוזיציה א� ;  מבוקרניבהנהלת גו" עירו
  :לפחות כל אלה, תרבי� הי, התקיימו בסיעתו

  ;ונה מסיעתו של ראש העיריהסיעתו ש  )א(

  ;יצוג בועדת ההנהלהאי� יתו לסיע  )ב(

  ;לא מונו סגני� לראש העיריהמסיעתו   )ג(

  .ינה קשורה בהסכ� המתייחס לכהונת ראש העיריה או לניהול העיריהסיעתו א  )ד(

 עדהו האש רשביהיה יו, יעה אחת בלבד או ישנה במועצה סהלהעות כול� מיוצגות בועדת ההנהיו הסי  )2(
  : אלהות כלחפ לוב לעניני ביקורת מי שהתקיימו

  ;לההו חבר בועדת ההנהוא אינ  )א(

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

  ;ו מכה� כדירקטור בגו" עירוני מבוקרהוא אינ  )ג(

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

''''''''''''  
�"תש) 39' מס( לחוק 14' ו13 את הסעיפי� 15330'  בעמל�הל האר  *–1990 ,�  .הוראת מעבר והליחת   בעני

ביו� שבו יתקיימו הבחירות הקרובות ,  תחילתו—" וק זהח" להל� — 1998–ח"תשנ) 67' מס( לחוק 2ת סעי" ראו הפיל  **
רס� פו. (וק זהרסומו של חלאחר פ, 1965–ה"תשכ, )בחירות( לחוק הרשויות המקומיות 4 עי" ספי ל,לכל הרשויות המקומיות

  ). 110'109'  עמ21.1.1998 מיו� 1648' ח מס"ח תשנ"ס

  .ילה והוראת מעברח ת,תחולהבעני� , 2002–ב"תשס) 80' מס( לחוק 11' ו10 את הסעיפי� 15332'  בעמל�ה לאהר  ***
  
  

        עובדי העיריהעובדי העיריהעובדי העיריהעובדי העיריה: : : : ייייפרק תשיעפרק תשיעפרק תשיעפרק תשיע

  ינוי עובדי� ופיטוריה�מ: '	 אסימ

, למנות לעיריה מזכיר א� לא מונה מנהל כללי, ולפי דרישת הממונה חייבת, מועצה רשאית  )א( .167
בדר& של , מינוי לפי סעי" קט� זה יהיה של אנשי� ראויי�; כ� חייבת המועצה למנות מהנדס; ורופא וטרינר

 �  .שר למנות אד� ליותר ממשרה אחת מהמשרות האמורותואפ, )2א(מכרז פומבי בכפו" להוראות סעי" קט

  

  

למנות לעיריה מנהל כללי ובלבד שהמועצה לא , ולפי דרישת הממונה חייב, ראש העיריה רשאי  )1א(  

  יניועדה לענ
  ביקורת
  )24' מס(חוק 
  1978 "ט"תשל
  )*39' מס(חוק 
  1990 "	"תש
  

)*** 80' מס(חוק 
  2002 "ב"שסת

)** 67' מס(חוק 
  1998 "ח"שנת

)*** 80' מס(חוק 
  2002 "ב"שסת

' מס(חוק 
80 ***(
 "ב"שסת

  ידי�מינוי פק
  )11' מס(חוק 
  1971"א"תשל
  )24' מס(חוק 
  1978 "ט"תשל
  ) 77' מס(חוק 
  2001 "א"תשס

) 88' תיקו	 מס(
  2004"ד"תשס

) 95' תיקו	 מס(
  2005"ה"תשס

) 95' תיקו	 מס(
  2005"ה"תשס
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  .מינתה מזכיר

למשרה מהמשרות הנקובות , שעליה� למנותו, לא תמנה המועצה ולא ימנה ראש העיריה אד�  )2א(  
לא , ולעני� מנהל כללי, י שועדת המכרזי� לבחירת עובדי� בכירי� בחרה בובתוספת החמישית אלא את מ

ימנה ראש העיריה אלא את מי שועדת המכרזי� לבחירת עובדי� בכירי� אישרה את כשירותו והתאמתו 
  .לתפקיד

  .משרה מלאהבר ק מביהתמנה לעיר, בהחלטה ברוב חבריה, המועצה  )ב(  

  

  :ר עיריה אלא א� כ� נתקיימו בו אלהה ולא יכה� אד� כמבקלא ימונ  )ג(  

  ;דהוא יחי  )1(

  ;ב ישראלהוא תוש  )2(

  ;הורשע בעבירה שיש עמה קלו�הוא לא   )3(

 לאר3 'או מוסד להשכלה גבוהה בחו3 בישראל    תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהההוא בעל  )4(
  ; רואה חשבו�או שהוא עור& די� או, ה בישראלמוסד להשכלה גבוה, עני� זה ל,שהכיר בו

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

י� מדעילה או בגו" דומה אחר של רשימת מועלה פו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנההוא אינ  )6(
  .ודדה בבחירות לרשות המקומיתמהתש

� עברו עשר ה בשו� עיריה אלא א� כבקר עירייכה� כמ אל� כחבר מועצה לא ימונה ומי שכיה  )1ג(  
  .שני� מתו� כהונתו כחבר מועצה

למש& כל תקופת , לא יכה� כמבקר אותה עיריה,  מועמד בבחירות למועצת העיריהמי שהיה  )2ג(  
  .אליה היה מועמד שצהועכהונתה של אותה מ

רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של אד� אשר לא נתמלא בו , )ג(וראות סעי" קט� על א" ה  )ד(  
א� הוא רכש נסיו� במש& , כמבקר העיריה, )ג(י" קט� לסע) 5 ('ו) 4(ות � התנאי� המנויי� בפסקאאחד מ

  .1992'ב"נשת, תיעשר שני� בעבודת ביקורת בגו" ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימ

בהתייעצות ע� שר המשפטי� וע� שר , השר; תמנה גזבר לעיריה, בהחלטה ברוב חבריה, המועצה  )1 (**)ה(  
  .יקבע תנאי� לעני� כשירות ופסלות לכהונה לגזבר, האוצר

תמנה המועצה ממלא מקו� לגזבר לתקופה שלא תעלה על , נבצר מהגזבר זמנית למלא את תפקידו  )2(
תמנה המועצה , חדל הגזבר למלא את תפקידו וטר� מינתה המועצה גזבר אחר במקומו; שלושה חודשי�

ל� רשאי השר להארי& תקופה זו בתקופה נוספת שלא תעלה על ואו; ממלא מקו� לגזבר לתקופה כאמור
ובלבד שנוכח כי המועצה נוקטת את כל הפעולות הדרושות למינוי גזבר וכי הארכה , שלושה חודשי�

ההוראות לפי פקודה זו החלות לגבי גזבר יחולו ג� לגבי ממלא ; כאמור דרושה לש� השלמת הלי& המינוי
  .תנאי הכשירות למינוי ופיטורי�, דרכי המינוילמעט ההוראות לעני� , מקומו

, רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי תמנה מבקר, ונה כי המועצה אינה ממנה מבקרראה הממ  )א( .א167
  .נקוב בצוזמ� הה &תו, 167כאמור בסעי" 

רשאי הממונה למנות מבקר לעיריה ולקבוע את , ה המועצה אחרי הצו תו& הזמ� האמורלא מילא  )ב(  
  .ושכר

  

  . יקבלו את המשכורת שתקבע המועצה167תמנו כאמור בסעי" אנשי� שנ  .168

  

  ).בוטל(  .169

                                                

 לעני� תחולה 2004'ד"תשס, )תיקוני חקיקה (2004לשנת הכספי�  לחוק המדיניות הכלכלית 86סעי" '  ר**
  .והוראות מעבר

'ד"תשס, )תיקוני חקיקה (2004 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספי� 86סעי" ' לעני� מועד מינוי גזבר ר
2004.  

  )39' מס(חוק 
  1990 "	"תש
  )54' מס(חוק 
  1995 "ה"תשנ

  )54' מס(חוק 
  1995 "ה"תשנ

)(*) 80' מס(חוק 
  2002 "ב"שסת

  )57' מס(חוק 
  1995 "ה"תשנ

  )57' מס(חוק 
  1995 "ה"תשנ

  )54' מס(חוק 
  1995 "ה"תשנ

  אמועצה של
  קרמינתה מב

  )54' מס(חוק 
  1995 "ה"תשנ

  ) 80' מס(חוק 
  2002 "ב"תשס

) 88' תיקו	 מס(
  2004"ד"תשס

) 95' תיקו	 מס(
  2005"ה"תשס

  משכורת
  )24' מס(חוק 
   1978 "ט"תשל

  )24' מס(חוק 
  1978 "ט"תשל
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ה�  שיש עלירות למש167ריה רשאי למנות לעיריה עובדי� שלא הוזכרו בסעי" ראש העי  )א(  .170
  .הקצבה בתקציב המאושר

  

  

, למעט המנהל הכללי, שיתלרבות למשרות המנויות בתוספת החמי, ה אד� לעובד עיריהלא יתמנ  )ב(  
 �אלא לאחר שראש העיריה או מי שהוא הסמי& לכ& הכריז על המשרה בפומבי על פי כללי� לפי סעי" קט

  ).ג(

במהל& מינוי למשרה המנויה בתוספת החמישית או למשרת פקח תונח לפני ועדת המכרזי� הדנה   )1( )1ב(  
�, ל המועמד בעבירה שבשל אופייה הרשעה ש קיו�חוות דעתו של היוע3 המשפטי של העיריה בדבר, בעני

& מינוי למשרת יוע3 משפטי תונח לפני ועדת לבמה; מש בתפקידי לשוא ראו הי� אחומרתה או נסיבותיה
החליטה ; על ידי היוע3 המשפטי של משרד הפני�, דעת כאמורת המכרזי� לבחירת עובדי� בכירי� חוו

;  אד� למשרה כאמוריי� מינונתחליט המועצה בע, 3 המשפטיועדת המכרזי� בניגוד לחוות דעתו של היוע
  ;חלא תפקידי פיקו הממיריהעברה ש מ  לרבות נושא'" פקח", בפסקה זו

ובאישור ועדת הפני� ואיכות , שפטי�המבהתייעצות ע� השר לביטחו� הפני� ושר , �שר הפני  )2(
ל רש חוות דעת היוע3 המשפטי שוספי� שלגביה� תידנ �הסביבה של הכנסת רשאי לקבוע בעלי תפקידי

  ; )1( כאמור בפסקה העיריה

� ובאישור ועדת הפני� ואיכות הסביבה של הכנסת שפטיטחו� הפני� בהתייעצות ע� שר המהשר לבי  )3(
  .ר קיו� הרשעה של מועמד כאמור בסעי" זהדביקבע דרכי מסירת מידע ב

 מכרז קבע בתקנות כללי� בדבר דרכיי, סביבה של הכנסתה תשור ועדת הפני� ואיכובאי, השר  )ג(  
�הילערות שש משרות וסוגי מקבועאמור ל כותקנורשאי הוא בת, א� בדר& כלל וא� לסוגי משרות, רטיוופ 
  .חובת מכרז, בתנאי� שיקבע, א תחולל

ה קוסעל משרות שלה� מתקבל אד� באמצעות לשכת תע) ב( חובת מכרז לפי סעי" קט� לא תחול  )ד(  
   'ט"תשי, תעסוקהלפי חוק שירות ה

1959.  

ת מבקר העיריה ימנה עובדי� ללשכת מבקר העיריה בהתא� לתקני� שיקבע מכסהב הריראש העי  )ה(  
תקני� לפי סעי" קט� זה ייקבעו ). ד(עד ) א( פי האמור בהוראות סעיפי� קטני� 'שר הפני� בתקנות ועל

  .יתנ השהיבצבתחומה של העיריה ובגודל תק, בידי השר בהתחשב במספר התושבי�

ה עובד ולא יכה� אד� כעובד ביקורת בלשכת מבקר העיריה אלא א� כ� התקיימו בו לא ימונ  )1ה(  
  ). 4(עד ) 1)(ג(167הוראות סעי" 

ו של לאשר מינוי, בהסכמת מבקר העיריה, רשאי ראש העיריה, )1ה(וראות סעי" קט� על א" ה  )2ה(  
א� רכש ניסיו� במש& שבע שני� בעבודת ביקורת ) 4)(ג(167 אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעי" אד�

  . 1992 'ב"תשנ, בגו" ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית

יות ועואול� ה� יקבלו הוראות מקצ, שכת מבקר העיריה דינ� כשאר עובדי העיריה לובדיע  )ו(  
  .ממבקר העיריה בלבד

אלא בכפו" , לא בהסכמתו של מבקר העיריהש, ק שירותו של עובד אצל מבקר העיריהלא יופס  )ז(  
  ).1(א171להוראות סעי" 

  .  עובד המבצע פעולת ביקורת'" תרוקיב עובד", הבסעי" ז  )ח(  

  :קידי המבקרואלה תפ  )א(  .א170

בידי , עשו כדי�נ, 1965 'ה" תשכ,והבניה התכנו�   לרבות פעולות לפי חוק, � פעולות העיריהלבדוק א  )1(
  ; והחסכו�  תו& שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות , לעשות�  &מוסמה

  ;ת פעולות עובדי העיריהלבדוק א  )2(

טוהר המידות , � סדרי הבוח� והוראות הנוהל הנהוגי� בעיריה מבטיחי� קיו� הוראות כל די�לבדוק א  )3(
  ; והחסכו� היעילות  ועקרונות

רכושה והחזקתו  תרימשועיריה הת כספי ק א� דרכי החזקודולב יהלת חשבונות העיר הנהר אתלבק  )4(
  .מניחות את הדעת

עובדי� וי דרכי מינ
  עובד ביקורתוכשירות 

  ) 24' מס(חוק 
  1978"ט"שלת

  ) 77' מס(חוק 
   2001"א"תשס
  ) 80' מס(חוק 
  2002"ב"תשס

  ) 77' מס(חוק 
  2001 "א"תשס

) 82' ו	 מסקתי(
  2002"ג"תשס

) 95' תיקו	 מס(
  2005"ה"תשס

  )*39' מס(חוק 
  1990 "	"תש
  )**54' מס(חוק 
  1995 "ה"תשנ
  ) 80' מס(חוק 
  2002 "ב"שסת

)** 80' מס(חוק 
  2002 "ב"שסת

   )80' מס(חוק 
  2002 "ב"תשס

  )*39' מס(חוק 
  1990 "	"תש
  

  )*39' מס(חוק 
  1990 "	"תש
  

)** 80' מס(חוק 
  2002 "ב"שסת

  מבקרתפקידי ה
  )11' מס(חוק 
  1971 "א"תשל
  )24' מס(חוק 
  1978 "ט"תשל
  

) 88' תיקו	 מס(
  2004"ד"תשס

) 95' תיקו	 מס(
  2005"ה"תשס
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תיעשה ג� לגבי המועצה הדתית שבתחו� העיריה וכ� לגבי כל ) א(לפי סעי" קט� הבקורת   )ב(  
 התאו ת לגביב� השנתי כדי יותר מעשיריציתק בקר� או גו" אשר העיריה משתתפת, מוסד, מפעל, תאגיד

גו" עירוני "למי שעומד לבקורת לפי סעי" קט� זה ייקרא להל� . נת תקציב או משתתפת במינוי הנהלת�ש
  ".מבוקר

''''''''''''  
  . 2002–ב"תשס) 80' מס( לחוק 11עבר בסעי"  הוראת מאהר  **
   

את נושאי הביקורת , יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, )א(אמור בסעי" קט� בכפו" ל  )ג(  
   'בתקופה פלונית ואת היק" הביקורת 

  ;יקול דעתו של המבקרעל פי ש  )1(

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

ובלבד שמספר הנושאי� לביקורת לא יעלה על שני נושאי� לשנת , רישת הועדה לעניני ביקורתעל פי ד  )3(
  .עבודה

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

� הצעת תקלרבות, ויגיש לראש העיריה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתויריה יכי� מבקר הע  )ה(   ,
 היק" הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזי� מהתקציב. במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה

 תקציבה דלכפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבי� בתחומה של העיריה ובגו, תי של העיריההשנ
  .השנתי

יש כפי שהג, ו בהצעות התקציב והתק� של לשכת מבקר העיריהנוד� והמועצה יספיועדת הכ  )ו(  
  .תינהשבמסגרת דיוניה� בהצעת התקציב , אות� מבקר העיריה

חברי , ראש המועצה הדתית וסגניו, עובדי העיריה, חברי המועצה, ריה וסגניוראש העי  )א(  .ב170
ימציאו למבקר , של כל גו" עירוני מבוקרוחברי� ועובדי� , עובדי המועצה הדתית, המועצה הדתית

ו למבקר תנ לדעת מבקר העיריה דרוש לצרכי הביקורת וירשא �תומ& שברשכל מס, תועל פי דריש, העיריה
 �  .וע בהבקההעיריה כל מידע או הסבר שיבקש בתו& התקופה הקבועה בדרישה ובאופ

לכל מאגר מידע ,  ביצוע תפקידולצור&, עיריה או עובד שהוא הסמי& לכ& תהיה גישהלמבקר ה  )ב(  
 אתכל תוכנת עיבוד נתוני� אוטומטי של העיריה או של המשרתי� תוני� ול בסיס נלכל, בשמוחמו רגיל א

  .העיריה או של גו" עירוני מבוקר

 מבקר העיריה ועל עובדי� מטעמו המגבלות הקבועות לע יחולו,  פי די�'דע החסוי עללגבי מי  )ג(  
  .המורשי� לטפל באותו מידעבחוק או לפיו לגבי 

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

''''''''''''  
  .תחילהבעני� , 2002–ב"תשס) 80' מס(חוק ל) ג(10סעי"  אהר  **
   

ל מועצת ש הדו יוזמ� מבקר העיריה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיביצוע תפקילצור& ב  )ה(  
בישיבה שאינה סגורה רשאי ; העיריה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גו" עירוני מבוקר

  .וידבבד מעול ידי עוות נוכח א" עי להאהו

לא , וח יוגש אחת לשנההד; גיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שער&המבקר י  )א(  .ג170
יפרט ,  פעולותיואתר בקבדוח יסכ� המ;  באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח1 'יאוחר מ

ת הדוח לפי סעי" קט�  בעת הגש;את הליקויי� שמצא וימלי3 על תיקו� הליקויי� ומניעת הישנות� בעתיד
אות סעי" קט� זה כדי לפגוע בהוראות אי� בהור; תרוקימציא המבקר העתק ממנו לועדה לעניני בי, זה

  ].לבומשנוסח  [1958 'ח"תשי, ב לחוק מבקר המדינה21 'א ו21סעיפי� 

 ח"ורת דוקבי המבקר להגיש לראש העיריה ולועדה לעניני יאשר) א (אמור בסעי" קט�בנוס" ל  )ב(  
יקורת דרשו ממנו דה לעניני בעוהעל ממצאי ביקורת שער& בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או 

�  .לעשות כ

ורת את י ביקנינעח המבקר יגיש ראש העיריה לועדה ל"שה חדשי� מיו� קבלת דותו& שלו  )ג(  

  )*39' מס(חוק 
  1990 "	"תש
  )53' מס(חוק 
  1995 "ה"תשנ
  

  )24' מס(חוק 
  1978 "ט"תשל
  

)** 80' מס(חוק 
  2002 "ב"שסת

  )24' מס(חוק 
  1978 "ט"תשל

  )* 39' מס(חוק 
   1990 "	"תש
)** 80' מס(חוק 
  2002 "ב"שסת

  )*39' מס(חוק 
  1990 "	"תש
  

  מכי�המצאת מס
  ידעומסירת מ

  )*39' סמ(חוק 
  1990 "	"תש
  ) 80' מס(וק ח

  2002 "ב"תשס

  קרח המב"דו
  )24' מס(חוק 
   1978 "ט"תשל
  ) 80' מס(חוק 
  2002 "ב"תשס
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  .ח בצירו" הערותיו"א לכל חברי המועצה העתק מהדויצמיו ח"על הדו הערותיו

אישור ח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו ותגיש למועצה ל"עניני ביקורת תדו� בדוהועדה ל  )ד(  
לא הגיש ). ג(סעי" קט� ב רומאכ שנמסרו לה הערות ראש העיריה ו�מי� את סיכומיה והצעותיה תו& חדשיי

עצה תגיש למותדו� הועדה בדוח המבקר ו,  על הדוח עד תו� התקופה האמורהיוראש העיריה את הערות
;  העיריה לועדהאת סיכומיה והצעותיה עד תו� חמישה חודשי� ממועד המצאתו על ידי מבקר רולאיש

לזמ� לדיוניה נושאי משרה , בכ& &רוצ הא� ראת, ותיה רשאית היא והצעהומיכסיבטר� תשלי� הועדה את 
  .ח"ל גו" עירוני מבוקר כדי לאפשר לה� להגיב על הדו ששל העיריה או

� ובדוח וחד בה� מייי� מ� היו� שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיי� המועצה דיותו& חדש  )1(  )ה(  
  ;המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומי� או ההצעות כאמור

או , )ד( התקופה כאמור בסעי" קט� �ות דע ומיה והצעותיה לחברי המועצהכ סיתה הועדה אלא הגיש  )2(
ימציא המבקר עותק הדוח לכל , לא המציא ראש העיריה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירו" הערותיו

  .ועד הגשתו לראש העיריהודשי� ממה תדו� בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חחברי המועצה והמועצ

לפני שחל" המועד שנקבע , ו תכנו אח מ� האמורי� בסעי" זה או חלק ממנו"וד �דא לא יפרס�  )ו(  
, ואול� מבקר העיריה או ראש העיריה רשאי, יהריעולא יפרס� ממצא בקורת של מבקר ה, להגשתו למועצה

  .להתיר פרסו� כאמור, עדהבאישור הו

הוא צד לעשיית , יסוד להניח שראש העיריה או היוע3 המשפטי של העיריה העיריה קרהיה למב  )ז(  
יעביר המבקר את העני� במישרי� לידיעת , 1977 'ז"תשל, לחוק העונשי�' סימ� ב' עבירה לפי הוראות פרק ה

  .מבקר המדינה

א ל, דולוי תפקי שהכי� מבקר העיריה במיוא איצוסמ& אחר שה דעת או כל מחוות, מבקרדוחות ה  .1ג170
  .א& לא יהיו פסולי� בשל כ& לשמש ראיה בהלי& משמעתי, ישמשו ראיה בכל הלי& משפטי

שמונה לפי הוראת ,  עובדי העיריה החברי� בצוות לתיקו� ליקויי�–" הצוות", בסעי" זה  )א( .א1ג170
  ). חוק מבקר המדינה–בסעי" זה ] (נוסח משולב [1958'ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) ב(א21סעי" 

הצוות ידו� בדרכי� ובמועדי� לתיקו� ליקויי� שנמצאו בדוח שהגיש מבקר העיריה ושנדו� על   )ב(  
  .ובדרכי� למניעת הישנות� של ליקויי� בעתיד, לפי העני�, )2(או ) 1)(ה(ג170ידי המועצה לפי סעי" 

לראש העיריה בתו& שלושה חודשי� מיו� שדוח מבקר העיריה נדו� הצוות יגיש את המלצותיו   )ג(  
  .וידווח לוועדה לעניני ביקורת על יישו� המלצותיו אחת לשלושה חודשי�, על ידי המועצה

ובלבד שינמק דחיה זו לפני מבקר העיריה , ראש העיריה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוי�  )ד(  
  .לא יאוחר משלושה חודשי� לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות, בכתב, והוועדה לעניני ביקורת

  .ב לחוק מבקר המדינה21'א ו21אי� בהוראות סעי" זה כדי לגרוע מהוראות סעיפי�   )ה(  

  

, אלא א� כ�, רטופי אל) א(167ריה שנתמנה לפי סעי" יע הבדעו, בכפו" להוראות סעי" זה  )א(  .171
לאחר שניתנה הודעה כדי� לכל חברי המועצה , שיבת המועצההוחלט על כ& בי, לפי המלצת ראש העיריה

�  .שיבה באותה ישדבר הפיטורי� יידו

  

  .רשאי ראש העיריה לפטרו, )2א(167מנהל כללי שנתמנה לפי סעי"  )1א(  

אלא לפי המלצת ראש העיריה ובאישור , ר היוע3 המשפטי לעיריה שהוא עובדה או הגזברלא יפוט  )1(  )ב(  
לאחר שניתנה הודעה כדי� לכל חברי המועצה שדבר הפיטורי� , של שני שלישי� מחבריההמועצה ברוב 

  ;יידו� באותה ישיבה

  

לאחר , � מחבריהאלא באישור המועצה ברוב של שלושה רבעי, ר מבקר העיריה שהוא עובדהלא יפוט  )2(
  . ישיבהבאותה דו�י ישניתנה הודעה כדי� לכל חברי המועצה שדבר הפיטורי�

הגזבר או היוע3 המשפטי לעיריה אלא , יהבקר העירל במועצה החלטה לפיטוריו של מלא תתקב  )ג(  
  .�ילאחר שניתנה לה� זכות לשאת לפני המועצה את דבר� בעני� הפיטור

וסבר הגזבר כי ההחלטה לפטרו התבססה על ) 1)(ב(החליטה המועצה לפטר גזבר כאמור בסעי" קט�   )1(  )1ג(  
רשאי הוא לפנות לועדה שימנה השר לעני� סעי" קט� זה בבקשה לבחו� את החלטת , טעמי� שאינ� עניניי�

  )*39' מס(חוק 
  1990 "	"תש
  ) 80' מס(חוק 
  2002 "ב"תשס

  )*39' מס(חוק 
  1990 "	"תש
  ) 80' מס(חוק 
  2002 "ב"תשס

  ) 80' מס(חוק 
  2002 "ב"תשס

  )*39' סמ(חוק 
  1990 "	"תש

  ) 80' מס(חוק 
  2002 "ב"תשס

  נו חומר שאי
  ראיה
  ) 80' מס(חוק 
  2002 "ב"תשס

  צוות לתיקו	 ליקויי�
) 103' תיקו	 מס(

  2005"ה"תשס

  ובדי�פיטורי ע
  בכירי�
  )39' מס(חוק 
  1990"	"תש
) 95' תיקו	 מס(

  2005"ה"תשס
) 104' תיקו	 מס(

  2005"ה"תשס

  ) 80' מס(חוק 
  2002 "ב"תשס

) 88' תיקו	 מס(
  2004"ד"תשס

) 104' תיקו	 מס(
  2005"ה"תשס

  ) 80' מס(חוק 
  2002 "ב"תשס

) 88' תיקו	 מס(
  2004"ד"תשס

) 95' תיקו	 מס(
  2005"ה"תשס
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ושמספר� , בועדה יהיו חברי� נציגי השר ונציגי שר האוצר שימנו השרי� מבי� עובדי משרדיה�; המועצה
שהחלטת , נוכחה הועדה לאחר שנתנה הזדמנות לראש העיריה להשמיע את טענותיו; ייקבע בידי השר

  .רשאית היא לבטל את החלטת המועצה, ינה נובעת משיקולי� עניניי�המועצה א

לבדוק הא� פעל גזבר שלא , מיזמתה או לבקשת ראש העיריה, רשאית) 1(הועדה האמורה בפסקה   )2(
�לאחר , רשאית היא, מצאה הועדה כי גזבר פעל כאמור; בהתא� להוראות פקודה זו או להוראות כל די

ראש העיריה ; להמלי3 לפני מועצת העיריה לפטר את הגזבר, שמיע את טענותיושנתנה לגזבר הזדמנות לה
שבה , ישיבת מועצה לעני� פיטוריו של הגזבר,  ימי� מיו� קבלת המלצת הועדה כאמור14בתו& , יכנס

, החלטת המועצה לפיטוריו של הגזבר לפי פסקה זו תתקבל; תינת� לגזבר הזדמנות להשמיע את טענותיו
לא החליטה המועצה על ; ברוב של חברי המועצה הנוכחי� באותה ישיבה, )1)(ב(ת סעי" קט� על א" הוראו

  .רשאי השר להורות על פיטוריו לאחר ששקל את החלטת המועצה, פיטוריו של הגזבר

ג� על השעיית מבקר , בשינויי� המחוייבי�, יחולו) 1ג('ו) ג(, )ב(סעיפי� קטני� הוראות   )ד(  
  .יוע3 המשפטי לעיריההגזבר או ה, העיריה

 למשמעת לפי חוק הרשויות המקומיות  בית די�סעי" זה אינו בא לגרוע מסמכותו שלהאמור ב  )ה(  
בשל עבירת משמעת , פיטוריו של עובד עיריה שסעי" זה ד� בובדבר  סוקפ ל,1978 'ח"תשל, )משמעת(

  .ק האמורחוכמשמעותה ב
  

  שבונות ובקורתח: 'סימ	 ב

  

לעיי� במסמכי העיריה ולדרוש מאת , בכל עת, ילוי תפקידיו רשאי רואה החשבו�לצור& מ  )א(  .219
ל מידע והסבר הדרושי� לו וכ� כ, הב דיד העיריה או מכל בעל תפקובמע, המחבר המועצ,  העיריהראש

  .רשאי הוא לדרוש כל מסמ& של העיריה מאת המחזיק בו

אשר בה יידונו , ועדת הביקורתועדת הביקורתועדת הביקורתועדת הביקורתושל צה עומשבו� יוזמ� להשתת" בכל ישיבה של הרואה הח  )ב(  
�אה לו בנוגע  שנרהסבר או דעההוי למסור כל יהיה רשאו, חשבונות שביקר או שמסר עליה� די� וחשבו

  .בונותשח �תולא

כי יש בפעולות העיריה משו� סטיה מהוראות ,  הביקורתכתאגב ערי, ר רואה החשבו�היה סבו  )ג(  
התפטרות או פרישה של רואה ; על כ& לממונה על החשבונותח ידוו, 1985–ה"תשמ, חוק יסודות התקציב

  .יו� חובתו לפי סעי" קט� זהו מק אותרטופי לכדתו אי� בה� סקת העסקהחשבו� מתפקידו או הפ

  .מלא אחר הדרישה לחייב, ש כאמור בסעי" זהמי שנדר  )ד(  
  

        שונותשונותשונותשונות: : : : עשרעשרעשרעשרפרק ששה פרק ששה פרק ששה פרק ששה 

  לליותכ תוראוה: 'סימ	 ב

  

איש איש , בר מועצה אחרח וא היסג� ראש עיר, עיריהש ראל וכ� כ, ריהבשירות עי ל העובדכ  .341
  .כאד� העובד בשירות הציבור, יראוהו לעני� כל די� פלילי, בתחו� חובותיו

יחול על פקידי עיריה ועובדיה כאילו ה� , 1947, ודת שיפוט בתי משפט השלו� לפק18סעי"   .342
  .עובדי המדינה

  

אמור לעני� פעולתו תקנות כ. נות בכל עני� הנוגע לביצועה של הפקודה להתקי� תקהשר רשאי  .347

 שלה ינח שהוא מגיש טעונות אישור הועדה לעניני ביקורת המד"דו ב או לעני� הטיפולמבקר העיריהמבקר העיריהמבקר העיריהמבקר העיריהשל 
  .הכנסת

  

        יהיהיהיהתוספת שנתוספת שנתוספת שנתוספת שנ

  )136סעי" (

) 88' תיקו	 מס(
  2004"ד"תשס

חובותיו , וסמכויותי
ואחריותו של רואה 
החשבו	 חוק הסדרי� 

  1996–ז"תשנ

  צהחברי מוע
  ,עיריהועובדי ה
  בור יעובדי הצ

  ידי	 עובד
די	 העיריה כ

  עובדי המדינה
  מסויימי�לעניני� 

  1964–ד"ט תשכ"ת

  תקנות
  )*39' מס(חוק 
  1990–	"תש
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        בר ישיבות מועצה והנוהל בה�בר ישיבות מועצה והנוהל בה�בר ישיבות מועצה והנוהל בה�בר ישיבות מועצה והנוהל בה�תקנו� בדתקנו� בדתקנו� בדתקנו� בד

  

        דיוני� מיוחדי�דיוני� מיוחדי�דיוני� מיוחדי�דיוני� מיוחדי�    ::::שרשרשרשרעעעע''''����ייייננננשששש    פרקפרקפרקפרק

ח השנתי שהגיש הגזבר שיהיה לכל המאוחר חודש "ריה יקבע מועד לדיו� מיוחד בדוראש העי  )א( .59

ח מבקר המדינה יהיה באופ� ובמועדי� הקבועי� " ובדומבקר העיריהמבקר העיריהמבקר העיריהמבקר העיריהח "הדיו� בדו; לאחר הגשתו
  .קודהג לפ170עי" בס

שלא  הבי� בישישיתקי, ריה יקבע מועד לדיו� מיוחד בהצעת התקציב ובהיטל הארנונותראש העי  )ב(  
�  .מ� המני

ריה יגיש למועצה לפחות פע� בשנה די� וחשבו� על המצב בכל תאגיד שהעיריה ראש העי  )ג(  
  .ח זה" דרישה של חבר המועצה יקויי� דיו� בדוולפי, משתתפת בו

  .לעני� ימי השבוע יחולו ג� על דיוני� לפי סעי" זה) ג('ו) א(4סעי" הוראות   )ד(  
 

  ,שבונותדיני� וח
  ציבהצעות תק
  נונותוהיטל אר

  1981–א"תשמ' תק
  )*39' מס(חוק 
  1990–	"תש

  ))))20202020' ' ' ' מסמסמסמס ( ( ( (קקקקווווח
  1976–ו"תשל
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   ניהול מלאי ומצאי בעירייהח בדיקה בנושא"דו
           

  הקדמה )1

כתוצאה משיטות הרישום החשבונאיות . בא להציג מצב לא תקין הנמשך בעירייה שנים רבות, ח זה"דו

. אינו מקבל ביטוי בספרי הרשות, ניהול מערכות האינוונטר והמלאי של הרשות, הקיימות ברשויות מקומיות

היא שרכוש רב של העירייה אינו מאותר בצורה מסודרת ותמיד קיים המשמעות . לא ביטוי כמותי ולא כספי

סיכוי . העירייה תפנה מתקציביה לרכישת טובין חדשים, חשש שבמקום להשתמש בציוד או מלאי קיימים

נוכח הידע הרב שהיה גלום במערכות " קונטרה"התעורר עם תחילת הבניה של מערכו , לטיפול בנושאים אלה

צוות שהוקם וכלל את מנהל האחזקה ומנהלת הרכש . ה מהן נבנתה המערכת העירוניתהמסחריות של התוכנ

בנה כללים לקיטלוג וניהול מלאי ואינוונטר אולם מנהלי המערכת לא , ולווה באופן שוטף על ידי המבקר

  .התחשבו בהם והמצב נוצר כפי שהוא מוצג להלן

  רקע )2

כל אחת ממחלקות .  צרכי המחלקות המשתמשות במלאינעשית כבר שנים רבות על פי, פריסת מחסני העירייה

מאחר . מחזיקה ומנהלת מחסן משל עצמה לטובת הצרכים המחלקתיים, אחזקה ותברואה, גינון: ע"השפ

אין שום ביטוי לתנועות מלאי בספרי , נרשמות בספרי העירייה כהוצאה מיידית, ופעולות רכש עבור מלאי

 המהווים רכוש קבוע – )אינוונטר(מצאי סתבר שאין אבחנה בין פריטי מ, אשר לאופי פריטי המחסן. העירייה

 המהווים טובין לשימוש שוטף – מלאילבין פריטי ..) מחשבים, כלי עבודה, כגון ריהוט(שנרכש לשנים רבות 

). 'ברזים וכו, צבעים, פריטים מתכלים, כלי כתיבה, ניר למכונות צילום: כגון(במהלך שנת כספים אחת 

האבחנה בין .  מהפריטים המטופלים במחסן80%ת כללית ניתן להעריך שפריטי מצאי מהווים כ מהתרשמו

 צורת הטיפול המחסנאי בשני סוגים עיקריים אלה של פריטי -פריטי מצאי לפריטי מלאי חשובה ביותר שכן 

  .  שונה לחלוטין- המחסן 

) יות אם ייושמו המלצות ועדת ברנעכגון זו שאמורה להיות מיושמת ברשויות המקומ(שיטת רישום נכונה 

מאחר והם מהווים ,  מאתר לאתר או להשאיללהעביראלא ) כהוצאה (נפק אין למצאיגורסת שאת פריטי ה

אלא כאשר הם נגרעים בשל , לעולם את המערכת הרישומית" עזוב" לא אמורים למצאיפריטי . רכוש קבוע

 באחריותה של ועדת הרכש תיוחד שצריך להיעשו היא טיפול ממצאיפעולת גריעת . או שבר, בלאי טבעי

  . מצאיוהבלאי אשר מתכנסת לצורך זה במיוחד ומאשרת גריעה של פריטי 

  . להוצאות של המחלקות הצורכות בהתאם לסעיף תקציבי שנקבע-  על פי דרישה -  יש לנפק מלאיאת פריטי ה

אישורים של ועדת , צעות מחיר בעיקר טיפול בה–עוסקת בעיקר בנושאי רכש , מחלקת הרכש והמחסנים

אך עקב אי קיומה , מנהלת הרכש ממונה על המחסנים. הזמנות מספקים ולאחר מכן טיפול בחשבוניות, רכש

, כפופים למנהלי המחלקות, המחסנאים. מקדישה מעט מאד זמן לתפקידה זה, של מערכת רישום פריטים

  . שיטות העבודה במחסנים שונות והבקרות הפיזיות רופפות
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כשם שכל נושאי הגביה העירוניים . מקצועית כוללת, טיפול במלאים הוא נושא שיש לבחון מבחינה מערכתית

כך ניתן לנהל את כל ניהול המלאי ,  כספיםתשמומחיותה טיפול בגביי, מנוהלים באמצעות מחלקה אחת

  .העירוני במחסן אחד ולמנוע כפילויות וכאבי ראש מיותרים

  הדרישות החוקיות )3

, ניהול מחסנים, הסדר רכישות(תקנות העיריות  החוקי לטיפול בטובין נמצא בפקודת העיריות בהבסיס

     1998- ח"התשנ( רישום וניהול טובין

 ובעלי תפקידים אחרים בנושא מנהל רכש ואספקה ושל ועדת רכש ובלאימגדירות את פעולתם של , התקנות

 טובין בני – מצאילבין , מצאים במחסן של עירייה טובין הנ– מלאיהתקנות מפרידות בין . ניהול מלאים

  .קיימא שאינם מאוחסנים במחסן של העירייה

  :להלן הדרישות החוקיות כפי שהן מפורטות בתקנות והצגת המצב בעירייה לגביהן

מערכת ) 1: (עירייה תנהל פנקס באחד מן האמצעים הנמצאים המפורטים להלן" .3 כללי' פרק ב  .א

אין מערכת עיבוד נתונים לניהול  לעירייה – "…ית מרכזית לניהול טוביןעיבוד נתונים אוטומט

המערכת עדיין בשלבים ". קונטרה" ורק השנה הוחל בהרצת מודול ראשוני של מערכת טובין

  . העירייה והליכי הטיפול בה איטיים מאדיאינה מותאמת לצורכ, ןראשוניים של לימוד ותיקו

יקבע לגבי כל מחסן , בתאום עם הגזבר,  רכש ואספקהמנהל) "א(15 ניהול מחסנים' פרק ד  .ב

מנהל רכש ) ב. (בעירייה את סוגי הטובין שיאוחסנו בו ואת רמת המלאי של כל סוג כאמור

יקבע לגבי כל מחסן בעירייה את סוגי הטובין שיאוחסנו בו ואת רמת , בתאום עם הגזבר, ואספקה

ודא שכמות הטובין שבמחסן תהיה בהתאם מנהל רכש ואספקה יו) ג. (המלאי של כל סוג כאמור

כל מחסן מטופל באחריות .  הביקורת לא מצאה שתכנון כזה נערך בעירייה– "לרמת המלאי שנקבע

 אין  נתונים על סוגי הטובין –למנהל רכש ואספקה ולגזבר . מנהל המחלקה שאותה הוא משרת

  .ורמות המלאי של הטובין לא במהלך השנה ולא בנקודות זמן כלשהן

יזהה את הטובין , ןלפי העניי, מנהל המחסן או רשם המצאי". 16 סעיף – זיהוי טוביןל "כנ  .ג

 טרם הושלמה הקמתו של קטלוג פריטים מלא ואין – "שבאחריות ויגדירם לפי הקטלוג האחיד

לצורך ניהול הרכש השתמשו עד לא . עדיין זיהוי מלא של כל פריטי המלאי והמצאי בקטלוג הפריטים

רבים מהם ללא תנועה וכפילויות שנבעו , טלוג פריטים היסטורי שכלל כעשרים אלף פריטיםמזמן בק

  .מטעויות בהגדרת שם הפריט

את , מנהל המחסן יציין ליד מקום אחסונו של כל פריט במלאי" 17 סעיף – איתור הטוביןל "כנ  .ד

 במערכת מדפים  סידור הפריטים מחייב אחסונם– "16מספרו הקטלוגי ואת תיאורו כאמור בתקנה 

כמו כן יש לציין . חד ערכית שתהיה רשומה בכרטיס הפריט" כתובות"ותאים מזוהה על פי רשימת 

לא קיימת מערכת , במחסני העירייה. ליד מקום האחסון  של הפריט את זיהויו בקטלוג הפריטים

 .איתור מאחר וגם הקמת הקטלוג טרם הושלמה
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 של ת  החוזר מבליט את הבעייתיו– בנושא מצאי 3/2004ל "חוזר מנכל משרד הפנים העביר את "מנכ

 שיטת המזומנים המתוקנתהשיטה החשבונאית הנהוגה כיום בהן . ניהול מלאי ומצאי ברשויות המקומיות

כתוצאה משימוש בשיטה הקיימת . ועדת ברנעאמורה להיות מוחלפת בשיטת דיווח חדשה על פי המלצות 

נרשמות כהוצאה שוטפת ללא , וקניות פריטים למלאי" (ספרי החשבונותנעלמות ההשקעות ברכוש הקבוע מ"

החוזר מפרט את הדרישות העכשוויות בניהול מצאי על ידי ). קביעת ערך כספי ליתרות המלאי בסוף השנה

פיקוח ומעקב אחר , כי לאי קיומו של רישום מסודר"החוזר מדגיש . עד להחלפת השיטה, רשויות מקומיות

, מקרנים, מחשבים, ריהוט: כמו כלי עבודה יקרים, )וברי העלמות(עיתים הם יקרים פריטי מצאי של

עלולות להיות השלכות כספיות ניכרות והשפעה על מצבה הכספי של ' מכשירי וידיאו וכד, טלוויזיות

  ".הרשות

  :ל "כפי שנרשמו בחוזר הנ) רכוש קבוע (מצאילהלן פרוט הדרישות החוקיות לניהול 

  

  .בפנקס הטובין, נהל רישום מרוכז של המצאי בעירייה על יחידותיה ירשם המצאי  )א(

  .בסימול שככל האפשר אינו ניתן למחיקה,  יסומן בסמל העירייהמצאיה  )ב(

כפי שיורה ,  תופיע ברשימת העירייה כיחידת רישום עצמאיתמצאיכל יחידה בעירייה שבה קיים   )ג(

  .אשר תצוין במספר זיהוי נפרד, מצאירשם ה

 . באותה יחידהמצאיינהל רישום ה, שמונה לכך, ו עובד יחידהמנהל יחידה א  )ד(

  

רואי החשבון מטעם משרד הפנים . "ל כתקופת התארגנות להשלמת הרישומים" נקבעה בחוזר הנ2004שנת 

 ולדווח על חריגות 2004יונחו לבצע ביקורת על קיום הוראות החוק הללו בעת ביקורת הדוחות לשנת 

  ."מהנדרש
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 יםמונחים בסיסי )1

". טובין הנרכשים עבור עירייה ואינם מסופקים ישירות ליחידות הצורכות" הכוונה  ל– מלאי  )א

שבו " פנקס טובין"פריטים כאלה מאחסנים במחסן ומנהלים עבורם מערכת רישום מיוחדת הכוללת 

יש לרשום תנועות של קבלת פריטים ותנועות של ניפוק פריטים באופן שיאפשר חישוב יתרת הפריט 

  . עתבכל

.  רשימת מספרי זיהוי חד ערכיים של כל פריטי מלאי ומצאי המנוהלים בעירייה– קטלוג אחיד  )ב

" עץ קטלוג"טיבו של . הקטלוג מהווה מפתח לחיפוש מאפייני פריט או תנועות פריט לפי הצורך

 .ידידותי למשתמש משליכה איכותית על כלל המערכת

ונים הממוחשב שבו רשום כל פריט המנוהל בקטלוג זהו בסיס הנת,  בשפה המודרנית- פנקס טובין   )ג

תנועות של קבלת פריטים ותנועות של ניפוק פריטים באופן שיאפשר חישוב יתרת הפריט , הפריטים

 .בכל עת 

טובין מוגדרים . טובין בני קיימה שאינם מאוחסנים במחסני העירייה"על פי הגדרת התקנות  – מצאי  )ד

שִאילה או רשיון לרבות כאלה שנתרמו , נמסרו לה דרך שכירות שבבעלות העירייה או שןכמיטלטלי

 .או שנרכשו מכספי תרומה

 .עובד העירייה שמונה לנהל רישום מצאי של טובין בעירייה– רשם מצאי  )ה

ששמשו מחלקות שונות בעירייה ויצאו ) אינוונטר( מדובר בדרך כלל בפריטי מצאי שונים גרוטאות  )ו

גריעת ": על פי התקנות. עבירם למחסנים ולחצרות שמסביבםמשימוש או הוחלפו ומישהו דאג לה

תיעשה רק באישור ועדת , או השבתה או מכל סיבה אחרת, פריט מצאי מהרישום בשל אובדן

ערכו של הפריט ייקבע בהתאם למחיר השוק של פריט זהה חדש בעת הגשת , רכש ובלאי

 ".ח"הדו

כאשר הספק מעביר את .  ההזמנה מן הספקמתחיל בעת ביצוע,  הליך הטיפול באינוונטר- רכישה  )ז

בעבר נהגו לרשום את קנית . יש לרשום את הפעולה בספרי העירייה, הפריט עם החשבונית

האינוונטר כהוצאה שוטפת וחייבו כרטיס הנהלת חשבונות שאפיין את התקציב ממנו נמשך המימון 

נתקבלו , ול חשבונאי מצטברתכיום לאחר החלטת משרד הפנים לעבור לשיטת ניה. לפריט האינוונטר

נקבע שרשימות האינוונטר יכללו פרטים על הנכסים שיכללו .  הוראות להכין רשימות של אינוונטר

כמו כן נקבע שיש לחשב פחת על הנכסים ולנהל רישום של הפחת שנצבר . גם את עלות רכישתם

   .במשך שנות חיי הנכס

כאשר הם מאבדים את ערך , י הנכס שלהם פריטי אינוונטר מפסיקים את חי-  יציאה משימוש  )ח

באחריות מנהל ). 'מקדחות שהושבתו וכו, שולחן שנשבר, מחשב שיצא משימוש(השימוש בהם 

הרכש להכין רשימה של הפריטים המיועדים לגריעה מרשימות האינוונטר ולהגיש אותה לאישור 
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 כי הועדה – היה מיותר –ההליך שהעברת בזמנו במועצת העיר וערך זמן רב (ועדת הרכש והבלאי 

  ). כזו מעצם הקמתה ואין צורך באישור נוסף

 זו פעולה שיש לבצע במערכות ניהול מצאי ואינוונטר לצורך מחיקת פריטים שיצאו - גריעה  )ט

יש לרכז את הפריטים המיועדים להורדה מרשימות האינוונטר במקום . משימוש מרשימות המצאי

אפשר למכור את הרכוש או , ור על ידי ועדת הרכש ובלאילאחר האיש. סגור ולהכין רשימה שלהם

 בעת ביצוע הליך כזה יש לדאוג .רשם המצאיהאחראי לטיפול בהליך זה הוא . להשמיד אותו

  .שמבקר העירייה יהיה נוכח

נתקבל אישור ועדת רכש ,  לפעולה זו ניתן לגשת רק לאחר שלפריטים שנגרעו– מכירת גרוטאות  )י

במקום נפרד מתחום מחסני העירייה האחרים ונערכה רשימה מסודרת של , תובלאי והם רוכזו פיזי

מארגנים סיור , פונים למספר קונים פוטנציאליים. מדובר בהליך דומה להליך של רכש. כל הפריטים

 .בשטח שבו מרוכז הציוד ומקבלים הצעות שיוצגו בפני ועדת רכש ובלאי לצורך בחירת הקונה

 ספירת ךתיער, בסוף שנת הכספים, אחת לשנה לפחות"בתקנות קובע ש) א(26סעיף  - ספירת מלאי   )יא

מנהל רכש ואספקה אחראי לספירה שתיערך בפיקוח . בכל מחסני העירייה) להלן הספירה(מלאי 

הגזבר ישווה את תוצאות הספירה ליתרות " נקבע ש27בסעיף ". מבקר העירייה ובהשתתפות הגזבר

, יעביר הגזבר בכתב, אמה בין תוצאות הספירה ליתרה כאמור אי התההיית. הרשומות בפנקס הטובין

את כל הנתונים בצירוף הסברים בכתב מאת מנהל המחסן ומנהל רכש ואספקה , לוועדת רכש ובלאי

 ".על פשר ההפרשים

תיערך ספירת , אחת לשנה במועד שיקבע רשם המצאי" בתקנות קובע ש33סעיף  -ספירת מצאי    )יב

 בשינויים המחויבים 28 ו 27, )ג(-ו) א(26 המיועד לכך בהתאם לתקנות מצאי בכל יחידה לפי טופס

 עובד העירייה שמונה לנהל רישום מצאי של טובין –רשם המצאי " (וממצאיה יועברו לרשם המצאי

 ) .בעירייה

להטיל : "נתקבלה החלטת ממשלה כדלקמן, 1997 בעת הדיון על תקציב המדינה לשנת – ועדת ברנע  )יג

נציג משרד , קים צוות בראשות גורם חיצוני מקצועי ובהשתתפות נציג משרד הפניםעל שר הפנים לה

ת כספיים של "אשר יגיש הצעה לקביעת מתכונת חדשה לעריכת דוחו, האוצר ושלושה רואי חשבון

, ועדה כזו" רשויות מקומיות שתכלול גם דיווח מלא על פעולות באמצעות תאגידים עירוניים

ל "היא הגישה המלצותיה לשר הפנים ולמנכ. מונתה על ידי שר הפנים, עאמיר ברנ. בראשות פרופ

הועדה המליצה לשנות את שיטת הדיווח הכספי לשיטה של .  והם אימצו את ההמלצות2/7/98 -ב

נקבע שיישום מלא של ההמלצות בכל . מדידה חשבונאית על פי צבירה מלאה בשיטת ההקבצה

ם ההמלצות מתבצע חלקית בדוחות כספיים מבוקרים של יישו, בפועל. 2004הרשויות יחול משנת 

  .סוף השנה ועדיין אין לו ביטוי במערכות ניהול הספרים העירוניות
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  תמצית הממצאים )2

 .אינו מניח את הדעת,  מצב ניהול פריטי מצאי ומצאי ואופן רישומם- כללי   )א

 אחזקה ומים ותברואה ,ע גינון"כל אחת ממחלקות השפ. אין מערכת מרכזית לניהול מחסנים בעירייה  )ב

 .מחזיקה ומנהלת מחסן על פי ראות עיניה

  . ללא כפילויות של הפריטים, מסודר ומוסכם, אין קטלוג אחיד  )ג

  . פריטי מלאי ומצאי מעורבים יחד ואין אבחנה ביניהם  )ד

  .אין מערכת רישומית לניהול ורישום תנועות מלאי ומצאי  )ה

  ).יפול בהזמנה וקניה של טוביןט(במחלקת רכש ומלאי מטפלים בעיקר בנושאי רכש   )ו

  .לא מקיימת ישיבות לפסילת רשימות מצאי שנגרע, ועדת רכש ובלאי  )ז

 .העירייה לא מינתה רשם המצאי כנדרש בחוק  )ח

  .לא מכירים את תפקידם ולא קיימים נהלים כתובים לעבודת מחסנאי, עובדי המחסן  )ט

 ופשרות לפקח שעובדים לא ייקחאין א. אין הגבלה על כניסת עובדים לשטח מחסני תברואה וגינון  )י

  .לשימושים לא מורשים וללא רישום) כלים וציוד(פריטי מלאי או מצאי 

מספר אנשים מחזיקים מפתחות . לעובדי המחסן אין אחריות בלעדית לשלמות הפריטים במחסן  )יא

  .למחסן

 .ערך הבקרה כתוצאה מהספירות נמוך. הספירות השנתיות של מלאי ומצאי אינן מלאות  )יב

  . כפי שנדרש על ידי משרד הפנים–ערכות לקראת יישום המלצות ועדת ברנע בנושאי מלאי אין ה  )יג

 

  יישום שינוי שיטת הדיווח הכספי ברשויות מקומיות )3

שיש להם ) ועדת ברנע(החלטות לשינוי שיטת הרשום והדיווח הכספי , אמץ בשנים האחרונות, משרד הפנים

מבחינת ניהול מלאי יתבטא הדבר בניהול מלאי תמידי ). ינוונטרא(נגיעה משמעותית בנושא ניהול מלאי ומצאי 

הוא ) אינוונטר(המצאי . השינוי הוא מהותי יותר, לגבי ניהול מצאי). ן"כנראה בשיטת ממ(בערכים כספיים 

יהיה צורך , על פי השיטה החדשה. רכוש קבוע שיש לנהל אותו מבחינת זיהוי של פרטים ועלות לכל נכס

הנכס עד גריעתו מסיבות של " חיי" כל נכס כדי לנהל חישובי פחת מצטברים ולעקוב אחר במעקב אחר פרטי

הטבעת מספר מזהה על הנכס וניהול רשימות מפורטות , ניהול רשימת מצאי ידרוש בעתיד. השבתה או מכירה

  .בערכי כסף וזיהוי מיקום כל פריט

  ממצאים )4

 כנדרש רשם מצאיוונטר ואין מינוי של מאחר ובמחסני העירייה לא מנהלים רשימות מלאי ואינ  )א

פרט לשמירה פיזית של .  אינן מניחות את הדעת–שמירת ואחזקת רכוש העירייה נוצר מצב ש, בחוק

. מהן יתרות המלאי ופריטי האינוונטר, לא ניתן לדעת בשום רגע נתון, הפריטים במחסנים סגורים

. גנים ובתי ספר,   בחדרי משרדים-חסנים מחוץ למ) אינוונטר(כמו כן לא מנהלים רשימות של מצאי 

הדבר החשוב , בעקבות האמור לעיל. אין אפשרות לדעת אם פריטים נגנבו או נזרקו לאחר שהושבתו
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הוא לקבוע לוח זמנים להפעלה מהירה ככל האפשר של מערכת ניהול מחסנים סגורה , ביותר כעת

של ועדת רכש ובלאי כועדת בלאי אי תפקודה . שתאפשר פיקוח ובקרה על מלאים ואינוונטרים

מוסיף לחומרת המצב ולאחריות האישית של בעלי התפקידים , )להלן). ראה ז(לנושא גריעות מצאי 

  .שאינם מקיימים את דרישות החוק המוטלות עליהם

אחזקה ומים ותברואה , ע גינון"כל אחת ממחלקות השפ. אין מערכת אחידה לניהול מחסנים בעירייה  )ב

אין קשר בין המחסנאים וקיימת אפשרות של כפילות . ת מחסן על פי ראות עיניהמחזיקה ומנהל

 . פריטים וריבוי נהלים

, קטלוג פריטים אחיד ומוסכם על כולם. ללא כפילויות של הפריטים, מסודר ומוסכם, אין קטלוג אחיד  )ג

ילות כפ. יש לכך השפעות על ניהול המערכת, הוא לב המערכת וכל זמן שאינו מטופל ומוסכם

יוצרת מבוכה אצל העובדים וגורמת לפתיחה נוספת של פריטים מיותרים והכבדה , פריטים בקטלוג

  )1(. עקב אי בהירות על העובדים

במשך השנים שהביקורת מלווה את קליטת . פריטי מלאי ומצאי מעורבים יחד ואין אבחנה ביניהם  )ד

בהבנת ההבדל המשמעותי בין שני מתגלים קשיים של עובדים ומנהלים , מערכת המיחשוב בעירייה

הוצאתו הרישומית ממדף . פריט מלאי הוא פריט מתכלה המיועד לשימוש שוטף. סוגי הפריטים

שלא ניתן לניפוק ) 'ריהוט וכד, ציוד( ופריט מצאי הוא רכוש קבוע ניפוקהמחסן נעשית בפעולת 

  . שלו" חיי הנכס"ם סיום  אגריעהאו ב,  בין מחסניםהעברהוהוצאתו הרישומית מהמדף נעשית או ב

נעשה ניסיון להפעיל , בשנה האחרונה. אין מערכת רישומית לניהול ורישום תנועות מלאי ומצאי  )ה

הותקן ציוד מיחשוב במחסנים ויש . אך הניסוי מתנהל באיטיות, "קונטרה"מודול ראשוני של מערכת 

אינדקס ,  העירייהיורכאך המודול אינו מותאם לצ. התחלה של פעולות ניפוק וכניסה של מלאי

אמנם נקבע רפרנט לליווי . הפריטים אינו מושלם וטרם הוחל בסידור מדפים וקביעת מודל איתור

  )1(. אך פעילותו כמעט לא מורגשת, הקליטה מטעם חברת התכנון

טיפול בהזמנה וקניה של (במחלקת רכש ומלאי שמים את רוב הדגש והמאמצים בעיקר בנושאי רכש   )ו

לבניית נהלי , שמשקיע ממרצו להקמת האינדקס,  עזרתו של מנהל מחלקת האחזקהלולא). טובין

לא הייתה חלה כל התקדמות בטיפול , עבודה ולהטמעת פעולות המחסנים העירוניים במודול קונטרה

  .רפה וכמעט שאינה קיימת, ההיענות מצד חברת התוכנה. בנושא מחסנים ומלאי

החוק קובע מפורשות . בות לפסילת רשימות מצאי שנגרעכמעט לא מקיימת ישי, ועדת רכש ובלאי  )ז

בפועל לא מתקיימות .  תועבר לאישור ועדת הרכש בתפקידה כועדת בלאימצאישכל גריעה מ

לשטחי המחסנים ללא ) 'גנים וכו, בתי ספר(ציוד שנגרע מועבר מאתרי העירייה . ישיבות כאלה

  . ותמנע גנבותרשימות מסודרות וללא שום בקרה מסודרת שתבטיח גריעה
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רשם המצאי אמור לטפל בכל תנועות פריטי המצאי . העירייה לא מינתה רשם המצאי כנדרש בחוק  )ח

למרות שמדובר . לפקח על הימצאותו ולנהל רישום ומעקב מסודרים, בין אתרי העירייה השונים

1.לא דואגת העירייה למנות אדם מתאים לתפקיד, בתפקיד חשוב ואחראי
 

מצב זה תלוי . מכירים את תפקידם ולא קיימים נהלים כתובים לעבודת מחסנאילא , עובדי המחסן  )ט

  .כל זמן שלא נקלטת מערכת רישומית לניהול מחסנים, בטיפול בממצאים האחרים וימשך

 ואין אפשרות לפקח שעובדים לא ייקח. אין הגבלה על כניסת עובדים לשטח מחסני תברואה וגינון  )י

הנושא הזה צריך להיפתר . לשימושים לא מורשים וללא רישום) ודכלים וצי(פריטי מלאי או מצאי 

  .מצאי/באמצעות נהלים מסודרים שיופעלו בסיום הרצת מערכת המלאי

מספר אנשים מחזיקים מפתחות . לעובדי המחסן אין אחריות בלעדית לשלמות הפריטים במחסן  )יא

הוא תמיד . ן מאחריותאת עובד המחס" משחרר"קיום מספר אנשים בעלי מפתחות למחסן . למחסן

  .יכול לטעון שמישהו לקח את הפריט שחסר

עד להקמה של , אשר לפריטי מלאי. לא נערכות ספירות שנתיות למלאים ולמצאי כנדרש בחוק  )יב

רק כאשר ניתן יהיה . אין טעם בעריכת ספירות למרות הדרישה בחוק, מערכת ניהול ורישום מחסנים

 במדפי המחסן והמחסן יהיה מסודר וערוך לספירה ניתן ת שמציגים יתרות אמיתיות"להפיק דוחו

יש להטיל את האחריות על בעלי התפקידים שאחראים , אשר לפריטי המצאי. יהיה לערוך ספירות

 .ת ורשימות מסודרות של הפריטים שבאחריותם מדי שנה"לשימוש במצאי והם אמורים להגיש דוחו

  . כפי שנדרש על ידי משרד הפנים–ושאי מלאי אין הערכות לקראת יישום המלצות ועדת ברנע בנ  )יג

  

  סיכום )5

 הוחל 2004בשנת .  לעירייה אין מערכת לניהול מלאי ומצאי– ניהול ורישום פריטי מלאי ומצאי  )א

 העירייה והוחלף יאך הוא לא התאים לצורכ, בהרצת מודול של רישום תנועות פריטי מלאי ומצאי

 .במודול אחר שטרם נבדק

, נוצרת בתהליך גריעת מצאי חשיפה מהותית,  מבחינת קיום בקרות– ) מצאיגריעת(טיפול בבלאי   )ב

 .לכן יש להקפיד על הטיפול על פי דרישות החוק והנהלים

היא , גם אם התכנסה כועדת בלאי,  הועדה מתכנסת אך ורק כוועדת קניות– ועדת רכש ובלאי 1

 . לא דנה אף פעם ברשימות של פריטים שיועדו לגריעה מהמצאי

יש לרכז את הפריטים המיועדים ,  לפני שנפגשים עם קונים פוטנציאלים–רת גרוטאות מכי 2

. להכין רשימה מפורטת של הפריטים שעומדים למכירה, מכירה במקום נפרד מהמחסנים/לגריעה

  ).'מטילי ברזל וכו, …קורות עץ באורך: ניתן לרשום, כשלא ניתן לאפיין את מקור הרכוש(

זו תהיה , אך גם אם יקיימו את דרישות החוק, חוק דורש קיום ספירות כאלה ה– ספירות מלאי ומצאי  )ג

ברכה לבטלה מאחר ולא קיימת מערכת ניהול ורישום של מלאים ומחסנים שתאפשר השלמת תהליך 

                                                
  .ח"נעשו תיקונים לאחר מועד הדו 1
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ל הן יהיו חסרות תועלת שכן לא ניתן לקיים את השוואת ממצאי "גם אם יערכו ספירות כנ. הבקרה

  .ריכים להיות ברשימות שאינן קיימותהספירה עם ערכי המלאי שצ

  המלצות הביקורת )6

האם להמשיך בשיטה הבזבזנית של מחסנים . על העירייה לקבוע מדיניות ברורה לגבי ניהול מחסנים  )א

. מבוזרים שכל אחד מהם דורש משאבים ואנרגיות תוך קיום סיכון ודאי של כפילות באחזקת פריטים

י שיפעל בצורה מקצועית ויעילה וישרת את כל צרכי או לקבל החלטה על קיום מחסן אחד מרכז

 .מחלקות העירייה

יש לקבוע נהלי עבודה כתובים וברורים לגבי ניהול פריטי מלאי ופריטי , לאחר קביעת המדיניות  )ב

ל משרד הפנים והערכות לשינוי שיטת הדיווח "מצאי כנדרש על פי החוק ובהתאם לדרישות מנכ

 .הכספי כפי שאומצה על ידו

היום נמצא בסדר ". קונטרה"לקדם את הטיפול במודול רישום תנועות מלאי ומצאי במערכת יש   )ג

 . העירייהיעדיפות נמוך ואינו מתאים לצורכ

. רשם המצאי צריך לקיים מעקב שוטף אחר מיקום פריטי המצאי. יש למנות רשם מצאי כנדרש בחוק  )ד

הוא צריך לרכז את , פסילהבכל פעם שמועברים פריטי מלאי פסולים ממוקדי הרשות לצורך 

 .הרשימות של הפריטים ולדאוג לכנס ישיבה של ועדת הרכש והבלאי

חייבת להתכנס לדיון ברשימות מצאי סמוך ככל האפשר למועד שבו מגיעים , ועדת רכש ובלאי  )ה

  .למחסנים פריטי מצאי שהוצא משמוש ונגרע על ידי גורמי רשות ובתי ספר
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  ח"ר לאחר כתיבת הדותגובות מבוקרים והערות המבק

כל המשתתפים קיבלו . נתקיימה פגישה עם הגזבר וכל העובדים שקשורים לממצאים, ח"לאחר כתיבת הדו

עדיין " קונטרה"ח ובתום הפגישה ביקשו לדחות את פרסומו לאור העובדה שמערכת ה"לעיון את טיוטת הדו

  .ח יכול לגרום לפיתוח נזק רב"בחיתוליה ופרסום הדו

מונתה , בין היתר. ח"מופיעים סעיפים שנמחקו מאחר וחלו שינויים לאחר מועד כתיבת הדו, ח"בגוף הדו

. נפתחו תחנות עבודה במחסנים ונערכות פעולות של הכנסת טובין וניפוקם, אחראית לנושא מלאי ומצאי

. 2005ח הביקורת בגין שנת ,יסקרו בדו, פעולות אלו
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  .בדיקה מיוחדת במועדוניות יום

 תקציר. 1

ת והעובדת "הקבסי, נעשתה לאחר שבישיבה עם מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, הבדיקה במועדוניות

שאחראית על ) כנראה על בסיס מידע שמיעתי(הועלה חשש , הסוציאלית האחראית להפעלת המועדוניות

שיועד " הריבוע הכחול" בכרטיס האשראי המיוחד של רשת - השתמשה , קניות המזון באחד המועדוניות

בסיום . לא זכו לקבל מזון ראוי, ילדי המועדונית,  לצרכיה וכתוצאה מכך-לקניות מזון עבור המועדונית 

הבדיקה הקיפה את שלושת המועדוניות . הוחלט לערוך בדיקת פתע בכל המועדוניות עוד באותו יום, הישיבה

חראית צוות מהמחלקה ת וא"גם הקבסי, בצוות הבדיקה השתתפו מלבד המבקר. שהופעלו באותה עת

בכל מועדון נבדקו חשבונות הקניה האחרונים ונעשו השוואות למצאי הפריטים . לשירותים חברתיים

נרכשו , חסרו חלק מהפריטים שנרשמו בחשבוניות ולדברי אם הבית, נמצא שבמועדונית אחת. הקיימים

על סמך . ח חלקי"הוצא דו, בעקבות הבדיקה ותוצאותיה.  לצרכים פרטיים- ברשות ובידיעת האחראים 

הועברו למחלקת החינוך , בהמשך. החליטה הנהלת העירייה להגיש תלונה במשטרה נגד אם הבית, הבדיקה

המבוססים על הסכם העקרונות " סקר הבקרה הפנימית"שאלונים זהים של , ולמחלקה לשירותים חברתיים

בדיקת . 1994במשרד העבודה משנת בין המחלקה לביקור סדיר במשרד החינוך והשירות לילד ולנוער 

תוצאות הבדיקה והתשובות . העלתה שקיימת חשיפה במערך הפיקוח על המועדונית, התשובות שנתקבלו

 . שמשו בסיס להמלצות הביקורת במסמך זה, שנתקבלו לסקר

  רקע חוקי . 2

את יום העירייה מפעילה שלוש מועדוניות משפחתיות טיפוליות במיתחם בתי ספר במטרה להאריך 

הבסיס להפעלת המועדוניות היה מסמך הבנות בין מי . הלימודים של ילדים שבאים מרקע משפחתי בעייתי

שהיה אז שר החינוך אמנון רובינשטיין לבין מי שהייתה שרת העבודה אורה נמיר שעל בסיסן הוצאו בשנת 

משרד החינוך לבין השירות  עקרונות בצורת הסכם כתוב בין המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה ב1994,

בהסכם נקבע שהפיקוח יהיה .  לילד ולנוער באגף לשירותים אישיים וחברתיים במשרד העבודה והרווחה

כמו כן נקבע כי צוות ההיגוי המשותף שהוקם ". תוך תיאום עם השירות לילד ולנוער"של משרד החינוך 

  :ידון ויעקב בנושאים הבאים, לצורך זה

  .מועדוניותתכנון פריסתן של ה .1
 .קביעת הדרכים לאיתור אוכלוסיות יעד .2

 .יחליט בקשר למדיניות הפעלת המועדוניות .3

 .יעסוק בטיפול הניתן למשפחות הילדים במועדוניות על מנת לשפר את תפקודן בנושא חינוך הילדים .4

 .תכנון השתלמויות לעובדי המועדוניות .5

  
. יסודי ומתבגרים, קדם יסודי. לקים לשלש קבוצות כשהם מחו17 עד 4תוחם את הגילים , גיל הסיכון שנקבע

  ).12 עד 6בערד פועלות מועדוניות כאלה רק לקבוצת הגיל היסודי (

לימודית וחברתית של הילדים למניעת , התנהגותית, המטרה בהפעלת המועדוניות היא לשפר הסתגלות רגשית

המטרה תושג על ידי .  ה והקהילהללא ניתוקם מהדינמיקה של המשפח, נשירתם בטרם עת ממערכת החינוך
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התוכנית היא .  ילד בקבוצה שיטופלו על ידי שני מחנכים קבועים15הקמת קבוצות ילדים קבועות עד 

יוקם צוות .  שעות שבועיות משעת סיום הלימודים עד שעות הערב36יומיומית והפעלת המועדוניות תמשך כ 

  .ישלח למועדוניתמי מהילדים במערכת , בינמקצועי מקומי אשר ימליץ

  : הפעולות שיבוצעו במועדונית הן 

  .יצירת קשר אמון חיובי בין ילדים למבוגרים .1
 .שיפור אינטראקציה של הילדים בינם לבין עצמם .2

 .עזרה בהכנת שיעורי בית .3

תוך קיום דיון של . הלימודיים והחברתיים, הכנת תוכנית התקדמות לכל ילד על פי צרכיו הרגשיים .4
 .בשנה על ידי צוות המועדונית והמנחה פעמים 3לפחות 

 .עידוד לחוגים ולשימוש בספריות. העשרת עולמם הרוחני והתרבותי של הילדים .5

 . ילדיהםישיתוף ההורים והגברת מודעותם לצורכ .6

  
עם חדר גדול לפעילות חברתית ושני חדרים לעבודה בקבוצות , נדרש להיות מרווח ומאוורר, מבנה המועדונית

כלי אכילה והגשה וכן שירותים , כלים להכנת ארוחות או חימומן, גז, ך במטבח מצויד במקרריש צור. קטנות

  .ומקלחות בגודל מתאים

  :להלן הדרישות לצוות מועדונית

 עבודה עם ילדים בעלי חסכים ןבמשרה מלאה בעל הכשרה בחינוך וניסיו) אחראי(מדריך מרכז  .1
  .רגשיים וחינוכיים

הוא . ל"רצוי שיהיה בעל כישורים כנ, )משרה¾ או לפחות (מלאה במשרה ) אם בית(מדריך שני  .2
 . והכנת הארוחותןניקיו, ישתתף בפעילות החינוכית וידאג לסדר

משרה שיקבל את האחריות על הליווי והטיפול בהורי ילדי המועדונית ¼ סוציאלית ב ) ת(עובד .3
וישמור איתם על קשר העובד צריך להכיר את הילדים ומשפחותיהם . והקשר שלהם עם ילדיהם

כמו כן ינתב את הקשר בין צוות המועדונית ומשפחות . ב"עדכני ושוטף באמצעות ביקורי בית וכיו
 .הילדים

 

נקבע שהצוות ישתתף בהשתלמות לאורך שנת הלימודים ובהשתלמות מרובה בחופשת הקיץ באחריות 

  .משרד החינוך ובשיתוף משרד העבודה והרווחה

  .הצוות המלווה את פעילות המועדוניות להלן הדרישות לגבי 

. ל" רב בעבודה עם ילדים מהרקע הנןבעל ניסיו, פסיכולוג או יועץ חינוכי,  איש מקצוע בכיר–מנחה  .1

הוא יהיה אחראי על עבודת צוות המועדונית בהתאם לעקרונות שנקבעו במסמך ויקיים קשר שוטף עם 

וינחה את צוות המועדונית בקשר לאינטראקציה יעקב , במסגרת תפקידו. ס והעובדת הסוציאלית"הקב

המנחה יהיה שותף . שלהם עם הילדים וייעץ בכל הבעיות הטיפוליות והחינוכיות בהן נתקל הצוות

 .ס"שבה יהיו שותפים צוות המועדונית והעו, בהפקת תוכנית עבודה אישית לכל ילד

שזקוקים למועדונית מבתי הספר תפקידיו לאתר את הילדים . אחראי על הפעלת המועדונית –ס "הקב .2

כמו כן ישתתף . ס אחראי לקיום הקשר בין בית הספר למועדונית"הקב. ומגורמים נוספים בקהילה

ס בדיונים שנערכים בבית הספר לגבי העברת ילדים למסגרות חילופיות וייצג את צוות "הקב

 . בדיון על התלמידיהיה כלי מרכזי ומשמעותי, ס לועדת השמה"המידע שיביא הקב. המועדונית
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 של המועדונית בכל CASE MANAGERהעובד הסוציאלי יהיה חלק מצוות המועדונית וישמש כ  .3

יכיר את הילדים , העובד הסוציאלי. הנוגע לעבודה עם הורי הילדים והקשר בינם לבין הילדים

ב את הקשר כמו כן ינת. 'ומשפחותיהם וישמור איתם על קשר עדכני ושוטף באמצעות ביקורי בית וכו

 .בין צוות המועדונית ומשפחות הילדים

  

זהו צוות מורחב שמתכנס לפחות שלש פעמים בשנה וכולל : צוות היגוי יישובילהלן ההוראות שנקבעו לגבי 

, מנהל הרווחה החינוכית, מנהל המחלקה לשירותים חברתיים, מנהל המחלקה לחינוך: אנשי חינוך ורווחה כגון

הצוות הזה יקבע את מדיניות . השירות הפסיכולוגי וגורמים נוספים רלבנטים, הספרס ונציגי בתי "ס עו"קב

  'צרכי פתיחת מועדוניות חדשות וכו, הפעלת המועדוניות

  

ס כנציגי היישוב ואת המנחה מטעם "ס והעו" הוא יכלול את הקבצוות היגוי מצומצםלהלן הוראות לגבי 

ים המתקבלים למועדונית ולקבל החלטות על ילדים שעוזבים תפקידו של הצוות לאתר את הילד. משרד החינוך

הוא יתכנס מספר פעמים בשנה באופן . הצוות הזה יבנה תוכנית אישית לכל ילד ולקבוצה כולה. את המועדונית

  .קבוע ויעקב אחר התקדמות הילדים

  

ן התקינה והשוטפת הם אשר יפקחו על פעולת.  יעשה על ידי מפקחי הביקור הסדיר– הפיקוח על המועדוניות

  .של המועדוניות

  
 המצב הקיים בערד. 3

במקום ללכת מבית הספר .  ד-  מועדוניות המשמשות קליטת ילדים קשי יום מכיתות א3בעיר מופעלות 

שעות הפעילות . מקבלים ארוחה חמה בצהרים וארוחת ערב חלבית בסוף היום, הם באים למועדונית, הביתה

מקבלים הילדים סיוע בהכנת שיעורי הבית , במהלך השהות במועדונית. 18:00 עד שעה 13:30הן משעה 

שמשמשת " מפעלי ים המלח"והעשרה בנושאים שונים ופעילויות שונות שממומנות מתרומות של חברת 

שאחראית לפעילות , אחת מהן מדריכה. כל מועדונית מאוישת בשתי עובדות. כמאמצת של המועדוניות

ההפרדה בתפקידיהן אינה מוחלטת והן .  שמבצעת את הקניות ומכינה את הארוחותסייעת, במועדונית והשניה

 –המועדוניות פרוסות בבתי ספר וקולטות בדרך כלל תלמידים מאותו בית ספר . מסייעות כצוות אחת לרעותה

 קולטת גם ילדים מבתי ספר אחרים, עקב מיקומה במרכז העיר, המועדונית בלבאות. חלמיש ולבאות, אבישור

 ).יעלים, עופרים(

 תמצית הממצאים. 4

 .לא נקבעו נהלים כתובים להפעלה מסודרת של המועדוניות  .א

הפיקוח על מפעילות המועדוניות נופל במשותף על קצינת ביקור סדיר ועל עובדת סוציאלית שכל אחת   .ב

עשה אין גורם ניהולי והפיקוח שנ, כתוצאה מכך. מהן כפופה למחלקה אחרת ויש לה תפקידים אחרים

 .בשטח אינו מספק
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כדי לכסות , טענה שניתן לה אישור הממונים לערוך קניות לצרכים פרטיים, מדריכה באחת המועדוניות  .ג

 . הוצאות אחרות שהיא עושה לטובת המועדונית ואינן מאושרות

לא קיימת היררכיה ברורה בין מפעילי המועדונית למחלקות החינוך והשירותים החברתיים באופן   .ד

 .ועדונית תדע בדיוק מי אחראי עליה ישירותשעובדת מ

קובע שמפקחי הביקור הסדיר יפקחו על הפעילות התקינה , 1994הסכם הפעלת המועדוניות משנת   .ה

אך הוא אינו יורד לפרטים , ת אחראית להפעלת המועדוניות"והשוטפת של המועדוניות וכן שהקבסי

 .ן בפרטבאשר לפיקוח האדמיניסטרטיבי בכלל ולגבי רכישות המזו

לתשומת לבם של הורים , לא קיימת רשימת תפריטים שבועית שניתן להציג במקום בולט במועדונית  .ו

 . ותלמידים

 

  אירועים מרכזיים. 5

המיועד  ₪ 2,300מוקצב סכום חדשי של ,  לכל סייעת של מועדונית-  כרטיסי אשראי של רשת הריבוע הכחול  .א

בערד יש ". רשת הריבוע הכחול "–בחנויות של בעלת הכרטיס את הקניות ניתן לערוך אך ורק . לקניות מזון

שממוקמת באזור התעשיה סמוך " מגה"אחת קטנה במרכז העיר אזור המרכז המסחרי וחנות גדולה , שתי חנויות

על מנת לזכות , "מגה"הן מעדיפות לערוך את הקניות בחנות , הסבירו הסייעות, בדיעבד".  פז"לתחנת הדלק 

" מגה"הבעיה העיקרית ברכישה בחנות .  שמאפשרים להן ארגון טוב יותר מבחינה תקציביתבהנחות ומבצעים

או ברכב פרטי ולהעביר את הקניות במונית או בשרות , שמחייב אותן להגיע במונית, היא מרחק הגישה

חלקה נערכה פגישה בחדרה של מנהלת המ, 2004בסוף חודש יוני ). שניתן חינם מגודל סכום מסוים(משלוחים 

ת מחלקת "לשירותים חברתיים בהשתתפות ראש צוות מהמחלקה האחראית לטיפול המועדוניות וכן קבסי

על פיו קיים חשש של ניצול , מטרת ההתכנסות הייתה דיון במידע שהגיע לידיעת הנוכחות בישיבה. החינוך

יווי ראש הצוות בישיבה הוחלט שצוות ביקורת שיורכב ממבקר העירייה בל. התקציב בצורה לא ראויה

הצפי היה . יצא מיד עם גמר הישיבה ויערוך בדיקה במועדוניות, ת"מהמחלקה לשירותים חברתיים והקבסי

אולם בפועל נבדקו כל , אל מנת שתהא אפשרות לערוך השוואה ביניהן, לבדיקה של שתי מועדוניות לפחות

 קניה של שני חודשים אחרונים ויבצע חשבוניות, יבדוק בהמשך, כמו כן סוכם שהמבקר. שלושת המועדוניות

  . השוואות מבחינת התפלגות הקניות

 הבדיקה נערכה כאמור בשלושת המועדוניות באופן פתאומי וללא כל –ביקורת פתע במועדוניות  )1

מכתב על החשד (עלה חשד למעשים בלתי הולמים , באחת משלושת המועדוניות. הודעה מוקדמת

להלן תמצית ).  עקב הצורך לנקוט בפעולות מיידיות– העירייה ל"נשלח למנכ, והממצאים שהועלו

 : ממצאי הבדיקה

 אמורה להעביר את כרטיס האשראי לטיפול הסייעת ההיית,  לפני כן סייעתההמדריכה שהיית .1

אך בשום אופן לא הסכימה לוותר ונשארה אחראית על הקניות בהסכמת , שהחליפה אותה

 . הממונים

 . וחזרה עם הקניות נעשו במוניות" מגה"ות משלוחים וכל הנסיעות ללא נעשה שום שימוש בשיר .2
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הסבירה שהיא עושה כביסה (כגון אבקת כביסה , כללו רכישות שאינן מזון, חשבוניות המכירה .3

 . דיאודורנטים, )בבית לטובת המועדונית

במקרר או בהרכב הארוחה , לא נמצאו בארונות, פריטי מזון שנרכשו יום לפני הביקורת .4

 . הוכנהש

,  שיש לה לדבריה לרכוש מוצרים עבור הביתרהמדריכה הסבירה את הרכישות החריגות בהית .5

עקב ההוצאות שיש לה ברכישות דחופות של מזון משלים בחנויות מכולת באזור המועדונית וכן 

 . בתמורה על הוצאות נסיעה במונית שאינן מאושרות על ידי העירייה

. 2004ניות הקניה של שלושת המועדוניות לחודשים מאי ויוני  נבדקו חשבו– בדיקת חשבוניות )2

לא ניתן לערוך , מאחר ולא קיים סל מזונות מומלץ. התוצאות מצורפות להלן בשתי טבלאות נפרדות

 47.5% מהווה 2004הרכב מזון צמחי ובשרי בחודש יוני , במועדונית לבאות. השוואות מדויקות

, ככלל. בחלמיש) 24%במאי  (35%באבישור ו ) 36%במאי  (36.8%לעומת ) 48%במאי (

אולם פחות , גבוה יותר מאשר בשתי המועדוניות האחרות, הרכב המזון העיקרי, במועדונית לבאות

שכן המועדוניות האחרות משלימות את הרכב המזון , בולט כמו בהרכב המזון הבשרי והצמחי

כל עוד לא נקבעו מדדים מקצועיים , ל"הביקורת נמנעת מלהתייחס להפרשים הנ. ברכישת מזון אחר

להרכב מזון נדרש וכל עוד לא נערכו בנוסף לכך בדיקות קבועות מדי חודש על פני תקופה של שנה 

 . אחת לפחות

נערך שאלון סקר בקרה פנימית שהועבר , 1994 בהסתמך על מסמך ההבנות מ  -סקר בקרה פנימית   .ב

להלן מפורטות נקודות שמצביעות על .  ם החברתייםלמנהלת מחלקת החינוך ולמנהלת מחלקת השירותי

 :אופן ניהול המועדוניות בעיר

מפקח על המועדוניות באמצעות מנחה המבקרת בהן מעת לעת בתדירות של אחת , משרד החינוך )1
 .לשבועיים

 .פ מבית הספר"לכל ילד נקבעת תוכנית עבודה פרטנית המבוססת על דיווח שוטף בכתב ובע )2

בדרך כלל על ידי עובדת סוציאלית במגמה לשפר את , עם ההוריםמתקיים קשר קבוע  )3
הקשר מתקיים בדרך כלל על פי הצרכים הנוצרים לגופו של . האינטראקציה בין ההורים לילדיהם

 .ןעניי

נרכש על בסיס הזמנות שנעשות על ידי העובדת ) 'חומרי עבודה וכו, ספרים, משחקים(ציוד חינוכי  )4
 . חינוך והשירותים החברתייםהסוציאלית מתקציב מחלקות

אך ככלל מתבצע ניקוי המקום על ידי בית הספר המארח , אם הבית נוהגת לרכוש חומרי ניקוי )5
 ).ס חלמיש"מלבד בי(

היום הקליטה . נקלטו עובדות מועדוניות שלא התאימו לדרישות המינימום של משרד החינוך, בעבר )6
 . עומדות במינימוםעדיין קיימות עובדות שאינן. נעשית בהתאם לנדרש

 .המדריכה מטעם משרד החינוך דואגת שעובדות המועדוניות יזכו בהדרכה והשתלמויות )7

ת "הנחיית עבודת צוות המועדונית נעשית על ידי מנחה פדגוגית מטעם משרד החינוך ועל ידי הקבסי )8
 .והעובדת הסוציאלית שנקבעה למטרה זו

 .ת כשעה בחודש ועם כלל הצוותים אחת לחודשנפגשת עם צוות כל מועדוני, העובדת הסוציאלית )9

לא נמסר מידע על , למרות שנשאלו. העובדת הסוציאלית מקיימת קשר קבוע עם הילדים במועדוניות )10
משתנה ממועדונית : "באחד השאלונים נכתב. 2004 ו 2003מספר הישיבות שהתקיימו בשנים 

 .ובשאלון השני לא נכתב דבר" למועדונית
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". אשראית קו אופ" כתובות אשר מפרטות מה מותר ומה אסור לקנות באמצעות לא קיימות הוראות )11
 .אינן קיימות, גם הוראות בעל פה

 .אין הוראה מחייבת להשתמש בשירות משלוחים של החנות לצורך העברת המצרכים למועדונית )12

ות בנושא היו בעבר שיחות בלתי מחייב. לא קיים תפריט מומלץ או קו תזונה כללי לגבי הרכבי מזון )13
 .זה עם צוותי המועדוניות

לאם הבית יש תקציב . לא קיימות הנחיות כתובות או הוראות לגבי חסכון ויעילות ברכישת מזון )14
 .מוגבל שאמור להספיק ועליה להתארגן לפיו לאורך כל החודש

אינה נוהגת לדבר עם הילדים על פריטי מזון שנכללים בארוחות המוגשות , העובדת הסוציאלית )15
 . להם

בהסכם . ת מול המועדוניות"עולה תמיהה באשר לתפקידה של הקבסי, מהתשובות לשאלון )16
אולם בתשובות , נקבע במפורש שהיא אחראית להפעלת המועדוניות, 1994העקרונות משנת 

  .היא כמעט ואינה נזכרת, לשאלון
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  :ממצאי הבדיקה . 6

יוצר מצב ,  קיום נהלים ברוריםאי. לא נקבעו נהלים כתובים להפעלה מסודרת של המועדוניות  .א

מעורפל בין עובדי המועדוניות לגורמים המפקחים עליהם וכתוצאה מכך מתפתחים נהגים בלתי 

 .רצויים

הפיקוח על מפעילות המועדוניות נופל במשותף על קצינת ביקור סדיר ועל עובדת סוציאלית שכל   .ב

אין גורם ניהולי אחד ברור ,  מכךכתוצאה. אחת מהן כפופה למחלקה אחרת ויש לה תפקידים אחרים

 .עלול ליצור פרצה שקוראת לגנב, מצב דברים כזה. והפיקוח שנעשה בשטח אינו מספק

טענה שניתן לה , המדריכה. נתגלו חוסרים במלאי מול חשבוניות הקניה, שנבדקו, באחת המועדוניות  .ג

שהיא עושה לטובת כדי לכסות הוצאות אחרות , אישור הממונים לערוך קניות לצרכים פרטיים

שטענה כי ניתנה לה , הייתה לפחות עוד עובדת אחת במועדונית אחרת. המועדונית ואינן מאושרות

שמשה מספר שנים , המדריכה אצלה נתגלו החוסרים.  הצעה כזו על ידי עובדת סוציאלית אחראית

דבר , האשראי בתוקף לוותר על משימת הקניות בכרטיס הסירב, כסייעת וכשמונתה לתפקיד מדריכה

 .שהיה צריך להדליק אור אדום אצל הממונים עליה

לא קיימת היררכיה ברורה בין מפעילי המועדונית למחלקות החינוך והשירותים החברתיים באופן   .ד

מגביר , קיומם של מספר ממונים לעובד אחד. שעובדת מועדונית תדע בדיוק מי אחראי עליה ישירות

 .לחורשי רעות" תהזדמנו"את אי הסדר ועלול ליצור 

קובע שמפקחי הביקור הסדיר יפקחו על הפעילות התקינה , 1994הסכם הפעלת המועדוניות משנת   .ה

אך הוא אינו יורד לפרטים , ת אחראית להפעלת המועדוניות"שהקבסי, והשוטפת של המועדוניות וכן

אחריות מכוון לאיזו , לא ברור. באשר לפיקוח האדמיניסטרטיבי בכלל ולגבי רכישות המזון בפרט

אפשר להניח שהאחריות למקרים שנתגלו , הסכם העקרונות אולם אם קוראים דברים כפשוטם

. אשר היו צריכים להפעיל מערכות בקרה במועדוניות, חלה על מפקחי הביקור הסדיר, בבדיקה

ל לקיום פיקוח ובקרה שוטפים ע, אמירה זו אין בה כדי לשלול את אחריותם של הגורמים העירוניים

 .המועדוניות שמנוהלות על ידם

באופן שיבוא לתשומת , לא קיימת רשימת תפריטים שבועית שניתן להציג במקום בולט במועדונית  .ו

יכולה להקל על תכנון הקניות ולהגביר את , תוכנית תפריטים שבועית. לבם של הורים ותלמידים

וחים לעריכת פיקוח ובקרה על היא גם מאפשרת כלים יותר נ. האמון בין הורים לעובדי המועדונית

 .הקניות

 

 סיכום   )7

 שהוא תוצאה של נוהגנוצר בדרך כלל , כאשר הפעולות בשטח נעשות שלא על בסיס נהלים כתובים וברורים

נהלים הם הכלי החשוב ביותר עבור הגורם הניהולי . הוראות חלקיות ואילוצים שנוצרים תוך כדי עבודה

ים בין המנהלים והעובדים בכך שהם קובעים את חלוקת האחריות בין מאחר והם מסדירים את מערכת היחס
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יכול למצוא , גם הגורם המבקר כאשר הוא נשאל לחוות דעתו. הגורמים המפקחים לגורמים המבצעים בשטח

  . את דרכו בהסתמך על נהלים כתובים והשוואתם לדרך העבודה בשטח

. שבה נתפסה אחת מעובדות המועדוניות" וזקיז"כלל ככל הנראה את פעולת ה, הנוהג שהתפתח בשטח

, שכאשר היא מבצעת הוצאות עבור המועדונית שאינן מאושרות על ידי העירייה, העובדת טענה שהוסבר לה

לרכוש מוצרי מזון עבור ביתה " בתמורה"היא יכולה , או משלמת עבור מוניות, רוכשת מוצרים בכספה: כגון

אולם יש לציין שגם , שמדובר בנוהג פסול מכל בחינה שהיאמובן ". סופר סנטר"באמצעות כרטיס ה

  .טענה אחת העובדות שהוצע לה על ידי עובדת סוציאלית לפעול בדיוק על פי אותו הנוהג, במועדונית אחרת

והתבטא בפגישות חד חודשיות ) כפי שמעידות התשובות לשאלון(הפיקוח על הפעלת המועדוניות היה מינימלי 

אלית לבין צוות המועדוניות בהן דנו בעיקר בנושאים פדגוגים ובמערכת היחסים בין בין העובדת הסוצי

נושא הפיקוח על רכישת המזון נשאר פרוץ ואין לנו להלין אלא , מטבע הדברים. הילדים להורים ולבית הספר

  .על עצמנו כאשר אנו משאירים פרצה פתוחה בגדר ללא שמירה במצב שקורא לגנב לבוא

  

 ות הביקורתהערות והמלצ )8

אולם הן בהחלט יכולות , אין בהן להבטיח נעילה מושלמת של פעולות קנית המזון, ההמלצות המפורטות להלן

דרך , ההמלצות אינן מחייבות והן באות רק להאיר. בו אין שום כלי למעקב ופקוח, לשפר את המצב הקיים

ניתן לקבל חלק מן ההמלצות או . וניותאחת מדרכים רבות שיכולות לעזור להגברת אמינות התפעול של המועד

  .את כולן

להכין נהלים בכתב שבהם יוסדרו מערכות היחסים ומידת האחריות בין עובדות המועדוניות לבין   .א

הנהלים יכללו את המטלות הנדרשות מהמדריכה . ת והעובדת הסוציאלית הממונה על הפעלתן"הקבסי

 .ומהסייעת בתחום קנית המזון

ת של התפלגות רכישות מזון והשוואה לסל "לסל מזון נדרש ולהפיק דוחו) ריוניםקריט(לקבוע מדדים   .ב

 . מזון נדרש כאמור

עליו חותמת , מלווה בטופס של מחלקת הרכש, לסייעת" סופר סנטר"מסירת כרטיס האשראי של   .ג

 מומלץ להרחיב את הטופס ולהפוך אותו למעין הסכם מפורט שבו יקבעו כל הדרישות לגבי סל. הסייעת

, אבקות כביסה, נייר טואלט, חומרי ניקוי, חלב באריזות קטנות(המזון ולגבי המותר והאסור בקניות 

בהסכם יקבע מה מותר ומה אסור והעובדת תתחייב בחתימתה ). 'מפיות ניר וכו, קפה נמס, דיאודורנטים

 .לקבל אחריות אישית לדרישות המפורטות בו

בכך ניתן להבטיח חלקית . רותי משלוחים כדרך קבעמומלץ שהנהלים יכללו הוראה להשתמש בשי  .ד

מן הראוי לשקול גם לא יותר משתי קניות . יגיעו למועדונית ולא למקום אחר, שהמוצרים הנרכשים

 .מרוכזות בחודש שיועברו במשלוחים וקניות קטנות יותר סביבן

מספר קבוע חודשי של : כגון, מומלץ לשקול החזר נוסף של הוצאות שמבצעות סייעות לטובת המועדוניות  .ה

 ₪ 50עד ) לחם וחלב(קניות של מוצרי מזון דחופים מחנויות מכולת באזור המועדונית , נסיעות במונית
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שתוארה " קיזוז"ח מפורט ותוך איסור מוחלט של פעולת ה"הכל בדרך של הצגת מסמכים בדו. בחודש

 .כאן

) בחתימה אישית(ות ומי אחראי לבדיקות מי אחראי לקבלת חשבוניות וקבלות מהסייע, יש לקבוע בנהלים  .ו

 .ואיזה סוג בדיקות יש לעשות. על פי הקריטריונים שנקבעו בנוהל

למי שייכים מוצרים שניתנים . כיצד להתנהג במקרים של מבצעי רשת השיווק, יש לקבוע בנהלים  .ז

רשת היו מקרים שעובדות לקחו את המתנות שנתנה (שאינם קשורים לפעילות המועדונית , במתנה

 ".סמלי"תמורת תשלום , ומה לעשות במקרים שמוצעים מוצרים בהנחות) השיווק

כחלק מהבקרות , 2004מומלץ לערוך בדיקות פתע תקופתיות במתכונת הבדיקה שנערכה בסוף יוני   .ח

 .השגרתיות ולעשות זאת לפחות פעמיים בשנה בכל מועדונית

על מנת ,  לערוך מכרז בין הרשתות בערדבשנה מומלץ₪  אלף 80מאחר ומדובר בקניות של למעלה מ   .ט

  .להשיג הנחות נוספות לטובת המועדוניות
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  תשובות מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

 

  . לנקודות ציון ממוספרות כפי שרשמתי בכתב הטיוטה ההערות הבאות מתייחסות

  

סדיר ועל עובדת הפיקוח על מפעילות המועדוניות נופל במשותף על קצינת ביקור " –.  ב4סעיף . 1

אין גורם ניהולי , כתוצאה מכך. סוציאלית שכל אחת מהן כפופה למחלקה אחרת ויש לה תפקידים אחרים

   – "והפיקוח שנעשה בשטח אינו מספק

לא נכון להגיד שאין גורם ניהולי כי הרי שתי העובדות שציינת עובדות במערכות  -:תשובת המנהלת

  .  כפופות לממונים עליהןושתיהן תניהולישיש בהן הירארכיה 

  . מדת הפקוח בשטח אינה קשורה לגורם הניהולי  

המועדוניות מנוהלות בפועל על . ההיררכיה מתחלקת לשתיים, כאשר זה מגיע למועדוניות -:הערת המבקר

  .ידי שני גופים ללא נהלים כתובים וזו החלשה מהותית של יכולת הניהול והפיקוח

  

טענה שניתן לה אישור הממונים לערוך קניות לצרכים , אחת המועדוניותמדריכה ב" –.  ג4סעיף . 2

  "כדי לכסות הוצאות אחרות שהיא עושה לטובת המועדונית ואינן מאושרות, פרטיים

 תן שוםינלא . אשמשה בתפקיד לפני ש.  סועם. אחשוב לציין שבבדיקה שערכתי עם  - תשובת המנהלת

    .אישור מסוג זה

  

על מנת לזכות , "מגה"הן מעדיפות לערוך את הקניות בחנות , בדיעבד הסבירו הסייעות" –.  א5סעיף . 3

הבעיה העיקרית ברכישה בחנות . בהנחות ומבצעים שמאפשרים להן ארגון טוב יותר מבחינה תקציבית

או ברכב פרטי ולהעביר את הקניות במונית או , היא מרחק הגישה למחייב אותן להגיע במונית" מגה"

   –)" שניתן חינם מגודל סכום מסוים(משלוחים בשרות 

ולפיכך להזדקק לאמצעי תחבורה הוא על פי " במגה"החלטה לקיים את הקניות  ה-:תשובת המנהלת

ללא  ,)על יד המרכז המסחרי(תן לקיים את הקניות בסופר בערד ינ. שקול דעתן של עובדות המועדוניות

  . הזדקקות להסעה

  

הסבירה שהיא (כגון אבקת כביסה , כללו רכישות שאינן מזון, וניות המכירהחשב" -) 3)(1. א5סעיף . 4

  ".דיאודורנטים, )עושה כביסה לטובת המועדונית

כי הרי לגבי זה אין ספק שהם לא לצורכי , מה היה ההסבר לגבי דאודורנטים  - תשובת המנהלת

  .המועדונית

   . אם מוסדר בנוהל כתוב ומאושרגם ההסבר לגבי אבקת הכביסה אינו קביל אלא -:הערת המבקר
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הפיקוח על מפעילות המועדוניות נופל במשותף על קצינת ביקור סדיר ועל עובדת " –.  ב6סעיף . 5

אין גורם ניהולי , כתוצאה מכך. סוציאלית שכל אחת מהן כפופה למחלקה אחרת ויש לה תפקידים אחרים

   ".אחד ברור והפיקוח שנעשה בשטח אינו מספק

צב דברים כזה אולי יוצר בלבול וחוסר בהירות אך אין הצדקה לדפוסי התנהגות לא מ -  נהלתתשובת המ

  .כפי שכתבת" פרצה קוראת לגנב"תקינים במובן המשתמע מהפתגם 

פירצה קוראת " זה ליקוי של בקרה פנימית המהווה –" גורם ניהולי ברור בשטח" כשאין - :הערת המבקר

  ".לגנב

  

שבה נתפסה אחת " קיזוז"כלל ככל הנראה את פעולת ה,  שהתפתח בשטחהגהנו "– סיכום 7סעיף . 6

שכאשר היא מבצעת הוצאות עבור המועדונית שאינן , העובדת טענה שהוסבר לה. מעובדות המועדוניות

היא יכולה , או משלמת עבור מוניות, רוכשת מוצרים בכספה: כגון, מאושרות על ידי העירייה

 פסול נוהגמובן שמדובר ב". סופר סנטר" עבור ביתה באמצעות כרטיס הלרכוש מוצרי מזון" בתמורה"

טענה אחת העובדות שהוצע לה על ידי עובדת , אולם יש לציין שגם במועדונית אחרת, מכל בחינה שהיא

   ".נוהגסוציאלית לפעול בדיוק על פי אותו ה

גם . נתן גיבוי לנהל מעין זהני שוב מציינת כי לאחר שבדקתי את העניין איש לא א -  -:תשובת המנהלת

מה " נוהל"תן אשור חד פעמי לקניה מסוג זה הרי בשום פנים  לא ניתן לקרוא לו ינ?  אם בעבר אולי

  . העניין כנוהל אתהיישמ"עוד שכנראה רק עובדת אחת 

  .נוהלשהתפתח ולא על נוהג ח מדובר על " בדו -:הערת המבקר

יוסדרו מערכות היחסים ומידת האחריות בין עובדות להכין נהלים בכתב שבהם  "–.  א8סעיף . 7

הנהלים יכללו את המטלות . ת והעובדת הסוציאלית הממונה על הפעלתן"המועדוניות לבין הקבסי

   ".הנדרשות מהמדריכה ומהסייעת בתחום קנית המזון

ודת חייבים אשר יסדירו את עבמ נות נהליםבסכום אני בהחלט מסכימה כי יש לל - :תשובת המנהלת

  . המועדוניות

 מן הראוי לציין שזו רק תשובה בודדת על סעיף אחד מתוך תשעה סעיפים הכלולים בפיסקת  -:הערת המבקר

.ההמלצות
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  )לשעבר(תשובות מנהלת מחלקת החינוך 

  

כי אנו מפעילים , .ג. נמסר לי על ידי קודמתי ח1.7.02עם כניסתי לעבודה כמנהלת מחלקת החינוך ב  .1

נמסר באותה חפיפה כי . לא נמסרו לי כל נהלים להפעלה.  המשותפות גם לחינוךרווחה מועדוניות שלש 

 .עובדות המועדוניות אינן עובדות עירייה

בשיחה שהתקיימה השנה עם האחראית על המנחות מטעם משרד החינוך הסתבר לי כי מרבית כספי  .2

ת תהייה הדומיננטית "בסיהמועדונית הם ממשרד החינוך ואז נאמר כי משרד החינוך מעוניין שהק

 !באותה ישיבה ציינתי כי נתון זה מובא לידיעתי לראשונה . במועדוניות

ההחלטה לגבי הטיפול נקבעה עוד . נעשה על ידי מחלקת רווחה, הטיפול בנושא התקציב למועדוניות .3

 .טרם בואי

המחלקה אני ומנהלת (החלטנו , )טרם עזיבתי את התפקיד(במהלך שלושת החודשים האחרונים  .4

לערוך חלוקת עבודה ברורה בין קצינת ביקור סדיר ) לשירותים חברתיים וראש הצוות לענייני משפחה

הדבר נבע מבעיות בין אישיות . ההחלטה הייתה עוד לפני האירוע באבישור. לבין העובדת הסוציאלית

וחלט שעם קליטת בקשה לעזוב את תפקידה וה, הטיפול לא הושלם מכיוון שקצינת ביקור סדיר. ביניהן

 .הטיפול ימשך, .קצינת ביקור סדיר חדשה שתחליף את ע

 

  .אין ספק שנהלים ברורים ומידע מדויק היו מונעים כשל זה. צר לי מאד על שארע

  

  

  הערת המבקר )9
עקב חוסר תאום בין קצינת , לא פעל על פי הנדרש, שהפיקוח על המועדוניות, מהתשובה דלעיל עולה

הדבר נבע  "-:  דלעיל4כפי שנאמר בסעיף . הסוציאלית שהיו אחראיות לוביקור סדיר והעובדת 

  ".מבעיות בין אישיות ביניהן
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  בלאי וגריעות פריטי מצאי
  

בעקבות פנייתה ,  2004רכש בתחילת שנת ' למנהלת מח, להלן נוסח של מכתב שנשלח על ידי מבקר העירייה

קראת הערכות לפינוי גרוטאות שהצטברו במחסני ל העירייה לקבל הנחיות על פי דרישות החוק ל"למנכ

  .ובשטחי אחסון של העירייה

  

  .הליך חוקי למכירת גרוטאות וספירות מלאי ומצאי -: הנדון

  30/12/03ל מיום "            מכתבך למנכ

  

( רישום וניהול טובין, ניהול מחסנים, הסדר רכישות(תקנות העיריות הבסיס החוקי לטיפול בטובין נמצא ב

  ).למכתב זה, אני מצרף עותק מצולם של התקנות( שמהוות חלק מפקודת העיריות 1998- ח"התשנ

 ובעלי תפקידים אחרים בנושא מנהל רכש ואספקה ושל ועדת רכש ובלאימגדירות את פעולתם של , התקנות

ין בני  טוב– מצאילבין ,  טובין הנמצאים במחסן של עירייה– מלאיהתקנות מפרידות בין . ניהול מלאים

  .קיימא שאינם מאוחסנים במחסן של העירייה

  גרוטאות

ששמשו מחלקות שונות בעירייה ויצאו משימוש או הוחלפו ) אינוונטר(מדובר בדרך כלל בפריטי רכוש שונים 

גריעת פריט מצאי מהרישום בשל ": על פי התקנות. ומישהו דאג להעבירם למחסנים ולחצרות שמסביבם

ערכו של הפריט ייקבע , תיעשה רק באישור ועדת רכש ובלאי, ל סיבה אחרתאו השבתה או מכ, אובדן

 ".ח"בהתאם למחיר השוק של פריט זהה חדש בעת הגשת הדו

  רכישה

, כאשר הספק מעביר את הפריט עם החשבונית. מתחיל בעת ביצוע ההזמנה מן הספק, הליך הטיפול באינוונטר

ו לרשום את קנית האינוונטר כהוצאה שוטפת וחייבו כרטיס בעבר נהג. יש לרשום את הפעולה בספרי העירייה

כיום לאחר החלטת משרד הפנים . הנהלת חשבונות שאפיין את התקציב ממנו נמשך המימון לפריט האינוונטר

.  1995נתקבלו הוראות להכין רשימות של אינוונטר החל משנת , לעבור לשיטת ניהול חשבונאי מצטברת

כמו כן נקבע שיש לחשב . יכללו פרטים על הנכסים שיכללו גם את עלות רכישתםנקבע שרשימות האינוונטר 

  . פחת על הנכסים ולנהל רישום של הפחת שנצבר במשך שנות חיי הנכס

  יציאה משימוש

מחשב שיצא (כאשר הם מאבדים את ערך השימוש בהם , פריטי אינוונטר מפסיקים את חיי הנכס שלהם

באחריות מנהל הרכש להכין רשימה של הפריטים ). 'שהושבתו וכומקדחות , שולחן שנשבר, משימוש

ההליך שהעברת בזמנו (המיועדים לגריעה מרשימות האינוונטר ולהגיש אותה לאישור ועדת הרכש והבלאי 

  ).  כי הועדה כזו מעצם הקמתה ואין צורך באישור נוסף– היה מיותר –במועצת העיר וערך זמן רב 
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 גריעה

מבצעים במערכות ניהול מלאי ואינוונטר להורדת פריטים שיצאו משימוש מרשימות גריעה זו הפעולה ש

. יש לרכז את הפריטים המיועדים להורדה מרשימות האינוונטר במקום סגור ולהכין רשימה שלהם. המלאי

בעת ביצוע הליך כזה . אפשר למכור את הרכוש או להשמיד אותו, לאחר האישור על ידי ועדת הרכש ובלאי

  .דאוג שמבקר העירייה יהיה נוכחיש ל

  מכירת גרוטאות

ארגון סיור בשטח וקבלת הצעות , פניה למספר קונים פוטנציאליים, יש לעשות בהליך דומה להליך של רכש

  .שיוצגו בפני ועדת רכש ובלאי לצורך בחירת הקונה

  ספירת מלאי

להלן ( ספירת מלאי ךתיער, בסוף שנת הכספים, אחת לשנה לפחות"בתקנות קובע ש) א(26סעיף 

 לספירה שתיערך בפיקוח מבקר העירייה אחראימנהל רכש ואספקה . בכל מחסני העירייה) הספירה

הגזבר ישווה את תוצאות הספירה ליתרות הרשומות בפנקס " נקבע ש27 בסעיף ".ובהשתתפות הגזבר

,  לוועדת רכש ובלאי,יעביר הגזבר בכתב,  אי התאמה בין תוצאות הספירה ליתרה כאמורההיית. הטובין

  ".את כל הנתונים בצירוף הסברים בכתב מאת מנהל המחסן ומנהל רכש ואספקה על פשר ההפרשים

  ספירת מצאי

תיערך ספירת מצאי בכל יחידה לפי , אחת לשנה במועד שיקבע רשם המצאי" בתקנות קובע ש33סעיף 

המחויבים וממצאיה יועברו לרשם  בשינויים 28 ו 27, )ג(- ו) א(26טופס המיועד לכך בהתאם לתקנות 

   .) עובד העירייה שמונה לנהל רישום מצאי של טובין בעירייה–רשם המצאי " (המצאי

  יישום שינוי שיטת הדיווח הכספי ברשויות מקומיות

אמץ החלטות לשינוי שיטת הדיווח הכספי שיש להם נגיעה משמעותית בנושא ניהול מלאי , משרד הפנים

כנראה בשיטת (מבחינת ניהול מלאי יתבטא הדבר בניהול מלאי תמידי בערכים כספיים ). אינוונטר(ומצאי 

הוא רכוש קבוע שיש לנהל אותו ) אינוונטר(המצאי . השינוי הוא מהותי יותר, לגבי ניהול מצאי). ן"ממ

חת יהיה צורך בפרטים כדי לנהל חישובי פ, על פי השיטה החדשה. מבחינת זיהוי של פרטים ועלות לכל נכס

ניהול רשימת מצאי ידרוש . הנכס עד גריעתו מסיבות של השבתה או מכירה" חיי"מצטברים ולעקוב אחר 

  .הטבעת מספר מזהה על הנכס וניהול רשימות מפורטות בערכי כסף וזיהוי מיקום כל פריט, בעתיד

  המצב בעיריית ערד

שמירת נוצר מצב ש, מצאירשם י של מאחר ובמחסני העירייה לא מנהלים רשימות מלאי ואינוונטר ואין מינו

לא ניתן , פרט לשמירה פיזית של הפריטים במחסנים סגורים.  אינן מניחות את הדעת–ואחזקת רכוש העירייה 

  -מחוץ למחסנים ) אינוונטר(כמו כן לא מנהלים רשימות של מצאי . לדעת את יתרות המלאי ופריטי האינוונטר

בעקבות . אפשרות לדעת אם פריטים נגנבו או נזרקו לאחר שהושבתואין . גנים ובתי ספר, בחדרי משרדים

הדבר החשוב ביותר כעת הוא לקבוע לוח זמנים להפעלה מהר ככל האפשר של מערכת ניהול , האמור לעיל
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אי מינויה של ועדת רכש ובלאי מוסיף . מחסנים סגורה שתאפשר פיקוח ובקרה על מלאים ואינוונטרים

  .האישית של בעלי התפקידים שאינם מקיימים את דרישות החוק המוטלות עליהםלחומרת המצב ולאחריות 

  סיכום

המצב המתואר למעלה הוא תקציר כללי מאד של התפקידים שנמצאים בדרך כלל תחת אחריותך כמנהלת 

כשהחוק מטיל את האחריות לבקרות " הליך חוקי"ל לקבל ממנו פרוט של "לא ברור מדוע פנית למנכ. הרכש

  .ול רכוש ומלאי על מנהל הרכש והגזברעל ניה

יש להכין רשימה מסודרת של ,  לפני שאת נפגשת עם קונים פוטנציאלים–מכירת גרוטאות לגבי  -

,  ולא ניתן לאפיין את מקור הרכושהבמיד. הפריטים שעומדים למכירה ולרכז אותם במקום נפרד

  .'מטילי ברזל וכו, …קורות עץ באורך: ניתן לרשום

אך חמור מכך היא עובדת אי קיום מערכת ,  החוק דורש קיום ספירות כאלה– י ומצאיספירות מלא -

ל הן יהיו חסרות תועלת שכן לא ניתן לקיים את "גם אם יערכו ספירות כנ. ניהול מלאים ומחסנים

 .השוואת ממצאי הספירה עם ערכי המלאי שצריכים להיות ברשימות שאינן קיימות

חריות של בעלי תפקידים לנושא מינוי ועדות חובה וניהול מערכות  החוק קובע א– אחריות אישית -

מחמיר , אך הדברים לא נעשים, כל יום שעובר בידיעה שצריך לעשות. לרישום וניהול מלאי ומצאי

 .את מידת האחריות האישית של אלה שאינם פועלים לתיקון המצב

 

  .ל העירייה ולגזבר"נשלחו למנכ, ל "עותקים מן המכתב הנ

  

  :נערך סיור בשטחים שבהם הצטברו הגרוטאות ונכתב סיכום כדלקמן, קבות מכתב זהבע

כמו כן . אחזקה וגינון, תברואה,  רכש-נערך סיור במחסני וחצרות העירייה שבו נכחו מנהלי מחלקות 

מטרת הסיור הייתה לאתר ולרכז את הציוד . השתתפו עובדים ממחלקת האחזקה וממחלקת הרכש

כדי שניתן יהיה להציג אותם בפני קונה פוטנציאלי , ו במחסנים ובחצרות העירייהוהגרוטאות שנאספ

  . שהגיש הצעת מחיר כללית 

שיצאו משימוש כבר לפני זמן רב ) אינוונטר(תוצאות הסיור הצביעו על כך שמדובר על פריטי מצאי 

, ריהוט בתי ספר:  לסוגי מצאי כדלקמןםהפריטים מתייחסי. ומפוזרים בכל שטחי האחסון של העירייה

עגלות , מבנים יבילים, רדיאטורים ממערכות הסקה, ריהוט גן,  ריהוט משרדי, מחשבים וציוד אלקטרוני

ציוד , ציוד תאורה, דלתות ושערים, עמודי תאורה, ארונות חשמל,  ציוד נלווה לטרקטורים, ונגררים

ת הפריטים וגם מצב הפריטים בשטח לא ניתן לגרוע מהם א, מאחר ואין בעירייה ספרי מצאי. 'הרמה וכו

לסיכום צורפו תמונות של הפריטים המיועדים למכירה שמעידות על מצב . אינו מאפשר ספירה פרטנית

  .הפריטים ואופן אחסונם

  :להלן נקודות שהמליץ המבקר להקפיד עליהן בעת מכירת הגרוטאות

  .יש לקבל אישור ועדת הרכש לביצוע הגריעה  .א
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 .הסכם שיחתם עם רוכש הגרוטאות/ הדבריםןות לזיכרולצרף את רשימת התמונ  .ב

 .לקבל התחייבות של הקונה לסילוק כל הגרוטאות שאותרו כמיועדות למכירה  .ג

לא ,  שבו מתחייב הרוכש– בתאום עם היועצת המשפטית -הסכם / הדבריםןלהכניס סעיף לזיכרו  .ד

 .לעשות שימוש חוזר בציוד גנים שנפסל עקב אי התאמה לתקן

, שלטים ותמרורים, מדובר על נדנדות עץ. יטים שאינם מיועדים למכירה למקום נפרדלהעביר פר  .ה

 .גדרות

ציוד נלווה לטרקטורים וציוד הרמה לגורמים : לבדוק אפשרות למכירה נפרדת של פריטים כגון  .ו

 .מקצועיים

לגבי צנרת משומשת מפלדה ובטון שנמצאת בחצר , לבקש חוות דעת של מנהל מפעל המים והביוב  .ז

 . אם מיועדים לסילוק כגרוטאות או שמישים–ולות אשפה מכ

  

 .נעשה על פי ההמלצות במכתב ובהשתתפות המבקר, הטיפול במכירת הגרוטאות
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  .א"בדיקת שייכות בית מד
  

  הקדמה

במחלקת ההנדסה , ים בארכיוןאשר מבוססת על מסמכים בתיקים שנמצא, מהווה חוות דעת מסכמת, מסמך זה

כמו כן היא מבוססת על המעמד החוקי של מגן דוד אדום . היועץ המשפטי וראש העיר, ל"ובלשכות המנכ

מועבר לאחר השלמת הבדיקות הנדרשות וגיבוש דעה , המסמך. בישראל ועל קביעת החוק בנושא מבני ציבור

  .נושאים החוקיים והמשפטים שמוזכרים להלןמ ל"בנוסף לו מומלץ לקבל גם חוות דעת של היוע. בנושא

  

   דרישות חוקיות–מבני ציבור 

להחליפם או , עירייה לא תהיה רשאית למכור מקרקעין ). א: "(קובע כדלקמןפקודת העיריות  ל188סעיף 

עירייה רשאית . ב. אלא על פי החלטת המועצה ברוב חבריה ובאישור השר או מי שהוא הסמיך לכך, למשכנם

אולם השכרת מקרקעין לתקופה ,  מקרקעין או להרשות שימוש במקרקעין שאין בו משום שכירותלהשכיר

טעונות , חל על שכירותו, 1972ב "תשל) נוסח משולב(העולה על חמש שנים והשכרת נכס שחוק הגנת הדייר 

  )."א(החלטה ואישור כאמור בסעיף קטן 

רישום שיכונים ציבוריים פועלת מכוח חוק , יבוררשות מקומית שפועלת להקמת מבנים ציבוריים לטובת הצ

, בתוכנית שיכון ציבורי שאושרה, שטחים שנועדו) "ב(ב5 שם נאמר בסעיף 1964ד "תשכ) הוראת שעה(

למוסדות , דת או תרבות,  חינוךילמבנים לצורכ, לשטחי חניה, לגנים, שטחי נופש או ספורט, לדרכים

, למזבלות או למתקנים להספקת מים, למתקני ביוב, ציבורייםלמחסנים , למקלטים, למרפאות, קהילתיים

ירשמו בפנקסי המקרקעין על שם הרשות המקומית שבתחומה הם נמצאים אם לא יועדו לאחר ויראו אותם 

אחד התנאים )." להלן חוק התכנון (1965ה "תשכ, לחוק בתכנון הבניה' שטחים כאילו הופקעו לפי פרק ח

  .1.1.95עין החלה לפני שהבניה על המקרק, לאישור

פורסם בחוזר  (הקצאת קרקע ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמליתהוחל נוהל , 2001בחודש ספטמבר 

הנוהל מסדיר את אופן הקצאת מבני ציבור לתאגידים ) 1/10/01 בתוקף מ 5/2001ל משרד הפנים "מנכ

פר תבחינים ולהקצות קרקע הנוהל מגביל את הרשות המקומית לערוך מס. שפועלים שלא למטרת רווח

כאשר בכל שנה יש לבדוק אם השימוש בקרקע ובמבנים תואם ,  שנה25ומבנים לתקופה שלא תמשך יותר מ 

  .את המטרות הראשונות שנקבעו

כל . לכן לא מתקיימות עסקאות של רכישת מבנים או קרקעות, בערד כמעט לא קיימות קרקעות פרטיות

  .ישראלהקרקעות נחכרות ממינהל מקרקעי 

  

  מגן דוד אדום

א "מטרות מד. 1950- י" הוא אגודה ארצית שהקמתה הוסדרה בחוק מגן דוד אדום תשמגן דוד אדום בישראל

  : הן
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ולהיות לצורך זה שירות , כמוגדר בחוק, נבה'על פי אמנת ג, למלא את התפקידים של אגודה ארצית .1

  . ן שלוםולהתכונן לכך בזמ, ל בזמן מלחמה"עזר לשירות הרפואי של צה

 .לקיים לטובת כלל התושבים שירותי עזרה ראשונה .2

 .פלסמה ומוצרי לוואי שלהם, לקיים לטובת כלל התושבים שירות של אגירת דם .3

 .למלא כל תפקיד נוסף שייקבע בתקנון האגודה .4

 תחנות ונקודות הזנקה 90א מפעיל כ "מד "2002ח מבקר המדינה משנת "נכתב בדו, ל"לגבי סעיף המטרות הנ

מפעלי ,  אמבולנסים ביישובים220בנוסף מוצבים עוד כ .  אזורים ברחבי הארץ11ל אמבולנסים ב ש

). מהם עובדי השלטון המקומי ולעתים אחרים, א"מהם עובדי מד(אותם מפעילים אנשי המקום , ומוסדות

יפול נמרץ ניידות ט, אמבולנסים רגילים: בכמה רמות, טרם אישפוזית, א מעניק שירותי רפואה דחופה"מד

אמבולנסים לטיפול נמרץ . חובש החייאה בכיר וחובש רפואת חירום המשמש גם כנהג, הכוללות רופא) ן"נט(

תחנות עזרה ראשונה ניידות . הכוללים חובש החייאה בכיר וחובש רפואת חירום בלבד או נהג, )ן"אט(

וותים מתרימי דם ולהעברת הדם ניידות דם המשמשות לניוד צ. המצוידות בציוד רב לערה ראשונה) ן"תער(

המגיעים למקום האירוע עם רכבם הפרטי )  גדוד כוננים(צוותי מתנדבים . שנאסף לבנק הדם בתל השומר

, האמבולנסים פועלים בשלוש משמרות ומופעלים בידי עובדים. וציוד העזרה הראשונה וההחייאה שברשותם

  ".₪ מליון 340 היה כ 2001א לשנת " מדתקציב. מתנדבים ובנות שירות לאומי בכל שעות היממה

קבוצות של ידידי מגן דוד ,  פועלות ברחבי העולם בעיקר ביבשת אמריקהמגן דוד אדום בישראלבמקביל ל

 פעילות יציוד רפואי והקמת מבנים לצורכ, אדום העוסקות באיסוף תרומות פעיל לצורך רכישת אמבולנסים

כיצד נרשמים התקבולים מכספי התרומות אם , ח מבקר המדינה"ולא ניתן היה ללמוד מד. א ברחבי הארץ"מד

מאופן פעולתם . על פי הם רושמים את הרכוש הנרכש בכספי התרומות, בכלל ומה הם הכללים החשבונאיים

של נציגי מגן דוד אדום בישראל מול המועצה המקומית ערד ולאחר מכן העירייה ניתן להבין שהם עשו כמיטב 

א שהוקם בערד על שם האגודה הארצית ולהשיג מימון מכל גורם שיכלו לצורך "מבנה מדיכולתם לרשום את 

  .הפעלת התחנה

  

  א בערד"תחנת מד

א שקיבלה מימון "היא הופעלה על ידי אגודה מקומית לא קשורה כספית למד, עם השלמת מבנה התחנה בערד

 של ם לקיום מערך החירובנוסף. מהמועצה המקומית ערד וחבריה נבחרו מבין התושבים המקומיים

הופעלה במקום מרפאה שנתנה שירותים רפואיים לתושבים לאחר סגירת מרפאות קופות , האמבולנסים

ת כספיים שנתיים לביקורת על ידי הגזבר של המועצה כתנאי לקבלת "האגודה נהגה להגיש דוחו. החולים

  . המימון להפעלתה

אל שכתוצאה מכך אוחדו שני אזורים בדרום הארץ לאזור  הופעל ארגון מחדש של מגן דוד בישר11/9/00ב 

הפעילות של התחנה על פי מה שנראה . א"לא פועלת כיום אגודה מקומית ליד תחנת מד, למיטב הידוע. אחד

אמבולנס (ן "שרות אמבולנסים בתשלום ובנוסף לו שירות אט, היום הוא אחזקת מערך חירום של אמבולנסים
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ל העירייה ב "לפי מכתב שקיבל מנכ. רייה בתשלום ממגן דוד אדום בישראלשמקבלת העי) לטיפול נמרץ

נחנכה , בימים אלה.  מתנדבים נוער ומבוגרים60פועלים בערד כ , א" מנציג קבוצת מתנדבי מד19/12/02

, שתופעל על ידי עמותה, תחנה חדשה לרפואה מקדימה בסגנון חדר מיון קדמי, במבנה מלון ערד לשעבר

תאפשר ויתור על , יתכן שהפעלת התחנה החדשה. א"ב חשיבה על תאום נדרש בינה לבין מדוקיומה מחיי

  . שעות ביממה24ן "רכישת שירותי האט

  מ וראש העיר"יוע, ל"הנדסה ולשכות מנכ'  על פי מסמכים בתיקי מח–א בערד "הקמת בנין מד

  :א"להלן רשימת מסמכים שנמצאו בתיקים שנסקרו שיש להם קשר להקמת בית מד

י בו הוא מבקש להקצות למועצה שטח בגודל "חיימוני ראש המועצה לממ.  מכתב של ז21/12/65 -

  )36.( גדולציבורי מבנה למגן דוד ולמכבי אש עם מקלט ת דונם לבניי1.05 ו 1.2

א החל בבניה ללא קבלת היתר בינה וללא "מד"א " מועדת בנין ערים למתכנן של בית מד2/11/66 -

 )14".(תשלום האגרה

א מחזיר את המסמך מתוקן ובמקום "מד". א עבור מרפאה" ניתנת תעודת גמר למד19/1/67 -

 )5".(בישראל"נוספה המילה " מגן דוד אדום"ולמילים " א"תחנת מד"נרשם " מרפאה"

 מיום 41. במליאת המועצה מס"א ישראל "חיימוני ראש המועצה למד.  מכתב של ז27/3/67 -

 )40". (שרההובאה הצעתכם והיא או, 22/3/67

לא מוטל , א שייך למועצה"היות ורוב בנין מד"חיימוני לועדת בנין ערים .  מכתב של ז23/5/67 -

 )10."(א תשלום אגרה"על מד

נערך על השטח … הבנין כבר בנוי: "בהערה) בדיעבד(א " בית מדתי לבניי" אישור ממ9/7/67 -

רקע שהיא כרגע בידי  בעלות הקן לענייסלכן נא לא להתייח. מ ארוך שלא הסתיים"מו

 )13".(המינהל

 בקשה להפעלת שימושים –א " התכתבויות בין ראש המועצה המקומית להנהלת מד1967בסוף  -

 .נוספים בבניין שהוקם

 חינוך עד י שכירות של חלק מהמבנה לצורכ–א למועצה מקומית ערד " הסכם בין מרכז מד9/5/68 -

31/8/1970).53-55( 

קנדה " ו"הדסה ויצ"הבנין הוקם בכספי "א "פ של מד"ר ועה"ור קוט י" מכתבו של ד9/5/68 -

 )57".(…א" מדבבעלותולכן נשאר 

אין להוציא ) "לאחר שהעירייה הוציאה כבר רשיון בניה(י מודיע לעיריית ערד " ממ24/7/68 -

 )6".(מצורף ההסכם לחתימה. רשיון בניה מבלי שהתכנית תאושר על ידי המינהל

 על 4/2/68 שנים החל מ 49י לבין המועצה המקומית חכירה ל "ין ממהסכם חתום ב !!! 13/6/71 -

 )16,92-98. (ר" ממ2,250שטח של 
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אין בידינו כל "א ערד "א להנהלת מד" מנהל מחלקת מבנים במד-ברסט .  מכתב של צ1/8/73 -

נא לבדוק ולהודיענו מה מצב החוקי בקשר להקצאת … א"חומר על הקצאת שטח זה למד

 )3(".א"מגרש זה למד

הבנין עומד על שטח השייך למועצה "א ערד "להנהלת מד, רפאלי מהנדס המועצה.  א17/9/73 -

 והקומה האמצעית באגף מועצההקומה התחתונה והעליונה שלו שייכות ל. המקומית ערד

תוכלו לרשום את חלקכם , כשיהיה בערד הסדר קרקעות עם רישום בטאבו. א"המערבי למד

 )4,72".(חכרת משנהאו לקבל ה,  המשותףןבבניי

מבקשים לפתוח בתהליכי "א ישראל "מנהל אגף משק ובנוי במד.  ע–רביד .  מכתב מש21/9/86 -

 -רפאלי . מצרף את מכתבו של  א. "א ורישום בטאבו"הנכס למד/העברת הבעלות של הקרקע

 )103 (17/9/73מהנדס המועצה מ 

הדרך …" 21/9/86רביד מ .  למכתב ששלילית תשובה –שוחט ראש המועצה .  מא1/12/86 -

איני רואה כי בשלב זה יש טעם בענין שכן איני . היחידה לרשום את המבנים כבית משותף

 )105("בטוח שקיים בכלל רישום בטאבו

 ןבבניימאחר ומדובר "י "א עם מנהל מחוז הנגב של ממ" פרטיכל מפגישה של אנשי מד17/6/87 -

משותף  ןבבניי אחת בלבד לנהוג כמו א קיימת אפשרות"ערד ולמד. מ.שהינו משותף למ

י אם תהיה פניה כזו "לא תהיה התנגדות של ממ. א"ולהעביר הבעלות על החלק הזה בלבד למד

 )101". (ערד. מ.מצד מ

ראש המועצה רואה בחיוב הצעת "א לסיכום פגישה עם ראש המועצה "רביד ממד.  מש18/8/87 -

… א ערד"א לגבי תחנת מד"ד לבין מדא לעריכת חוזה בעלות בין המועצה המקומית ער"מד

 )107 ("מ של מועצת ערד בהתאם"ראש המועצה מסכים לכך וינחה את היוע

 שאליו –א "רביד במד.  מכתב מבלה לוי מזכירת היועץ המשפטי למועצה המקומית לש20/10/88 -

 )120.(היא מצרפת עותק מהסכם החכירה בין המועצה המקומית למינהל מקרקעי ישראל

 –החלטה מיוחדת שאושרה בועדה מחוזית "א " מחנה שטרן מהנדסת המועצה למד27/10/88  -

 מיועד שעליו יושב 2.  מגרש מס– מגרשים 2 ישנה פרצלציה ל 4/12/69דרום בתאריך 

 )22".(אינפורמציה זו למודד שלכם. המבנה

ר לוטה בזה שטר העברה כאמו"א ישראל "ד אריה רייך המייצג את מד" מכתב מעו20/11/88 -

 )119(." וכן תשריט של המגרש13/6/71שאליו מצורף חוזה החכירה מיום 

בשטר העברת זכות … "מ למועצה המקומית " היוע–ובר 'ד נתן זלוצ" מכתב מעו20/12/88 -

קרי המגרש , ר" מ2,290א וה, רשמתם כי השטח שיועבר לכם, השכירות ובתשריט שצורף לו

 לשינוי כל שהוא בזכויות מסכימים עודאיננו …כולו לרבות השטח בו יושבת המועצה

 )118(". כפי שהואריישאוברישומן והמצב העובדתי והמשפטי 
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לא שערתי כי חלק מהבנין שהוקם …"א "ד אריה רייך מטעם מד" מכתב התנצלות של עו21/2/89 -

ל משמש את מחלקת הגביה של המועצה המקומית ועל כן רשמתי בשטר "על המגרש הנ

 ןעניילמותר לציין כי אין למגן דוד אדום כל . חס למגרש בשלמותוההעברה כי הוא מתיי

בקבלת זכויות שכירות בנכסים בהם יושבת המועצה המקומית וכל ענינה הוא למלא אחר 

הכינותי שטר ) א"מתוקן רק לשטח מד(ל "על יסוד התשריט הנ…. מצוות מבקר המדינה

תים את המועצה המקומית על אודה לך אם תואיל להח. והנני מצרפו בזה… העברה חדש

 למכתב מצורפים שטר "י"א וממ"השטר לצרפו לחוזה החכירה ולהחזירו אלי לחתימת מד

לצורך חתימה והעברה לחתימת , ומפה מצבית של השטח) שלא נחתם(העברת זכות שכירות 

 )111-112,114-116(המועצה ומינהל מקרקעי ישראל 

אי לכך "מהנדס המועצה לראש המועצה בצלאל טביב  מזכר פנימי של חנה שטרן ממשרד 11/4/89 -

 )110(" א"אין מניעה להעביר את הקרקע על שם מד

עסקת מקרקעין "א "ד אריה רייך מטעם מד"ובר היועץ המשפטי למועצה לעו' נתן זלוצ15/6/89 -

א לצו המועצות המקומיות 19ראה סעיף , טעונה החלטת המועצה ברוב חבריה ובאישור השר

 )113,23"( 1950 –א "התשי

 מסביר מה היה 15/6/89מ בתשובה למכתבו מ "ובר היוע'ד נתן זלוצ"ד אריה רייך לעו" עו22/6/89 -

 1979ח מבקר המדינה מדצמבר "הוא ממציא עותק מדו. א"הזרז לתנופה מחודשת בטיפול מצד מד

מרבית המגרשים שהועמדו  א על"המחלקה גם לא טפלה בהסדר הזכויות של מד"שבו נאמר 

-107(." המקרקעין ולא במינהל מקרקעי ישראלבמרשםלא , לרשותו לצורך הקמת המבנים

109( 

א להפוך למעין חדר מיון "לקראת הכשרתו של מבנה מד "108.  מקומון הצבי מס24/8/01 -

 )87".( אלף דולר125גויסו , קדמי

יש העדר  "א" דברי הסבר של בצלאל טביב ראש העיר לתוכנית שיפוץ תחנת מד– 2001ספטמבר  -

לבין שירותי ,  והרופאים העורכים ביקורי בית2400קשר ישיר בין המרפאה שפתוחה עד 

 קופות 3א ו "כדי לשפר יזמה העירייה בתאום עם הנהלת מד. א"הרפואה הדחופה בתחנת מד

א שיתן שירות רפואי משולב של רפואה "הקמת מוקד רפואי לילי מאוחד בתחנת מד, החולים

 )88-89".(םשעת חירודחופה ומרפאה ל

" א אזור הנגב "מ מנהל מד"ל העירייה למומי אמר מ" מכתב של אבינעם ורבנר מנכ11/11/01 -

כיוון שלא הצלחתם להוכיח … בשיחתנו מסרת כי יש בידך להציג הוכחת בעלות על המבנה

הננו להודיעכם כי אנו רואים את עצמנו כבעלי ,  י"אחרת ובידנו הסכם חכירה עם ממ

 )99(".הנכס
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  . וסביבוןנקודות נוספות בעניי

בהסכם החכירה בין מינהל מקרקעי ישראל לבין המועצה המקומית נכתב שמטרת החכירה היא בנית   .א

אמור לבטל מיד את הסכם החכירה על ידי , כל שינוי במטרה.  בלבדא ותחנת מכבי אש"תחנת מד

מחליפה את המועצה המקומית אמנם הבעלים היא העירייה שהיא כעת הרשות העירונית ש. המינהל

  . א בלבד"אך היא אמורה להשתמש בשטח למטרת תחנת מד, שחכרה בזמנו את השטח מן המינהל

הביקורת לא . מחייב החזרה של הקרקע והמבנה לידי המינהל, ביטול הסכם החכירה או סיומו החוקי  .ב

 . כיצד יש לנהוג במצב כזה לגבי המבנה-מצאה הוראה בחוק המורה 

. פונתה לפני שנים והועברה לאזור התעשייה, א"בי אש שפעלה זמן רב לצד תחנת מדתחנת מכ  .ג

בהנחה שהחלפת , יש לבדוק את נושא שינוי הייעוד. המבנה שופץ ומשמש כמשרדים של העירייה

 .  לעדכן, י ובמידה ולא"צריך לבדוק אם עדכנו את ממ. השטח נעשתה בהסכמה

כך כנראה גם לא הקומה . א"ורי שאין לו שום שייכות למדא הוא מקלט ציב"המקלט מתחת לבנין מד  .ד

 .שמעל לקומה העיקרית שבה פועלת התחנה

כדי שתתאים ) שכלל גיוס כספים(בעידוד פעיל של העירייה , 2001א שופצה בשנת "תחנת מד  .ה

, לשעבר" מלון ערד"הקמת מתקן מיון קדמי ב. םלהפעלה כמרכז מיון קדמי וכמרפאה לשעת חירו

מעלה שאלות ומצריכה חשיבה לגבי דרך הפעלת שני , ילות בשימוש בכספי ציבוריוצרת כפ

 .המוקדים האלו בעתיד באופן שישלימו אחד את השני ולא יתחרו זה בזה

  

  סיכום

א "החל תהליך מוסכם בין מועצה מקומית ערד ועורכי הדין של מד, 1989 לשנת 1988בין שנת   .א

העברת זכויות שכירות במבנה א בדרך של " מדישראל של העברה מסודרת של המגרש ותחנת

 עם מסירתו של שטר להעברת זכות שכירות שהיה אמור 21/2/89 שיאו של התהליך היה .משותף

 של היועץ א"מד בתיק לא חתוםנמצא , השטר המקורי. להיות חתום על ידי המועצה המקומית ערד

 אין, א ישראל"ירות גבוהה שלמדניתן להניח שהתהליך לא הושלם וקיימת סב, אי לכך. המשפטי

  .מסמכי בעלות על השטח ועל המבנה שעליו

י בתנאי שהשימוש בקרקע יהיה למטרות "הינה החוכרת מול ממ, העירייה בנעלי המועצה המקומית  .ב

 .אחרת הוא מבוטל מיד, א בלבד"הפעלת תחנת מד

ה לא השלימה את כל נראה שהעיריי, א"מבחינת הקצאת השטח למד, דלעיל. בנוסף לאמור בסעיף א  .ג

דרושות החלטת מועצה והודעה , לצורך הקצאה. א"הפעולות כנדרש ולא הקצתה את השטח למד

 עד 9/7/89 מתאריך 7. בדיקה שנעשתה בפרטיכלים של מליאות המועצה מישיבה מס. לשר הפנים

א "לא העלתה שום החלטת מועצה שקשורה להעברת זכויות למד, 17/2/91 מתאריך 24. מליאה מס

 קיים נוהל הקצאת קרקע ומבנים חדש שמעלה מאד את רף 1/10/01יש לזכור שהחל מ . ישראל

 .התנאים להקצאות כאלה
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  הועדה לענייני ביקורת

  הקדמה

היא ועדת חובה שיכולה להיות הכלי החזק ביותר בשירות אופוזיציה שאינה , הועדה לענייני ביקורת

ת הביקורת של כל הגורמים "ום שאליו מתנקזים דוחוזהו המק, מתוקף החוק. משתתפת בניהול העיר

הועדה . רואה החשבון מטעם משרד הפנים ומבקר העירייה, כמו מבקר המדינה, המבקרים את העירייה

לועדה יש סמכות לקבוע . ת מביעה את דעתה ומוציאה המלצות למועצת העיר"רואה ראשונה את הדוחו

. א משרתת טוב יותר את ציבור בוחריה הזקוק מאד לביקורתנושאי ביקורת עבור מבקר העירייה ובכך הי

חברי . בעיית העדרות או אי התכנסות של ועדות לענייני ביקורת אופיינית לרוב הרשויות המקומיות

אולי . האופוזיציה מעדיפים להשמיע את קולם בישיבות מליאת מועצת העיר ולא בועדה לענייני ביקורת

שירות הציבור ללא תמורה על השתתפות בישיבות ויתכן שסודיות דיוני נובע הדבר מכך שהם פועלים ב

העובדות מצביעות על קשיים בניהול ישיבות ועדות לענייני ביקורת , כך או כך. היא הגורם, הועדה

אם  חברי הועדה רוצים , בכל מקרה. ת הביקורת למליאת המועצה"וכתוצאה מכך לשיהוי בהעברת דוחו

  .יכולה למנוע זאת מהםאין ההנהלה , להתכנס

  

   פקודת העיריות נוסח חדש–החוק הוא מקור הכוח של הועדה 

ח של מבקר "בי� חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדו� בכל דותבחר מה המועצ  )א(  .ג149
ח של משרד הפני� על העיריה ובכל "בכל דו, המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעיריה

ח "והיא רשאית לדו� בכל דו, ולעקוב אחרי תיקו� הליקויי� שהעלתה הביקורת, קר העיריהח של מב"דו
  .תיהוצעהה ומיהועדה תגיש למועצה את סיכו;  שהוגש לפי די�יהריל העעביקורת אחר 

את ההרכב , ככל שנית�, הרכב הועדה יהיה תוא�; א יעלה על שבעהדה לרי הועמספר חב  )ב(  
  .תסגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברי� בועדה לעניני ביקור,  העיריהראש; הסיעתי של המועצה

מהאופוזיציה ולא ) 2 (הוראות פסקהו" לבכפ,  ביקורת יהיהה לעניניש הועדיושב רא  )1(  )ג(  
לעני� סעי" זה יראו את יושב ראש הועדה לעניני ביקורת ;  מבוקרנייכה� כדירקטור בהנהלת גו" עירו

  :לפחות כל אלה, בי� היתר, יה א� התקיימו בסיעתוכשיי& לאופוזיצ

  ;ונה מסיעתו של ראש העיריהסיעתו ש  )א(

  ;יצוג בועדת ההנהלהאי� יתו לסיע  )ב(

  ;לא מונו סגני� לראש העיריהמסיעתו   )ג(

  .ינה קשורה בהסכ� המתייחס לכהונת ראש העיריה או לניהול העיריהסיעתו א  )ד(

 שביהיה יו,  או ישנה במועצה סיעה אחת בלבדהלהועדת ההנעות כול� מיוצגות בהיו הסי  )2(
  : אלהות כלחפ לוב לעניני ביקורת מי שהתקיימו עדהו האשר

  ;לההו חבר בועדת ההנהוא אינ  )א(

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

  ;ו מכה� כדירקטור בגו" עירוני מבוקרהוא אינ  )ג(

א� יש במועצה יותר מסיעה ,  של ראש העיריהונה מסיעתוסיעתו ש  )ד(
  .אחת

''''''''''''  

  יניועדה לענ
  ביקורת
  )24' מס(חוק 
  1978 "ט"תשל
  )*39' מס(חוק 
  1990 "	"תש
  

* )**80' מס(חוק 
  2002 "ב"שסת

)** 67' מס(חוק 
  1998 "ח"שנת

)*** 80' מס(חוק 
  2002 "ב"שסת

)*** 80' מס(חוק 
  2002 "ב"שסת
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  2004פעילות הועדה לענייני ביקורת בשנת 

  : ומעידים על עצמם2004להלן מובאים מספר מכתבים בנושא ועדת הביקורת שנכתבו במהלך שנת 

  ד"ה טבת תשס"כ
19/01/2004  
  
  

  ' לכב
  מר משה אדרי

  4/2נורית ' רח
  נעורים
  ע ר ד

  
  ,שלוםמשה 

   .1. זימון ועדת ביקורת מס -:הנדון
  

  
של חברי הועדה לענייני , פה אחד, אושר מינויים, 7/1/04 של מועצת העיר שנערכה ביום 3בישיבה מספר 

המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת "קובע ש) א(149סעיף . ר הועדה"ביקורת ואתה נבחרת כיו

  .ועדה כל עוד לא נתקבל שינוי להחלטת מועצת העיר כאמורר ה"אי לכך אני רואה בך יו, "…

ת הכספיים המבוקרים על ידי רואי החשבון של "לדון בדוחו, צריכה ועדת הביקורת,  על פי הוראות החוק

ל ובהמלצות הועדה ולהגיש דיווח "ת הנ"דיון מיוחד בדוחו, משרד הפנים ולאחר מכן לקיים במועצת העיר

  .15/2/04לא יאוחר מ , מפורט על ביצוע האמור

  . מוקדם ככל האפשר, אני מבקש שתקבע מועדים לכינוס הוועדה כאמור, ל"כדי לעמוד בלוחות הזמנים הנ

  .מספרי הטלפון ופרטים נוספים, כתובתם, רשימת חברי ועדת הביקורת שמונו, מצורפת להלן

  
   

  ,בברכה

   מבקר העירייה– שמעון בארי
  

  :העתק
  ל"נכ מ–מר אבינעם ורבנר 

   גזבר–מר ניר גולן 
  חברי הועדה לעינייני ביקורת

  תיק ועדה
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  ה"ז תשרי תשס"כ
  2004 אוקטובר 12

  ' לכב
  חברי מועצת העיר

  כ א ן
  
  ,.נ.ג.א

   .הועדה לענייני ביקורת -:הנדון
  

  .הועדה לענייני ביקורת היא ועדת חובה שנקבעה בחוק ותפקידיה לדון בדוחות הביקורת על הרשות העירונית

  .ת מבקר המדינה"דוחו -

 ).ח רואה החשבון מטעם משרד הפנים"כולל דו(ח ביקורת של משרד הפנים על הרשות "כל דו -

  .ח של מבקר העירייה"כל דו -

  .החוק קובע לוחות זמנים לקיום הדיונים ולמתן הצעות וסיכומים של הועדה לחברי המועצה

 לכן נקבעו בו כללים ברורים להפרדת עבודת .החוק מייחס חשיבות רבה לפעולת הועדה לענייני ביקורת

ראש הרשות וסגניו אינם יכולים , חבריה יכולים להיבחר אך ורק מבין חברי המועצה. הועדה מניהול העירייה

שאין לה ייצוג , להיות חברים בה ויושב הראש של הועדה חייב להיות מסיעה שונה מזו של ראש הרשות

  . לכהונת ראש העיר או לניהול העירייהס שהיא קשורה בהסכם המתייחאו, בהנהלה ושלא מונו ממנה סגנים

  המצב בעיריית ערד

-ל, שתי ישיבות שזומנו. 25/2/2003הישיבה האחרונה של הועדה לענייני ביקורת נערכה ב  -

  . בוטלו סמוך למועדי הישיבות מסיבות שונות19/8/2003 - ול30/7/2003

ר הועדה והוא " מר משה אדרי ליו7/1/2004 מתאריך ,3. נבחר בישיבה מס, בקדנציה הנוכחית -

 .5/2/2004 מיום 4הוחלף במר מיכאל גינצל בישיבת המועצה מספר 

עקב כך . 2002ת ביקורת של רואה החשבון מטעם משרד הפנים לשנת "טרם נתקיים דיון בדוחו -

היות מועבר לאגף בדוחות הביקורת היה צריך ל, פרטיכל על קיום הדיון. מתעכב הדיון במועצת העיר

 .2004 פברואר 15לביקורת רשויות במשרד הפנים עד 

המועד . 2003ת ביקורת של רואה החשבון מטעם משרד הפנים לשנת "טרם  נתקיים דיון בדוחו -

 .16/11/2004ח הוא "האחרון שנקבע להגשת דיווח על דיון המועצה בדו

יש לקיים דיון על סעיפי .  העירייהח מבקר"דו, הוגש לחברי הועדה, 2004בתחילת חודש ספטמבר  -

  .30/11/2004לא יאוחר מ , ח"הדו

זה אולי . קיום ישיבות הועדה לעינייני ביקורת הוא הליך חשוב בקיום ביקורת על פעולות הנהלת העירייה

בנוסף לפעילות שהיא מקיימת בישיבות , השירות החשוב ביותר שיכולה האופוזיציה לתת לטובת תושבי העיר

  .המועצהמליאת 

  ,בברכה
   מבקר העירייה–) ברונר (שמעון בארי
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 ה"ז חשון תשס"ט

  2004 אוקטובר 31 
  

  
  

  04/1027/ מיום 1. פרטיכל ישיבת וועדה לענייני ביקורת מס
  )שלא נתקיימה(

  
  
  

  הגיעו לישיבה
  ר הועדה " יו-מר מיכאל גינצל 

   
  ל " מנכ-מר אריאל הירט 

   גזבר - מר ניר גולן 
   מבקר העירייה -ארי ח שמעון ב"רו
  

  :לא הגיעו
   חבר הועדה–מר סרגיי ביכובסקי 

  . חבר הועדה–מר יוסי הובר 
   חבר הועדה–מר סמיון לוין 

   חבר הועדה  –מר דוד שי 
  

  :נושאים שנקבעו
  .2002ת מבוקרים של רואי החשבון לשנת "דיון בדוחו  .א
 .2003ת מבוקרים של רואי החשבון לשנת "דיון בדוחו  .ב

 

  
  . ואז פוזרה הישיבה עקב חוסר קוורום20:30הנוכחים המתינו עד . 20:00עדה זומנו לשעה חברי הו

  
ת "החברים מתבקשים להביא את כל הדוחו. 2002ת  המבוקרים של שנת "לפרטיכל זה מצורפים הדוחו

  .לישיבת הועדה הבאה
  
  
  

   שמעון בארי: רשם         
   מבקר העירייה         

  
  :העתק

  חברי הועדה
  מוזמנים

  תיק ועדה 
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  ה"ז כסלו תשס"י
  2004 נובמבר 30

  
  ' לכב

  מר הלל שכנוביץ
  65שוהם ' רח
  רותם' שכ

  ע ר ד
  

  ,הלל שלום
   .2. זימון ועדת ביקורת מס -:הנדון

  
 של מועצת העיר 11אשר אושר בישיבה מספר , ר הועדה לענייני ביקורת"הנני מברך אותך לרגל מינוייך ליו

  . 28/11/04ביום שנערכה 

ת הכספיים המבוקרים על ידי רואי החשבון של "לדון בדוחו, צריכה ועדת הביקורת,  על פי הוראות החוק

ל ובהמלצות הועדה ולהגיש "ת הנ"יש לקיים דיון מיוחד במועצת העיר בגין הדוחו, משרד הפנים ולאחר מכן

  .למשרד הפנים, דיווח מפורט על ביצוע האמור

  .15/2/04היו צריכים להיות מוגשים עד , 2002שנת ת בגין "הדוחו -

  .15/11/04צריכים להיות מוגשים עד , 2003ת בגין שנת "הדוחו -

כמו כן הוגש לראש . ל"ת הנ"מאחר והועדה לענייני ביקורת לא התכנסה זמן רב לא התקיימו הדיונים בדוחו

ח זה יש צורך לקיים "גם בדו. 2002/3ח הביקורת של מבקר העירייה בגין "דו, העיר ולחברי ועדת הביקורת

  .דיון בועדה לעינייני ביקורת

מוקדם ככל , אני מבקש שתקבע מספר מועדים לכינוס הוועדה כאמור, ל"כדי לעמוד בלוחות הזמנים הנ

  . האפשר

   
  ,בברכה

  )ברונר (שמעון באריח "רו
  מבקר העירייה

  :העתק
  ל" מנכ–מר אריאל הירט 

   גזבר–מר ניר גולן 
   הועדה לעינייני ביקורתחברי

  תיק ועדה
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  .טיפול בשמות רחובות ומספרי בתים

  רקע  

 מתקנות 2001אחריות העירייה למתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים הוחלה עד שנת 

התקנות קובעות שמיד לאחר תחילתה של תוכנית מיתאר מאושרת  שבה מצוינים .  1971שפורסמו בשנת 

 יום 90מספרים לבתים יש לתת תוך .  ימים מאישור התוכנית90תת מספור לכל רחוב תוך יש ל, רחובות

אין חוק עזר המסדיר קריאת , לעיריית ערד.  מתחילתה של תכנית מיתאר אשר בה מצוינים הבתים האמורים

רייה המסדיר את מערכת היחסים בין העי, בפקודת העיריות כלולה דוגמא לחוק עזר מומלץ. שמות לרחובות

חוק העזר . לבין בעלי הבתים בעניין תוכנית של שמות רחובות ומספור בתים שאושרה על פי התקנות דלעיל

מאפשר לעירייה להתקין לוחיות מספר ומספרים מוארים לבתים שבעליהם לא מלאו את הדרישה ולגבות 

 מקובל על ראשי העיר היה נוהג, בנושא הנצחה של אישים בקריאת שמות רחובות. מהם את הוצאות הביצוע

  .הקודמים להימנע ככל האפשר מקריאת שמות רחובות על שם אישים

תיקוני (קריאת שמות של מקומות ציבוריים ושינויים  פורסם חוק 23/12/01 מ 1816בספר החוקים 

א לפקודה 235הוא מתמצה בסעיף .  שמתקן את פקודת העיריות באופן מהותי2001ב "התשס) חקיקה

חודש לפני דיון במועצת .  מועצת העיר תאשר שינוי שם רחוב ברוב מיוחס של שני שלישאשר קובע כי

במשרדי ) בדומה לפרסום מטעם חוק התכנון והבניה(יש לפרסם הודעה בעיתון , על שינוי שם, העיר

בנוסף לחוק קיימות תקנות למתן . או ועדה שקבעה מטעמה.   בשם החדשאהעירייה ובמקום שמיועד להיקר

  .ת לרחובות ומספרים לבתיםשמו

יש שני רחובות . הוא משימה קשה עד בלתי אפשרית, בהם איתור כתובת, קיימים מספר מקומות בעיר

קיימת שורה שלמה של . יש שילוט של רחובות צדדיים על חזיתות בתים ברחוב ראשי. שנקראים באותו שם

הכתובות של בתים הם על פי הרחוב . ראחד ואחוריהם גובלים ברחוב אח' בתים שחזיתותיהם פונות לרח

  .אך אין ממנו  גישה לבתים, האחורי שהוא אמנם דרך ראשית

  

   

 תמצית הממצאים

 העירייה לא התקינה חוק עזר ולא קבעה נהלים שיסדירו את נושא הטיפול - לא נקבע חוק עזר  .א

 )ב"ראה מצ.  (בשמות רחובות ומספרי הבתים

רחוב שהופיע . היכן יתחיל מיספור רחוב,  אחידים הקובעים אין כללים-  חוסר אחידות במיספור  .ב

 לשם אחר ומספר 2001שונה בשנת , 1 במפות ובפרסומי העירייה בשם אחד ובמספר 1999משנת 

נודע השם העדכני של הרחוב לאחר , לחלק מהדיירים. על פי דרישה של קבלן שבנה באזור, )זוגי (4

הותקן שילוט המאפשר לבאים מבחוץ לדעת , באיחור רב. אחרי שהחל איכלוסו של הבנין. זמן רב

 .את הכתובת
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 שעה מתושבי העיר ימונו ועדות שמות שהורכבו לצורכ,  במשך השנים-אין ועדת שמות רחובות   .ג

 12שמות הרחובות לרובע . ובכירי עירייה) אמנים וסופרים, מורים( להם זיקה לנושא השהיית

ועדה על ידי עובדי מחלקות הנדסה וגביה שלא קבלו מינוי ללא שום נקבעו , שנמצא עדיין בתכנון

 .פורמלי מטעם ראש העיר

 נתקבלו תלונות מתושבי העיר על חוסר אחידות  בקביעת - חוסר אחידות בקביעת מספרי בתים  .ד

היו מספר מקרים של בתים דו משפחתיים שפעם המספור התחיל מימין לשמאל העומד . מספרי בתים

 .בכביש ופעם להפך

 היו מספר פעמים שנתקבלו בעירייה בקשות כתובות להנצחת אישים -יפול בהנצחת שמות ט  .ה

הוא , אי מתן תשובה. הביקורת לא הצליחה לוודא שהיתה התיחסות כלשהי לבקשות. בשמות רחובות

 .עבירה על החוק ולעיתים יש בו משום פגיעה בכבודם של אנשים

שנמצאים אומנם על אותו תוואי " כרמל"בשם  בערד קיימים שני רחובות - כפילות רחובות   .ו

המרחק בין שני הרחובות הוא כחצי . אך בפועל מפריד ביניהם עמק קטן ובתים בנויים, תיאורטי

 ".הכרמל"והשני " כרמל"נקרא אחד הרחוב , במפה העדכנית של העיר. מ"ק

 .ש שני רחובות קיית תופעה של שורות בתים ייחודית לערד שמשני צידיהם י-  כפילות כתובות   .ז

התעכב תקופה ארוכה בשל ,  פרסומה של מפת רחובות עדכנית שהוכנה והושלמה– מפת רחובות  .ח

במפה שמצורפת . ל החברה הכלכלית"ויכוחים בעניינים שוליים בין דוברת העירייה לבין מנכ

 .יש טעויות ולא ברור מי היא הכתובת לטיפול בתיקון הטעויות, למדריך הטלפונים
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  ת מצולמותדוגמאו

לא תמיד , בחירת הכתובת על ידי הדיירים. אין אחידות בשילוט על בתים שניצבים בפינות רחובות .א
  .נאמנה לשם המקורי ויוצרת מצבי בילבול והטעיה לעוברים ושבים
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)  חצבים והרדוף(הוא בעצם שני רחובות שנמצאים כל אחד בשכונה אחרת , רחוב כרמל  .ב

 .מסוגל לחבר אותם, פה מעל גיא עמוק מאדורק קו תיאורטי על המ
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 בקדנציה הקודמת וכמעט שלא נעשה בה 2003 המפה הופקה בשנת – מפת העיר שהפיקה החברה הכלכלית .ג

 .שימוש

  

  

  :ממצאי הבדיקה 

 העירייה לא התקינה חוק עזר ולא קבעה נהלים שיסדירו את נושא הטיפול - לא נקבע חוק עזר  .א

חוק העזר לדוגמא מאפשר לחייב ). ב"ראה חוק עזר לדוגמא מצ(ים  בשמות רחובות ומספרי הבת

לשנות אותם ולתחזק אותם ובמידה ולא , כולל מספרים מוארים, בעלי בתים להתקין לוחיות מספר

חוק העזר מאפשר הטלת קנס . ניתן יהיה להתקין על ידי מנגנון העירייה ולחייב אותם, יפעלו

 .הוראות על פי חוק עזר זהח על מי שלא ממלא " ש500בשיעור 

רחוב שהופיע . היכן יתחיל מיספור רחוב,  אין כללים אחידים הקובעים-  חוסר אחידות במיספור  .ב

 לשם אחר ומספר 2001שונה בשנת , 1 במפות ובפרסומי העירייה בשם אחד ובמספר 1999משנת 

עדכני של הרחוב נודע השם ה, לחלק מהדיירים. על פי דרישה של קבלן שבנה באזור, )זוגי (4

הותקן שילוט המאפשר לבאים מבחוץ , באיחור רב. אחרי שהחל איכלוסו של הבנין. לאחר זמן רב

 .לדעת את הכתובת

הועדות היו מורכבות .  שעהיהוקמו ועדות שמות לצורכ,  במשך השנים- אין ועדת שמות רחובות   .ג

בשנים . כירי עירייהוב) אמנים וסופרים, מורים( להם זיקה לנושא המתושבי העיר שהיית
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ללא נקבעו ,  שנמצא עדיין בתכנון12שמות הרחובות לרובע . לא פועלת ועדה כזו כלל, האחרונות

 .ועדה על ידי עובדי מחלקות הנדסה וגביה שלא קבלו מינוי פורמלי מטעם ראש העירשום 

בקביעת  נתקבלו תלונות מתושבי העיר על חוסר אחידות  - חוסר אחידות בקביעת מספרי בתים  .ד

פעם מימין , היו מספר מקרים של בתים דו משפחתיים שבהם התחיל המיספור. מספרי בתים

 .מנקודת מבטו של העומד בכביש ופעם להפך, לשמאל

 היו מספר פעמים שנתקבלו בעירייה בקשות בכתב להנצחת אישים -טיפול בהנצחת שמות   .ה

החוק מחייב . כלשהי לבקשותהביקורת לא הצליחה לוודא שהיתה התיחסות . בשמות רחובות

להוות פגיעה בכבודם של אנשים , אך במקרים אלה עלולה אי תגובה, תשובה לכל פניה כתובה

 .וקרובי משפחה של המועמד להנצחה

שנמצאים אומנם על אותו תוואי " כרמל" בערד קיימים שני רחובות בשם - כפילות רחובות   .ו

מוק ובתים בנויים על התוואי התיאורטי של החלק אך בפועל מפריד ביניהם עמק קטן וע, תיאורטי

מצויירים , במפה העדכנית ביותר של העיר. מ ויותר"המרחק בין שני הרחובות הוא כחצי ק. החסר

 ". הכרמל"והשני " כרמל"נקרא , למרות שאחד מהם, הרחובות מחוברים

. הם יש שני רחובות קיימת תופעה של שורות בתים ייחודית לערד שמשני צידי- כפילות כתובות   .ז

תופעה זו . הכתובת הרשמית של בתים אלה נקבעה דווקא מצד הרחוב שממנו אין כניסה לבתים

מואב ושורה נוספת ' הספורט לרח' ניתן למצוא שורה כזו בין רח. יוצרת בלבול וחוסר התמצאות

צריכה להיות לגבי בתים פינתיים הקובע מה , אין נוהל ברור. מואב' לרח) חצבים(כרמל ' בין רח

 .  הכתובת וכיצד יש להתקין את השילוט

התעכב תקופה ארוכה בשל ,  פרסומה של מפת רחובות עדכנית שהוכנה והושלמה– מפת רחובות  .ח

: במפה יש טעויות כמו. ל החברה הכלכלית"ויכוחים בעניינים שוליים בין דוברת העירייה לבין מנכ

' בין רח, וחיבור דמיוני נוסף" הכרמל"ו" כרמל"ת החיבור הדמיוני שהוזכר לעיל בין שני הרחובו

שהוא חיבור כמעט בלתי אפשרי עקב הפרשי , צבר בשכונת נעורים' ברזל באזור התעשיה עם רח

, המפה שמצורפת למדריך הטלפונים.  או מחלף31עם כביש , גבהים וצורך ביצירת צומת חדשה

דוגמא לטעות . לטיפול בתיקון הטעויותיש בה טעויות ולא ברור מי היא הכתובת , מיושנת יותר

, בשתי המפות. מואב' הגלעד ויוצר צומת חדשה ברח' מתחבר לרח, הגיא' רח: במפת מדריך הטלפון

 .אינו מדוייק, ציור הרחובות בשכונות יעלים ואבישור
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 הערות והמלצות הביקורת   

ת שמות אולם קביע,  ועדת שמות רחובות אינה ועדת חובה–ועדת שמות והנצחה   )א

מה עוד שפני . היא עניין מכובד וחשוב שיש בו מבחינת הצגת פניה של העיר, לרחובות

העיר הם לתיירות ורחובותיה על שלטיהם הם חלון הראווה של העיר לתייר הפוקד אותה 

הביקורת ממליצה להקים ועדת שמות והנצחה שישבו בה גם תושבים שקרובים . לראשונה

הועדה תהווה כתובת .  הרחובות יהיו נכונים ויכבדו את העירכדי ששמות. לתרבות ולשפה

לפניות של משפחות  המבקשות להנציח את יקיריהן היא תקיים דיונים בבקשות של 

הועדה תשב גם . לפונים) כולל שליליות(ממליצים לקריאת שמות ומטעמה יצאו תשובות 

ת שמות חדשים כועדה לשמיעת התנגדויות של לתושבים שמגישים ערעור על קריא

  .לרחובות

לחוק העזר עירוני בנושא ,  הביקורת ממליצה  לאמץ את הצעת משרד הפנים–חוק עזר עירוני   )ב

החוק יאפשר לעירייה לפקח על שילוט תקני ותואם ועל התקנתו על ידי . שמות ולוחיות מספר

  .התושבים ועל חשבונם

ביר לאחריות מהנדס העיר  הביקורת ממליצה להע– מיפרט הנדסי אחיד למיספור רחובות  )ג

פרט כזה לא קיים . למספור רחובות, את נושא קביעת ועיצוב פרט הנדסי ועיצובי אחיד

מהנדס . עדיין והוא חיוני לצורך הפעלת מבצע שילוט מספרי בתים ורחובות ופיקוח עליו

העיר יהיה איש הקשר מול ועדת השמות בעת יצירת שמות רחובות בשכונות חדשות 

  .היה חבר בועדה והגורם המודיע למשרד הפנים בהתאם לחוקל י"והמנכ

 הביקורת ממליצה לקבוע גורם אחד אחראי לתאום והפקת מפות – אחריות להפקת מפות  )ד

האחריות לתקינות הנדסית ועדכניותן של המפות תהיה של מדור המיפוי במחלקת . עירוניות

  .עוזרת ראש העירשל , תאום גורמים ועיצוב סופי, המיחשוב והאחריות להפקה

  

 סיכום

, חובת קריאת השמות .   רחובות העיר ומעטפת השילוט סביבם הם חלון הראוה של העיר לנכנסים אליה

צרוף הדרישות של החוק עם הצורך . מוטלים על העירייה על פי חוק, מספור הרחובות וסימון מספרי הבתים

המלצות . ות רצינית שבסופו של דבר תשתלםמחייבים התייחס, את פניה של העיר, להציג בצורה מכובדת

  .הן המינימום הנדרש כדי לקדם חזות מכובדת זו, הביקורת כפי שרשומות לעיל
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   חובותיה של עירייה בנושא רחובות–פקודת העיריות 

  של עיריה היובותח: 'סימ	 ב

  :ובות תעשה העיריה פעולות אלהבעני� רח  .235

  ;ובוהבניה של כל רחהרוחב , הרו�,  השיוורתפקח על  )1(

  ;תאורתו וניקוזו של רחוב שאינו רכוש הפרט, הזלפתו, ניקויו, יקונותדאג לת  )2(

  ;ת גבול ברחובלי� והסגסיר מכשותמנע ות  )3(

או תשנה , הסמטאות והככרי�, הרחובות, ות לכל הדרכי�תקרא שמ  )א(  )4(    
ביעת� במקומות ותדאג לק, א235 "יעסב בכפו" לאמור, שמותיה� כשיש צור& בכ&

  ;בולטי� ולסימו� הבניני� במקומות אלה במספרי�

, � של רחובותאו תיקונמצעי זהירות נאותי� נגד תאונות בשעת בניית� תנקוט א  )5(
  .ביבי� או תעלות

   'ה בסעי" ז  )א( .א235

  ;ני� או נינה, נכד או נכדה, אח או אחות, הורה, ילד,   ב� זוג'" הב� משפח"  

  .או חלק מה�, ג� ציבורי, שכונה, כיכר, סמטה, רחוב,   דר&'" יבורמקו� צי"  

אלא א� כ� זימנה מועצת , ותישאי לש ש� לא תקרא מקו� ציבורי עלהעיריה   )ב(  
להופיע לפניה , שנית� היה לאתר� במאמ3 סביר, פחתו של האישיותמשהעיריה את בני 

  .ולהשמיע את טענותיה�, או לפני ועדה שקבעה
   

  : אלהלכמו יקיאלא א� כ� הת, לא תשנה ש� של מקו� ציבורייה העיר  )ג(  

במשרדי , לשנות את ש� המקו� הציבורי התפרסמה בעיתו� הכוונה להודעה ע  )1(
חודש לפחות לפני הדיו� במועצת העיריה על שינוי , העיריה ובמקו� ציבורי הנוגע בדבר

, 1965 'ה"תשכ, בניהא לחוק התכנו� וה1הפרסו� בעיתו� יהיה כאמור בסעי" ; הש�
  ;בשינויי� המחויבי�

ורי או לנציגות הדיירי� המתגוררי� ביהצ �ו המקיריה אפשרה לנציגותהעצת עמו  )2(
ולהשמיע את , להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, לפי העני�, � הציבוריקוסמו& למ
  ;טענותיה

או היה הש� , ש� של אישיות, שאותו מתכווני� לשנות, המקו� הציבוריהיה ש�   )3(
ל ש תוחפשני מיריה את בת הע מועצנהימ  ז'המוצע למקו� הציבורי ש� כאמור 

, פיע לפניה או לפני ועדה שקבעההול, שנית� היה לאתר� במאמ3 סביר, האישיות
  ;ולהשמיע את טענותיה�

, שאותו מתכווני� לשנות, היה ש� המקו� הציבורי, )3(בכפו" להוראות פסקה   )4(
לאומית או ממלכתית ובני , גדולי האומה או ש� שהוא בעל משמעות דתיתש� של אחד מ

 אישרה הממשלה או ועדת שרי� –משפחתו של האישיות התנגדו או לא אותרו 
 ימי� מיו� קבלת הודעת המועצה על 60את שינוי הש� בתו& , שהממשלה הסמיכה לכ&
לה הסמיכה לכ& לא החליטה הממשלה או ועדת שרי� שהממש; כוונתה לשנות את הש�

  ;רואי� אותה כאילו נתנה את הסכמתה לשינוי,  הימי�60בתו& 

  .שני שלישי� מחברי המועצהל לשינוי הש� התקבלה ברוב שההחלטה   )5(

תביא� הועדה , יריהעה לפני ועדה שקבעה מועצת, לפי סעי" זה, טענותהושמעו   )ד(  
  .יחד ע� המלצותיה, לפני המועצה

 -1972ב"תשל, )מספר לבנינים-שמות לרחובות ולוחיות(יות חוק עזר לדוגמה לעיר 
  ;1218'  עמ           ,)25.5.1972(ב " תשל           , 2852ת "ק          :פורס�

  ;1206'  עמ           ,)22.5.1979(ט " תשל           , 3982ת "ק       :תיקוני�

  :דוגמה כלהל%מתפרס� בזה חוק עזר ל,  לפקודת העיריות262לפי סעי  

  רחובות

  )42' מס(חוק 
  1991 "א"תשנ
  ) 78' מס(חוק 
  2001 "ב"תשס

  )42' מס(חוק 
  1991 "א"תשנ
  ) 78' מס(חוק 
  2001 "ב"תשס

  ותקריאת שמ
   תומושל מק
   ושינוי��ציבוריי
  )78' מס(חוק 
  2001"ב"תשס

) 86' תיקו	 מס(
  2003"ד"תשס

) 86' תיקו	 מס(
  2003"ד"תשס
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  הגדרות

  -בחוק עזר זה                  . 1

או , הכנסה מבני% או שהיה מקבלה אילו היה הבני% נות% הכנסה, או הזכאי לקבל, לרבות אד� המקבל- " בעל בני�"

בי% שהוא הבעל , כוח(או כבא, כנאמ%, בי% בזכותו הוא ובי% כסוכ%, המשל� ארנונות עיריה או מסי ממשלה ביחס לבני%

  ;משנה ששכר בני% לתקופה שלמעלה מעשר שני�(וכולל שוכר ושוכר, רשו� של הבני% ובי% שאיננו הבעל הרשו�ה

  ;מספר מואר בחשמל- " מספר מואר"

  ;כול% או מקצת%, לרבות מי שראש העיריה העביר אילו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה- " ראש העיריה"

שאישרה אותה המועצה לפי תקנות העיריות , � לרחובות וסימו% בתי� במספרי�תכנית למת% שמות או מספרי- " תכנית"

  .) התקנות-להל% ( (1971א"תשל, )מת% מספרי� ושמות לרחובות וסימו% בתי� במספרי�(

  שלטי� לציו� שמות או מספרי� לרחובות

  .רחוב בהתא� לתכנית ראש העיריה רשאי להתקי% שלטי� על כל בני% לציו% ש� או מספר ל)א(                 . 2

  .להסיר� ולהחליפ� בכפו  לאמור בתקנות, לשנות�, רשאי ראש העיריה לתקנ�,  שלטי� שהותקנו כאמור)ב(

  מספר ומספרי� מוארי� על בתי�� דרישה להתקי� לוחיות

לפי , ל% או מקצת%כו, מבעל בני% לבצע את העבודות המנויות להל%, בהודעה בכתב,  ראש העיריה רשאי לדרוש)א(                 . 3

  :הפרטי� והתנאי� שקבע בהתא� לתכנית

  ;מספר על גבי בני%( להתקי% לוחית)1(

  ; להתקי% מספר מואר על גבי בני% המחובר לרשת החשמל)2(

,  להתקי% מיתק% הנושא עליו מספר מואר- לגבי בני% המרוחק מרשות הרבי� יותר מעשרה מטרי� )3(

  ;במקו� ובגובה שקבע ראש העיריה

  .מספר או מספר מואר או מיתק% כאמור(להמיר או להחלי  לוחית, לשנות,  לתק%)4(

  . ההודעה תכלול את התנאי� והפרטי� לביצוע העבודה כאמור וכ% את התקופה שבה יש לבצעה)ב(

  .חייב למלא אחריה,  בעל בני% שקיבל הודעה כאמור)ג(

  : אלא בשני אלה)א( לא יבצע אד� עבודה מהעבודות המנויות בסעי  קט% )ד(

  ; כשהוא ממלא אחר דרישת ראש העיריה)1(

  . לפי התנאי� והפרטי� שנכללו בהודעה)2(

  ט" תשל:תיקו%   מספר ומספרי� מוארי� בידי ראש העיריה �התקנת לוחיות

לבצע , ועליובאמצעות שליחיו ופ, רשאי ראש העיריה, 3לא מילא בעל הבני% אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעי                   . 4

תגבה , ביצע ראש העיריה עבודה כאמור; ולהיכנס לש� כ, לכל מקו� שיידרש, 3כל עבודה מהעבודות המנויות בסעי  

  .העיריה מאת בעל הבני% את הוצאות הביצוע

  מספרי� מוארי�

פרטי� שקבע ראש העיריה יתקי% עליו בעלו מספר מואר לפי התנאי� וה, נבנה בני% אחר תחילתו של חוק עזר זה                . 5

  .בהתא� לתכנית

  חובה להאיר

, את המספר מדי ערב, באמצעות מפסק זר� או מכשיר מיכני, יאיר, בעל בני% שבבנינו הותק% מספר מואר                 . 6

  . ואט לשעה(15במנורה שכוח תאורתה לא יפחת מ, משקיעת החמה עד זריחתה

  רי� מוארי�מספר ומספ� לוחיות, החזקה תקינה של שלטי�

  -בעל בני% חייב                  . 7

  ;מספר או מספר מואר שהותקנו על בנינו במצב תקי% וגלוי לעי%(לוחית,  להחזיק כל שלט)1(

מספר או מספר מואר שהותקנו על (לוחית,  למסור הודעה לראש העיריה על קלקול או טשטוש בכל שלט)2(

  .בנינו

  פרי� מוארי�מספר �מס� לוחיות, איסור פגיעה בשלטי�

לא יטשטש� ולא יסתיר� מעי% רואי� , מספר או במספר מואר שהותקנו על בני%(בלוחית, לא יפגע אד� בשלט                . 8

  .ייטשטשו או יוסתרו, מספר או מספר מואר ייפגעו(לוחית, ולא יגרו� ולא ירשה ששלט

  איסור הפרעה

  . או לפועליו במילוי תפקידיה� לפי חוק עזר זהלשליחיו, לא יפריע אד� לראש העיריה                 . 9

  מסירת הודעות
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או נמסרה במקו� מגוריו , א� נמסרה לידי האד� שאליו היא מכוונת, מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדי%              . 10

בד או המועסק לידי אחד מבני משפחתו הבוגרי� או כל אד� בוגר העו, או במקו� עסקו הרגילי� או הידועי� לאחרונה

; או נשלחה בדואר במכתב רשו� הערו, אל אותו אד� לפי מע% מקו� מגוריו או עסקו הרגילי� או הידועי� לאחרונה, ש�

תהא המסירה כדי% א� הוצגה ההודעה במקו� בולט על הנכס שבו היא דנה או ,  המסירה כאמור אפשר לקיי� את(א� אי

  .שאחד מה� לפחות הוא בשפה העברית, � העיריהפורסמה בשני עתוני� יומיי� הנפוצי� בתחו

  עונשי�

 קנס -דינו ,  ובמקרה של עבירה נמשכת* , שקלי� חדשי�500 קנס -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה              . 11

את ראש  לכל יו� שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מ*  שקלי� חדשי�20נוס  

  .העיריה
                                          

  �322 "חש, 5.2.87תחילה ביו�          *

  הש�

  ".(1972ב"תשל, )מספר לבניני�(שמות לרחובות ולוחיות(חוק עזר לדוגמה לעיריות "לחוק עזר זה ייקרא               . 12

  )1972 במרס 28(ב "ג בניס% תשל"י

  יוס) בורג

  שר הפני�

   

   

   

  www.machshavot.co.il, 6160466(03   "מחשבות" קבוצת ©

  ד רו% דלומי"ד מנשה כה% וע"עו: עורכי�
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  2004 נושאים נוספים שטופלו בשנת -על קצה המזלג 

 

ע במטרה לאתר "נערך סיור במחסני וחצרות העירייה בשיתוף מנהלי מחלקות השפ: גריעת נכסים  .א

התברר שקיימים פריטי מצאי שיצאו . ת ובמחסני העירייהולרכז ציוד וגרוטאות שנאספו בחצרו

נשלח מכתב מסכם למנהלת הרכש . משימוש לפני זמן רב ומפוזרים בכל שטחי האחסון של העירייה

 :בין היתר. ובו הנחיות להערכות לקראת מכירת פריטי הציוד

לקבל החלטה של ועדת הרכש והבלאי לביצוע הגריעה מן האינונטר על   .א

 .  הציודפי רשימות

 .לכלול את רשימת הפריטים שמיועדים למכירה בהסכם עם הרוכש  .ב

לקבל התחייבות של הקונה לסילוק כל הגרוטאות שאותרו כמיועדות   .ג

 .למכירה

לא , להכניס סעיף בהנחית היועצת המשפטית שעל פיו מתחייב הקונה  .ד

 .להחזיר ציוד גנים שנפסל עקב אי התאמה לתקן

 .בנפרד מפריטים שאינם מיועדים, למכירהלרכז את הפריטים המיועדים   .ה

ל החברה הכלכלית בקשר לאי הזמנת " נשלח מכתב למנכ-  חברה לניהול אזור התעשיה בערד  .ב

 .המבקר לישיבות הדירקטוריון

נשלח , ל חדש"כהערכות לקליטת מנכ, ל" בעקבות התפטרות המנכ-:הליכי גיוס עובדים בכירים  .ג

קבלת עובדים לעיריות ונוהל של עיריית ערד )  משרד הפניםל"מנכ(מכתב לראש העיר בצירוף נוהל 

 . איוש משרה בהליכי מכרז פנימי–

 מבקר העירייה משתתף ברענון נהלי עבודה של ועדה לחקירת גורמי – תאונות דרכים ברכב עירייה  .ד

  :להלן הנחיות להפעלת הועדה. תאונות ברכב עירוני והפקת לקחים

 שעות מן 24 הנהג לביצוע תוך  מחויבות של– מילוי טופס תאונה  .א

 .הארוע

 לא פחות – סמוך לארוע – בטיחות תעבורה. י ק"חקירת הארוע ע  .ב

 .מיומיים

 לצורך הפקת לקחים ונקיטת אמצעי זהירות – דיון בועדת תאונות  .ג

 .בעתיד

מומלץ ,  לקהל קהילית הנהגים בעירייה– פרסום תוצאות הדיונים  .ד

 .בבטאון העירייה

 ובמהלך שנת 2003 החל מסוף שנת -:במגרשים עם מבנים בהקמה, יםגנבת מים על ידי בונ  .ה

שלא הזמינו מדי מים , התנהלה תכתובת עם מחלקת הנדסה ומפעל המים בנוגע לבוני בתים, 2004

להציג , בין היתר נתבקשה מחלקת הנדסה לדרוש מבוני בתים. וצרכו מים ללא מדידה בתקופת הבניה
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נשלח מכתב , מאחר ולא חל שינוי במצב. לפני קבלת היתר בניה, בפניה אישור על הזמנת מד מים

 .נגד בוני הבתים, למנהל מפעל המים ובו דרישה להגיש תלונות במשטרה

אינם תואמים , כללי הרישום בעירייה ובכלל הרשויות –כללי חשבונאות ודיווח ברשויות מקומיות   .ו

יכולים להוות בסיס נאות לניתוח וקבלת וכתוצאה מכך אינם ) 69. ד.ג(עקרונות חשבונאים מקובלים 

 .נשלח לגזבר העירייה לידיעת ראש העיר וממלא מקומו, מכתב מפורט על השוני בכללים. החלטות

 נשלח מכתב עם רשימה מפורטת של – נקודות ורעיונות לחסכון והגדלת הכנסות העירייה  .ז

 :תרבין הי. מבוסס על פעולות דומות ברשויות אחרות, אפשרויות ליישום

 . הוצאה מרוכזת של עובדים לחופשה בחגים –חופשות מרוכזות   .א

 הפרדת משק המים  .ב

 שיתוף ועד עובדים בקבלת החלטות  .ג

 סקר חד פעמי לאיתור נכסי ארנונה שלא מחוייבים  .ד

קביעת נוהל מסודר לחיוב תושבים בגין שירותים שהעירייה מספקת   .ה

 .ללא חיוב

ין חריגות בניה חיוב ארנונה אחורנית על היתרים שנתקבלו בג  .ו

 .שהוכשרו

ל החברה הכלכלית עם " נשלח מכתב למנכ- :03/1231/ח כספי של החברה הכלכלית "הערות לדו  .ח

 :בין היתר, בקשה להבהרות בקשר לנושאים שונים

 . לעומת שנה קודמת%300גידול בהוצאות מבנים   .א

 . אלף דולר נרשמה מתחת לשער הרשמי100תרומה בסך   .ב

  לעומת שנה קודמת%280תר מ הוצאות משכורת גדלו ביו  .ג

 .%48ירידה ברווח השנתי בשעור   .ד

 .לית"לא נתקבלה תשובה מהמנכ

סיירו בתחומי מחסני ) שיפור פני העיר(ע " בעת שמנהלי מחלקות השפ– ארוע קריעת כבל טלפון  .ט

ימינה ליוון העיר כשהיא נושאת מאחוריה מכולת , יצאה משאית אשפה, העירייה באזור התעשיה

התברואה מן הנהג ' בקש מנהל מח, לפני הפניה, ה ניצבת שבולטת מעל גובה גג המשאיתאשפה בצור

' זה עלול לקרוע כבל טלפון המתוח לרוחב כביש רח, להימנע מלהמשיך לנסוע בצורה כזו שכן

, המכולה הבולטת. אך לא עשה זאת והמשיך בנסיעה, הנהג יכול היה להנמיך את המכולה. התעשיה

משני צידי , ון וגרמה להתמוטטות ושבר של שני עמודי העץ שנשאו את הקונתפשה בכבל הטלפ

ל בהשתתפות מנהל צי הרכב שאחראי גם על "התקיים ברור אצל המנכ, בעקבות האירוע. הרחוב

 .כדי למנוע הישנות מקרים דומים, כתוצאה מן הברור נעשה שינוי בנהלים. פינוי אשפה
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פניה לחבר מועצת העיר שהעתיק את מקום מגוריו מערד נעשתה  - : שינוי מגורים של ראש סיעה  .י

מי שמקום מגוריו הקבוע שוב אינו בתחום ) "1(120סעיף , על פי פקודת העיריות. לבאר שבע

 .פרש חבר מועצת העיר והתפטר מהמועצה, בסופו של דבר. פסול מלכהן כחבר מועצה" העירייה

נשלח מכתב לממלא מקום ,  פניות תושבים בעקבות- :מחויבות למתן תשובה על פניות של תושבים  .יא

 נקבעה 1958 –ט "תשי) החלטות והנמקות(על פי חוק לתיקון סדרי המינהל . ראש העיר ולסגנו

, להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דין, בכתב, נתבקש עובד הציבור: "חובת תשובה כדלקמן

כאשר ". מיום קבלת הבקשה ימים 45אך לא יאוחר מ , יחליט בבקשה וישיב למבקש בכתב בהקדם

הרשות הציבורית ) "ב(7 בסעיף 1998 –ח "קובע חוק חופש המידע התשנ, מדובר בבקשת מידע

. על החלטתה בבקשתו,  ימים מקבלת הבקשה30ולא יאוחר מ , ללא שיהוי, תודיע למבקש המידע

רה הצורך יכול להאריך את התקופה האמורה במק, ראש הרשות הציבורית או מי שהוא הסמיך לכך

 ".ונימק את הצורך בהארכת התקופה,  ימים נוספים ובלבד שהודיע על כך למבקש בכתב30ב 

בהם ,  בעקבות מספר מקרים של פרסומי עירייה שיזם סגן ראש העיר - :פרסומי עירייה במקומונים  .יב

 מכתב לסגן ראש העיר 6/10/04נשלח ב , נכללו דברי תודה וברכות לאנשים וגופים עסקיים

העירייה אמורה לממן פרסום אך ורק "יעת ראש העיר והיועצת המשפטי שבו נאמר בין היתר וליד

. על שינוי בשירותים לציבור ועל שעות קבלה, כגון פרסום מכרזים והודעות לתושבים, למטרותיה

אינה תואמת את האמור לעיל והנך מתבקש להימנע מסוג , והעתקה מצורף כאן...המודעה שפורסמה 

 ועקב כך נשלח מכתב 19/11/04חזר המקרה על עצמו ב , למרות האמור לעיל". רסוםכזה של פ

 . ובו בקשה להורות לכל הגורמים המתאימים להימנע מסוג כזה של פרסום22/11/04לראש העיר ב 

מטרת .  נעשה סקר בין מנהלי המחלקות בנושא אבדן ציוד ובלאי- :סקר בנושא אבדן ציוד ובלאי  .יג

לסקר . למצב הנהוג בעירייה" קונטרה"את מודול המצאי שנכתב עבור מערכת הסקר היתה להתאים 

 . היתה הענות חלשה ביותר

 הסדר הגינון מבוסס על נוהג ישן -:חידוש מכתבי הסכמה של ועדי בתים משותפים –הסדר גינון   .יד

ס מקבלים על עצמם להכנ, ועדי בתים של בתים משותפים. בתוקף היותה עיר מדברית, שיוחד לערד

ההסדר מאפשר תחזוקה של גינות קיימות ועזרה . להסדר הגינון בתוקף החלטת אסיפת דיירים

היועצת המשפטית ומנהל , ל העירייה"בישיבה שנערכה עם מנכ. ראשונה בפתיחת סתימות ביוב

מחלקת הגינון סוכם לחדש את מכתבי ההסכמה של ועדי הבתים המשותפים ולצורך כך לנסח מכתב 

 :ו יצוינו גבולות ההסדר כדלקמןהסכמה חדש שב

תדאג לתחזוקת הגינה ומערכת , העירייה באמצעות מחלקת הגינון  .א

 .ההשקייה

 הוספת נטיעות או שדרוג הגינה ולא –ההסדר לא יכלול בשום מקרה   .ב

 .תיקונים בפיתוח השטח או הקמת גדרות אבן
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לצנרת מרכזית , ההסדר כולל חיבור מערכת ההשקיה של הגן המשותף  .ג

 .ותחזוקה שוטפת שלהבבית 

בפתיחת סתימות ) עזרה ראשונה(ההסדר כולל פעולות חרום בלבד   .ד

 . ההסדר אינו כולל תיקונים בצנרת ביוב. בצנרת ביוב

יקויים נוהל פניה למחלקת התברואה  שמעביר , במקרים של בעיות ביוב  .ה

הודעות בכתב לדיירים על חובתם לבצע את התיקון באחריות ובמידה 

יבוצע התיקון על ידי העירייה והתושבים , ד מועד שנקבעולא יפעלו ע

 . יחוייבו בעלות התיקון

התלוננו על חיובים בגין צריכות גבוהות של , סוחרי השוק המקורה -:צריכת מים בשוק המקורה  .טו

, הם טענו שהפער בין קריאת השעון המרכזי לסך כל שעוני הצרכנים. מים משותפים שעליהם לשלם

התקלה נבעה . לא פתרו את הבעיה, שנעשו במקום עד היום, יקונים הנקודתייםגבוה מאד וכל הת

). חנויות(מרקבונות בצנרת המשותפת שמחלקת את המים בין המד המרכזי למדים של התאים 

הוחלט בעירייה באופן חד פעמי מתוך שיקול , למרות שהאחריות למחלק היתה של בעלי התאים

 .לטפל בצנרת המחלקת, ים את קניותיהם בשוקשהנהנים הם כל תושבי העיר שמרכז

  : מבדיקת הנושא נמצא כדלקמן

, משרד כלכלי באר שבע(התחייבה החברה שהקימה אותו , כאשר הוקם המתחם כשוק עירוני  )א(

להסדיר את מעמדו המשפטי כבית משותף על פי חוק המקרקעין ) מ"יעוץ פיתוח ובניה בע

מהווה גוף משפטי אחד אשר אמור לטפל , ותיוהשוק על כל חנוי, למעשה.  1969 -ט "תשכ

 .      בכל בעיות צנרת המים העוברת בתחומו

בין החברה שהקימה את השוק  ובין המועצה , 10/6/1977במסגרת הסכם שנחתם ב   )ב(

, קלטיםמ(התחייבה העירייה  לטפל בשטחים הציבוריים , )כיום עיריית ערד(המקומית ערד 

)  וביובמתקנים מרכזיים למים, מתקני איסוף אשפה, י חניהשטח, מעברים, מדרכות, כבישים

 . ולדאוג לשלמותם

עירייה לאחזקת קווי המים שנפרשו /פעלה המועצה, במשך שנות פעולתו של המתחם כשוק  )ג(

מתוך דאגה לרווחת , לפנים משורת הדין, בין השעון המרכזי למדי המים של הצרכנים

טפלה , עקב כך. כדי לקיים שוק מתוקן, ) השוקמחזיקי החנויות ובעקיפין צרכני(תושביה 

היא מנועה מלעשותם , שלמעשה, מחלקת המים והביוב של העירייה בפיצוצים בצנרת המים

 .בתוקף החוק

 עד םהיא לספק מים ולתחזק את הקווי, התחייבותה החוקית של העירייה על פי חוק המים  )ד(

מדי המים האישיים של . אשידהיינו עד למד המים הר, לנקודה שבה הם מתחברים לנכס

 .הותקנו לנוחיות התחשיב הפנימי בין דיירי המתחם כמקובל בבית משותף, הסוחרים
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שידאג לתחזוקת קווי החלוקה הפנימיים בתוך , היו אמורים לבחור לעצמם ועד, דיירי המתחם  )ה(

הם צריכים לשאת בנטל של צריכת המים הנובעת מפיצוצים , מתחם השוק ואם לא עשו זאת

 . נזילות בקטעי הקו שיוצאים ממד המים המרכזיו

לפיכך . את מד המים הראשי והוא נמצא תקין, העירייה בדקה בשנים האחרונות מספר פעמים  )ו(

כי הצריכה החריגה מקורה במערכת הפנימית אשר כאמור נמצאת , המסקנה המתבקשת היא

לה החלטה בעירייה נתקב, ולמרות שאינה אחראית, על אף האמור לעיל. באחריות הדיירים

  .באופן חד פעמי , להשקיע בטיפול בצנרת הפנימית של הדיירים

 נשלח מכתב למנהלת מחלקת מיחשוב ובו איפיון הדרישות לשמירת – אירכוב ישיבות מליאה  .טז

השיטה המוצעת היא שמירה של חומר סרוק ). מסמכים נלוים+ פרוטוקולים (מסמכי ישיבות מליאה 

בכך ניתן יהיה להפסיק עם הכנת חומר כרוך לחברי ). QTEXTצי וורד או ולא קב(עבור כל מליאה 

 . מועצת העיר ולעובדים בכירים ולהסתפק בהמצאת תקליטור שנתי

הועלו נושאים , עם ראש העיר, 04 בפגישה בחודש מאי – חשיפות וסכנות במערכת העירונית  .יז

 :בין השאר. שמאיימים על המערכת העירונית

ועדי בתי .  חמייבת שמירה על נהלי הקצאה הנדרשים על פי החוק– קעהידלדלות משאבי קר  .א

כולל , מחזיקים ברכוש עירוני ועושים בו ככל העולה על רוחם, כנסת שאינם גופים סטטוטוריים

 .החוק אוסר חתימת הסכמי שכירות עם ועדים. שינויי בינוי ללא קבלת היתרי בניה

ל שמנסים לקבל "ם וגופים לא מזוהים מחו אמני– נסיונות השתלטות על קרקע ציבורית  .ב

יש לפעול על פי הנהלים ולהשתדל להימנע ממתן התחייבויות . זכיונות על קרקע ציבורית

 .והבטחות

 לא נעשו מספיק פעולות להערכות למדיניות – העירייה לא ערוכה להמלצות ועדת ברנע  .ג

 רכישות רכוש קבוע אין רישום של רכוש קבוע חדש ואין שחזור של. שקבע משרד הפנים

אין רישום חשבונאי נכון של קבלת הלוואות ופרעון , לא יודעים לחשב פחת, 1995משנת 

 .הלוואות

לא ,  פריטי אינוונטר לא נשמרים כראוי– מחסני העירייה מנוהלים באופן לא מקצועי  .ד

 .ראין דרך לדעת אם לא נעלם רכוש יק, מחתימים אנשים על אחרית לקבלת רכוש ועל שמירתו

ת הנוכחות במחלקת משאבי " נערכה ביקורת מדגמית של דוחו-:ת נוכחות"ביקורת מדגמית דוחו  .יח

לבדיקת העובדים " לביא"מתוכנת , הדוחות מועברים על ידי אחראית לנושא רישום זמנים.  אנוש

נעשה מדגם בדיקה בהעברת הרישומים של מספר עובדים שכללה השוואות . ואישור מנהלי מחלקות

 . לא נמצאו חריגים. ח עובד לבין הקליטה במערכת רישום הזמנים"יווח המקורי בדובין הד

ל העירייה בכתב ובישיבות "הופנתה תשומת לבו של מנכ: בעיות רישום בעלים בשוק מקורה  .יט

היו . שננטשו ונתפשו על ידי גורמים") תאים"הקרויות (בשוק יש חנויות . למתרחש בשוק המקורה

נושא גבית הארנונה . ם בלתי מורשות וחלק מהם הגיע לטיפול בבתי משפטמקרים של מכירות תאי
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כולל , נדרשת בדיקה מפורטת. לא נכונים" מחזיקים"בהם מחייבים , לא מסודר וקיימים מקרים

 .לקביעת המחזיקים הנכונים לצורך גבית מסים, סקירה בפועל של המשתמשים בתאים

 

 


