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  )מפעם –מתוך חוברת הדרכת נבחרים (רקע –כללי 

ת הרשות המקומית לבעלי עסקים לצורך פתיחתם רישיון לניהול עסק הוא האישור שנותנ

לחוקים ולתקנות הקיימים מכוח רישוי עסקים ולתקנות והצווים , זאת בהתאם לתנאים, וניהולם

  .  הנלווים אליו

יחד עם חוק התכנון . חוק רישוי עסקים הוא אחד מהחוקים החשובים ביותר עבור אזרחי המדינה

  :מטרות החוק הן , ם של האזרחיםובניה הוא בעל השפעה על איכות חייה

השר  –השר הממונה ; הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים .1

 .לאיכות הסביבה

השר  –השר הממונה ; מניעת סכנות לשלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות .2

 .לביטחון פנים

 .ת"ר התמש –השר הממונה ; בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו .3

בדשנים , מניעת מחלות שמקורן בבעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה .4

 .שר החקלאות –השר הממונה ; או בתרופות

 .שר הבריאות –השר הממונה ; הבטחת תנאי תברואה נאותים .5

 ).שר הפנים(אחריות מוניציפאלית  –לבניה ולכבאות , קיום הדינים הנוגעים לתכנון  .6

  

חשוב . ל"ל תקנות רישוי עסקים וחוקי עזר עירוניים באה להבטיח קיומן של המטרות הנמערכת ש

אלא רק על העסקים המפורטים בצו שפרסם שר הפנים , לציין שהחוק אינו חל על כל בית עסק

  .ברשומות והוא כולל עשר קבוצות עסקים החייבות ברישיון כתנאי לפעולתם

  

תפקידו של . ף פעולה בין השלטון המרכזי לשלטון המקומייש צורך בשיתו, כדי לאכוף את החוק

כאשר במקביל השלטון , תקנים ועקרונות, השלטון המרכזי הוא קביעת נורמות וסטנדרטים

פיקוח העל מתבצע . המקומי צריך לטפל ביישום החוק ובאכיפתו בהתאם לצרכים המקומיים

  .בשיתוף השלטון המרכזי והשלטון המקומי

  

שרק , נקבע בתקנות רישוי עסקים ובצו שר הפנים, תור את חוק חופש העיסוק על מנת שלא לס

  . יחויבו ברישיון –לביטחונו ובריאותו , עסקים שהפעלתם כרוכה בחובה לדאוג לבטיחות הציבור

  

  

 מטרות הביקורת .2

 .בחינת יעילות וקיום נושא רישוי העסקים בעיריית ערד .1

 .בחינת התנהלות מחלקת רישוי עסקים .2
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 אור כללי של מהלך הביקורתת .3

 

בחינת נתוני פלט ממערכת הנהלת , הביקורת כללה בחינת הנתונים בתוכנת ניהול רישוי העסקים

  . שבונות של העירייה ונכסי ארנונה ובדיקת מדגם של תיקי רישוי עסקיםהח

  

  

  :ראיונות עם 

 .עירייהמ וסגן ראש העירייה והממונה על מחלקת התברואה ב"מ –מר מקסים אוקנין  .1

 .רישוי עסקיםתברואה ומנהל מחלקת  –מר שמואל אורן  .2

  .מזכירה במחלקת התברואה - עובד גברת איריס .3

 .מנהלת חשבונות ראשית בעירייה –גברת דורית חורב  .4

  

  

  

: כגון(שאירועים המוניים , נקבע 1995 –ח "התשנ) עסקים טעוני רישוי(בתוספת לצו רישוי עסקים 

מחייבים קבלת רישיון מראש הרשות ) 'פסטיבלים וכד, רועי קיץאי, חגיגות יום העצמאות

  .המקומית או ממי שהוסמך על ידו

שונו חלק  2012מאחר ובשנת , נושא רישוי אירועים המוניים אינו כלול בהיקף ביקורת זו 

לא תהיה רלוונטית לדרישות  2010-2011ורת בשניםביק, מהתנאים לקיום אירועים כאמור

לאחר קיום אירועים במתכונת החדשה שיהיה , הנושא ייבדק בעתיד. והלאה 2012 -החדשות מ

 .התנהלות העירייה לגביהםניתן לבקר את דרך 
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 עיקרי הממצאים .4

  

מעבר לעובדה , נמצא כי לא קיימים קריטריונים אחידים לאכיפת נושא רישוי העסקים - 

בעיה לעירייה גם  יכולה להיווצר, שעסק ללא רישיון יכול להוות סכנה מסוימת לציבור

 . בהתנהלות מול העבריינים שיוכלו להעלות טענת איפה ואיפה

 

 .למרות שהמקום פעיל, נמצאו עסקים בבעלות העירייה אשר להם אין רישוי עסקים - 

 

הונפק רישיון , נמצא כי לחדר הכושר של הקאנטרי קלאב הנמצא בבעלות העירייה -

 .עסקיםעסק למרות שלא עמד בחלק מהוראות חוק רישוי 

  

מנהל מחלקת התברואה והרישוי משמש גם כתברואן , בניגוד להפרדת תפקידים ראויה - 

מכאן יוצא כי מנהל המחלקה גם מאשר את נושא , העירייה וגם כראש רשות הרישוי

בכובעו כתברואן ובסופו של התהליך , התברואה בעסקים הנדרשים לחידוש רישיון עסק

 .ראש רשות הרישויגם חותם על רישיון העסק בכובעו כ

  

מ וסגן ראש העירייה הממונה "לא קיים נוהל מוסדר לדיווחים בנושא רישוי עסקים למ - 

 . על תיק רישוי העסקים בעירייה

 

לבין  ממשק בין מחלקת הגביה שם נרשמים עסקים חדשים לתשלום ארנונה לא קיים - 

 .מחלקת הרישוי בעירייה

  

לבין  בעלים של עסקים הטעונים רישוי הגביה לגבי שינוי בין מחלקתממשק  לא קיים - 

 .מחלקת הרישוי בעירייה

  

הנדסה לגבי השתתפות נציג מחלקת רישוי עסקים המחלקת  ביןלא קיים ממשק  - 

 .לבין מחלקת הרישוי בעירייה בועדות בניין ערים

 

מנהל מחלקת התברואה מבצע בדיקה נוספת לגבי האישורים שנדרשו מכל עסק  - 

לא קיימת . ר לאישורים שהגדירה התוכנה לניהול הרישיונותמעב, חידוש רישיון/חדש

ישורים הנחוצים מול הוראות החוק וראיה לאישור סיווג הנכס כל אסמכתא לבדיקת הא

 .על ידי מנהל המחלקה שהוא ראש רשות הרישוי
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 פרוט הממצאים .5

  

 – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

  .רדבחינת יעילות וקיום נושא רישוי העסקים בעיריית ע

 

  ").המחלקה"להלן (נושא רישוי עסקים מטופל בעיריית ערד באמצעות מחלקת התברואה 

מהעסקים הטעונים  36%פעלו בישראל בממוצע , על פי נתוני משרד הפנים 2006נכון לסוף שנת 

  . ללא רישיון, רישיון

  

  : מקורן שונה ובניהן נמנות ,  הסיבות למצב על פי משרד הפנים

 .חוסר מחויבות, חוסר פיקוח ואכיפה, ינטרסים מנוגדיםא –רשות מקומית   .א

 .חוסר מודעות, אדישות –הציבור   .ב

 .התחמקות וזלזול, חוסר הכרה בחשיבות הרישוי –בעלי עסקים   .ג

 .חוסר מנגנון בקרה ופיקוח במטה ובמחוזות –משרד הפנים   .ד

תלות , העדר כלי אכיפה עצמאיים, עיכובים בתגובה, דרישות מחמירות –נותני האישור   .ה

 .ברשות המקומית

מהווים תנאי סף המעכבים , מורכבים ויקרים, הליכי טיפול ממושכים  -חוקי תכנון ובניה  .ו

 .את תהליך הרישוי

 .איטיות, העדפת שיקול הפרנסה, העדר התראה –מערכת המשפט   .ז

  

  

ן בי, דן בהגברת האכיפה ברישוי עסקים ברשויות מקומיות 2008ל משרד הפנים מיוני "חוזר מנכ

  :השאר נכתב בחוזר 

ברשויות המקומיות הינו דוח חמור  2006דוח ביקורת מעקב בנושא רישוי עסקים לשנת   .א

ובפועל מבטא כי רשויות מסוימות , המצביע על אחוז גבוה של עסקים ללא רישיונות עסק

למותר לציין את הסכנות . אינן מפעילות את חובתן לאכוף את חוק רישוי עסקים כנדרש

 .ואת העובדה כי הדבר הינו בניגוד למינהל שלטון תקין, מכךהנובעות 

משרד , רשויות בהן קיים אחוז גבוה של עסקים ללא רישיון עסק, החל מפרסום הנחיה זו  .ב

ראש הרשות הרלוונטית יקרא לשימוע ויעצרו , הפנים ימנה להן ועדות חקירה ברשות

 .תקציבי פיתוח ומענקים שונים

כפי שנעשה עם הדוח של הגזברות , דרך מערכת האינטרנטכל רשות תעביר דוח שנתי   .ג

 .דוח זה יהיה חלק מהנתונים שהרשות מחויבת להעביר. ברשויות המקומיות

  

עסקים  500 -על פי רישומי מחלקת רישוי עסקים בעיריית ערד קיימים כ 8/11נכון לחודש 

  ). שיוןללא רי 13% -כ(עסקים אין רישיון  65 –מתוכם לכ , החייבים ברישיון
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בכל ₪   30,000 -אגרות שמקורן ברישוי עסקים מהוות חלק מהכנסות העירייה זאת בגובה של כ

  .שנת תקציב

  

  :לפי נתוני המחלקה מספר כתבי האישום שהוגשו בגין ניהול עסק ללא רישיון בכל שנת מס 

  

  2008  2009  2010  )עד אוגוסט( 2011  שנה

  20  9  21  13  מספר כתבי אישום

  

  

בראש רשות הרישוי עומד . רישוי בעירייה היא הגוף שבסמכותו להנפיק רישיון לעסקרשות ה

אלא אם כן הסמיך את אחד מחברי המועצה או פקיד בכיר , מכוח החוק ראש הרשות המקומית

כראש רשות , בעיריית ערד הוסמך מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים. למלא את מקומו

  . הרישוי

אחראי על תיק התברואה ורישוי העסקים יהיה הוסגן ראש העירייה מ "כמו כן הוגדר כי מ

  .בעירייה

  

מ וסגן ראש העירייה "לא קיים נוהל מוסדר לדיווחים בנושא רישוי עסקים למ: ממצא  - 

 . הממונה על תיק רישוי העסקים בעירייה

מאחר ואין ועדה מוסדרת מזכירת המחלקה ואני מקיימים : תגובת ראש רשות הרישוי 

לקה לביני הינו חבפועל הממשק בין מזכירת המ, א רישוי עסקיםושבות פעם בחודש בנישי

 .על בסיס יומי

  

צרכים להתקיים התנאים , א מבקשעל מנת שהרשות תעניק לבית עסק את הרישיון שהו

  :המפורטים להלן או חלק מהם 

כי סביבת , מותנה בכך שבעל העסק יספק הוכחה, אישור מהמשרד להגנת הסביבה -

 .העסק נאותה וכי אין בה מפגעים או מטרדים

מותנה בכך שבעל העסק יספק הוכחה לכך שלא קיימת סכנה , אישור מהמשטרה -

 .ע"ושיש במקום הסדרי בטיחות שימנעו פעילות עבריינית או פח, לשלום הציבור

שבטיחות העובדים , מותנה בכך שבעל העסק יספק הוכחה, ת"אישור משרד התמ -

 .א נשקפת להם סכנה בעת העבודהוסביבתם מלאה ול

שהוא דואג למניעת , מותנה בכך שבעל העסק יספק הוכחה, אישור ממשרד החקלאות -

וכן מונע את זיהום המים בחומרי , סכנה של הידבקות במחלות שמקורן בבעלי חיים

 .בדשנים או בתרופות, הדברה

נאים מותנה בכך שבעל העסק יספק הוכחה לקיום ת, אישור ממשרד הבריאות -

 .לרבות תנאי תברואה נאותים, המבטיחים את בריאות הציבור 

, מותנה בכך שיש במקום הסדרי  בטיחות למניעת דליקות, אישור משרותי הכבאות -

 . שמקוימים בו דיני הכבאות ושיש דרכי מילוט במקרה של שריפה
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 מותנה בכך שבעל העסק הוכיח שיש בידו את כל האישורים, אישור הרשות המקומית -

לרבות , הנחוצים להבטחת קיומם של דיני התכנון והבנייה במבנה שבו הוא פועל

עוד עליו להוכיח שנעשה תיאום בין כל גורמי הרישוי ; נגישות לאנשים עם מוגבלות

 . ברשות או נותני האישור במשרדים המקצועיים

 

  

  

נה מקום קטן היום ההתנהלות של מחלקת רישוי העסקים נסמכת על העובדה שעיריית ערד הי

לדעת הביקורת הסתמכות על האמור אינה , ורוב השינויים נודעים למחלקה בדרך זו או אחרת

  .מספיקה

בדבר יים ונשיתוףמידע בין מחלקות העירייה בדבר שילדעת הביקורת יש ליצור מנגנון של 

  . הקמת עסק חדש או החלפת בעלים בעסק קיים

, ההנדסה בדבר עמידה בתנאי חוק תכנון ובניהכשם שמחלקת הרישוי פונה לדוגמא למחלקת 

כך גם יעדכנו מחלקות ההנדסה והגביה את . כחלק מהאישורים הנחוצים לרישיון עסקזאת 

  .מחלקת הרישוי בדבר עסקים חדשים הפונים אליהם בנושאי היתרי בנייה ותשלום ארנונה

וכן יצומצמו זמני , דשיצומצמו מקרים של אי ידיעה על החלפת בעלים או על הקמת עסק ח, כך

  . הטיפול בכל מקרה

  

מול בעלי  רישויבהתנהלותולמנהל מחלקת המדי קיים שיקול דעת רחב  לדעת הביקורת כמו כן 

  .העסקים

על פי לדעת הביקורת יש לבנות מנגנון מובנה בו יתקבלו החלטות בדבר עסקים בעייתיים 

  .לחוקובהתאם  ראש רשות הרישוי, מחזיק תיק הרישוימדיניות 

  

  :קבוצות עסקים החייבים בקבלת רישיון לפני הפעלתם  10קיימות 

 .רוקחות וקוסמטיקה, בריאות  .א

 .דלק ואנרגיה  .ב

 .חקלאות ובעלי חיים  .ג

 .מזון  .ד

 .מים ופסולת  .ה

 .מסחר ושונות  .ו

 .נופש וספורט, עינוג ציבורי  .ז

 .רכב ותעבורה  .ח

 .שירותי שמירה ואבטחה  .ט

 .כימיה ומחצבים, מלאכה, תעשייה  .י

  : ות עסק סוגי רישיונ

כל עוד לא ביטלה אותו , רישיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו ועד בכלל –רישיון לצמיתות  .1

 .רשות הרישוי



 

11 

 

, חמש שנים/ שלוש שנים/רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת –רישיון תקופתי  .2

 .והוא מיועד לסוגי עסקים שבהם יתקיים הליך חידוש רישוי מחדש בתום התקופה

שיינתן , היתר לעסוק בעסק טעון רישוי לתקופה שלא תעלה על שנה אחת –היתר זמני  .3

 .וזאת באישור נותני האישור, לפני מתן רישיון

תוקף הרישיון ) . קרקס: לדוגמא (רישיון שניתן לעסק שהוא זמני מטבעו  –רישיון זמני  .4

 .הוא פחות משנה

 

המתאפשר על פי החוק ובלבד  העירייה רשאית לקבוע סיום תקופת רישיון במועד המוקדם מזה

  .שתקופת הרישיון לא תפחת משנה

 

ממשק בין מחלקת הגביה שם נרשמים עסקים חדשים לתשלום  לא קיים: ממצא  - 

 .לבין מחלקת הרישוי בעירייה ארנונה

  

הגביה לגבי שינוי בעלים של עסקים הטעונים  בין מחלקתממשק  לא קיים: ממצא  - 

 .הלבין מחלקת הרישוי בעיריי רישוי

  

הנדסה לגבי השתתפות נציג מחלקת רישוי המחלקת  ביןלא קיים ממשק : ממצא  - 

באופן גורף ללא , כיום(לבין מחלקת הרישוי בעירייה  עסקים בועדות בניין ערים

כאשר , צורך מוזמן מנהל מחלקת התברואה והפיקוח לכל הישיבות של הוועדה

 .)ברובן אינן נוגעות לנושא רישוי עסקים

  

ההמלצות יועברו לשיקול מחזיק , הממצאים נכונים :ש רשות הרישוי תגובת רא -

 . התיק בעירייה

  
  :המלצות 

 :מומלץ כי יקבע הרכב ועדת רישוי הכוללת בין השאר את המשתתפים הבאים  - 

 .מחזיק תיק הרישוי  .א

 .ראש רשות הרישוי ומנהל מחלקת הרישוי  .ב

 .נציג מחלקת הגביה  .ג

 .נציג המחלקה המשפטית  .ד

 .הנדסהנציג מחלקת ה  .ה

 

מומלץ כי יקבע נוהל התכנסות לועדת הרישוי בכל תקופה וכן כי ינוהל פרוטוקול  - 

 .מסודר של התנהלות הועדה

 

מומלץ כי יקבעו ממשקים מסודרים בין המחלקות לדיווח על אירועים הקשורים  - 

בעסקים טעוני רישיון לדוגמא דיווח של עסק חדש למחלקת הגביה יועבר מיידית 

 . כמו גם שינוי בעלות על עסק כאמור, העסקיםלמחלקת רישוי 
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מומלץ כי תיבנה תוכנית מעקב שתוודא כי כל העסקים בהליכי רישוי מטופלים  - 

מחזיק / באופן שוטף וכי כל העסקים ללא הרישיון מובאים לידיעת ועדת הרישוי

 .תיק הרישוי בעירייה
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 .יםבחינת התנהלות מחלקת רישוי עסק -2מטרת ביקורת מספר  5.2

 

 תפקידי המחלקה לרישוי עסקים 5.2.1

  

המחלקה אחראית , המחלקה מורכבת ממנהל מחלקת התברואה ורישוי עסקים וכן ממזכירה

  :תפקידי המחלקה הם . ליישום החוק והתנאים שנקבעו בו למתן הרישיונות

 .למסור מידע ומסמכים מתאימים לכל פונה בנושא  .א

על מנת . שיהיה על עסק חדש למלא בבירור להעביר חוות דעת מקדמית לגבי התנאים  .ב

 .לקבל רישיון עסק

להעביר את הבקשה לכל הגורמים הרלוונטיים לסוג העסק הן מחוץ לעירייה והן   .ג

 .למחלקות העירייה הרלוונטיות

 .לקבוע את סוג הרישיון והפריטים החייבים לכל עסק  .ד

 .לטפל בחידוש רישיונות של עסקים שתוקפם עומד לפוג  .ה

 .המאשרים השונים במקרה של סתירה בין הדרישות לתאם בין הגורמים  .ו

ובמקרה של , לקבל מהגורמים המאשרים דוחות פיקוח על ביצוע תנאי הרישיון  .ז

 .חריגה לנקוט פעולה כמתחייב בחוק

להגיש צו סגירה או תביעה , לשלוח התראות לבעלי עסקים שהפרו את תנאי הרישיון  .ח

 ).ייהבהתייעצות עם היועץ המשפטי של העיר(משפטית 

 .להנפיק רישיון עסק כאשר מולאו כל התנאים של הגורמים המאשרים  .ט

 .יים והשלמות בעסקונמנים לתיקון ליקויים או ביצוע שילקיים מעקב אחר לו הז  .י

 .לקיים פעילות שוטפת של ועדת רישוי עסקים  .יא

הנוגעים , לדאוג להשתתפות נציג היחידה בדיונים של הועדה המקומית לתכנון ובניה  .יב

 .ולוועדות קשורות אחרות כגון הועדה לאיכות הסביבה. לעסקים

 .להכין דוח שנתי על פעילות היחידה ולהגישו לראש הרשות  .יג

לקשר בין היחידה המשפטית ליחידת הגביה לצורך איתור עסקים הפועלים ללא   .יד

זאת לשם נקיטת האמצעים הדרושים להפסקת פעילותם או אילוצם לבצע , רישיון

 .רשאת הליכי הרישוי כנד

 

  . מבחינת פעולת המחלקה עולה כי היא ממלאת את רוב התפקידים המפורטים מעלה

  

 

מנהל מחלקת התברואה והרישוי משמש , בניגוד להפרדת תפקידים ראויה: ממצא  - 

מכאן יוצא כי מנהל המחלקה גם , גם כתברואן העירייה וגם כראש רשות הרישוי

בכובעו , רישיון עסק מאשר את נושא התברואה בעסקים הנדרשים לחידוש
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כתברואן ובסופו של התהליך גם חותם על רישיון העסק בכובעו כראש רשות 

 . הרישוי

 

במחלקת התברואה קיים עובד בוגר קורס תברואנים ובעל הסמכה לביצוע : ממצא  - 

אך עובד זה אינו משמש כתברואן , )שנים 3.5 - קורס של כ(בדיקות תברואה 

 .במחלקה

 

תתקיים הפרדת תפקידים בין התברואן הבודק ומאשר את מומלץ כי : המלצה  - 

 .תקינות העסק לבין האדם החותם על רישיון העסק בפועל

 

במידה ולא ימצא אדם אחר ממנהל מחלקת התברואה שיחתום על רישיון : המלצה  - 

מומלץ לבחון ניתוב העובד שסיים את קורס התברואנים לפעילות התברואה , העסק

 . בעירייה

  
ההמלצות יועברו לשיקול , נכון בנושא הפרדת תפקידים הממצא: חלקה תגובת המ

 .מחזיק התיק בעירייה

 

  

 נהלים ומידע  5.2.2

 

  .נמצא כי קיים נוהל מפורט ונהלי עבודה בדבר פתיחת הליך רישוי לעסקים

כמו כן כל פונה מקבל חוברת המפרטת את נושא רישוי העסקים בו נמצאים כל הכללים 

  .וןוהתנאים להשגת הרישי

  .גם באתר האינטרנט של העירייה מופיעה חוברת ההסבר בנדון

  

  ".רמה עסקים"ההתנהלות בנושא הרישוי נעשית בעזרת תוכנת 

בהתאם להגדרת סוג העסק בתוכנה מוגדרים הגופים אליהם יש לפנות למתן אישורים למתן 

ול החוק עצמו מעבר להצעת התוכנה מנהל מחלקת התברואה והרישוי גם בודק מ. רישיון לעסק

  . את האישורים הנדרשים לסוג העסק

  

בכל חודש מנהל המחלקה והמזכירה עוברים על התיקים הרלוונטיים לנושא הרישוי ומחליטים 

  .על הוצאת התראות על פי הנדרש ועל המשך התנהלות מול בעל העסק

  

מנהל מחלקת התברואה מבצע בדיקה נוספת לגבי האישורים שנדרשו מכל : ממצא  - 

. מעבר לאישורים שהגדירה התוכנה לניהול הרישיונות, חידוש רישיון/ק חדשעס

ישורים הנחוצים מול הוראות החוק וראיה לא קיימת כל אסמכתא לבדיקת הא

 .לאישור סיווג הנכס על ידי מנהל המחלקה שהוא ראש רשות הרישוי
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  מדגם 5.2.3

  

  .שמונה תיקים של עסקים שונים הטעונים רישוי עסק נדגמו

 .מסעדה .1

 .בית מלון  .2

 .אולם ספורט .3

 .חדר כושר .4

 .תחנת דלק .5

 .קניון .6

 .שוק עירוני .7

 . חנות לממכר חיות .8

  

  .קיים תיעוד מקיף בתיקים על התנהלות המחלקה מול בעלי העסקיםל נמצא כי לככ

  

  :מתוך שמונת התיקים שנבדקו עולה כי  

 ).אולם ספורט של העירייה(במקרה אחד לא קיים רישיון עסק   .א

חדר כושר בקאנטרי (יתן רישיון עסק למרות שלא עמד בתנאי חוק הרישויבמקרה אחד נ   .ב

 ).קלאב שבבעלות העירייה

בשני מקרים אפשרו לעסקים לפעול ללא רישיון למשך תקופה וללא כל סנקציה כמוגדר   .ג

 ).מסעדה ובית מלון(בחוק 

ועבר לגבי מתי ולמי ה, אין תיעוד בתיק להתנהלות לאחר שסורב הרישיון לעסק הבעייתי  .ד

 .הנושא לטיפול

  

אי קיום קריטריונים אחידים לאכיפת נושא רישוי העסקים יכול להוות : ממצא  - 

יבור גם בהתנהלות מול העבריינים שיוכלו בעיה לעירייה מעבר לסכנה מסוימת לצ

  . להעלות טענת איפה ואיפה

כמו כן אם , לחוק רישוי עסקים 4הקריטריון היחיד הינו סעיף : תגובת המחלקה 

  .מכתבים בעלי תכנים שונים לבעל העסק החדש 3עסק החליף בעלים ישנו נוהל של 

 

למרות , נמצאו עסקים בבעלות העירייה אשר להם אין רישוי עסקים: ממצא  - 

 .שהמקום פעיל

, כל אולמות הספורט פועלים ללא רישיון עסק, לגבי אולם הספורט: תגובת המחלקה 

התשובה שקיבל היתה שיישום . לגבי הנושאראש רשות הרישוי התריע מספר פעמים 

דורש השקעות כספיות שבשלב זה לא נמצאות ברשות , הדרישות לפי חוק הרישוי

 . העירייה
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בניגוד לחוק נמצא כי אפשרו לבעלי עסקים אחדים לפעול תקופה ללא : ממצא  - 

 .למרות שהעסק היה פעיל, רישיון וללא נקיטת צעדים

ם עסקים שפועלים ללא רישיון כחוק הוגשה תביעה נגד כל אות: תגובת המחלקה 

  . משפטית

כך , לפחות במקרה המסעדה הנושא לא הועבר לתביעה משפטית: תגובת הביקורת 

  . שפעלה מספר חודשים ללא רישיון

  .גם הוא פעל מספר שנים ללא רישיון עד להגשת התביעה, לגבי בית המלון

 .ריטריונים אחידים לאכיפהזו היתה כוונת הביקורת בממצא לגבי חוסר ק

 

הונפק , נמצא כי לחדר הכושר של הקאנטרי קלאב הנמצא בבעלות העירייה: ממצא  - 

  .רישיון עסק למרות שלא עמד בחלק מהוראות חוק רישוי עסקים

משרד התרבות והספורט עורך את הבדיקות , בניגוד לאמור בחוק: תגובת המחלקה 

  .ם בהתנהלות זו יתוקן במיידיבאם יש פג, יחד עם האמור. הרלוונטיות

 

  
  

  : המלצות 

מומלץ לקבוע קריטריונים אחידים לטיפול בעבריינים ולאשרם במחלקה  - 

 .המשפטית

 

מומלץ לקיים הדרכות שוטפות לגבי הוראות החוק בדבר מתן אישורים לעסקים  - 

 .לאנשי המחלקה וכן לכל המחלקות האחרות המעורבות בהליך

 

ר מחודש על העסקים החייבים ברישוי ולוודא כי לבצע מדי תקופה מעבמומלץ  - 

 . עומדים בהוראות החוקים השונים

  

ימצא בתודעת , מומלץ לבנות תוכנית פרסום אשר תגרום כי נושא רישוי עסקים - 

 .זאת מעבר לנתונים הנמצאים באתר העירייה ובמחלקת הרישוי, תושבי העיר
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 תמצית מנהלים .6

 

הוא אחד מהחוקים החשובים ביותר עבור אזרחי , 1968 –ח "התשכ, חוק רישוי עסקים

יחד עם חוק התכנון ובניה הוא בעל השפעה על איכות חייהם של האזרחים , המדינה

  .ומטרתו להגן על התושבים מפני סכנות שונות של עסקים שהוגדרו כבעלי סיכוי לסיכון

ת העסק צריך להסדיר את פעילו, מכוח החוק כל עסק חדש או עסק בו הוחלפו הבעלים

משרד להגנת , משרד הבריאות, כבאות, משטרה(מול הגופים הרלוונטיים לעיסוקו 

  .זאת לפני תחילת פעילות העסק). 'משרד החקלאות וכו, הסביבה

העירייה מהווה את הגורם המקשר בין כל הגופים הרלוונטיים ולאחר אישורם מנפיקה 

  .ות רשות הרישויבאמצעזאת . רישיון עסק לתקופה שהוגדרה בחוק לפי סוג העסק

נמצא כי על , )רשות הרישוי(הביקורת בדקה את אופן התנהלות מחלקת הרישוי בעירייה 

שיעור , )והמדווחים למשרד הפנים בכל תקופה(פי הנתונים המצויים בידי המחלקה 

  ). כמחצית מהממוצע הארצי(העסקים ללא רישיון בתחומי עיריית ערד הינו נמוך 

  :קורת להעיר בנוגע לשני נושאים מהותיים מצד שני מצאה הבי

 .וקביעת קריטריונים לפעולה, הסדרת אופן פעילות המחלקה מבחינת נוהלי דיווח .1

על מנת לזהות פתיחת , בניית מנגנון העברת מידע למחלקה משאר מחלקות העירייה .2

 .מיד עם הדיווח לאחת ממחלקות העירייה, עסק חדש או שינוי בעלים

  

 :הרכב ועדת רישוי הכוללת בין השאר את המשתתפים הבאים מומלץ כי יקבע  - 

 .תיק הרישוי מחזיק  .א

 .ראש רשות הרישוי ומנהל מחלקת הרישוי  .ב

 .נציג מחלקת הגביה  .ג

 .נציג המחלקה המשפטית  .ד

 .נציג מחלקת ההנדסה  .ה

 

מומלץ כי יקבע נוהל התכנסות לועדת הרישוי בכל תקופה וכן כי ינוהל פרוטוקול  - 

 .עדהמסודר של התנהלות הו

 

מומלץ כי יקבעו ממשקים מסודרים בין המחלקות לדיווח על אירועים הקשורים  - 

בעסקים טעוני רישיון לדוגמא דיווח של עסק חדש למחלקת הגביה יועבר מיידית 

 . כמו גם שינוי בעלות על עסק כאמור, למחלקת רישוי העסקים

  

שוי מטופלים מומלץ כי תיבנה תוכנית מעקב שתוודא כי כל העסקים בהליכי רי - 

 .באופן שוטף וכי כל העסקים ללא הרישיון מובאים לידיעת הגורמים הרלוונטיים
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מומלץ כי תתקיים הפרדת תפקידים בין התברואן הבודק ומאשר את : המלצה  - 

 .תקינות העסק לבין האדם החותם על רישיון העסק בפועל

 

חלקה מומלץ לקבוע קריטריונים אחידים לטיפול בעבריינים ולאשרם במ - 

 .המשפטית

 

מומלץ לקיים הדרכות שוטפות לגבי הוראות החוק בדבר מתן אישורים לעסקים  - 

  .לאנשי המחלקה וכן לכל המחלקות האחרות המעורבות בהליך

 

מומלץ  לבצע מדי תקופה מעבר מחודש על העסקים החייבים ברישוי ולוודא כי  - 

 . עומדים בהוראות החוקים השונים

  

 

ימצא בתודעת , רסום אשר תגרום כי נושא רישוי עסקיםמומלץ לבנות תוכנית פ - 

 .זאת מעבר לנתונים הנמצאים באתר העירייה ובמחלקת הרישוי, תושבי העיר
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  ביקורת בנושא

 
  היחידה הוטרינרית

  
  במחלקת התברואה

  
  
  
  

  תוכן העניינים
  

  

  נושא

  

  

  עמוד 

  רקע –כללי .  1

  

20-22  

  מטרות הביקורת. 2

  

22  

  י של מהלך הביקורתתאור כלל. 3

  

23  

  עיקרי הממצאים. 4

  

24-25  

    פרוט הממצאים. 5

  26-41  1מטרת ביקורת מספר   5.1     

  42-45  2מטרת ביקורת מספר   5.2     

  46-47  3מטרת ביקורת מספר   5.3     

  48  תמצית מנהלים. 6

  
  

 



 

20 

 

 רקע –כללי  .1

  

הטיפול בכלבים ובחתולים "לנושא , מיותלאור התייחסות מבקר המדינה בדוח על הרשויות המקו

, ")דוח מבקר המדינה"להלן ( 2011משנת " על ידי המחלקות הווטרינריות ברשויות המקומיות

כחלק מתוכנית הביקורת , בחרתי לבחון את התנהלות המחלקה הווטרינרית בעירייה בכללותה

  .אליה שייכת היחידה, השנתית במחלקת התברואה

  

במחלקת התברואה בעיריית ערד מורכבת מווטרינרית עירונית העובדת היחידה הוטרינרית 

לכידת : כגון , בחלק מהפעילויות נעזרת הווטרינרית בפקחים של העירייה(בחלקיות משרה 

ביחידה לא קיימים מפקח ווטרינרי ולא לוכד ). 'בדיקות משנה וכד, ביקורת בעסקים, כלבים

  .הול תקין של נושא הווטרינריה בעירייהשני תפקידים הדרושים לני, כלבים מוסמך

  

  

  :היחידה אחראית על הנושאים הבאים 

  

 .פיקוח על הובלת ומכירת מזון מן החי .1

 .בדיקות משנה של מוצרים מן החי במשאיות המגיעות לגבולות העירייה -

 .פיקוח על עסקים המוכרים מזון מן החי -

 

 .טיפול בבעלי חיים .2

שלושה וטרינרים עצמאיים הפועלים בתחומי כולל פיקוח על (חיסון בעלי חיים  -

 ).במרפאות פרטיות, העירייה

 .עיקור וסירוס חתולים -

 .לכידת כלבים והפעלת תחנת הסגר -

 ).חוות סוסים, פינות חי(פיקוח על חנויות לממכר בעלי חיים ועל עסקים שונים  -

, םכלבי –חיות משוטטות (מתן מענה לפניות אזרחים למוקד העירייה בנושאי חיות  -

 ).'וכד, רעש והפרעות אחרות ,התעללותבחשד , רבניםד, גמלים

 

 קשר עם משרדי ממשלה .3

 .קשר שוטף ודיווח למשרד הבריאות -

 .קשר שטוף ודיווח למשרד החקלאות -
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לעומת רשויות מקומיות , היקף העבודה של היחידה הינו יוצא דופן, לאור הייחוד של עיריית ערד

  : אחרות וזאת המסיבות הבאות 

  

 1,900 -כ(בסביבה עירוניתאחוז גבוה מהממוצע הארצי של גידול כלבים כחיות מחמד  .1

לעומת  25%מהווה , )בחיסור בתי אב חרדיים(בתי אב  7,500 -כלבים בעיר המונה כ

הכולל גם מושבים וקיבוצים , על פי דוח מבקר המדינה(  20% -ממוצע ארצי של כ

 ). 18ויחידים מעל גיל 

גמלים ומקנה מהפזורה הבדואית המשוטטים , חתולים, כלבים - וטטים בעלי חיים מש .2

 .דונם 93,000-בשטח השיפוט של העיר המונה כ

כולל משאיות שיעדן , במשאיות הובלה, טיפול במזון מן החי המגיע לתחומי הישוב .3

טון בשנת  3,000מעל (מלונות ים המלח הנמצאים במועצה אזורית תמר הגובלת בערד 

2011.( 

החייבים בבדיקה לעניין הטיפול במוצרי מזון , עסקים בתחומי העיר המוכרים מזון 80 -כ .4

 .מן החי

רובם כלבים , כלבים בשנה 150 -כ(לגילוי כלבים הנגועים בכלבת , תחנת הסגר אזורית .5

 ). משוטטים מהפזורה הבדואית

  .למקרי חירום, חדר ניתוח לחיות .6

  

  

  

  :בין השאר כוללים חוקים אלה את , ר חוקיםפעולות היחידה הוטרינרית מוסדרות במספ

 ).נוסח חדש(פקודת העיריות  .1

ב "תשל, )עופות ומוצריהם, דגים, תנאים תברואתיים להובלת בשר(תקנות רישוי עסקים  .2

- 1971. 

 .1934, פקודת הכלבת .3

 -ט "תשס, )החזקה שלא לצרכים חקלאיים)(הגנה על בעלי חיים(תקנות צער בעלי חיים  .4

2009. 

 . 2010-ע"התש, )פיקוח על מכירת בשר ומוצריו( לערדר חוק עז .5

 .1998 - ח"התשנ, )פיקוח על כלבים וחתולים(חוק עזר לערד  .6
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  (*) : 2009,2010להלן הנתונים הכספיים של היחידה לשנים 

  

  ביצוע - 2009  ביצוע - 2010  סעיף תקציבי

      הכנסות 

  106,950  105,688  חיסוני כלבת

  72,132  111,174  משנה אגרת בדיקות

  8,270  8,914  אגרת שימוש בכלביה

  187,352  225,776  כ הכנסות"סה

      הוצאות

  95,645  102,454  שכר

  43,674  59,167  חיסוני כלבת

  (**) -----   74,745  מבצע סירוס ועיקור

  13,858  14,997  מזון תחנת הסגר

  153,177  251,363  כ הוצאות"סה

  34,175  )25,587(  שנתי) גרעון(עודף 

 

  ).חלק מפעילות פקחי העירייה(לא כולל הכנסות בגין ברירות קנס  -(*)   

לאור תמיכת משרד החקלאות בבניית חדר . ר ייעודי"נוהל באמצעות תב 2009בשנת  - (**) 

  ).2013עד (התחייבה העירייה לבצע סירוסים בכמות מסוימת בכל שנה , ניתוח

  

  

  

 

  

 מטרות הביקורת .4

 .הלות היחידה הוטרינרית ומילוי אחר המשימות המוגדרות בחוקים השוניםהתנבחינת  .1

 .בחינת תפעול תחנת ההסגר לכלבים בתחומי העירייה .2

 .בחינת יישום בדיקות המשנה בעירייה .3
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 תאור כללי של מהלך הביקורת .5

 

  :בין השאר הביקורת כללה 

 . ת של העירייהבחינת נתוני פלט ממערכת הנהלת החשבונו -

 .סקירת תלונות המוקד העירוני בנושא מטרדים של בעלי חיים -

 .סקירת הדיווחים החודשיים של המחלקה למשרד החקלאות -

 .סיור בתחנת ההסגר לכלבים -

 . ליווי הווטרינרית והפקחים בביקורת עסק ובבדיקת משנה -

  :ראיונות עם   -

 .מנהל מחלקת רישוי עסקים –מר שמואל אורן  .5

 .וטרינרית עירונית -גברת יאנה קורול      .6

  .מזכירה במחלקת התברואה - עובדגברת איריס  .7

 .גזברית העירייה –גברת רינה יוסף  .8
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 עיקרי הממצאים .6

  

  :מבנה ארגוני 

אינו מספיק על מנת לבצע , אחוז המשרה הקיים לוטרינריתלדעת הביקורת : ממצא  - 

 .ברמה סבירה, האת כל תפקידי היחידה הוטרינרית בעיריי

עלול לגרום לעירייה , דלת אחוז המשרה של הוטרינרית העירוניתאי הג: ממצא  - 

בגין אובדן הרישיון לתחנת הסגר לכלבים וחתולים , הוצאות כספיות משמעותיות

  .המשנה בעירייה ובגין ביטול תחנת בדיקות

, ביצוע בדיקות וטרינריות על ידי עובדת שטרם עברה קורס מפקח וטרינרי: ממצא  - 

 . תביעות בנושאחושפת את העירייה ל

חושפת את העירייה , העסקת עובד לא מוסמך בפעילות כמו לכידת כלבים: ממצא  - 

החשיפה גדולה אף , לתביעות באם יפגע העובד במסגרת פעולה של לכידת כלבים

מוגבל לתפקיד לו הוסמך , יותר אם הביטוח של העובדת בגין אובדן כושר עבודה

 .בלבד

  דקליטת רופא וטרינר בעיריית ער

ר על פי הגדרות דללא הניסיון המוג, הוטרינרית התקבלה לעבודה בעירייה: ממצא  - 

 . משרד הפנים לתפקיד

המכרז בו נקלטה העובדת היה מכרז חוזר :  מנהלת מחלקת משאבי אנושתגובת 

קיים תיעוד של התייעצות מנהלת משאבי האנוש דאז עם מר , 20081/למכרז מחודש 

הוחלט כי לא , רותים הווטרינריים במשרד החקלאותמשה בושמיץ שהיה מנהל השי

שנים ולכן הוחלט לכתוב זאת בעדיפות  3יהיה פשוט למצוא מועמד עם ניסיון של 

 . בלבד ולא כחובה

לא קיים כל אישור בתיק האישי לבדיקת אמיתות הנתונים שהוצגו בקורות : ממצא  - 

 .למשרת הוטרינרית ההחיים של העובדת שהתקבל

 

 .ובלת ומכירת מזון מן החיפיקוח על ה

אך אין מסמך המאמת את , את סוגי הבדיקות, קיים נוהל המגדיר לבודק: ממצא  - 

 .בפועל, הבדיקות שבוצעו

סוג המוצרים , אחוז מדגם(בדיקה כל בוצע בלא קיימת אסמכתא לגבי מה : ממצא  - 

 ).כולל הערות מיוחדות, רשימת תיוג של מה נבדק, שנבדקו

  

 .מוכרים מזון מן החיפיקוח על עסקים ה

סוג המוצרים , אחוז מדגם(בדיקה כל בוצע בלא קיימת אסמכתא לגבי מה : ממצא  -

 ).כולל הערות מיוחדות, רשימת תיוג של מה נבדק, שנבדקו

 

  .חיים פיקוח על בעלי
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חוסר ניטור ובקרה על חידוש רישיונות של בעלי כלבים וחתולים מהווה : ממצא  -

 .ן הכנסות לעירייהדכמו גם אוב. ם הציבורמפגע תברואתי וסכנה לשלו

  

  תחנת הסגר לתצפית כלבת

לתחנת ההסגר אין אישור ממנהל ,  3בניגוד למוגדר בפקודת הכלבת סעיף : ממצא  - 

  .השירותים הוטרינריים

משרד החקלאות סירב לאשר את , תחנת ההסגר פועלת ללא רישיון עסק: ממצא  - 

  .יומי של הוטרינרית על התחנה בגין אי קיום פיקוח, הרישיון בין השאר

החזקה שלא )(הגנה על בעלי חיים(בניגוד לתקנות בתקנות צער בעלי חיים  : ממצא - 

תאי ההסגר לכלבים קטנים מהמינימום , 2009 –ט "תשס, )לצרכים חקלאיים

 .בגין העומס הקיים, זאת לאור ההכרח לשכן מספר כלבים בכלוב הנדרש

החזקה שלא )(הגנה על בעלי חיים(ער בעלי חיים בניגוד לתקנות בתקנות צ: ממצא  - 

 .לא הותקן בידוד תרמי על ריצפת הבטון ,2009 –ט "תשס, )לצרכים חקלאיים

החזקה שלא )(הגנה על בעלי חיים(בניגוד לתקנות בתקנות צער בעלי חיים : ממצא  - 

ת החתול לא עומד בתנאים כלוב החזק ,2009 –ט "תשס, )לצרכים חקלאיים

 .הנדרשיםם המינימליי

החזקה שלא )(הגנה על בעלי חיים(בניגוד לתקנות בתקנות צער בעלי חיים  : ממצא - 

לא מתקיימת פעילות גופנית לפחות פעמיים ,2009 –ט "תשס, )לצרכים חקלאיים

 .דקות 30-ביום ולפחות ל

החזקה שלא )(הגנה על בעלי חיים(בניגוד לתקנות בתקנות צער בעלי חיים : ממצא  - 

  .לא נבנה מקום לטיפול בבעלי החיים במתקן, 2009 –ט "תשס, )יםלצרכים חקלאי

. אי עמידה בתנאים של תפעול תחנת הסגר לכלבים יכולה להביא לסגירתה: ממצא  - 

בסכום נמוך מזה ניתן , בשנה₪  120,000 - סגירת התחנה תביא להוצאה של כ

 .להביא את התחנה לכשירות מלאה

כנדרש , אפשר קיום פיקוח יומי בתחנהאחוז משרת הוטרינרית אינו מ: ממצא  - 

 .בחוק הכלבת

  

  יישום בדיקות משנה

חוק ד וב"התשכ) שחיטת בהמות(בתקנות מחלות בעלי חיים בניגוד לאמור : ממצא  - 

בסעיף וכן על פי המוגדר , 2010–ע"התש, )פיקוח על מכירת בשר ומוצריו(לערד עזר 

למוצרים מן החי , ת המשנהבדיקו,1991- א"תשנ, חוק הרופאים הווטרינריםלחוק  7

שמגיעים במשאיות לתחומי העירייה מבוצעות גם על ידי עובדי עירייה שאינם 

 . וטרינרים במקצועם

  

 פרוט הממצאים .7
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 – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

בחינת התנהלות היחידה הוטרינרית ומילוי אחר המשימות 

  המוגדרות בחוקים השונים

 

 מבנה ארגוני 5.1.1

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .נמצאת באחריות מחלקת התברואה של העירייה, היחידה הווטרינרית 

  

  .המנהלת והעובדת האחת ביחידה היא הווטרינרית העירונית

הפקחים (מקבלת הווטרינרית עזרה מהפקחים של מחלקת התברואה , במידת הצורך

  ).'עבירות תעבורה וכד, רישוי עסקים, עוסקים במקביל בפיקוח עירוני

  

  : וטרינרית באה לידי ביטוי בנושאים שונים כגון העזרה לו

 .לכידת כלבים משוטטים -

 .ביקורות בעסקים המוכרים מזון מהחי -

  .בדיקות משנה -

  

  .מוסמכים בעירייה, כיום אין מפקח וטרינרי ואין לוכד בעלי חיים

העובדת המשמשת בתפקיד הינה חדשה . בעירייה לא קיים מפקח וטרינרי: ממצא  - 

 .ס מקצועיוטרם עברה קור

העובדת תשלח לקורס מפקח וטרינרי : תגובת מנהל מחלקת תברואה ורישוי 

 .20125/המתוכנן להתחיל בחודש 

  
 מנהל מחלקת תברואה  

  
 ווטרינרית עירונית      

  
 מזכירה         

  
 )קנסות,בדיקות משנה, כלבים(פקחים 

  
 לוכדי בעלי חיים          
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, ביצוע בדיקות וטרינריות על ידי עובדת שטרם עברה קורס מפקח וטרינרי: ממצא  - 

 . חושפת את העירייה לתביעות בנושא

בד בתפקיד הינו ותיק אשר העו. סמךבעירייה לא קיים לוכד בעלי חיים מו: ממצא  - 

 .עבר הכשרה מקצועית מעולם לא

 .להשתלמות הקרובה בנושאשלח העובד י :תגובת מנהל מחלקת תברואה ורישוי 

חושפת את העירייה , העסקת עובד לא מוסמך בפעילות כמו לכידת כלבים: ממצא  - 

החשיפה גדולה אף , לתביעות באם יפגע העובד במסגרת פעולה של לכידת כלבים

מוגבל לתפקיד לו הוסמך , יותר אם הביטוח של העובדת בגין אובדן כושר עבודה

  .בלבד

  

  ).זכה במכרז בנושא(שאינו עובד עירייה , כמו כן קיים לוכד חתולים

  

בדוח מבקר המדינה צוין כי אחוז משרת הווטרינר העירוני לא הוסדרה על ידי משרד 

  . משרה בהתאם להיקף הפעולות לא נקבעו קריטריונים מינימליים לאחוז, הפנים

  .חלקיות משרההעירונית בהוטרינרית בעירייה מועסקת 

  

אינו מספיק על מנת לבצע , לדעת הביקורת אחוז המשרה הקיים לוטרינרית: ממצא  - 

 ).ראה נתונים בהמשך(ברמה סבירה , את כל תפקידי היחידה הוטרינרית בעירייה

עלול לגרום לעירייה , ת העירוניתאי הגדלת אחוז המשרה של הוטרינרי: ממצא  - 

בגין אובדן הרישיון לתחנת הסגר לכלבים וחתולים , הוצאות כספיות משמעותיות

  ).ראה נתונים בהמשך(שנה בעירייה מובגין תחנת בדיקות ה

  

  

  

 קליטת רופא וטרינר בעיריית ערד 5.1.2

  

  .ניתכממלאת מקום זמ 2008החלה לשמש כוטרינרית עירונית בחודש ינואר . ק.ר י"ד  

  

  : דרישות התפקיד כוללות , על פי הגדרות משרד הפנים

 .ר לרפואה וטרינרית"השכלת ד .1

ברשות מקומית , ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח כרופא וטרינר במוסד ציבורי כלשהו .2

 .לפחות 3אחרת או כווטרינר עצמאי במשך 

  

 : מבדיקת תיק העובד הקיים במחלקת משאבי אנוש עולים הממצאים הבאים 

 

ר על פי הגדרות דללא הניסיון המוג, הוטרינרית התקבלה לעבודה בעירייה: ממצא  - 

 . משרד הפנים לתפקיד
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המכרז בו נקלטה העובדת היה מכרז חוזר :  מנהלת מחלקת משאבי אנושתגובת 

קיים תיעוד של התייעצות מנהלת משאבי האנוש דאז עם מר , 20081/למכרז מחודש 

הוחלט כי לא , ותים הווטרינריים במשרד החקלאותמשה בושמיץ שהיה מנהל השיר

שנים ולכן הוחלט לכתוב זאת בעדיפות  3יהיה פשוט למצוא מועמד עם ניסיון של 

 . בלבד ולא כחובה

לא קיים כל אישור בתיק האישי לבדיקת אמיתות הנתונים שהוצגו בקורות : ממצא  - 

 .למשרת הוטרינרית ההחיים של העובדת שהתקבל

בפני ועדת הבחינה הוצגו מסמכים שנדרשו על :  מחלקת משאבי אנושמנהלת תגובת 

  .פי המכרז ומכתבי המלצה המאמתים את העסקתה לפחות אצל שני מעבידים

. קיום מכתבי המלצה אינו מהווה אסמכתא לאמיתות המכתבים: תגובת הביקורת 

, ורפולמכתבים שצהכולל שיחות אימות  לה יתקיים נוהלמן הראוי שבמשרות כגון א

 .מעסיקים קודמים מול

  

  

במכרז )ששימשה כעובדת זמנית מתחילת השנה(זכתה אותה העובדת  9/2008בחודש 

  . למשרה כעובדת מן המניין

 .הוגדל אחוז המשרה 2011משנת התקציב 

  

או /ופתח לאי זיהוי (לא נמצא אינקדס בתיק העובדת המתאר את תכולת התיק  - 

 ).דיעבדאו הוספת מסמכים ב, אובדן מסמכים

באותה תקופה אכן לא היה נהוג דף אינדקס :  מנהלת מחלקת משאבי אנושתגובת 

עם זאת יש לציין כי תיקי . מזה מספר שנים הדבר נהוג. מסמכים לעובד חדש

י העובד נעשהרק בנוכחות עובד "העובדים נסרקים וכמו כן עיון בתיק האישי ע

 .משאבי אנוש

 

ילוי תנאי הסף על ידי המועמדת שהתקבלה נמצא כי אין כל אסמכתא לבדיקת מ - 

 . לעבודה

 . נמצא כי פרוטוקול ועדת הבחינה לא כולל את פרוט הדיון וסיבת הבחירה במועמדת - 

באותה תקופה לא היה נהוג רישום פרוטוקול :  מנהלת מחלקת משאבי אנושתגובת 

, נהמזה מעל ש). מעבר לזיכרון דברים המכיל את ההחלטה(מפורט בועדת הבחינה 

 .נרשמים פרוטוקולים בכל ועדות הבחינה, מאז שהבנתי כי הדבר נדרש על פי חוק

לאחר , גבוהה מהמותרדורגה הוטרינרית בדרגה , בניגוד למוגדר בהסכמי השכר - 

 .זכייתה במכרז לעובד מן המניין

י מנהלת משאבי "אכן העובדת זוכתה בטעות ע:  מנהלת מחלקת משאבי אנושתגובת 

מ ולאחר .ש.לאחר בירור הנושא מול מ. גבוהה מהמותרדרגה אנוש הקודמת ב

בוצע תיקון , שהובהר כי ווטרינרים אינם זכאים בגרירת ותק גם לא לנושא הדרגות

 .השכר שקיבלה בשל כך" עודף"והעובדת החזירה את  0912/בחודש 
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 .פיקוח על הובלת ומכירת מזון מן החי 5.1.3

 

 .ת המגיעות לגבולות העירייהבדיקות משנה של מוצרים מן החי במשאיו -

פיקוח על מכירת בשר ( לערדבדיקות המשנה מוגדר בין השאר בחוק עזר נושא 

  :שם מוגדר בין השאר כי, 2010–ע"התש, )ומוצריו

אלא לאחר שעבר , בשר או מוצרי בשר, לצורכי מכירה, יהילא יכניס אדם לתחום העיר  ) א(          

  .)דגש לא במקור( פא הווטרינרעל ידי הרועם רכבו בדיקת משנה           

  ; הרופא הווטרינר רשאי לקבוע את המקום והשעות לביצוע בדיקת משנה  )ב(    

בשר או מוצרי בשר שאינם מלווים , לצורכי מכירה, יהילא יכניס אדם לתחום העיר  )ג(    

  .בתעודה וטרינרית חתומה בידי רופא וטרינר      

יטביע הרופא הווטרינר חותמת , מאכל אדםנמצאו הבשר או מוצרי הבשר ראויים ל  )ד(    

  .אישור ירוקה על מסמכי ההובלה      

יטביע הרופא הווטרינר חותמת , נמצאו הבשר או מוצרי הבשר לא ראויים למאכל אדם  )ה(    

  .פסילה אדומה על מסמכי ההובלה      

עוסק ישמור בעסקו לתקופה של חודשיים לפחות את מסמכי ההובלה החתומים או   )ו(    

  .לשם הצגתם לרופא הווטרינר, העתקים שלהם      

  .תשולם אגרה, בעד בדיקת משנה של המוצרים שלהלן  )ז(    

  .יהילפי החלטת העיר, האגרה תשולם בידי העוסק מקבל הסחורה או בידי המשווק  )ח(  

 רכב קירור  
  :כב כל אלהאלא אם כן נתקיימו לגבי הר, )רכב -להלן (לא יוביל אדם בשר ומוצריו ברכב קירור         

  ;הוא עומד בדרישות חוק רישוי עסקים לעניין רישוי הרכב לצורך הובלת בשר ומוצריו  )1(  

  ;הוא עומד בדרישות התקנות להובלת בשר  )2(  

  ;המוצרים שהוא מוביל ראויים למאכל אדם  )3(  

  ;המוצרים שברכב מסודרים על גבי משטחים המאפשרים זרימה חופשית של אוויר קר תחתיהם  )4(  

, פסולת מזון, אין בתוכו שאריות, מיתקן הקירור ברכב נקי מבחוץ ומבפנים, הרכב נקי מבחוץ  )5(  

  ;פסולת אריזות או פסולת אחרת ואין בתוכו חרקים או מכרסמים    

  ;הבשר המובל ברכב ארוז ומסומן כדין  )6(  

  ;ות להובלת בשרטמפרטורת מיתקן הקירור ותכולתו אינה עולה על הטמפרטורה הקבועה בתקנ  )7(  

לרבות ריח חומצי או ריח שומן מעופש או ריח , במיתקן הקירור ברכב לא קיימים ריחות רעים  )8(  

העלולים לבוא במגע עם , ריקבון או ריח כימיקלים או ריח חומרי הדברה וניקוי או ריח עובש    

  .התכולה    

  

ת מוצרים בילותחנת בדיקה למשאיות קירור המו הנקבע, בהתאם למוגדר בחוק לעיל

כולל לכל בתי המלון , מן החי לתחומי העירייה וכן ניתן שירות למועצה אזורית תמר

  .בים המלח שהם בתחומי המועצה

להלן , כולל שילוט מתאים, עמדת הבדיקה מצויה בחניון הסמוך לבניין העירייה 

מבחינת סוג המוצרים ומשקלם  2009-2011נתונים על היקף הבדיקות בשנים 

  ) :לוגרמיםבקי(

  2009  2010  2011  )ג"ק(מוצר /שנה
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  268,652  678,183  788,189  בקר קפוא

  175,564  406,970  444,124  דגים קפואים

  *            0  57,543  83,722  נקניק לבן

  * 203,108  161,800  147,038  נקניקיות, נקניק

  434,371  597,949  629,682  עוף טרי

  366,831  801,287  822,881  עוף קפוא

  224,497  270,037  273,220  אחר

   ------------------   -------------------   ------------------  

  1,673,023  2,973,769  3,188,856  כ "סה

  

  .לפני אישור חוק העזר החדש לא היה צורך בהפרדה בין סוגי הנקניקים 2009בשנת *

  

ן החי הכפילה את עצמה ג של המוצרים מ"על פי הטבלה ניתן לראות שהמשקל בק

  .2009לעומת שנת , 2011בשנת 

, בבוקר לארבע אחר הצהריים 6:30השירות ניתן לכל משאית נכנסת בין השעות 

  ). בתשלום נוסף ניתן לתאם בדיקות גם בימי שישי וערבי חג(בימים ראשון עד חמישי 

  :הבדיקה כוללת 

שינוע נעשה בתחומי על מנת לוודא כי ה, מדידת טמפרטורת תא המטען המקורר  .א

 .הטמפרטורה המותרת

הבודק מוודא כי האריזות . בדיקת מדגם מהמוצרים על פי תעודת המשלוח  .ב

 .תאריך תפוגה, )מגע, ריח, צבע(וכי מצב המוצר סביר , סגורות כראוי

    

  .נחתמת תעודת המשלוח בחותמת האישור, במידה שהבדיקה מניחה את דעת הבודק

  

אך אין מסמך המאמת את , את סוגי הבדיקות, לבודק קיים נוהל המגדיר: ממצא  - 

 .בפועל, הבדיקות שבוצעו

סוג המוצרים , אחוז מדגם(בדיקה כל בוצע בלא קיימת אסמכתא לגבי מה : ממצא  - 

 ).כולל הערות מיוחדות, רשימת תיוג של מה נבדק, שנבדקו

 

  ,מומלץ להוסיף לנוהל הקיים פרטים בדבר טווח טמפרטורות תקין: המלצה  - 

 .מספר בדיקות/ הגדרת מדגמים גדולים מהרגיל מדי תקופה

יוסף לנוהל פרמטר המגדיר את טווחי : תגובת מנהל מחלקת תברואה ורישוי 

  .הטמפרטורה

 

כולל חתימת , בה יסומנו כל הבדיקות שבוצעו, מומלץ לקבוע רשימת תיוג: המלצה  - 

טפסים כולל בקרה כמו כן יש להקפיד על מילוי ה. תאריך ושעת הבדיקה, הבודק

 .של מנהל המחלקה מדי תקופה
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בשל העובדה שהוספת טופס נוסף עלול : תגובת מנהל מחלקת תברואה ורישוי 

, שעת הבדיקה, הוזמנה חותמת המפרטת את תאריך הבדיקה , לסרבל את העבודה

כל אלה התווספו כחלק . הטמפרטורה הנמדדת בעת הבדיקה והערות, שם הבודק

תוטבע על כל תעודת משלוח ותישמר במסגרת המחלקה כמו כן מהנוהל והחותמת 

  .בתוכנת רמה ווטרינריה ניתן לקבל בכל עת חתך של כמות הבשר שנבדקה לפי סוגים

  

 .פיקוח על עסקים המוכרים מזון מן החי -

פיקוח על ( לערדחוק עזר בדיקות מוצרים מן החי הנמכרים בבתי עסק מוסדר בנושא 

  :שם מוגדר בין השאר כי, 2010–ע"התש,, )מכירת בשר ומוצריו

  :הגדרות 

הצעה או הצגה , הגשה, שליחה, העברה, הובלה, החזקה, אחסון, עיבוד,לרבות ייצור - "מכירה"    

  ;בין שנמכרו ובין שלא נמכרו, למכירה של בשר או מוצרי בשר    

ת מיתקן קירור לרבו, קבוע או נייד, מקפיא או מקרר, חדר קירור או הקפאה - "מיתקן קירור"    

  ;על רכב    

      מקום המשמש למכירת בשר ומוצרי בשר -  "עסק"    

  :אחת או יותר מאלה -  "תעודה וטרינרית"    

  תעודה כמשמעותה בתוספת העשירית או בתוספת האחת עשרה   )1(      

  לתקנות שחיטה ) 4(19לתקנות שחיטת בהמות וכן כמשמעותה בתקנה         

  ;לעופות        

  תמה בידי הרופא הווטרינר של מפעל ייצור או של מחסן תעודה שנח  )2(      

בין אם הוא , שיווק או של כל עסק אחר שממנו יצאו הבשר ומוצרי הבשר        

ובלבד שנחתמה , נמצא בתחום הרשות ובין אם בתחום רשות מקומית אחרת        

  .ממחסן השיווק או מן העסק, טרם שהוצאו מן המפעל        

        

  כירתותנאים להחזקת בשר ומ

  
, להחזיק, לא ישווק ולא ירשה לאחר להכניס לעסק, לא ימכור, לא יחזיק, לא יכניס עוסק לעסק        

  :לשווק בשר שנתקיים לגביו אחד או יותר מאלהלמכור או         

  ;הוא לא עבר בדיקה וטרינרית על פי כל דין ואינו מלווה בתעודה וטרינרית  )1(      

  ;ל פי קביעת הרופא הווטרינרע, הוא אינו ראוי למאכל אדם  )2(

  ;חלו בו שינויי ריח וצבע העשויים לעורר גועל  )3(

  ;על פי קביעת הרופא הווטרינר, הוא מזוהם או חשוד כמזוהם בחיידקים פתוגניים  )4(

  ;הוא אסור לצריכת אדם על פי קביעת הרופא הווטרינר  )5(

  ;שחט בשחיטה המותרת על פי דיןהמאשרים כי נ, הוא אינו נושא חותמת או סימן היכר אחר  )6(

  ;על פי קביעת הרופא הווטרינר, הוא עלול להזיק לבריאות הציבור מסיבה כלשהי  )7(

  ;הוא מוחזק או נמכר מחוץ לשטח החנות  )8(

למעט בשר שעקב תהליך עיבודו לא חלה עליו חובת , הוא מוחזק מחוץ למקרר או למקפיא  )9(

  ;החזקה במקרר או במקפיא

  ;למכרו לפי כל דין או שפג התאריך האחרון לשיווקואסור   )15(
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  ;הוא אינו מסומן כדין  )16(

  ;הוא יוצר במפעל שאינו נושא רישיון יצרן תקף מטעם משרד הבריאות  )17(

  ;הוא נמצא באריזה פגומה  )18(

  ).תנאים תברואיים(הוא הובל או מובל ברכב שאינו עומד בדרישות תקנות רישוי עסקים   )19(

    

  בשר והפשרתו החזקת
 
יימצא במיתקן קירור ) עוף או דגים, בקר(יוחזק בעסק באופן שכל אחד מסוגיו , בשר טרי) א(        

  .נפרד        

לא תחול על מוצר בשר אשר מפאת תהליך עיבודו אין חובה ) א(הוראת סעיף קטן   )ב(    

  .להחזיקו בקירור      

) עוף או דגים, בקר(אחד מסוגיו  באופן שכל, יוחזק בעסק במיתקן קירור, בשר קפוא  )ג(    

  .יימצא על מדפים נפרדים עד למסירתו לצרכן      

לא יאפשר עוסק לצרכן גישה או מגע עם בשר שאינו ארוז מכל צדדיו בחומר אריזה   )ו(    

  .אטום לנוזלים      

  תנאים תברואיים  

 
                                                קי ששרווליו או חלוק נ, בגדי עבודה נקיים, בכל שעות העבודה ילבש כל עוסק בעסק) א(        

  .וכן כיסוי ראש המכסה את כל שערותיו, קצרים

אלא אם כן הוא בריא ואינו , לא יעסוק אדם במכירה או בהובלה של בשר או מוצריו  )ב(    

בל וכן אינו סו, סובל מנגעים בעורו העלולים לגרום לזיהום ממגע עם בשר או מוצריו      

, או אינו נושא טפיל, ממחלה מידבקת אחרת העלולה לעבור לאדם אחר באמצעות מזון      

  .נגיף או חיידק של מחלה כאמור      

למעט מי , כאשר אינו מגולח, או בהובלה של בשר או מוצריו, לא יעסוק אדם במכירה  )ג(    

  .וציפורניו אינן גזוזות ונקיות,שמגדל זקן      

  .לתליית בגדי העבודהבעסק ייוחד ארון   )ד(    

  .בעסק ייוחד ארון לאחסון חומרי ניקוי והדברה  )ה(    

  .ציודו והמדרכה הגובלת בו, עוסק ישמור בכל עת על ניקיון פנים העסק  )ו(    

 מבנה וציוד    
  .מטר 1.8קירות העסק יהיו מחופים באריחי קרמיקה בהירה וחלקה עד לגובה   ) א(        

מוגנים ברשתות או במסכי אוויר , ים בכל עת או לחלופיןכל פתחי העסק יהיו סגור  )ב(    

  .למניעת חדירה של חרקים ומזיקים      

  .בעסק תופעל מערכת אוורור ומיזוג אוויר כדי לשלוט בטמפרטורת החדרים  )ג(    

כולן או , הרופא הווטרינר יהיה מוסמך לפטור את העוסק מקיום הוראות סעיף זה  )י(    

  .דעתובהתאם לשיקול , מקצתן      

 פסילת בשר והשמדתו  
הוחזק או הוצג למכירה בעסק עלול , כי בשר שהובל, לאחר בדיקה, מצא הרופא הווטרינר) א(        

מסיבה אחרת   מחמת רקב או זיהום או , להזיק לבריאות אדם או שהוא בלתי ראוי למאכל אדם        

נוסח ) [מזון(יאות הציבור לפקודת בר 7רשאי הוא בהתאם לסמכותו על פי סעיף , כמפורט לעיל        

לסלק ולבער את , להחרים, לתפוס, לפסול, )פקודת בריאות הציבור - להלן ( 1983-ג"התשמ, ]חדש        



 

33 

 

להתיר את , לצוות להשמידו או למנוע באופן אחר את השימוש בו למאכל אדם או לחלופין, הבשר        

  .השימוש בו לצורך אחר שאינו מאכל אדם;        

    

עסקים אשר מוכרים מוצרים מן  80ביקורת בתחומי העירייה קיימים לתאריך הנכון 

מבצעים , )עם מלווה נוסף אחד לפחות(מחלקת התברואה באמצעות הוטרינרית . החי

  :להלן נתונים מספריים בנושא , בדיקות על פי חוק העזר

  

  2009  2010  2011  שנה

  73  72  72  * מספר עסקים שנבדקו

ל מספר כתבי אישום שהוגשו ע

  הפרות שזוהו בבדיקות

  

5  

  

5  

  

2  

  

במקרים אלה מכתבי ההתראה יוצאים , נתון זה לא כולל בדיקות המבוצעות בשיתוף עם תברואן*

  .מהתברואן ולא מהיחידה הוטרינרית

  

בפועל לא מבוצעות בדיקות על כל העסקים במהלך של , מתוך הטבלה לעיל עולה כי

המחייבים בדיקה של , קיימים נהלים בעיריות אחרותלשם השוואה . שנה קלנדרית

  .פעמים בשנה 10בעירייה לפחות כל עסק

  

סוג המוצרים , אחוז מדגם(בדיקה כל בוצע בלא קיימת אסמכתא לגבי מה : ממצא  - 

 ).כולל הערות מיוחדות, רשימת תיוג של מה נבדק, שנבדקו

 

, ן החימומלץ לעדכן את הנוהל של אופן בדיקות עסקים המוכרים מזון מ: המלצה  - 

 .לפי סוג ואופי הנכס, ככך שיכלול את מספר בדיקות רצוי בכל עסק בשנה קלנדרית

  

 

, יסומנו כל הבדיקות שבוצעו בו, להקפיד על מילוי טופס הבדיקותמומלץ : המלצה  - 

 .תאריך ושעת הבדיקה, כולל חתימת הבודק

די כל הבדיקות בבתי עסק נערכים על י: תגובת מנהל מחלקת תברואה ורישוי 

. או על ידי נציג משרד הבריאות בנוכחותי או על ידי בלבד, הווטרינרית ביחד איתי

למרות המוגדר בנוהל אני מעדיף להנפיק מכתבים הכוללים את כל הפרמטרים 

בכל מכתב מן הסתם מופיעים שם . שנבדקו כולל ממצאים ודרישות לתיקון הליקויים

עבודה שנתית בהתאם להיקף  יחד עם האמור תתבצע תוכנית, הבודק וחתימתו

  .המשרה של הווטרינרית
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 .חיים פיקוח על בעלי 5.1.4

 

פיקוח על כלבים (חוק עזר לערד נושא הפיקוח על בעלי חיים בתחומי העירייה מוסדר ב  

  .1998 -ח"התשנ, )וחתולים  

  
  :נתונים כלליים   
    
    
  נשיכות  הרדמות  כלבים שנלכדו  חיסונים  נתון/שנה

2009  2,057  234  140  30  
2010  1,511  130  53  29  

  
  

 : את הנושאים הבאים החוק מגדיר בין השאר   

  הגדרות  

 
 ;הייה מינתה לרופא הווטרינר של העיריימי שמועצת העיר- " המנהל"  

 ;יהימקום או מיתקן שקבע המנהל להחזקת כלבים בידי העיר, כלוב, מלונה- " מאורות"  

 ;ין חוק עזר זהיח לענה מינה למפקימי שראש העירי- " מפקח"  

, בנין, גינה, גן, שדרה, רחוב, לרבות דרך, מקום שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו- " מקום ציבורי"  

וכן אמצעי , שטח המוגדר בתכנית בנין ערים כשטח ציבורי פתוח או כשטח לבנין ציבורי, מקום עינוג  

וכן , ללא תנאי או בתשלום, הם או מעבר דרכםתעבורה שלציבור יש אותה שעה זכות או רשות גישה אלי  

לרבות רכוש משותף כהגדרתו בחוק , בנין או מקום המשמש אותה שעה להתקהלות ציבורית או דתית  

יה קבע כי מותר לכלבים לעשות בו את ילמעט מקום ציבורי שראש העיר, - 1969ט"התשכ, המקרקעין  

 ;צורכיהם  

 .היול בתחום העירישיון להחזקת כלב או חתיר- " שיוןיר"  

  חובת סימון ורישוי  

 
שיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי ייה אלא אם כן ניתן לגביו רילא יחזיק אדם כלב או חתול בתחום העיר )א(  

 .ואל צוואר הכלב קשורה לוחית מספר, כולל סימונו האלקטרוני, שיוןיהר      

או בידי תושב העיר המחזיק כלב או , היהחזקת כלב או חתול בידי אדם השוהה זמנית בתחום העירי )ב(

שיון יאם למחזיק יש ר, לוחית מספר וסימון אלקטרוני, לא תהיה טעונה רישוי, חתול לצורך פיקוח זמני  

ובלבד שתקופת ההחזקה לא תעלה , בר תוקף להחזקת אותו כלב או חתול מאת רשות מקומית אחרת  

  .ימים 30על   

  .חיסון או סימון אלקטרוני, שיוןיושה חודשים אינה טעונה רהחזקת כלב או חתול עד גיל של) ג(

אינו פוטר את בעלו או מחזיקו מחובת קבלת , חיסון כלב או חתול שבוצע בתחום רשות מקומית אחרת) ד(

  .מגיל שלושה חודשים ואילך, יהישיון להחזקת הכלב או החתול בתחום העיריר  

 קבלת רשיון
סימונו , חיסונו, יינתן למבקש לאחר בדיקה וטרינרית של הכלב או החתול, לשיון להחזקת כלב או חתויר )א(  

  ).א(4האלקטרוני ותשלום האגרה כאמור בסעיף       

  מקום החזקתו , ורשאי הוא להורות בדבר אופן החזקת כלב או חתול, שיוןיהמנהל רשאי לקבוע תנאים לר) ב(

מתן טיפול לכלב או , לב או החתול בידי רופא וטרינרורשאי הוא להורות בדבר בדיקת הכ; ובידי מי יוחזק  

  .לחתול בתנאים ובמועדים שיקבע ומתן חיסון נגד מחלת הכלבת      

מהטעמים , ובין היתר, מטעם סביר הנראה לו, שיון שניתןישיון או לבטל ריהמנהל רשאי לסרב ליתן ר )ג(

 :הבאים  

 ;הכלב הוא בעל מזג פראי )1(
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 ;טחון הציבוריהכלב מהווה סכנה לב )2(

 ;הכלב מקים רעש שהוא מטרד לשכנים )3(

 ; 1977- ז"התשל, לחוק העונשין 495בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת בעבירה לפי סעיף  )4(

 ;אופן החזקת הכלב או החתול גורם או עלול לגרום למפגע תברואי )5(

 24תוך , יה הורתהישהעיריה או למאורה יהכלב או החתול נשך אדם ולא הוסגר למאורות העיר )6(

  ;שעות מעת הנשיכה

 ;הכלב או החתול נשך אדם יותר מפעמיים בתקופה של שנתיים) 7(

הכלב או החתול לא קיבל זריקת חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת או לא קיבל טיפול שהמנהל  )8(

  ;הורה לבצעו

 ;הכלב משוטט באורח חופשי ברשות הרבים) 9(

  ;-1994ד"התשנ, )הגנה על בעלי חיים(עבר עבירה לפי חוק צער בעלי חיים , ולבעל הכלב או החת )10(

בעל הכלב או החתול לא קיים הוראה מהוראות חוק עזר זה או תנאי מתנאי הרשיון על אף ) 11(

 .שהמנהל היתרה בו שיקיימו

  .שנים ומעלה 18שיון תוגש בידי מי שגילו יבקשה לקבלת ר )ד(
 .לשנה אחת מיום הוצאתו תוקפו של רשיון יהא )ה(

על מותו של הכלב או החתול או , שיוןיבעל כלב או חתול יודיע למנהל על שינוי שחל בפרטים הכלולים בר )ו(

 .ימים מיום השינוי 30תוך , העברתו לאחר  

 .יהילא תוחזרנה לבעל הכלב או החתול האגרות ששולמו לעיר, שיון לפי סעיף זהיבוטל ר )ז(

מפגע , אם מהווים מטרד, להגביל את מספר הכלבים או החתולים שבהחזקת אדם אחדהמנהל רשאי  )ח(

 .תברואי או סיכון לציבור  

 :הסגרת כלב למאורות 
ה יימסור את הכלב למאורות העירי, שיון שניתן לו בוטלישיון או שהריבעל כלב שהמנהל סירב ליתן לו ר )א(  

 .ים מקבלת ההודעה על הסירוב או הביטולימ 4תוך , או למאורות כפי שיורה לו המנהל      

שיון להחזקתו או שאינו נושא על צווארו לוחית מספר או שאינו מסומן יכלב משוטט או שאין לבעלו ר )ב(

; יה או למאורות שיורה המנהלייתפסהו שוטר או מפקח וימסרהו למאורות העיר, בסימון אלקטרוני  

 .מיד את הכלברשאי שוטר או מפקח להש, אם אי אפשר לתפסו  

ה או יועל הסגרתו למאורות העירי, שיוןישלא קוימו לגביו תנאי הר, המנהל רשאי להורות על תפיסת כלב )ג(

 .על פי החלטתו, למאורה אחרת  

הכלב חוסן וסומן בסימון , שיוןיאלא אם כן הוצא לגביו ר, הוא לא יוחזר לבעלו, הוסגר כלב למאורות )ד(

 .יה כל האגרותיהעירושולמו לקופת , אלקטרוני  

עבור הובלת . 4ישולמו האגרות שנקבעו בתוספת בסעיף , חיסון וסימון כלב בסימון אלקטרוני, בעד רישוי )ה(

ישלם בעלו , יה או למאורות שיורה המנהל ובעד ימי השהות של הכלב במאורותיכלב למאורות העיר  

 ).ד(10יה אגרות כאמור בסעיף ילקופת העיר  

  גרהשמדת כלב שהוס

 
  רשאי המנהל , ימים מעת הסגרתו 5תוך , הוסגר למאורות כלב משוטט ולא הוגשה בקשה להחזרתו )א(  

 .למסור את הכלב לאחר או להורות על השמדתו      

ולהורות על מסירתו או השמדתו , ) הל לסרב לבקשת בעלו להחזירו אלירשאי המנ, הוסגר כלב למאורות )ב(

 .דעה לבעל הכלב בדבר הסירוב כאמורימים מיום מסירת ההו 14תוך   

אם נראה לו , לפי שיקול דעתו, )ב(-ו) א(המנהל רשאי להאריך את התקופות המפורטות בסעיפים קטנים  )ג(

 . שהכלב הוא בעל ערך או לקצרן מטעמים של סכנה לבריאות הציבור  
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  נשיכה
  :דברים אלה, שעות מעת היוודע לו הדבר 24תוך , יעשה בעל הכלב או החתול, נשך כלב או חתול אדם)  א(     

  ;יודיע על כך למנהל )1(

יה או למאורות כפי שיורה ילבידוד למאורות העיר, ןילפי העני, יביא את הכלב או החתול )2(

  .ימים 10למשך , המנהל

כלב או חתול שבעל חיים נשך אותם וכן כלב או חתול שלגביהם התעורר חשש שהינם נגועים במחלת ) ב(

יה או למאורות שיורה יוימסרם לבידוד למאורות העיר, שעות 24תוך , ע בעלו על כך למנהליודי, הכלבת  

  .המנהל  

מחייבת מסירת הכלב או , לדעת המנהל, וגרימת שריטה כאשר, לרבות חשד לנשיכה –" נשך", בסעיף זה) ג(

  .החתול לבידוד  

  

  

  יהיתשלום בעד מאורות העיר

 
אלא לאחר שבעלו , הוא לא ישוחרר ולא יוחזר לבעלו אם אינו מחוסן, הוחזק כלב או חתול במאורות )א(  

  בעד כל יום שהוחזק , יהייסמנו בסימון אלקטרוני וישלם לקופת העיר, שיון תקףייקבל לגביו ר, יחסנו      

 .אגרה, אורותבמ      

מיום  ימים 5תוך , לא שילם בעל הכלב או החתול את התשלום בעד החזקת הכלב או החתול במאורות )ב(

 .בהתאם ים ויחולו לגביו הוראותיראו את הכלב או החתול כמי שאין לו תובע, הדרישה  

בתנאים , לפי בקשת בעלו, יה כלב או חתולילאכסן במאורות העיר, לפי שיקול דעתו, המנהל רשאי )ג(

 .ולתקופה שיקבע  

      

 סמכויות כניסה למקרקעין
כדי לברר , בכל עת סבירה למקרקעין, רשאים להיכנס, בידם יה המסייעיהמנהל או מפקח וכן פקיד עיר )א(  

 .ולעשות מעשה הדרוש לביצוע הוראותיו, אם קוימו הוראות חוק עזר זה      

למפקח ולאדם המסייע בידם ולא ימנע בעדם מלבצע דבר על פי סמכויותיהם או , לא יפריע אדם למנהל )ב(

  .על פי תפקידיהם לפי הוראות חוק עזר זה  

 םפיצויי

  יה או מי שפועל בשמה ומטעמה פטורים מתשלום פיצוי בשל פעולה או מחדל שעשו או נמנעו יהעיר  

 .לפי הוראות חוק עזר זה, יןילפי הענ, מעשייתם  

 

 .חיסון בעלי חיים -

מנהלת היחידה הווטרינרית מעקב ורישום אחר רישוי וחיסון נגד , בהתאם לחוק לעיל

  . העירייה כלבת אצל כלבים וחתולים בתחומי

שבעה , )תפקיד מזכירה ומפקח תברואה(בעקבות תחלופת כוח אדם לא סבירה 

נושא המעקב והניטור לגבי חיסונים של כלבים , שנים 3עובדים בתקופה של 

  . הוזנח ואין בידי המחלקה נתונים מלאים בנדון, וחתולים
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, ן השנתיניטור ובקרה על בעלי כלבים וחתולים שלא חידשו את הרישיו: ממצא  - 

לא מבוצע ביחידה עקב תחלופת עובדים גבוהה בשלוש , כולל חיסון בעלי חיים

 . השנים האחרונות

חוסר ניטור ובקרה על חידוש רישיונות של בעלי כלבים וחתולים מהווה : ממצא  - 

 . ן הכנסות לעירייהדכמו גם אוב. מפגע תברואתי וסכנה לשלום הציבור

  

  : ת האגרות עבור חיסון כלבת מספר רישיונות שחודשו וסך גבי

  

  2009  2010  תאור הנתון/שנה

  1,141  937  חיסונים

  106,950  105,688  גביה בגין אגרת רישוי

  

חותם על הצהרה , וקבלת חיסונים, כל בעל כלב המביא את כלבו לחידוש רישיון

המודפסות בגב (המצורפת לרישיון בה מצהיר כי קרא והבין את הוראות החוק 

  . חתול בתחומי העירייה/בדבר אחזקת כלב, )הרישיון

  

  .ניהול מערך מתן הרישיונות והחיסונים מנוהל בתוכנת רמה וטרינריה

הרשאות לשינוי , באמצעות התוכנה נערך מעקב אחר מלאי השבבים הנמצא בעירייה

  . מלאי השבבים בתוכנה קיימות לווטרינרית ולמפקח הווטרינרי

  

, חתול שלא חידש רישיונו מספר שנים/בעל כלבלא קיימת סנקציה על : ממצא  - 

 . במידה ובא לחדש את רישיונו

לאי חיסון ₪  730קיימת ברירת משפט על סך :תגובת מנהל מחלקת תברואה ורישוי 

  .כמוגדר בדין, ורישום כלב או חתול

ברירת המשפט אינה מבחינה בין בעל חיית מחמד שלא חיסן את : תגובת הביקורת 

  .חיסונים רק בשנה האחרונה בין כזה שלא ביצער שנים להחיה במשך מספ

 

היחידה לא יודעת להסביר את הירידה בכמות החיסונים בין השנים : ממצא  - 

גרמה לירידת , ההערכה היא כי חוסר הבקרה והמעקב אחר הנושא, הנבדקות

 .המודעות והציות לחוק על ידי בעלי הכלבים והחתולים

חיסונים בשנה זה בגדר  200-ירידה של כ: שוי תגובת מנהל מחלקת תברואה ורי

 .חלה עליה במספר החיסונים 2011בשנת יחד עם זאת . הסביר

 

לא קיימת הפרדת תפקידים ראויה בנושא עדכון מלאי השבבים במערכת : ממצא  - 

ומתקינה את השבבים יש גם , מאחר ולוטרינרית העירונית אשר רוכשת, התוכנה

  . נההרשאה לשנות את כמותם בתוכ



 

38 

 

כל . נושא ספירות המלאי טופל באופן מיידי: תגובת מנהל מחלקת תברואה ורישוי 

יתר על כן כל שבב הנמכר , ספירת מלאי או עדכון מלאי שבבים תיושם יחיד איתי

  . לעיריית ערד רשום על ידי הספק במאגר הארצי לרישום כלבים כסופק לעיריית ערד

 

ך שתחול על בעלים של בעל חיים שלא חידש כ, מומלץ לתקן את חוק העזר העירוני - 

סנקציה חמורה מספיק שתדרבן את הבעלים לחדש את , את רישיונו כנדרש בחוק

 .במועד, הרישיון ולהודיע על פטירת בעל החי

 

מומלץ כי נושא הבקרה והניטור על חידוש רישיונות ינוהל באופן שוטף גם כאשר  - 

א כי קיים גיבוי של עובד מחלקה אחר יש לווד, קיימת תחלופה של בעלי התפקידים

 .לנושא

  

 

מומלץ כי תבוטל ההרשאה של הווטרינרית לשינוי כמות השבבים בתוכנה וכי מנהל  - 

מחלקת התברואה יהיה נוכח בספירות המלאי של השבבים ושאר החומרים במלאי 

 .היחידה הווטרינרית

  

 .עיקור וסירוס חתולים -

מבצעת היחידה סירוס , חתולי הרחוב במסגרת הניסיון להקטין את אוכלוסיית

כמו כן לאור תמיכת משרד החקלאות בהקמת חדר ניתוח וטרינרי . ועיקור חתולים

עיקורים וסירוסים זאת עד  400התחייבה העירייה לבצע בכל שנה לפחות , בעירייה

  .2013לשנת 

  .לשם לכידת החתולים מסתייעת היחידה בלוכד חתולים אשר זכה במכרז בנושא

  

  :לן נתונים לגבי סירוס ועיקור חתולים בשנים האחרונות לה

  

  2008  2009  2010  2011  שנה

  540  779  571  1,101  כמות חיסונים

  

  . מתוקצבת בנפרד ונחשבת שעות נוספות מבחינת הוטרינרית, פעילות היחידה בנושא

  

קצב סירוס החתולים לא יפתור את בעיית חתולי , להערכת הווטרינרית: ממצא  - 

 . וב בתחומי העירייההרח

 

על מנת לצמצם את , מומלץ כי תיבחן אפשרות למבצע סירוס רחב היקף: המלצה  - 

 .ילודת חתולי הרחוב
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סירוס /גם כאשר יערך מצבע רחב יותר של עיקור: תגובת מנהל מחלקת תברואה ורישוי 

לא יהווה ערובה לצמצום ודילול כל אוכלוסיית החתולים כמוכן הנושא תלוי בגודל 

  .התקציב כמו כן ההתייחסות היא רק לחתולי רחוב ולא לכלל החתולים

 

נוהג (מומלץ לאכוף את חוק העזר העירוני האוסר על האכלת חתולי רחוב : המלצה  - 

 ).הקיים גם בחלק ממשרדי העירייה

מפקחי התברואה אוכפים את נושא האכלת : תגובת מנהל מחלקת תברואה ורישוי 

אולם כאשר האכלה מבוצעת על ידי מזון , ןבשאריות מזו בעלי החיים כל עוד מדובר

 .יבש ובסמוך למכולות ועל ידי אוכלוסיה מבוגרת וללא כל מפגעים הנושא מקובל

  

  

  

 

 .חתולים והפעלת תחנת הסגר, לכידת כלבים -

ראה בהרחבה (בעירייה קיימת תחנת הסגר לכלבים וחתולים לתצפית לבדיקת כלבת 

  ). ה מטהרא, 2במטרת ביקורת מספר 

, דיירי התחנה הם כלבים וחתולים שהוסגרו על ידי בעליהם בהוראת הוטרינרית

וכן כלבים , )מקרי נשיכה בכל שנה בתחומי העירייה 30-כ(לאחר שנשכו אדם 

או כלבי הפזורה הבדואית שאינם , ברובם כלבים ללא בעלים(משוטטים שנלכדים 

  ).מחוסנים

  

  

  

 

 ) :חוות סוסים, פינות חי(ים שונים יים ועל עסקפיקוח על חנויות לממכר בעלי ח -

  

וכן שתי ) בעיקר דגים ובעלי כנף(בתחומי העירייה שלוש חנויות למכירת בעלי חיים 

  ).חוות אביר, כפר נרדים(פינות חי 

משמע כי המקום אושר על , לכל שאר העסקים קיים רישיון עסק, למעט כפר נרדים

  . ייםידי כל הגורמים לפעילות עם בעלי ח

הווטרינרית העירונית מבצעת בדיקות אקראיות , במסגרת הפיקוח על עסקים

  .בעסקים אלה

  

 טיפול בתלונות תושבים -

 -תלונות בנושא כלבים ולמחלקת התברואה עוד כ 500 -הופנו למוקד כ 2011בשנת 

  . תלונות באופן ישיר 100

חשד , )בשנה 30-כ(מיעוטן בנשיכות , רוב התלונות עוסקות בכלבים משוטטים

  . 'סכסוכי שכנים וכד, להתעללות בכלבים
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  :לסיכום 

משימות היחידה הוטרינרית הן רחבות במיוחד וכמובן חשובות  ,על פי המתואר לעיל 

  .לבריאות הציבור ואיכות החיים של התושבים

מספר משאיות המובילות מוצרי בשר , לאור הכמות הגדולה של בעלי החיים בעירייה 

מספר העסקים , )רייה לכל מלונות ים המלח ולמועצה אזורית תמרמעבר לעי(

לעומת אחוז המשרה הנמוך של הוטרינרית ואי , העוסקים במזון בתחומי העירייה

ניתן להבין מדוע , היכולת למצוא מפקח וטרינרי שיחזיק במשרתו לאורך זמן

  .המחלקה לא עומדת בכל המשימות המוטלות עליה באופן שוטף

שנפגעת עקב , ות החיים של התושבים ושל בעלי החיים בתחומי העירייהמעבר לאיכ

קיימת , אי יכולת היחידה למלא את כל המשימות המוטלות עליה בהיקף הראוי

לעירייה גם חשיפה לתביעות שונות עקב אופן ההתנהלות וכן עלולה להיות משמעות 

ראה פרוט (א של אובדן הכנסות והגדלת הוצאות במידה והמצב יישאר כפי שהו

  ). בפרקים הבאים

  

  :בנושא הן  הביקורת מכאן המלצות

 .האלאחוז המשרה של הוטרינרית למשרה ממומלץ להגדיל את  - 

מומלץ לחפש עובד עם מוסר עבודה גבוה שימלא את תפקיד המזכירה והמפקח  - 

, יש להחתים את העובד על התחייבות להישאר בתפקידו תקופה ארוכה, הווטרינרי

 .ם את קורס המפקחים הווטרינרייםלאחר שסיי

 .באמצעות קורס ייעודי, מומלץ להכשיר את לוכד הכלבים - 

 .מומלץ להגדיל את היקף הפיקוח בנושא בעלי חיים בעירייה - 

דבר , על מנת שלא יורו על סגירתה, מומלץ להשקיע כספים בשיפוץ תחנת ההסגר - 

 .שיגרום נזקים כספיים לעירייה

באמצעות השקעה נוספת , ופנסיון לכלבים וחתולים מומלץ לשקול הפעלת כלבייה - 

 . אשר בניהול כלכלי נבון יכולה להפוך למקור הכנסה לעירייה

האכיפה והפעלת תחנת ההסגר , מומלץ לקלוט עובדים ייעודיים לנושא הפיקוח  - 

 .תוך בחינת הפעלת כלבייה ופנסיון כאמור, הקיימת
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ההסגר  בחינת תפעול תחנת -2מטרת ביקורת מספר  5.2

  .לכלבים בתחום העירייה

  

ממוקמת באזור התעשייה בסמוך , תחנת ההסגר לבעלי חיים בתחומי העירייה

 20 -שהוקם לפני יותר מ, המבנה הוא מבנה בבניה קלה . למחסני מחלקת התברואה

  . שנה

  

  

  

  

  . תאי הסגר לכלבים וכן כלוב מאולתר אחד לחתול 12בתחנה 

חתולים החשודים /ועדה לאפשר תצפית על כלביםהתחנה נ, כמתואר בפרק הקודם

או כלבים עזובים שנתפסו משוטטים בתחומי , כלב שנשך אדם(כנגועים בכלבת 

  ).העירייה

  .התחנה נותנת שירותים גם למועצה אזורית תמר

העירייה בחרה שלא להצטרף לקולות קוראים של משרד החקלאות בשנים האחרונות 

בדה כי תקציב העירייה לא אפשר לעירייה לעמוד לאור העו, לשיפוץ תחנת ההסגר

בדרישת השתתפות העירייה בפרויקט וכן מהסיבה כי תנאי סף להשתתפות היה 

  .75%שקיים בעירייה וטרינר עירוני באחוז משרה מעל  
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  :כיום המבנה לא עומד בהגדרות התקנות העוסקות בנושא 

  

שור ממנהל השירותים לתחנת ההסגר אין אי, 3מבחינת פקודת הכלבת סעיף 

  .הוטרינריים

  

לתחנת ההסגר אין אישור ממנהל ,  3בניגוד למוגדר בפקודת הכלבת סעיף : ממצא  - 

  .השירותים הוטרינריים

משרד החקלאות סירב לאשר את , תחנת ההסגר פועלת ללא רישיון עסק: ממצא  - 

  .בגין אי קיום פיקוח יומי של הוטרינרית על התחנה, הרישיון בין השאר

  

  

  

החזקה שלא לצרכים )(הגנה על בעלי חיים(מבחינת המוגדר בתקנות צער בעלי חיים 

המתקן לא עונה לדרישות גודל התאים שנקבע , 16סעיף  2009 –ט "תשס, )חקלאיים

הבידוד , לכלבים לאור העומס הקיים וההכרח לשכן מספר כלבים בכלוב אחד

  .פול בחיות כנדרשוכן אין מקום לטי, התנאים להחזקת חתולים, הנדרש

  .כמו כן על פי התקנות נדרש לקיים גם הליך של פעילות גופנית שלא מתקיימת בפועל
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החזקה שלא )(הגנה על בעלי חיים(בניגוד לתקנות בתקנות צער בעלי חיים  : ממצא - 

תאי ההסגר לכלבים קטנים מהמינימום , 2009 –ט "תשס, )לצרכים חקלאיים

 .בגין העומס הקיים, מספר כלבים בכלוב זאת לאור ההכרח לשכן הנדרש

החזקה שלא )(הגנה על בעלי חיים(בניגוד לתקנות בתקנות צער בעלי חיים : ממצא  - 

 .לא הותקן בידוד תרמי על ריצפת הבטון ,2009 –ט "תשס, )לצרכים חקלאיים

החזקה שלא )(הגנה על בעלי חיים(בניגוד לתקנות בתקנות צער בעלי חיים : ממצא  - 

כלוב החזקת החתול לא עומד בתנאים  ,2009 –ט "תשס, )קלאייםלצרכים ח

 .המינימליים הנדרשים

החזקה שלא )(הגנה על בעלי חיים(בניגוד לתקנות בתקנות צער בעלי חיים  : ממצא - 

לא מתקיימת פעילות גופנית לפחות פעמיים ,2009 –ט "תשס, )לצרכים חקלאיים

 .דקות 30-ביום ולפחות ל

החזקה שלא )(הגנה על בעלי חיים(ות בתקנות צער בעלי חיים בניגוד לתקנ: ממצא  - 

 .לא נבנה מקום לטיפול בבעלי החיים במתקן ,2009 –ט "תשס, )לצרכים חקלאיים

  

בעלי כלבים , מצב התחנה גורם לכך שהכלבים הנכלאים בתחנה נדבקים במחלות עור שונות

נת שיחלימו מהמחלות על מ, שאוספים את הכלבים מהמקום נאלצים לקחת אותם לטיפול

  .שנדבקו בהן בתחנה

  

  .נערכה ביקורת פתע של משרד החקלאות בתחנת ההסגר העירונית 15/1/12בתאריך 
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  :הם  30/1/12הממצאים שעלו בביקורת כפי שהועברו לעירייה בתאריך 

הסיבה היקף המשרה של (לא מתקיימת בדיקה יומית על ידי הוטרינרית בתחנה  .1

 .)הווטרינרית העירונית

כלובים קטנים מהנדרש להשכנת מספר (התחנה אינה עומדת בתקנות צער בעלי חיים  .2

 ).בעיות אוורור וחימום, אין לוכד כלבים מוסמך, כלבים

  

  . להביא לסגירת התחנה בעירייה עלולאי טיפול בממצאי דוח משרד החקלאות 

לתקן את לסגירת התחנה משמעויות כספיות שצריך לקחת בחשבון בקבלת ההחלטה האם 

  .הליקויים או לסגור את הפעילות

להלן הערכה כספית של הנזק שיכול להיגרם לעירייה במקרה של סגירה והעברת הכלבים 

  )  :מאושרות לתצפית 6תחנות מתוכן  10שם (והחתולים לאחת התחנות בבאר שבע 

ם ימי 10כלבים בשנה כל אחד מינימום  150-כ(תשלום עבור תצפית על כלבים משוטטים  .1

 ).₪ 51,000כ עלות שנתית "סה)  ₪ 34בעלות של 

 25,000כ "סה) פעמים בשבוע בממוצע 3, מ לנסיעה"ק 80לפי (העברת הכלבים לבאר שבע  .2

 .עלות שוטפת רכב₪ 

 .עלות מעביד בשנה₪  45,000 -משרה של עובד עירייה שיוביל את הכלבים כ 50% -כ .3

 .בשנה₪  120,000 - כ עלויות שוטפות כ"סה .4

  

  .₪ 120,000 -ן עלות חד פעמית של רכישת רכב יעודי לנושא ככמו כ

  

. אי עמידה בתנאים של תפעול תחנת הסגר לכלבים יכולה להביא לסגירתה: ממצא  - 

בסכום נמוך מזה ניתן , בשנה₪  120,000 - סגירת התחנה תביא להוצאה של כ

 .להביא את התחנה לכשירות מלאה

כנדרש , שר קיום פיקוח יומי בתחנהאחוז משרת הוטרינרית אינו מאפ: ממצא  - 

  .בחוק הכלבת
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בחינת יישום בדיקות  - 3מטרת ביקורת מספר  5.3

 .המשנה בעירייה

 

חייבת לעבור בדיקה של הוטרינרית , כל משאית המעבירה מוצרים מן החי

על הוטרינרית לוודא כי המוצרים משונעים בטמפרטורה הנכונה וכי . העירונית

  . מאכל אדםהינם ראויים ל

  .עלות הבדיקה חלה על הספק

וכן , עיריית ערד מספקת את הבדיקות לכל המשאיות המגיעות לתחומי העיר

  . למשאיות המובילות מוצרים לאזור מועצה אזורית תמר ולמלונות ים המלח

כל מוצר שנבדק ומאושר נחתם בחותמת הבודק וחובה על כל עסק המקבלים 

  . מת על המוצרים קיימתמוצרים כאמור לוודא כי החות

במקביל עורכת העירייה בדיקות בעסקים שונים ברחבי העירייה לוודא כי כל 

  . המוצרים מן החי המוצעים למכירה מוטבעים בחותמת הבדיקה

  

 :  2009,2010סך ההכנסות מאגרת בדיקות משנה בשנים 

  

  ביצוע - 2009  ביצוע - 2010  סעיף תקציבי

  72,132  111,174  אגרת בדיקות משנה

  

  

מגדיר כי את , 2010–ע"התש, )פיקוח על מכירת בשר ומוצריו( לערדחוק עזר 

  .בדיקות המשנה יערוך הווטרינר העירוני בלבד

  :נקבע כי  1991-א"תשנ, חוק הרופאים הווטרינריםלחוק  7על פי סעיף 

עוזרים בעבודתו המקצועית אך לא , האישי ובפיקוח, פא וטרינר רשאי להעסיקרו

ר למי שאינו רופא וטרינר לבצע פעולות של עיסוק ברפואה וטרינרית יתי

  .ין דורש שיקול דעת או מיומנות מקצועיים של רופא וטרינרינהעכש

גם מגדירים  68,70ד סעיפים "התשכ) שחיטת בהמות(תקנות מחלות בעלי חיים 

  .כי הבדיקות חייבות להיעשות על ידי הווטרינר בעצמו

  

  

חוק ד וב"התשכ) שחיטת בהמות(בתקנות מחלות בעלי חיים ור בניגוד לאמ: ממצא  - 

בסעיף וכן על פי המוגדר , 2010–ע"התש, )פיקוח על מכירת בשר ומוצריו(לערד עזר 

למוצרים מן החי , בדיקות המשנה,1991- א"תשנ, חוק הרופאים הווטרינריםלחוק  7

ייה שאינם שמגיעים במשאיות לתחומי העירייה מבוצעות גם על ידי עובדי עיר

 . וטרינרים במקצועם



 

46 

 

, עצם קיום הבדיקות על ידי עובד שאינו וטרינר מעבר לעובדה שנוגד את חוק: ממצא  - 

על ידי העסקים או הנפגעים אם יהיו בגין , יכול לחשוף את העירייה לתביעות שונות

 .רשלנות בבדיקות וחוסר מקצועיות הבודקים

 

בשתיים מהן , שבע מזכירותלקה בשלוש השנים האחרונות נקלטו במח: ממצא  - 

השלישית ) (ימי עבודה 17ועוד ₪  3,700 - עלות כ(שעות  115הושקע קורס בן 

בשני המקרים עזבה העובדת את תפקידה זמן קצר ). משתתפת בקורס בימים אלה

 . לאחר סיום הקורס

  
 

 .מומלץלהקפיד כי בדיקות המשנה יבוצעו רק על ידי וטרינר מוסמך: המלצה  - 

 

, בו אדם אשר יצא לקורס מקצועי על חשבון העירייה, מומלץ לקיים מנגנון:  המלצה - 

אחרת מדובר , יחויב להישאר בתפקידו ולהביא למימוש את הידע שרכש בקורס

 .בבזבוז כספי ציבור

  
 

התקיימה ביקורת פתע מטעם משרד החקלאות מסקנת הביקורת  30/1/12בתאריך  - 

מאפשר בדיקות משנה לכל המשאיות היא כי אחוז המשרה של הוטרינרית לא 

 .המגיעות לתחומי העירייה
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 תמצית מנהלים .8

 

במחלקת התברואה בעיריית ערד מורכבת מווטרינרית עירונית  היחידה הוטרינרית .1

, העובדת בחלקיות משרה ביחידה לא קיימים מפקח ווטרינרי ולא לוכד כלבים מוסמך

  .ווטרינריה בעירייהשני תפקידים הדרושים לניהול תקין של נושא ה

אינו מספיק על מנת לבצע את כל תפקידי היחידה , אחוז המשרה הקיים לוטרינרית .2

 .ברמה סבירה, הוטרינרית בעירייה

עלול לגרום לעירייה הוצאות כספיות , אי הגדלת אחוז המשרה של הוטרינרית העירונית .3

ם וחתולים ובגין בגין אובדן הרישיון לתחנת הסגר לכלבי, אובדן הכנסות/משמעותיות

  .)בשנה₪  300,000 -כ( שנה בעירייהמביטול תחנת בדיקות ה

העסקת עובדים ללא הסמכה בלכידת כלבים ובבדיקות מוצרי מזון במשאיות קירור  .4

 .חושפת העירייה לתביעות

בדיקות משנה ובדיקות (לא קיים תיעוד מסודר לבדיקות המבוצעות על ידי היחידה  .5

 ).יעסקים המוכרים מזון מהח

שנים הביאה לכך שנושא המעקב אחר חיסונים שנתיים  3עובדים במשך  7תחלופה של  .6

 .דבר המהווה מפגע תברואתי ואובדן הכנסות לעירייה, לכלבים וחתולים לוקה בחסר

תחנת ההסגר לתצפית כלבת פועלת ללא רישיון עסק וללא אישור ממנהל השירותים  .7

תביא להוצאה כספית  , סדרת הנושאיםאי השקעת הכספים בתחנה לה. הווטרינריים

 .לשנה לעירייה₪  120,000בגובה של לפחות 

 :לסיכום הביקורת ממליצה על הצעדים הבאים  .8

 .משרה 100%- העלאת אחוז המשרה של הווטרינרית ל  .א

 ).פקח ווטרינרי ולוכד כלבים(הוצאת עובדים לקורסים מקצועיים   .ב

 .ית כלבתהוצאת ההשקעה הנדרשת להסדרת תחנת ההסגר לתצפ  .ג

קיום תיעוד לבדיקות המבוצעות על ידי היחידה בעסקים המוכרים מזון   .ד

 .ובמשאיות קירור המביאות מוצרים מן החי לתחומי העירייה

בחינת הרחבת שירותי היחידה על ידי הפעלת כלביה ופנסיון לבעלי חיים   .ה

 ).'ל וכד"יציאה לחו, נסיעה לנופש(אשר בעליהם לא יכולים לטפל בהם 
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 רקע –כללי  .1

  

. הינו מבנה של העירייה, ")בית הכנסת" –להלן (מבנה בית הכנסת האשכנזי המרכזי בערד 

 –להלן (זכתה עמותת בית הכנסת האשכנזי ערד  2010במסגרת הליך הקצאות בתחילת שנת 

ועד  2009שנים רטרואקטיבית משנת  5נה לשימוש בית כנסת למשך בהקצאה של המב") העמותה"

  .2014שנת 

  

בית , וכרב בית הכנסת עשרות שנים, רד ל שימש כרב הראשי האשכנזי של ע"הרב ליפסקר ז

אנשי העמותה שימשו לאורך השנים כחברי . הכנסת פעל לשביעות הרצון של כל הנוגעים בדבר

  ).2008מותה בגלגולה הנוכחי הוקמה בשנת הע(העמותה שניהלה את בית הכנסת 

  

עם מינוי הרב . עם פטירתו של הרב החליטה העמותה למנות את הרב מנדלסון כרב בית הכנסת

מנדלסון הופרה השלווה בבית הכנסת וזה כשנתיים מתנהל מאבק בין אנשי העמותה לבין 

מצאו את הדרך להגיע  המאבק עבר אף לפסים אלימים ושני הצדדים לא. מתפללים מחסידות גור

  . להסכמה על התנהלות ראויה של בית הכנסת

  

כאשר אופן המאבק בין שני הצדדים מרחיק , המצב הקיים מהווה בעיה לא פשוטה לעיריית ערד

  .  אשר לשמם בוצעה ההקצאה, מתפללים תושבי העיר

  

זי בעירייה התבקשתי על ידי סגן ראש העירייה והממונה על נושא בית הכנסת האשכנזי המרכ

לערוך ברור בדבר תלונות שונות של מתפללים המלינים על אפליה בניהול בית הכנסת המרכזי 

  .על ידי עמותת בית הכנסת האשכנזי ערד, האשכנזי בערד 

  

התקבלו בלשכתי מספר רב של מכתבים של מתפללים מחסידות גור הטוענים טענות , ללא קשר

רות על ידי אנשי העמותה לעלות לתורה ולקיים שמחות בעיקרן בנושאים של מניעת אפש, שונות

מצד שני התקבלו בלשכתי מכתבים מטעם נציגי העמותה המלינים על התנהגות לא . בבית הכנסת

  .מעשי בריונות וגרימת נזקים לרכוש בית הכנסת,  ראויה של מתפללים מחסידות גור

  

שתהיה חלק , בנושא נכסי העירייה כמו כן בחרתי לקיים בדיקה זו כהכנה לקראת ביקורת מקיפה

  .2012מתוכנית הביקורת לשנת 
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 בדיקהמטרות ה .2

 

בחינת אופן מתן ההקצאה לעמותה לניהול בית הכנסת וניהול הנושא מבחינת  .1

 .העירייה

 .בחינת אפשרות לקיים התנהלות המוסכמת על שני הצדדים .2

 . ערד בחינת תבחינים לעתיד בנושא הקצאות למטרת בית כנסת בעיר .3

  

  

  

  

 

 הבדיקהתאור כללי של מהלך  .3

 

כפי , הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בעלות סמלית - סקירת נוהל הביקורת כללה 

למידת , בחינת הסכם ההקצאה והליך ההקצאה") הנוהל" -להלן (ל השונים "שפורסם בחוזרי מנכ

פסק " -להלן (' ערד ואח עיריית' אגודת בית הכנסת בית יצחק נ 1184-12-10מ "פסד הדין בעת

  "). הדין

  

  .  ביקור בבית הכנסת

  

  :קיום ישיבות וראיונות עם 

 .סגן ראש העירייה מר משה קווס .1

  ).ואחרים, גבאי , ר "יו(נציגי העמותה  .2

 .נציגי חסידות גור .3
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 עיקרי הממצאים .4

  

 :בניגוד לנוהל ההקצאות לא התקיים בעירייה נוהל ההקצאות המוגדר  - 

 .תכנות ההקצאה מאחר ואין ספר נכסים בעירייהכך לא נבדקה הי  .א

 .כך לא פורסם דבר ההקצאה בעיתונות  .ב

בישיבת הועדה לא היה קיים אישור (כך לא בוצע סינון ראשוני בועדת ההקצאות   .ג

הצעת ניהול תקין כנדרש לעמותה ומכאן היה על ועדת ההקצאות לפסול את 

 ).העמותה

 .שר התנגדויותכך לא פורסמה הבקשה בעיתונות על מנת לאפ  .ד

  

  בניגוד לנוהל ההקצאות לא נכללו בהסכם שנחתם עם העמותה הנושאים  - 

 :הבאים     

 .או תבחינים על ידי העירייה/לא הוגדרו תנאים ו  .א

 .ם ותבחיניםיהעמותה לא נדרשה בחוזה לעמוד בשום תנא  .ב

 .לא נדרש העברת דוחות כספיים בכל שנה  .ג

 .העמותה לא נדרשה האפשרות לעיין בספרי החשבונות של  .ד

  .לא נדרשו פוליסות ביטוח בהתאם לכללים בנוהל  .ה

  

העמותה ואינה בוחנת האם עומדת העירייה לא מבצעת פיקוח על פעילות  - 

 .בתנאים להקצאה  

  

לא קיימים טפסים על . העירייה לא מבצעת ביקור לפחות אחת לשנה כנדרש בנוהל - 

 .ביקור כאמור

  

 .בעירייה לא קיים ספר הקצאות, בניגוד לנוהל - 
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 פרוט הממצאים .5

  

בחינת אופן מתן ההקצאה לעמותה – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

 .לניהול בית הכנסת וניהול הנושא מבחינת העירייה

 

 הליך ההקצאה 5.1.1

  

נוהל הקצאת קרקעות "ל "הוסדר בחוזה מנכ") קרקע" - להלן (נושא הקצאת קרקעות ומבנים 

נוהל " –להלן (יקוניו השונים על ת 2001משנת " ומבנים ללא תמורה או תמורה סמלית

  "). ההקצאות

  . נוהל ההקצאות מחייב את הרשויות בארץ לפעול על פי סעיפיו

  : בין השאר הוגדר בנוהל כי 

לא תבוצע הקצאה של נכס אם אינו מופיע , על העירייה להכין פרוגרמה של שטחי ציבור .1

 .בפרוגרמה

, גזבר, ל"מנכ: חברים  5מונה  הועדה(בקשות הקצאה ידונו בוועדה מיוחדת של הרשות  .2

 ).אחראי נכסים, מהנדס, ש"יועמ

 . יום לפני הדיון 30מעודכן לתאריך עד , בפני ועדת ההקצאות יהיה מונח ספר ההקצאות .3

 . בעירייה לא קיים ספר הקצאות, בניגוד לנוהל: ממצא  - 

 הנמדדת במספר המשתמשים ומידת, יש להעדיף בקשות הקצאה אשר בהן יותר פעילות .4

 .השימוש בנכס

 . לא תעשה בקרקע פעילות שונה מהפעילות עבורה הוקצתה לגוף .5

 .לא תעשה בקרקע פעילות עסקית ומסחרית למטרות רווח .6

 .תוחזר הקרקע מידית אל הרשות המקומית, עם פרוק הגוף המקבל או הפסקת פעילותו .7

בע לעניין כל גוף המבקש כי תוקצה לו קרקע חייב להגיש בקשה בכתב על גבי טופס שיק .8

תאור , כתובת, צורת התאגדות, שם(הטופס יכלול מספר פרטים על פי הנוהל . זה

מסמכי יסוד , תעודת רישום של הגוף(לטופס יצורפו מסמכים מסוימים ...). פעילות

 ).אישור רשויות מס, תקציב, דוח כספי, אישור ניהול תקין, מעודכנים

יה ברשות העמותה אישור ניהול לא ה 14/7/2009בתאריך סיום ההקצאה : ממצא  - 

שנתיים (ואף לא אישור חלופי של עמותה חדשה  תקין כנדרש בנוהל מתן הקצאות

 . )אלא רק אישור חליפי, ראשונות לא מנפיקים אישור ניהול תקין

לא היה ברשות העמותה  8/2/10ם בישיבת ועדת ההקצאות הראשונה מיו: ממצא  - 

הנדרש כתנאי , ור חליפי של עמותה חדשהאו לכל הפחות איש ר ניהול תקיןושאי

 .בנוהל מתן הקצאות

מכאן לא , בטופס בקשת ההקצאה של העמותה לא נרשם תאריך הבקשה: ממצא  - 

 . ניתן לדעת מתי הוגשה
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על טפסי הבקשה להקצאה לא קיימת חותמת נתקבל של אחראי : ממצא  - 

 .ועדת הקצאות/נכסים

 : הליך ההקצאה יכלול  .9

 .לגבי היתכנות ההקצאה בדיקה בספר ההקצאות  .א

 .פרסום הודעה בעיתון  .ב

ותוכן רשימה עם . במסגרת סינון ראשוני תבחן הועדה אם מולאו כל הבקשות כנדרש  .ג

 .כל הבקשות המלאות

 .על מנת לאפשר התנגדויות, רשימת הבקשות תפורסם בעיתונות  .ד

הועדה תנהל דיון נוסף בבקשות ובהתנגדויות שהוגשו ותגבש רשימה מומלצת   .ה

 .בה ידורגו הבקשות לפי סדר, מקתומנו

, לאחר שקיבלה לעיונה את מכלול החומר שהונח בועדת ההקצאות, מועצת הרשות   .ו

 .תדון בהמלצת ועדת ההקצאות

 .תועבר הודעה מסודרת לזוכה וכן לפונים האחרים  .ז

 :בניגוד לנוהל ההקצאות לא התקיים בעירייה נוהל ההקצאות המוגדר :  ממצא - 

 .ת ההקצאה מאחר ואין ספר נכסים בעירייהכך לא נבדקה היתכנו  .א

 .כך לא פורסם דבר ההקצאה בעיתונות  .ב

בישיבת הועדה לא היה קיים (כך לא בוצע סינון ראשוני בועדת ההקצאות   .ג

אישור ניהול תקין כנדרש לעמותה ומכאן היה על ועדת ההקצאות לפסול את 

 ).העמותההצעת 

 .תנגדויותכך לא פורסמה הבקשה בעיתונות על מנת לאפשר ה  .ד

 :ההסכם יכלול . יערך הסכם בין הרשות לגוף המקבל .10

 .ההקצאה תשמש רק למטרה לשמה ניתנה  .א

הגוף יעמוד בתנאים מיוחדים ובתבחינים הכלליים שקבעה הרשות המקומית בקשר   .ב

 .להקצאה

הגוף ימציא לרשות המקומית מדי שנת כספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר   .ג

 .תכונת שתקבע הרשות המקומיתלשימוש בקרקע במועדים ובמ

, הגוף יאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הרשות המקומית לבקר בקרקע ובבנוי עליה  .ד

 .במשרדיו מתקניו ולעיין בספרי החשבונות שלו

כאשר הרשות המקומית מהווה מבטח , הגוף יבטח את הקרקע בביטוח חבויות  .ה

 .משותף וקיים סעיף של אחריות צולבת

ל פירוקו או הפסקת פעילותו תוחזר החזקה בקרקע באופן הגוף יתחייב במקרה ש  .ו

 .מיידי לרשות המקומית וכן כל זכות הנובעת מכך

אי עמידה בתנאים ובהתחייבויות לעיל תביא לביטול ההסכם והשבת הקרקע מיידית   .ז

 .לחזקת הרשות המקומית

בניגוד לנוהל ההקצאות לא נכללו בהסכם שנחתם עם העמותה הנושאים : ממצא  - 

 :ים הבא
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 .או תבחינים על ידי העירייה/לא הוגדרו תנאים ו  .א

 .ם ותבחיניםיהעמותה לא נדרשה בחוזה לעמוד בשום תנא  .ב

 .לא נדרש העברת דוחות כספיים בכל שנה  .ג

 .לא נדרשה האפשרות לעיין בספרי החשבונות של העמותה  .ד

 .לא נדרשו פוליסות ביטוח בהתאם לכללים בנוהל  .ה

 

ת המקומית תקיים פיקוח על מילוי התנאים להקצאת הרשו: פיקוח על השימוש בקרקע  .11

על . יכלול הפיקוח ביקור בקרקע לפחות אחת לשנה, בין השאר. הקרקע ועל השימוש בה

 .הביקור ייערך טופס שייקבע לעניין

העירייה לא מבצעת פיקוח על פעילות העמותה ואינה בוחנת האם עומדת : ממצא  - 

 .בתנאים להקצאה

לא קיימים . בצעת ביקור לפחות אחת לשנה כנדרש בנוהלהעירייה לא מ: ממצא  - 

 .טפסים על ביקור כאמור

הרשות תקיים רישום מרוכז של כל הקצאות הקרקע שאושרו בתחומה : ספר הקצאות  .12

, בין היתר יכלול הרישום פירוט מתי הוחלט על הקצאת הקרקע"). ספר ההקצאות"להלן (

 . ומה הוחלט בבקשה זו ,אם הוגשה בקשה להארכת הזמן לפיתוח הקרקע

  .כולל הקצאות היסטוריות, בספר ההקצאות ירוכזו כל ההקצאות של הרשות

  .ספר ההקצאות יהיה פתוח לציבור

 .העירייה אינה מנהלת ספר הקצאות כנדרש בנוהל ההקצאות: ממצא  - 

  

  

למרות . בית הכנסת הופעל במשך כארבעה עשורים ללא כל חיכוכים ובעיות, כאמור בפתיח 

חברי העמותה הם אלו שפעלו לאורך השנים מול , 2008עמותה הנוכחית נפתחה רק ביולי שה

  . העירייה

  

  . שימש גם כרב בית הכנסת עד לפטירתו, ל  שהיה רב העירייה האשכנזי"הרב ליפסקר ז

עם מינוי הרב . לאחר פטירתו של הרב החליטה העמותה למנות את הרב מנדלסון כרב בית הכנסת

רה השלווה בבית הכנסת וזה כשנתיים מתנהל מאבק בין אנשי העמותה לבין מנדלסון הופ

המאבק עבר אף לפסים אלימים ושני הצדדים לא מצאו את הדרך להגיע . מתפללים מחסידות גור

  .להסכמה על התנהלות ראויה של בית הכנסת

הסכסוך הובא לפתח בית המשפט כאשר אחת הטענות המרכזיות היתה כי הליך ההקצאה 

  .שהעניק את השימוש בבית הכנסת לעמותה אינו תקין

  

בפסק הדין התייחס בית המשפט לטענה כי הליך ההקצאה אינו ראוי וקבע כי לא קוימו כל 

על תיקוניו כפי  –" נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או תמורה סימלית"הוראות 

לאור עקרון , לטת העירייה וכי אין מקום להתערבות בהח. ל השונים"שמופיע בחוזרי המנכ

  . הבטלות היחסית
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וגם באשר , אין זכות עמידה אישית: "מצד שני קבע כי לעותרת אגודת בית הכנסת בית יצחק 

שלא היתה זכאית לבקש הקצאה , לזכות עמידה הציבורית לא הצביעה העותרת מדוע דווקא היא

שיש בעלי עניין רבים שהיו  בעת, צרכה להגיש את העתירה בעניין... בעת שנעשתה ההקצאה 

  ". יכולים לפנות בעתירה

בית המשפט לא הזכיר את העובדה כי גם העמותה לא היתה זכאית על פי נוהל ההקצאות של 

וכי הנוהל הופר בנקודות נוספות מעבר לאי פרסום . משרד הפנים להקצאה של בית הכנסת

 .ההקצאה

  

. ה לא התקיים נוהל ההקצאות ראוימבחינת העיריי, ללא קשר להתייחסות בית המשפט 

שקיפות , התנהלות העירייה כפי שעולה מהכתוב לעיל אינה עולה בקנה אחד עם מינהל תקין 

  .ומקצועיות שניתן היה לצפות ממנה ביישום נוהל בן שמונה שנים

  

  : המלצות 

 . יש להכין ספר הקצאות כמוגדר בנוהל - 

 .למעטפות ועדת מכרזיםבדומה , מומלץ לנהוג במעטפות הבקשות להקצאה - 

 .יש לקיים את נוהל ההקצאות כלשונו - 

 .יש לקבוע תבחינים ותנאים מיוחדים של העירייה להקצאות שונות - 

, ביטוחים, ביקור אחת לשנה(מומלץ לקבוע הליך בקרה שוטף לגבי כל הקצאה  - 

 ).'פיקוח על ספרי החשבונות וכד, דוחות כספיים
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ת לקיים התנהלות בחינת אפשרובדיקת  - 2מטרה מספר  5.2

 .המוסכמת על שני הצדדים

 

לבחינת , לאור בקשת סגן ראש העירייה ואחראי נושא בית הכנסת האשכנזי המרכזי בעירייה

: "... ציטוט , הנושא על ידי מבקר העירייה ולאור הסיפא בפסק הדין של השופט ברוך אזולאי

שלא בדרך של , כסוך בדרכי נועםנראה לי שטוב יעשו שני הצדדים אם ינסו לישב ביניהם את הס

  .השתלטות של אחד הצדדים על מבנה בית הכנסת

, בבית כנסת שנבנה על ידי העירייה מן הראוי לאפשר לכל המתפללים אפשרות נאותה להתפלל

למצוא את מקומם בבית , לרבות חסידי גור, ומבחינה זו מן הראוי לאפשר לכלל המתפללים

  .בלי שיהא בכך כדי לאפשר להשתלט על בית הכנסת, ותהלרבות קבלתם כחברי העמ, הכנסת

יעקבו אחר מצב , 2כמו כן נראה לי לציין שמן הראוי שגורמי העירייה שהקצו את המבנה למשיבה 

הדברים על מנת לאפשר קיום תנאים הולמים בהם יוכלו כל המתפללים לעמוד מול בוראם 

ות מכל השתלטות שיש בה כדי לדחוק צד זה תוך הימנע, ד וחסידי גור"לרבות חסידי חב, לתפילה

  ."או אחר

  

סדרה של פגישות עם נציגי העמותה ונציגי חסידות גור על מנת לנסות  2011ערכתי בשלהי שנת 

  . להגיע להסכמות לאופן התנהלות בית הכנסת

  

  : לצדדים הובהר על ידי כי 

 .ההתערבות בסוגיה היא בכובע של מבקר העירייה .1

לאחר מספר רב של ניסיונות פישור על ידי אנשים שונים בעירייה וכן מבחינת העירייה  .2

ההליך , שעות רבות של כח אדם ממשאבי העירייהוהשקעת , באמצעות בית המשפט

 .הנוכחי היא ניסיון ההתערבות האחרון של העירייה בנושא

על מנת לאפשר חופש פולחן דת , המטרה היא להגיע לפתרונות מוסכמים על כל הצדדים .3

 . לכל החפצים להתפלל בבית הכנסת

  

אשר הפגינה לאורך כל , לא זכיתי לשיתוף פעולה מנציגי העמותה, לצערי, בסיכומו של דבר

הדרך חוסר נכונות להיכנס להליך לפי בקשתי ולבסוף העבירו מסמך הצהרות שלא על פי הגדרת 

  .ורשכל מטרתו היא הכשלת כל בסיס להידברות עם חסידי ג, התהליך על ידי

  

כל זאת בניגוד למנדט שניתן לעמותה בהליך ההקצאה ובניגוד לאמור בפסק הדין שקבע כי 

את חובתה לקבל הסכמת העירייה בנושאים , מציין את כפיפותה לעירייה 2תקנון המשיבה "

יש הזיקה הרבה ביותר לעירייה וניתן לראותה כעמותה הפועלת עבור  2כך שלמשיבה , שונים

  ."העירייה

  

דרישות שאם יתקיימו מבחינתם /ים התבקשו כל אחד בנפרד להעביר לידי שלוש מטרותהצדד

  .אחוז מהסכסוך כל אחד מנקודת מבטו 60-70יפתרו 
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נציגי גור העבירו את הדרישות בתחום הזמנים שהוסכם עליו עם הנציגים ולדעת הביקורת עולה 

  .כנזי של העירייהשהוא הפעלת בית כנסת מרכזי אש, בקנה אחד עם מטרות ההקצאה

  

לאחר שנציגי העמותה , ההליך עם נציגי העמותה התעכב שלושה שבועות מעבר לזמנים שהוגדרו

לא הגיעו מוכנים לישיבות שנקבעו איתם וזאת לאחר שקיבלו את דרישות גור מראש על מנת לנהל 

  .הליך שקוף ומהיר

חתום על ידי מר משה  14/11/11בסופו של דבר הועבר מסך דרישות מצד העמותה בתאריך 

יום לאחר מכן נשלח מר קישנברג ללשכתי על מנת למשוך את מסמך הדרישות בטענה (קירשנברג 

זאת בניגוד למסמכי העמותה בה מר קירשנברג חבר ואף חבר , שאינו מוסמך לדבר בשם העמותה

כן משמש כגבאי בית הכנסת ובמסמכי ההקצאה רשום כאיש הקשר של העמותה מול , ועד 

ר העמותה המבטל את "סירבתי לאשר את הבקשה למשיכת המסמכים ללא מכתב מיו, )העירייה

הוא  14/11/11מבחינת הביקורת מסמך הדרישות מיום , מאחר ולא התקבל מכתב כאמור,המסמך

  .המסמך אליו יש להתייחס

  

הליך לאור התנהלות נציגי העמותה ולאור מסמך הדרישות שלהם לא מצאתי לנכון להמשיך את ה

  .מסיבת חוסר שיתוף פעולה וכנראה גם חוסר רצון אמיתי לסיום הסכסוך על ידי העמותה

  . לדעתי דרישות והתנהלות העמותה לא עומדות בקנה אחד עם המנדט שקיבלו בחוזה ההקצאה

ללא קביעת עמדה לגבי אופן , בית הכנסת המרכזי האשכנזי בערד מיועד לכלל האוכלוסייה

אין שום סמכות לעמותה להגביל את , דעתי לא מביאה כבוד לאף אחד מהםהתנהלות הצדדים של

קוו שהיה נהוג בניהול בית הכנסת -ולהבנתי במידה והיה נשמר הסטטוס, מספר המתפללים

  . בעשורים האחרונים לא היו מתנהגים חסדי גור כפי שהם מתנהגים

  

  :סיכום 

כשל עקב אי שיתוף פעולה של , םבחינת האפשרות לקיים התנהלות המוסכמת על שני הצדדי

  .העמותה עם הביקורת

לאור העובדה כי הובהר לעמותה כי ההליך הוא הניסיון האחרון של נציגי העירייה לעזור בפתרון 

יש לידע את העמותה כי העירייה מושכת את ידה מהנושא וכי לא יענו תלונות , הסכסוך 

 . העמותה בנושא לעתיד

  

  

  :המלצות 

לעמותה בו תידרש העמותה לאפשר לכלל  מכתב דרישה חד משמעימומלץ להוציא  - 

כמו כן יש לציין את  .קריאת חזן וקיום שמחות, המתפללים להתכבד בעלייה לתורה

 .אי שיתוף הפעולה של העמותה עם העירייה בניסיון לפתרון הסכסוך

יש לדעת הביקורת , ה במכתבבמידה והעמותה תבחר שלא למלא אחר הדריש - 

עמותה כי העירייה רואה בכך הפרה של מנדט ההקצאה וכי העירייה ל להודיע

 .מתכוונת לצאת להליך הקצאה חדשה
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האם , תן חוות דעת משפטיתימומלץ כי ההליך האמור ילווה על ידי עורך דין אשר י - 

התנהגות העמותה מהווה הפרה של החוזה והאם זו עילה מספיקה לסיום החוזה 

בל חוות דעת בדבר התאריך המוקדם ביותר בו ניתן כמו כן יש לק. ופינוי העמותה

 .בהתאם לחוזה שנחתם מולה, להוציא את העמותה מהמבנה

  

 

הצעה לתבחינים לעתיד בנושא הקצאות  -3מטרה מספר  5.3

 .למטרת בית כנסת בעיר ערד

 

  : המלצות 

מומלץ לקבוע תנאים מיוחדים ותבחינים לכל סוג הקצאה כמתחייב על פי נוהל  .1

 .ההקצאות

ומלץ כי בחוזה ההקצאות בעתיד יוגדרו מדדים להתנהלות הגוף המקבל את הנכס של מ .2

 . העירייה

מהירה ומוחלטת כאשר מומלץ לקיים מנגנון אשר יבטיח לעירייה אפשרות התערבות  .3

 . את התבחינים שנקבעו הגוף המנהל את הנכס לא מקיים

ילה לעירייה לסיים את מהווה ע גוףמומלץ לשקול הגדרה כי כל שינוי מהותי בחברי ה .4

השתלטות גורמים לא רצויים על הנכס ואופן  אפשרות של למניעת זאת ,משך ההקצאה

 .ניהולו

מומלץ להקים ועדה של אנשי דת מכל הזרמים המצויים בעיר על מנת להגיע להסכמה  .5

 .בדבר תבחינים לניהול בית כנסת מרכזי עירוני

אשר השקפת , על מינוי רב בית כנסתמומלץ למצוא דרך שתאפשר לעירייה הטלת וטו  .6

 ).'כתות שונות וכד, אנטי ציוני: כגון (עולמו נוגדת את עקרונות היסוד של העירייה 

 . מומלץ לא להתקשר בחוזי הקצאה לתקופה העולה על שנה .7
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  בדיקה בנושא 

  
מסירת זכות ארוכת טווח למועדון קהילתי 

  10חרוב ' ברח
  

  ). 7/2011יצא לגמלאות בחודש (העירייה הקודם דוח זה נכתב על ידי מבקר 

  .הדוח מובא ככתבו וכלשונו

 

המועד שבו נערכו הבחירות  - 26/10/2003לאחר לושה שבועותש 17/11/2003בתאריך –מבוא 

, על ידוועל ידי הגזבר נחתם, את כסאו מר בצלאל טביב בהן הפסיד ראש העירייה, למועצת העיר

על פיו מוסרת העירייה למוסדות , ערד" גור"דות התורה והחינוך הסכם בין העירייה לבין מוס

ההסכם שונה . ובמבנה שעליו 10ברחוב חרוב  מגרששנים ב 24זכות שימוש למשך , גור

. שנחתם חמש שנים קודם בקביעת אופי ההשכרה וסוג הנכס וסותר בכך הסכם קודם - מהותית 

והל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה ננעשה בניגוד מוחלט להוראות מחייבות של , ההסכם

 ל משרד הפנים"מנכ בחוזר, שפורסם שנתיים קודם לכן ,"הנוהל"להלן  –או בתמורה סמלית

) שהם תנאים מחייבים( קיבל אישורים נידון ולא ההסכם לא. ומסדיר את תהליכי ההקצאה

  . )העיריות. בפק 188. על פי ס( מועצת העיר ושר הפניםכאמור בנוהל ומ ועדת הקצאותמ

 

סרבו מחזיקי המועדון לאפשר קיום  2010לאחר שבחודש מאי , הבדיקה החלה בתחילת השנה -:רקע

היו אלי מספר פניות של , לאחר מכן. אירוע במקום וטענו שיש בידיהם הסכם חכירה רב שנתי

ערכתי מספר בדיקות . חברי מועצת העיר בבקשה לבדוק כיצד הושכר המבנה לתקופה כה ארוכה

מתן זכות שימוש "נחתם הסכם שכותרתו  17/11/2003ואספתי מסמכים והסתבר כי בתאריך 

ערד שבו " גור"בין עיריית ערד לעמותת מוסדות התורה והחינוך " 760/03חוזה ' במקרקעין מס

בערד ושהעמותה הקימה  10חרוב ' נכתב כי העירייה היא בעלת הזכויות במגרש המצוי ברח

. רצונה להשתמש בו ולצורך כך דרוש לה מסמך זכות שימוש במגרשמועדון פיס לנוער וב

ר ובמבנה שהוקם עליו "מ 739העירייה נותנת לעמותה רשות להשתמש במגרש ששטחו כ 

תקופת ההסכם היא .  מועדון פיס לנוער ולמטרה זו בלבדר למטרת "מ 250בשטח של 

מתעלם מקיומו ומניסוחו של , ההסכם. שנים 24דהיינו למשך , 24/03/2022ועד  1/4/1998מ

 9על ידי נציגי העמותה לתקופה של שנה ו  01/08/1999שנחתם ב , הסכם שכירות קודם

  . 31/12/1999עד  24/03/1998חודשים מ 
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 :הבדיקה ממצאי
  
  

שונה בנוסחו מהסכם קודם וסותר את נוהל הקצאות ) 19. מס( 17/11/03ההסכם שנחתם ב 

נועד להסדיר "הנוהל .  2001ים והחל לפעול בשנת ל משרד הפנ"שפורסם בחוזר מנכ

מחייב ביצוע מספר תהליכי בדיקה , נוהל הקצאות"). קרקע"להלן (הקצאת קרקע או מבנה 

בדוח . ופרסום במטרה ליצור שקיפות מלאה בהקצאת קרקע ומבנים שהם משאב מתכלה

בלתי  העליתי את נושא ההקצאות במקרה אחר של הקצאה 2004הביקורת שלי לשנת 

 ). 24. מס(ח "ולא יצאה לפועל בעקבות הדו 18/8/02חוקית שאושרה במליאה מיום 

מול  17/11/03להלן פירוט הפגמים והממצאים שעלו מהשוואת סעיפי ההסכם שנחתם ב   

  -):להלן'נספח בראה טבלה ב(ההסכם שקדם לו 

  .ההסכם לא אושר בועדת הקצאות  העירונית

כשבועיים לאחר  17/11/03ריה בצלאל טביב והגיזבר ניר גולן בההסכם נחתם על ידי ראש העי

ובמקומו נבחר מר מוטי בריל כראש בהן הפסיד מר טביב , 26/10/03הבחירות שנערכו ב 

 .העירייה

 .).א.22. י ס"תנאי מחייב עפ(ההסכם לא אושר במליאת מועצת העיר 

 תנאי מחייב כאמור לעיל( ותהעירי. לפק 188. בהתאם לס לא מצאתי שיש אישור של שר הפנים

, להסכם 22בסעיף  -) 4ו  3(לגבי שני סעיפים אלה  ).להסכם. א22שנזכר אף הוא בסעיף 

לא –יינתנו ) אישור מועצת העיר ואישור שר הפנים כחוק(וטרם שאלה "כתוב במפורש 

לא ייחשב  –שאם לא יתקבל אישור שר הפנים לחוזה ... יחשב כמחייב את העירייה

 ...".י העירייה"פרת החוזה עהדבר כה

ומתייחס ) 24/3/98-31/12/99(מתעלם מקיומו של הסכם קודם  16/11/03ההסכם שנחתם ב 

 .1/3/1998 -דהיינו החל מ –רטרואקטיבית לתקופה של חמש שנים לאחור 

 .י דרישת העירייה"חסרים נתונים על תשלום סמלי ועל הפסקה מוקדמת עפ, בחוזה החדש

ימר להתייחס למסירת זכות שימוש במגרש שעליו בנתה העמותה השוכרת ההסכם החדש מתי

 .מדובר על השכרת מבנה של העירייה, בעוד שבהסכם הישן –מבנה 
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לא ברור . המועדון מוקם לטובת תנועת הנוער בנות בתיה, )9. מס(על פי הקצבת מפעל הפיס 
  . אם לתנועה זו יש פעילות מקומית

ר עבור "לפתיחת תב) 8. מס(נתקבל אישור ממשרד הפנים  14/8/1995בתאריך יצויין כי 

 22. ר אושר במישיבת העירייה מס"התב. בנות בתיה –מועדון פייס לנוער עבור חסידי גור 

  .ת מקרקעיןהקצאכ -יכולה להחשב בשום מקרה ר אינה "פתיחת תבמודגש כי . 3/8/95מ 

מוסדות התורה והחינוך בעיר  - כות מקבלת הז/החוכרת, על פי עותק תעודה לרישומה של עמותה

  .ניהול מועדונים -לא מופיע במטרותיה , ערד שבנגב –האבות 

הרשות חוכרת את הנכס  –) 20. מס(על פי הסכם החכירה בין העירייה למינהל מקרקעי ישראל 

) 1)(א(190. וס 1943לפקודת הקרקעות  20. לשימוש למטרת מועדונים כמשמעותו בס

 . לחוק זה

נמצא שהמקום שימש כגן  18/1/2000וב  17/1/2000ב , ות שערכו פקחי העירייהבביקור

  .שימוש זה נוגד את מטרות השימוש כפי שצוינו בהסכם .ילדים

דבר המהווה הפרת הסכם  –רועים יהשכרתו לאעושים שימוש בנכס לצורך , מחזיקי האולם
  .'בהסבת שימוש לצד ג

 

 

 

 

 

  המלצות )4

  
תקפותו וקיים גם עד לביטול ומהותיים  רביםהסכם שקיימים בהפגמים על פניו נראה כי  .1

מומלץ לקבל .  על ידי החתומים עליו מטעם העירייה חשש לכאורה של עבירות שנעשו

 -:חוות דעת משפטית אם יש צורך

 , הדרכים להשבת החזקה בנכס לידי העירייה  .א

  .אם קיימת התיישנותלכאורהועבירות מקיום ת יות הנובעומשמעו  .ב

  .הטיפול מול המעורבים ביצירת ההסכם ובחתימה עליויש להמשיך את כיצד   .ג

 

לא נערך , ובשל התעוררות צורך להמשך הבדיקות, דלעיל 1בשל החשש שהועלה בסעיף  .2

ראש (שום תשאול של מי מהגורמים המעורבים בהכנת ההסכם ובחתימה עליו , על ידי

חוסר ניסיוני בביקורת  גם בשל). ל והיועצים המשפטיים"המנכ, הגזבר, העיר דאז

  . חקירתית וגם בשל החשש משיבוש הליכים שעלול להיגרם מתשאול כזה

  
מומלץ שהעירייה תזמין ביקורת חקירתית על ידי משרד המתמחה  –לאור האמור לעיל . 3

  . בכך
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  -:רשימת המסמכים עליהם מבוססת הבדיקה מוצגים להלן באופן כרונולוגי  -:נספח א
 

.  מס
 מךמס

עורך  סוג המסמך תאריך
 המסמך

 פרטי המסמך מיועד ל

קטע מפרוטוקול של  25/05/1995 9
דירקטוריון מפעל הפייס 

 25/5/95מיום 

אישור  מפעל הפייס
 הקצבה

 81562סמל  8648. הקצבה מס
מועדון עבור ₪  542,518הקצבת 

' חרוב שכ' רח, פייס לנוער
בנות  השתייכות ארגונית -חלמיש 

 .בתיה

ריכוז  מפעל הפייס ל"כנ 25/05/1995 10
הקצבות 

95 

 2יוקמו  - 93י תוכנית פיתוח "עפ
מבנים נפרדים לחלוטין שיחויבו 

 בשילוט קבוע של מפעל הפייס

קטע מריכוז הקצבות  -ל "כנ 25/05/1995 11
של מפעל הפייס לשנת 

1995 

ריכוז  מפעל הפייס
הקצבות 

95 

המלצה לרשות להקציב כסף 
ים קיימים של לשיפוץ מועדונ

תנועות נוער שלא קבלו מועדונים 
 חדשים

. ל"ר הנ"אישור משרד הפנים לתב  עיריית ערד ר"אישור תב 14/08/1995 8
כ מכספי מפעל הפייס "סה

542,518 ₪ 

טופס בדיקת מסמכים לפני  01/04/1996 1
מתן זכות  -הכנת חוזה 

 שימוש במקרקעין

שימוש  עיריית ערד
פנימי 
לפני 

עריכת 
זה חו

 השכרה

ריכוז נתונים למסירת מבנה מועדון 
פייס לנוער לעמותת מוסדות החינוך 

אשור  843. ר מס"תב -של גור 
ובועדת  3/8/95מיום  22במליאה 

 3/3/96מיום  232בנין ערים 

מינהל  חוזה חכירה 08/05/1996 20
מקרקעי 

 ישראל

מועצה 
מקומית 

ערד 
 )החוכר(

הסכם חכירה על פיו הרשות חוכרת 
ת הנכס לשימוש למטרת א

. לפק 20. י ס"עפ מועדונים
) 1)(א(190. וס 1943הקרקעות 

 .לחוק זה

אישור  הנדסה' מח משנה. פרוטוקול החלטה ו 06/06/1996 7
 התר

 249.83, בניין מועדון פייס לנוער
מאושר בישיבת ועדת המשנה  - ר "מ

 3/3/96מיום  232. מס

. מועדון פייס לנוערטקס חנוכת  מוזמנים עיריית ערד הזמנה לטקס 24/03/1998 3
אברהם כץ  -:בהשתתפות אורחים

, מפעל הפייס. ר דירק"יו - עוז 
יעקב , ראש העיר -בצלאל טביב 

, ל מפעל הפייס"מנכ -ברדוגו 
 סגן ראש העיר -אברהם קמינר 

בכתב יד ענת (מזכר  01/04/1998 6
 )קרניאלי

מזכירתו של 
- ל "המנכ

אבינעם 
 ורבנר

" פנימי עשות חוזה שכירותמועדון פיס ל
המבנה  .בחלמיש לחסידי גור

להכניס  .משמש כמועדון נוער
לשנה₪  1לאישור המליאה ל  . 
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בקשה לפטור  - מכתב  08/07/1999 4
 מארנונה

חנוך אידלמן 
מנהל  -

מוסדות 
גור  -התורה 

 ערד

 " חרוב' המבנה ברח משמש  ,10 
כמועדון פיס לנוער לפעילויות 

ילה וכדתרבות לילדי הקה '" 

מוסדות  עיריית ערד 121/99 חוזה שכירות 01/08/1999 18
החינוך 
והתורה 
 גור ערד

 .חודשים 9הסכם שכירות לשנה ו 

טופס מעקב להחתמה על  11/10/1999 16
 1דף  -חוזה שכירות  

ענת קרניאל 
מזכירת  -

 ל"המנכ

מחלקת 
, גביה

אחזקה 
 וגזבר

 

טופס מעקב להחתמה על  11/10/1999 17
 2דף   -וזה שכירות ח

ענת קרניאל 
מזכירת  -

 ל"המנכ

מחלקת 
, גביה

אחזקה 
 וגזבר

 

מדור  -סמי  מזכר 18/01/2000 5
 פיקוח

אבינעם 
 -ורבנר 

 ל"מנכ

ח על בדיקת פעילות המועדון "דו
 18/1/2000עד  17/1בין 

חנוך אידלמן  מכתב 06/03/2000 2
עמותת  -

 מוסדות גור

יועץ 
המשפטי 

של 
 העירייה

המבנה ניתן . פטור מארנונה בקשת
 פעילות חברתיתלעמותה למטרת 

 גן ילדים מוכרומשמש כ

נוהל  - חוזר משרד הפנים  12/09/2001 21
 הקצאות

ל "מנכ
משרד הפנים 

מרדכי  -
 מרדכי

ראשי 
 רשויות

טיפול בקרקע  -נוהל הקצאות 
הקצאה רק על ידי ועדת  - ובמבנים 
 3יועץ משפטי ו , גזבר -הקצאות 
עצה שאינם בניגוד ענייינים חברי מו

ואין להם עניין אישי במישרין או 
 .בעקיפין בהחלטות הועדה

 -תעודה לרישום עמותה  25/12/2001 12
מוסדות התורה והחינוך 

ערד  - גור בעיר האבות 
 שבנגב

משרד הפנים 
רשם  -

 העמותות

 -:י המסמך"המטרות העיקריות עפ כללי
לנהל מוסדות תורניים וחינוכיים "

כוללי , ומוסדות צדקה וחסד
בתי מדרש להוראה , אברכים

ישיבות גבוהות , לדיינות ולמחקרים
תלמודי תורה , וישיבות לצעיריים

, בתי ספר וסמינרים לבנות, לבנים
, מעונות יום, גני ילדים פעוטונים

 "ם"ספריות ומתנסי

 - בארי . ש שאלון מבדק פנימי 19/08/2002 23
מבקר 

 העירייה

, מ"יוע
 גזבר

בדיקת קיום ותפקוד ועדת הקצאות 
 5/2001ל "על פי נוהל מחוזר מנכ

 -ל משרד הפנים "חוזר מנכ 31/12/2002 22
 מר מרדכי מרדכי

ראשי  
 רשויות

תיקונים והבהרות לנוהל שפורסם 
 5/2001בחוזר 
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וח ביקורת טיוטה של ד 17/08/2003 25
בנושא הקצאת קרקע 

ומבנים ללא תמורה או 
 בתמורה סמלית

 - בארי . ש
מבקר 

 העירייה

, ל"מנכ
 גזבר

העירייה אינה מתייחסת לחוזר 
ל משרד הפנים שמסדיר אופן "מנכ

הקצאת קרקעות ומבנים ללא 
תמורה או בתמורה סמלית ומפעילה 

נוהל פנימי חלקי אשר מטפל 
בהקצאת קרקע בלבד ומתעלם 

 .קצאת מבניםמה

פרוטוקול של ועדת  07/09/2003 26
שאושרה  3. הקצאות מס
מיום   2במליאה מס 
28/12/03 

 -בלה לוי 
מנהלת 

לשכת ראש 
 העיר

. חברי ו
הקצאות 
ומליאת 
מועצת 

 העיר

אישור הקצאת קרקע למכון 
, ס"למחקרים מתקדמים לבנית בי

אישור הקצאת קרקע לאוהל לוי 
 נ"יצחק וחנה לבנית ביכ

טופס מעקב להחתמה על  17/11/2003 13
 1דף  -חוזה שכירות  

 -עירית ערד 
לשכת 

 ל"המנכ

מחלקת 
, גביה

אחזקה 
 וגזבר

בסעיף פרטי הנכס מולא תאריך 
 שנים 24ההשכרה ל

טופס מעקב להחתמה על  17/11/2003 14
 2דף   -חוזה שכירות 

 -עירית ערד 
לשכת 

 ל"המנכ

מחלקת 
, גביה

אחזקה 
 וגזבר

של פקידות ומזכירות  יש חתימות
גביה ' שוש מונסנגו ממח. בלבד

 אחזקה' ואריאלה ממח

עמותת  עיריית ערד חוזה שכירות 17/11/2003 19
מוסדות 
התורה 

והחינוך 
" גור"

 ערד 

מתן זכות שימוש "הסכם שכותרתו 
בין " 760/03חוזה ' במקרקעין מס

עיריית ערד לעמותת מוסדות התורה 
כתב כי ערד שבו נ" גור"והחינוך 

העירייה היא בעלת הזכויות במגרש 
בערד  10חרוב ' המצוי ברח

ושהעמותה הקימה מועדון פיס 
לנוער וברצונה להשתמש בו 

ולצורך כך דרוש לה מסמך זכות 
העירייה נותנת . שימוש במגרש

לעמותה רשות להשתמש במגרש 
ר ובמבנה שהוקם "מ 739ששטחו כ 

ר למטרת "מ 250עליו בשטח של 
 . יס לנוער ולמטרה זו בלבדמועדון פ
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שמוליק  מזכר 01/01/2004 15
 אורן

ר יוסי "ד
 שמחון

חרוב ' ביקורת במבנה בית פייס ברח
י "המבנה מנוהל ע"- :נכתב בו 10
ל טוען שהמבנה מושכר "הנ. דוב

מסיבות (לפעילות חינוכית כגון 
' וכו) חוגים, מסיבות חגים, ילדים

תמורת פעילות זו נגבים עלויות של 
בתאריך . שמל מים ונקיוןח

, נערכה מסיבת חנוכה 25/12/03
לא נערכה  28/12/03בתאריך 

נערכה  29/12/03בתאריך , פעילות
מכירה של פרטי הלבשה בעלי אופי 

נערכה  30/12/03בתאריך , חרדי
 31/12/03בתאריך , פעילות ילדים

בתאריך . לא נערכה כל פעילות
התעניין מר קמינר לגבי  28/12/03

מטרתה ונותן , פעילותנו אופי
 ".ההנחיות

קטע מדוח מבקר העירייה  22/07/2004 24
 2004לשנת 

 - בארי . ש
מבקר 

 העירייה

מועצת 
 העירייה

הליך לא ( D Y Mהקצאת קרקע ל 
 )נאות של נוהל הקצאות

תנועת  - ויקיפדיהערך מ 17/02/2011 27
 בנות בתיהנוער 

  שראלהתנועה הרביעית בגודלה בי כולם ויקיפדיה
  

  
פירוט בקשתו של מר יוסף חזקיהו   שמעון בארי תרשומת מפגישה 11/05/2010 28

לבתו " חינה"לערוך אירוע 
שערך   בתשלוםבהסתמך על ארוע 

 .שנים קודם לכן 3לבנו 

לילך  שמעון בארי מכתב 18/05/2010 29
 - מורגן 

מנכלית 
 העירייה

מדובר "לפי דברי שמעיה טננבאום 
הילת גור כדת במבנה שהוקצה לק

וכדין ושהם רשאים לעשות בו 
שימוש קהילתי על פי השקפת 

עומד על זה שתהיה ... עולמם
הפרדה בין גברים ) בארוע(

 ".לנשים

  :10חרוב ' רחטבלת השוואה בין שני החוזים שנערכו בגין המועדון ב ' נספח ב

  

מס  נושא
 סעיף

. מס  1/08/1999הסכם מיום 
 סעיף

 הערות/ ממצאים 17/11/2003הסכם מיום 

והמשכירה הינה בעלת הזכויות בנכס   הואיל
 10חרוב ' ברח

והעירייה הינה בעלת הזכויות  
ע "לפי תב 2.במגרש מס

גוש זמני  9/112/03/24
המצוי ... 1חלקה , 38233

 ,בערד 10חרוב ' ברח

. מגרש בחוזה השני, נכסבחוזה הראשון 
ניתן לראות בהמשך שכותבי ההסכם 

ע את המילה מבנה ולהתרכז ביקשו להצני
למרות שעל פי נוהל הקצאות דין . במגרש

 מבנה כדין מגרש
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מועדון פיס  הקימהוהעמותה   מבנהוהשוכרת מעונינת לשכור את ה  הואיל
ולצורך השימוש ...לנוער

דרוש לעמותה מתן , במועדון
 ...זכות שימוש במגרש

בחוזה החדש , מבנהבחוזה הישן משכירים 
 .כות שימוש במגרשזנדרש לעמותה 

הגנת 
 דייר

מצהירים , הצדדים והשוכרת בעיקר 2
בו מצוי  הבנייןומסכימים בזה כי 

 ...המושכר

הסכם זה כפוף להסכמת מינהל  2
המגרש ו... מקרקעי ישראל

 ...עליו המבנים שיבנולרבות 

מישהו בעירייה . המבנה היה כבר בנוי
חשב שניתן להתייחס אחרת למבנה ואחרת 

 .למגרש

המשכירה משכירה בזה לשוכרת את  .א3 יחסים
 ...המושכר

בזאת לעמותה  נותנתהעירייה  א3
 ...בהמגרשרשות להשתמש 

 .מתן זכות שימוש –השכרה לעומת 

 31/12/1999עד  24/3/1998מ  .א3 תקופה
 )חודשים 9כשנה ו (

במרץ  1שנים החל מיום  24ל  10
1998 

ההסכם החדש מחיל את תחילת תקופת 
ת סמוך לתחילת מועד השכירות השכירו

יש כאן  –כלומר  –של ההסכם הישן 
כאילו עורכי ההסכם החדש , חפיפת זמנים

לא היו מודעים כלל לקיומו של ההסכם 
 .הישן

הפסקת 
 שכירות

המשכירה רשאית בהודעהמוקדמת … ג3
יום שתתן לשוכרת לסיים את  60של 

 …תקופת תוקפו של הסכם זה

הודעה על הפסקה  אין, בחוזה החדש א י ן 
 .מוקדמת של השכירות

הצדדים מצהירים כי מטרת השכירות  א4 שימוש
מועדון הינה שימוש במבנה למרות 

 ...בלבד ולא לשום מטרה אחרת נוער

השימוש במבנה ובמגרש יהיה  א3
 מועדון פיס לנוערלמטרת 

 .בכפוף לאמור בהסכם זה

 

דמי 
 שכירות

 1דמי השכירות שתשלם השוכרת הם  6
לשנה וסכום זה ישולם למשכירה ₪ 

במעמד חתימת הסכם זה ואם יוארך 
  במעמד ההארכה –לשנה נוספת 

מ האם מדובר בסעיף "לבדוק עם היוע אין 
 .מהותי

הדפסה 
שמירה 

 ותיוק

עד  2000בשנים  –על סמך ידע אישי שלי  )ל"מזכירת המנכ(ענת   )ל"מזכירת המנכ(ענת  
השכרתם , הטיפול בנכסים 2003

 .ל ולשכתו"קצאתם נעשה על ידי המנכוה
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  בנושא בדיקה

 
  ממשקי התנהלות בין מחלקות

  אחזקה, ביצוע, הנדסה
  

 רקע –כללי  .1

  

עיריית ערד בשונה מעיריות אחרות כמעט ואינה נעזרת בקבלנים חיצוניים לביצוע העבודות 

  ).רים"פיקוח על תב  ,אחזקת מבנים ותשתיות, גינון, ניקיון: כמו (השוטפות שבאחריות העירייה 

  

הביצוע , מלין בין מחלקות ההנדסהאחד ממוקדי החיכוך הבעייתיים בעירייה מתבטא ביחסי הגו

  .האחזקהו

  

 גם נזקים תדמיתיים, לעירייה נזקים שונים המצב כיום אינו מיטבי וגורםלפי דברי המרואיינים 

ודות ללא תיאום המביא ביצוע עב(גם כספיים , ) פרויקטים תקועים כגון המרכז המסחרי(

העברת (גם ארגוניים ו, )להוצאת כספים מיותרים לתיקונים וכן ביטול עבודות האחד של שני

  ).חוסר באפשרות לקיים ישיבות משותפות, משימות למחלקות לא על בסיס מקצועי

  

כמו כן בחרתי לקיים בדיקה זו כהכנה לקראת ביקורת מקיפה בנושא תקציבים בלתי רגילים 

  .2012שתהיה חלק מתוכנית הביקורת לשנת , קת הרכשומחל

 מטרות הבדיקה .2

 .זיהוי המקור לבעיות הממשק בין המחלקות .1

 .לפתרון ההתנהלות הבעייתית המלצות .2

  

 תאור כללי של מהלך הבדיקה .3

  

  :בנושא עם וראיונות ישיבות קוימו 

 .ל העירייה"מנכ –רמי נבון  .1

 .ירייהל הע"ל ולשעבר מנכ"ל החכ"נכמ –לילך מורגן  .2

 .מהנדסת העיר –ויקי ברנגל  .3

 .מנהל מחלקת ביצוע –מוטי קורוב  .4

 . מנהל מחלקת אחזקה –מיכאל קוגן  .5
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ר בדבר ברו, ביותר בסיטואציה לכל צד האקוטיותשיטת העבודה שנבחרה היא זיהוי הבעיות 

  .הפתרון הרצוי לבעיות אלה

ת הקלקולים הקיימים היום לאחר מיפוי הבעיה והצעות הפתרון להציע התנהלות אשר תצמצם א

  . בהתנהלות

  

  

  

 ממצאי הבדיקה .4

  

חוסר שיתוף הפעולה בין המחלקות השונות מביא להוצאות שיכלו להיחסך לעירייה  - 

לדוגמא טיפול בנפרד במבנה  –במידה והיה קיים שיתוף פעולה ועדכון הדדי

 או אי העברת תשתיות, אשר היה ניתן לעשות בשיפוץ אחד, שירותים בבית ספר

 .מחשוב בפיתוח סביבתי

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

, מחלקה אחת מתכננת –להסתרת טעויות במקרה הטוב ולמעילות במקרה הגרוע

קיים גם במחלקת אחזקה גם במחלקת ביצוע (מפקחת ומאשרת את קבלת העבודה 

 ).וגם במחלקת גנים ונוף

וידוע כל , ל לקיום ישיבות משותפות בתחילת כל פרויקט"נכלמרות הוראת המ - 

ההוראה אינה מתקיימת . זאת בעקבות המלצת הביקורת, המחלקות הרלוונטיות

התוצאה עוד , וגם בפעמים שהתקיימה לא הגיעו מנהלי המחלקות מוכנים, בפועל

  ).לדוגמא פרויקט סקייטפרק(התנהלות לא ראויה 

  

 פרוט הממצאים .5

  

  : יונות עם נהלי המחלקות נמצא כי הנושאים שעלו אצל כל הצדדים הםבעקבות הרא

 .אי שביעות רצון מהמציאות .1

 .פ משאר הצדדים"תלונות לגבי אי שת .2

 . בין הצדדים עתלונות לגבי מידור מיד .3

 .רצון לשפר את המצב .4

פרויקטים  –מחלקת ביצוע (מהתחלה לסוף  שיטת העבודה בעירייה מאפשרת ניהול פרויקט 

  :)פרויקטים שונים –גינון , משרדים-אחזקה, םשוני

 .תכנון .1

 ).פיקוח, מכרזים(ביצוע  .2

 . עבודהוקבלת האישור  .3
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מחלקה אחד אחראים על תהליך שלם ללא כל /אסור לאפשר מצב בו אדם, מבחינת ניהול תקין

דרך העלמת , "עיגול פינות"מציאות כזו אינה מאפשרת ניטור ובקרה חיצוניים ומאפשרת . בקרה

  .ועד פתח לשחיתות או הענקת טובות הנאה, יאותשג

  

חוסר שיתוף הפעולה בין המחלקות השונות מביא להוצאות שיכלו להיחסך : ממצא  - 

לדוגמא טיפול בנפרד  –לעירייה במידה והיה קיים שיתוף פעולה ועדכון הדדי 

או אי העברת , אשר היה ניתן לעשות בשיפוץ אחד, במבנה שירותים בבית ספר

 .מחשוב בפיתוח סביבתי תשתיות

 

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

מחלקה אחת  –להביא להסתרת טעויות במקרה הטוב ולמעילות במקרה הגרוע 

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

 ).במחלקת ביצוע וגם במחלקת גנים ונוף

  

  : כיום  המצב

 .מחלקת הנדסה מובילה נושא תכנון פרויקטים .1

 ).לדוגמא שיפוץ משרדי העירייה(מחלקת אחזקה משמשת כגוף עוקף מחלקת ביצוע  .2

, כיכר הבנים, כמו המרכז המסחרי(למחלקת ביצוע נשארים רק הפרויקטים הבעייתיים  .3

 ).ס"מתנ

  :הבעיות העיקריות מבחינת מחלקת הנדסה 

 .בפרויקטים בהם הם המתכננים והמפקחים, ממחלקת ביצועחוסר בשיתוף פעולה  .1

לא ניתן לדבר עם עובדי מחלקת הביצוע (עבודה משותפת /קבלת עזרה מקצועית כשצריך .2

 ).ישירות

  

  :הבעיות מבחינת מחלקת אחזקה 

לא מבקשים , החומרים, לא מקבל דיווחים על התכנונים השונים, חוסר שיתוף פעולה  .1

 .רויקטאת דעתו עד למסירת הפ

ללא כל מידע לגבי מה נעשה ואיפה , קבלת הפרויקט לאחר שנת הבדק שבאחריות ביצוע .2

 .הבעיות

  

  :הבעיות מבחינת מחלקת ביצוע 

 .חוסר בקבלת מידע ואי זימון לישיבות אסטרטגיות .1

תכנון ,פרויקטים, ביטול סמכויות ואחריות שהייתה בעבר בנושאים כמו תשתיות .2

 .'צעי בטיחות וכואמ, צביעת כבישים, משרדים

 .ארכיב ראוי/חוסר במחסן .3
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  : המלצות 

פיקוח , תכנון משותף הנדסה ביצוע ואחזקה, בעיקר בפרויקטים חדשים, פ"מנגנון שת .1

 .שקיפות במידע ואפשרות לפניה לעובדי כל המחלקות. של ביצוע כולל ליווי של אחזקה

 

 .בפרויקטים אחרים החזרת סמכויות מסוימות למחלקת ביצוע על סמך עמידה במדדים .2

  

 

  ).באופן מידי מדפים לחומר ישן 2012בתקציב , בניה רק(ארכיב למחלקת ביצוע /מחסן .3

  

  : יישום הפתרונות המוצעים המלצות ל

 : בשלבים הבאים , אשר יתכנס לכל הפחות. כל פרויקט גדול יתנהל באמצעות צוות היגוי .1

 .תכנון כללי  .א

 .תכנון מפורט  .ב

 .מכרזכתב כמויות לפני יציאה ל  .ג

 .במהלך הפרויקט מספר פעמים  .ד

 .לקראת סיום הפרויקט וקבלתו  .ה

. הצוות ייפגש בכל תקופה שתוגדר בהתאם לפרויקט לשם מתן דיווחים על מה שקורה .2

 :ויכלול את האנשים הרלוונטיים מהמחלקות הבאות 

 הנדסה  .א

 ביצוע  .ב

 אחזקה  .ג

 תברואה  .ד

 גינון  .ה

 אחר  .ו

 .מבצע ואחראי כבקרה, בודה לשלבים שונים של ע מומלץ כי יקבעו אחראים שונים .3

  ניטור/אחראי  מבצע  שלב

  ביצוע  הנדסה  תכנון

  אחזקה והנדסה  ביצוע  מכרז כתב כמויות

  הנדסה  ביצוע  פיקוח ואישור חשבונות

  אחזקה  הנדסה  קבלת עבודה 
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  ביקורת בנושא

 
  ניהול כספי עצמי

  
  "חלמיש"בית ספר ממלכתי לתקשורת 

  
  תוכן העניינים

  
  

  נושא

  

  

  ד עמו

  רקע –כללי .  1

  

77-78  

  מטרות הביקורת. 2

  

79  

  תאור כללי של מהלך הביקורת.3

  

79  

  עיקרי הממצאים. 4

  

80  

    פרוט הממצאים. 5

  81-85  1מטרת ביקורת מספר   5.1     

  86-88  2מטרת ביקורת מספר   5.2     

  89-90  3מטרת ביקורת מספר   5.3     

  91  4 מטרת ביקורת מספר  5.2     

  92-94  5מטרת ביקורת מספר   5.3     

  95-96  תמצית מנהלים. 6  
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 רקע –כללי  .1

  

  . מתקיים בבית הספר זה מספר שנים, ניהול עצמי בבתי הספר בערד

הוחלט על הפעלת , כמוסד ומחנך בלבד, מתוך הגישה שבית הספר משנה את יעדיו המסורתיים

שכר (שמנהל בית הספר מקבל תקציב לפעולות  המשמעות היא. הניהול העצמי בבתי הספר

תוך קבלת החלטות , ועליו לקיים את בית הספר מהתקציב, )משולם על ידי משרד החינוך

  . כלכליות באופן עצמאי

  

כיום לא , שנהוניתנולהפרשנויותיישומיותשונות -20 קבעהלפנילמעלהמנ ,ההגדרהשלהניהולהעצמי

התיאוריה מאחורי רעיון ניהול . לקיום הניהול בצורה זו קיימות הגדרות מובנות ונהלים אחידים

כך שהנהלת בית הספר תוכל לקבוע את סדרי , העצמי באה לאפשר גמישות במקורות הכספיים

ובכך תוכל ליישם באופן עצמאי את החזון והמטרות הייחודיות של בית , העדיפויות על פי דרכה

  .הספר

  

ניהול , .ש, תורן, .ר, ברמה, .י, פרידמן: הגדרה מתוך (מימטרות מרכזיות של בית הספר בניהול עצ

  :)1997, מכון הנרייטה סולד, שינוי תרבות הניהול הבית ספרי: עצמי

 .קביעת מדיניות ייחודית לבית הספר .1

 .תוך שיתוף המורים בעשייה ובאחריות, עבודת צוות בבית הספר .2

הן של אוכלוסיות פיתוח תוכנית לימודים בית ספרית ייחודית בהתאם לצורכי .3

 .שונות    

ה שעל הקהילה ליטול אחריות בקביעת ששיתוף ומעורבות הקהילה מתוך תפי .4

 .סוג השירותים שתקבל    

 .משוב בית ספרי לצורך השגתן של מטרות חינוכיות .5

הרשות המקומית ומקורות אחרים ישירות לבית , ביזור תקציבי משרד החינוך .6

 .הספר    

  

הכוללת , מחלקת החינוך בעירייה חוברת בנושא הניהול העצמי ערכה, בתחילת שנות האלפיים

חלק מתוכן החוברת לא מיושם כלל והחלק . נהלים וחלוקת אחריות, הגדרות תוכניות עבודה 

פועל יוצא מהמצב כיום הוא שלא קיימת מערכת בקרה וניטור , המיושם לא עודכן זה עשר שנים

    .מסודרת על פעילות בתי הספר בניהול העצמי

  

בשכונת ,  21ממוקם ברחוב שיזף , ") בית הספר"להלן " (חלמיש" -בית הספר היסודי תקשורת 

  .חלמיש בערד

  .'תלמידים מכיתת גן ועד לכיתה ו 318למדו בבית הספר ,  2011נכון לסוף שנת 
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, גם בתחום התקשורת, בנוסף לכל מקצועות הליבה שהגדיר משרד החינוךבבית הספר עוסקים 

, הצילום, ועד ללימודי העיתונות, שורת הבינאישית בדגש על דיאלוג ושיח ערכי חברתילמן התק

  .ההפקה ולימודי הרדיו, העריכה

  

  

להלן נתונים כספיים מתוך מאזני הבוחן של בית הספר לשנות הלימודים שהחלו בחודש ספטמבר  

2009-2010 :  

  

  צועבי -  1/9/2009-31/8/2010  ביצוע -  1/9/10-31/8/11  סעיף 

      הכנסות 

  161,631  184,549  העברות מהעירייה

  54,563  163,690  הכנסות ניקיון

  166,272  178,308  כל השאר

  382,466  526,547  כ הכנסות"סה

      הוצאות

  121,406  9,730  בדק בית

  51,989  43,850  חשמל

  62,408  115,464  ניקיון

  266,569  247,7825  כל השאר

  502,372  416,826  כ הוצאות"סה

  )119,906(  109,721  לשנת לימודים) גרעון(עודף 

  

  
 . אינם סבירים, הנתונים ממאזן הבוחן של בית הספק המתוארים לעיל: ממצא  -

  
בהצגת הנתונים של סעיף הוצאות הניקיון ובדק הבית נצפו פערים : תגובת בית הספר 

יש חשיבות רבה . םנתונים שאינם נראים סבירי. 2011-ו 2010משמעותיים בין השנים 

  .לבדיקת הפער

  

מומלץ כי מזכירות בתי הספר יעברו השתלמות מתאימה על מנת לוודא את : המלצה  -

  .סבירות הנתונים המופעים בספרי החשבונות כמתואר לעיל
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 מטרות הביקורת .2

 

 .קיום בפועל של מטרת ניהול עצמי .1

 .ת חינוךואגרוניהול אופן גביית  .2

 .ייםדוחות הכספניהול תקציב ו .3

 . כולל בקרה של העירייה ,ניהול התחשבנות מול העירייה .4

 .רכש והתקשרות עם ספקים .5

  

  

  

  

  

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  :הביקורת כללה בין השאר 

 .בחינת ספרי החשבונות של בית הספר -

 .הקיימים בהתנהלות של בית הספר נוהגים/סקירת הנהלים -

 .ביקורת קופה קטנה -

 .י הקיים בנושא ניהול עצמי בעירייה ובמשרד החינוךסקירת החומר התיאורט -

  :ראיונות עם  -

 מנהלת מחלקת החינוך בעיריית ערד –מזון רגברת רחל אב .4

 .עיריית ערד נהלנית מחלקת חינוךמ –גברת איילה רובינשטיין  .5

  .מנהלת בית הספר חלמיש –ר  'גברת רחל לנצ .6

 .מזכירת בית הספר חלמיש -קי גרינברג 'גברת ג .7
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 עיקרי הממצאים .4

  

  .צורת התאגדות

 לא הוקמה עמותה עירונית, בניגוד להגדרות העירייה בתחילת שנות האלפיים - 

  .או כל גוף סטטוטורי אחר, לניהול בתי הספר בניהול עצמי

 .בקרה ומלאי, דוחות כספיים

לא קיים מערך בקרה שוטף והגדרת דוחות כספיים שיש להגיש על פעילות בית  - 

 .דוחות כספיים שנתייםכולל , הספר

 .טווחבראיה ארוכת כספי אין כל ניהול , בית הספר לא בונה תקציב שנתי כלל - 

 .אין ממשק בין תוכנת הגביה לבין תוכנת הנהלת החשבונות של בית הספר - 

תוך השוואה לרשימת האינוונטר , בית הספר לא מנהל ספירת מלאי בכל סוף שנה  -

  .לאובדן ציודדבר שיכול להביא . הקיימת בעירייה
 הורים -אגרות חינוך 

 .ללא כל בקרה ממוחשבת, חיוב ההורים באגרות חינוך מבוצע בצורה ידנית - 

 רכש וספקים

נערך ללא ליווי משפטי וללא בחינה ) ניקיון(חוזה התקשרות מול קבלן כח אדם  - 

 .כלכלית לסבירות ההצעות

ביקורת עקב אי הגבלה ב .הקבלן סרב להעביר לביקורת את כל המסמכים שביקשה - 

 . העברת מסמכים הינה התנהלות חמורה ולא ראויה

כאשר ההסכם הקיבוצי , הקבלן שילם לעובדים משמרות של שעתיים בלבד ליום - 

 ).גם אם עבדו פחות מזה(שעות מינימום ליום עבודה  3בענף מחייב לשלם בעבור 

ביר במידה אינו מהווה רווח ס, הרווח של הקבלן על פי הצעתו למחיר שעת עבודה - 

 .מכאן היה על בית הספר לפסול את הצעתו,ומשלם את כל התשלומים על פי כל דין

 .אין כל הגבלה על סכום קניה חד פעמית מהקופה הקטנה - 

 ומי קיבל אותה בפועל, לא קיים נתיב מסמכים ממנו ניתן להבין מי הזמין סחורה - 

 .ברכישות מקופה קטנה
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 פרוט הממצאים .5

  

 – 1ספר מטרת ביקורת מ 5.1

 .קיום בפועל של מטרת ניהול עצמי

 

 . צורת התאגדות 5.1.5

 

 נמצא כי בניגוד לתכנון המקורי להקמת עמותה עירונית בתי הספר בניהול עצמי אינם מאוגדים

  ).'עמותה וכד, חברה לתועלת הציבור(תחת כל גוף סטטוטורי מסודר 

מול הבנקים אשר עושים  לדוגמא, עקב צורת הפעילות שנבחרה קיים קושי לתפעל את המערכת

  .בעיות עם אישור מורשי חתימה של גוף שאינו קיים

  .כפועל יוצא אין דוחות כספיים מבוקרים של פעילות בית הספר

  

לא הוקמה עמותה , בניגוד להגדרות העירייה בתחילת שנות האלפיים: ממצא  - 

 .עירונית לניהול בתי הספר בניהול עצמי

 

וטורי שיארגן את הפעילות של הניהול העצמי מומלץ להקים גוף סטט: המלצה  - 

מתוך הגוף שיוקם יש להגדיר את הגופים ). לכל בית ספר או ברמה עירונית(

 ).'ביקורת וכד, ועדת כספים, אסיפה כללית(המנהלים על פי חוק ומינהל תקין 

 

בהקשר , וליישם אותה בפועל 2002מומלץ לעדכן את חוברת הניהול העצמי משנת  - 

 .ם וצורת ההתנהלות של בתי הספר והעירייה בנושא הניהול העצמישל הממשקי

  

יקוים ידון עם מנהלת מחלקת החינוך בעירייה על מנת , לאור חשיבות הנושא: תגובת בית הספר 

  .להגדיר את מהות הגוף שייתן מענה לכל בתי הספר בעירייה

  

    
  : תגובת מחלקת החינוך 

בניהול עצמי יש לציין  2002שום הנהלים שהוגדרו בשנת ח בכל הנוגע ליי''בהתייחס לממצאי הדו

  :כי

  

א באופן ''בתי הספר אינם רשאים להעסיק כ, באין עמותה עירונית לניהול בתי הספר  .א

  .עצמאי

  א נוסף לביצוע פרויקטים''בתי הספר אינם מוגדרים כישות משפטית ועל כן באם נדרש כ

ירייה והגופים המתערבים ברמה חינוכיים הנושא מטופל על ידי מחלקת החינוך בע

  ).י וכדומה ''קרן רש, קרן קרב( העירונית 
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יחד עם זאת כל הניהול הכספי מתקיים על פי הנחיית מנהל הכספים של העירייה 

  .והמעקב הוא באמצעות מערכת הקונטרה

  

  :המלצות
  

בעירייה לצורך תאום יש לקיים פגישת עבודה עם מנהלת מחלקת המחשוב  •

 .שוטפים לניהול תקציב ובקרה  הפקת דוחות

התמקצעות בתחום ניהול כספים כל מזכירות בתי הספר יעברו קורס מנהלניות ל •

 .תקין

  
  

  :בתי הספר מונחים לקיים את הנוהל שהוגדר בסעיפים המפורטים   .ב

  

  נוהל אחזקה שוטפת -

  נוהל רכישת טובין -

  )כון תקציב בכל שנה יש לבחון עד( העברות תקציב לבתי הספר על פי קריטריונים  -

  מתקיים על פי המאושר בכל שנה על ידי וועדת החינוך של  –איגרת חינוך תשלומי הורים  -

  ל''הכנסת ומפורסם בחוזר מנכ  

  .נוהל הנחות מתבצע על פי טבלאות משרד החינוך - 
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 .וגופי בקרה וניטור גופים מנהלים 5.1.6

 

  . גופים מנהלים של בית הספר בניהול העצמי לותנמצא כי לא קיימת כל הגדרה לגבי מהות והתנה

לקיום חזון בית , לא קיים ועד מנהל אשר מגדיר אסטרטגיה ובוחן עמידה ביעדים ואבני דרך

כאמור כל מטרת הניהול העצמי היא לאפשר גמישות תפעולית וכך לממש חזון ייעודי לכל (הספר 

  . יב של בית הספרלא קיים כל חזון או ניהול תקצ, יתרה מכך). בית ספר

  

או לחלופין תוכנית יעדים רב , לא הוגדר כל חזון לפעילות בית הספר: ממצא  - 

 .שנתית

חשוב לציין שכל האמור במסמך הביקורת נוגע אך ורק לתחום : תגובת בית הספר 

  .התקציבי ולא עוסק בתחום הפדגוגי בכל דרך שהיא

 .בייםלכתוב תוכנית עם יעדים תקצי, לא התבקשנו קודם לכן

 

אין , ת כל בקרה על השגת היעדים הרצוייםלא קיימ, רת יעדיםדגעקב אי ה: ממצא  - 

כאמור כל נושא הניהול העצמי , כל קנה מידה להצלחת בית הספר בהשגת מטרותיו

 .חודייםיבא על מנת לאפשר לבית הספר גמישות בהשגת יעדים י

 

זאת באמצעות ועד מנהל  ,מטרות ויעדים לבית הספר, חזון  הגדירמומלץ ל: המלצה  - 

 .ההורים והעירייה, שיורכב מנציגי בית הספר

 

היעדים שהוגדרו וקיום גוף בקרה אשר יבדוק השגת  קיםמומלץ לה: המלצה  - 

מן הראוי שבגוף זה תהיה נציגות לבית  . שואף בית הספר להגיע המטרות להן

 .להורי התלמידים ולמחלקת החינוך בעירייה, הספר 

  
 : החינוך תגובת מחלקת 

  
אין שום הנחיה ושום חובה להקים ועד . בתי הספר הם גוף ציבורי המנוהל על ידי משרד החינוך

מבחני ( ניהול כספי תקין והישגי יעדים , מערך הבקרה על תקן בית הספר. מנהל בבית הספר

  .נערך על ידי משרד החינוך) מיפויים מקוונים ועוד , מיצב

  

התוכנית מוגשת , קיימת תוכנית עבודה פדגוגית על פי מטרות ויעדיםו, לכל בית ספר מוגדר חזון

יחד עם זאת בשנים האחרונות לא . משרד החינוך הוא הגוף המאשר. לעירייהולמשרד החינוך

  .נדרשו המנהלים להכין תקציב בית ספרי בהלימה לתוכנית הפדגוגית

 

  :מחלקת החינוך המלצות
  

  )או לחילופין רב שנתית ( ת לכלול פרק תקציב בהגשת תוכנית שנתי •
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 מבנה ארגוני 5.1.7

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : לסיכום 

כספית כדי לממש את מטרותיו כל מטרת הניהול העצמי היא לאפשר לבית הספר גמישות 

  . הייחודיות

 בשיתוף, בפועל מעבר לעובדה שהכספים המועברים לבית הספר מנוהלים על ידי מנהל בית הספר 

לא קיים שום מנגנון לבדיקת אופן השימוש , )המשמשת כנציג העירייה(עם מזכירת בית הספר 

  . בכספים והאם הם משיגים את מטרתם

המגדירה את האופן הנכון להתנהלות בתי , נערכה חוברת נהלים מסודרת 2000-בתחילת שנות ה

וע למנהלת החדשה של בית בפועל האמור בחוברת לא היה יד. הספר והעירייה בנושא ניהול עצמי

  .הספר שנבדק על ידי הביקורת

  

לבנות נוהל , לדעת הביקורת  מומלץ על גבי הבסיס של החוברת לניהול עצמי המוזכרת לעיל 

  :עדכני אשר יאפשר 

 .התנהלות מסודרת תחת גוף רשום .1

שיתוף כל הצדדים הרלוונטיים בהגדרות המטרות של בית הספר וקביעת אבני הדרך  .2

 .םליישומ

בניית מנגנון של ניטור ובקרה אשר ימדוד את הצלחת בית הספר לעמוד במטרות שהציב  .3

 . לעצמו

 . בניית ממשק עבודה מסודר מול העירייה ומול משרד החינוך .4

 :לכל הפחות , מינוי וועדות לתפעול בית הספר .5

 משרד החינוך

 "חלמיש"בית ספר 

 מזכירת בית הספר מנהלת בית הספר

 ועד הורים
מנהלת מחלקת 
 חינוך בעירייה

 מנהלנית העירייה

 תשלומים - ספקים  גביה - הורים 
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 ).מטרות ובחינת עמידה באבני דרך ויעדי ביניים, קביעת חזון(ועדת היגוי   .א

 ).מעקב רבעוני אחר התוצאות הכספיות, בניית תקציב(ספים ועדת כ  .ב

הגדרת תבחינים לזכאות להנחה ואישור הנחות מאגרות הורים על פי (ועדת הנחות   .ג

 ).התבחינים

יעילות , ניטור ובקרה של התנהלות בית הספר מבחינה כספית(ועדת ביקורת   .ד

 ).וחיסכון

  
  : תגובת מחלקת החינוך 

בניהול עצמי יש לציין  2002בכל הנוגע ליישום הנהלים שהוגדרו בשנת ח ''בהתייחס לממצאי הדו

  :כי

  :בתי הספר מונחים לקיים את הנוהל שהוגדר בסעיפים המפורטים 

  נוהל אחזקה שוטפת -

  נוהל רכישת טובין -

  )יש לבחון עדכון תקציב בכל שנה ( העברות תקציב לבתי הספר על פי קריטריונים  -

  מתקיים על פי המאושר בכל שנה על ידי וועדת החינוך של  –י הורים איגרת חינוך תשלומ -

  ל''הכנסת ומפורסם בחוזר מנכ  

  .נוהל הנחות מתבצע על פי טבלאות משרד החינוך - 

  

  :תגובת בית הספר 

בבית הספר קיימת ועדת הנחות המסתמכת על הקריטריונים להנחה אותם העבירה  -

 .הרשות ואנו פועלים אך ורק לפיהם

יש להמציא שתי הצעות ₪  1,000בכל רכישה מעל . בית הספר נוהל רכישה ברורב -

  . שלוש הצעות מחיר ומעבר לכך מנוהל מכרז₪  20,000עד , מחיר
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  אופן גביית וניהול אגרות חינוך -2מטרת ביקורת מספר  5.2

  
שהמדינה והרשות המקומית אינן יש שירותים ומוצרים  בע בעבר  כימשרד החינוך ק

  .נעשה על ידי גביה מהורי התלמידים אלהמימון שירותים ומוצרים , חינםלספקםב מחויבות

את הסכומים המכסימליים המותרים לגביה  בכל שנת לימודים מפרסם משרד החינוך

  . מההורים

מעביר הודעה מסודרת להורים בה מודיעים על האגרות המבוקשות " חלמיש"בית הספר 

  .ר ועד העובדים"ית הספר ויועל המסמך חתומים מנהלת ב, וגובהן

  

נמצא כי בית הספר מתנהל כראוי בנושא זה ולא גובה אגרות בסכומים מעל הסכומים 

  . המכסימליים שהוגדרו על ידי משרד החינוך

  

  ):לשנה₪  350כ "סה(א היו "האגרות שגבה בית הספר בשנת הלימודים תשע

  תשלום חובה 

 ).₪ 34(שעות ביממה במשך כל השנה  24ביטוח התלמידים  –ביטוח תאונות אישיות  .1

  תשלומי רשות 

 ).₪ 99(השתתפות בחמישה מופעי תרבות שונים  –סל תרבות עירוני  .2

 24(למסיבה ₪  8שכבתיות בשנה לפי /מסיבות כיתתיות 3עד  –מסיבות כיתתיות  .3

₪.( 

  תשלומי שירותים מרצון 

 ).₪ 30(פעולות העשרה במרכז המדעים  3-4 –העשרה במרכז מדעים  .4

 ).₪ 80(העשרה תרבותית , סדנאות אחר הצהריים –ס "אירועי ביה –סל קהילתי  .5

 .₪  1.5 –ועד הורים עירוני  .6

 .₪ 1.5 –ועד הורים ארצי  .7

 ).₪ 80(פעם בשנה  –סיור לימודי במסגרת לימודי תקשורת  .8

 

, אחים 2הנחה במקרה של  10%(קיים מנגנון הנחה במקרה שיש יותר מילד אחד בבית הספר 

  ).אחים 3הנחה במקרה של  20%

 

  

  

  

מנוהל במערכת המחשוב של העירייה בתוכנת , נושא חיובי ההורים ומערך הגביה

  .הקונטרה

מהמינהל הפדגוגי האגף הבכיר לארגון הלימודים שבמרד  28/9/2010במכתב מיום 

מאשר מנהל האגף כי , נים"ספרי לימוד ותל, בקרת תשלומי הורים: בנושא , החינוך

  .ת שנערכה בבית הספר בנושא לא נמצאו חריגות בגביית תשלומים מהורי הילדיםבביקור
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  .ונציגות בית הספר אף זכתה לשבחים על שיתוף הפעולה והאווירה הרצינית והעניינית

  

, לשם הוצאת הנתונים לביקורת משרד החינוך הושבתה פעילות המזכירה למספר ימים

  .תמאחר ואין כל דוח מתאים במערכת הממוחשב

  

 .ללא כל בקרה ממוחשבת, חיוב ההורים באגרות חינוך מבוצע בצורה ידנית: ממצא  - 

 

, אין ממשק בין תוכנת הגביה לבין תוכנת הנהלת החשבונות של בית הספר: ממצא  - 

 .מכאן בדוחות הכספיים של בית הספר אין הצגה של חייבים

 

זכירת בית הקטנת סכום האגרות גם למ/קיימת הרשאה למחיקת חובות: ממצא  - 

 .זאת ללא כל דוח בקרה, הספר וגם לאחראית הנהלת החשבונות בעירייה

 

לא קיימים דוחות המפרטים את החייבים באחוזים מסך חיובי ההורים : ממצא  - 

 .באגרות החינוך

 

 .מומלץ לבנות ממשק בין תוכנת הגביה לבין תוכנת הנהלת החשבונות: המלצה  - 

 

 .ם בפורמט ביקורת משרד החינוךמומלץ לבנות דוחות חייבי: המלצה  - 

 

מומלץ לבנות דוחות בקרה וניטור פשוטים וברורים לצורך מעקב חייבים : המלצה  - 

 ).וכן אחוזי חייבים בכמות ובסכום, כולל גיול חובות(

  

 

. מומלץ כי חיובי ההורים באגרות יהיו באופן אוטומטי וגורף לכל ההורים: המלצה  - 

 . לבנות מערך בדומה לוועדת הנחות ברשותיש , במקרה של הנחות או פטורים

  

מומלץ כי הרשאה להקטנת החיוב תהיה אך ורק לעובדת הנהלת : המלצה  - 

 .וכי יהיה דוח בקרה שיועבר למנהלת בית הספר. החשבונות של העירייה

 

מומלץ לבנות מערכת דיווח תקופתית למנהלת בית הספר ולמחלקת : המלצה  - 

 . גרות חינוך מההוריםהחינוך בעירייה בנושא גביית א

  

, ₪ 100,000 -התקבלה החלטה של ועד ההורים של בית הספר להעביר כ 2010שנת בתחילת 

  . לחשבון התפעול של בית הספר, שהם עודפי גביה על הוצאות בחשבון אגרות החינוך

כאשר בית הספר גובה את סכומי האגרות , שנים 10על פי הפרוטוקול עודף זה הצטבר במשך 

  ).בשנה לכל הפעילויות₪  100,000 - כ(ים ביותר לעומת שאר בתי הספר בעיר הנמוכ
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  :האפשרויות שעמדו בפני ועד ההורים היו 

 .להחזיר את הכסף להורים .1

חשבון המנוהל (להעביר את הסכום העודף לחשבון התפעולי של בית הספר  .2

 .זאת לשימושים שוטפים של בית הספר, )בנפרד מחשבון האגרות

יט ועד ההורים להעביר את הכספים מחשבון האגרות לחשבון התפעול של בית כאמור החל

  :הספר וזאת לשתי מטרות 

 .שיפוץ חדרי שירותים .1

 .שיפוץ בית הספר .2

  

וכן בפרוט ספציפי , לדעת הביקורת החלטה בנושא כספי צרכה להיות נתמכת באומדני עלויות

  .של הפעולות שיבוצעו בכספים אלה

  .קרה לאחר הקצאת הכספים שתבדוק כיצד נוצלו הכספים בפועלכמו כן צריך שתהיה ב

  

עלות ממוצעת , בימים אלה ערכה העירייה מכרז לשיפוץ חדרי שירותים בבתי ספר שונים בעיר

מכאן הכסף שהועבר על ידי ועד ההורים לא מספיק . ₪ 150,000 -לחדר שירותים עומדת על כ

  . למטרות אליו הועידו אותן

לכן מן הראוי כי לפני , שיפוצים נתמך בתקציבים מיוחדים על ידי העירייה נושא, יתרה מכך

העברת כספי הורים למטרות ספציפיות יערך בירור על מחלקת החינוך של העירייה בדבר 

  . אפשרות לקבלת כספים לשיפוצים

  

הועברו בהחלטת ועד , ₪  100,000עודפי כספים מאגרות חינוך בסך : ממצא  - 

זאת ללא כל אומדן תקציבי לעלות , יפוצים שונים בבית הספרההורים לביצוע ש

 .השיפוצים

לא היה , לאחר החלטת ועד ההורים להעביר כספי אגרות למטרות שיפוצים: ממצא  - 

 . כל דיווח או דוח בקרה אשר בדק באם הכסף הועבר ליעדו ובדיוק לשם מה שימש
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  ניהול תקציב ודוחות הכספיים -3מטרת ביקורת מספר  5.3

  

  . תקציב הינו כלי ניהולי אשר מאפשר לתכנן את הפעילות על פני השנה כולה

 8/2011,8/2010על פי מאזני הבוחן של בית הספר לשנות הלימודים שהסתיימו בחודשים 

ירידה (לעומת ההוצאות , )בין השנים 40%-עליה של כ(קיימת שונות גדולה בצד ההכנסות 

  ).17%- של כ

  

ל בניית תקציב על פי הצרכים יכולים היו להימנע מחד הגרעון בניהול כספי נבון הכול

  . הגבוה בשנה אחת לעומת העודף התפעולי בשנה שלאחריה

  

הנושא מעולם לא נדרש ולא קיימת כל , בפועל בית הספר לא בונה תקציב שנתי מסודר

  . בקרה מצד משרד החינוך או העירייה

  

לבין מערכת ) אגרות חינוך(חייבים אי קיום ממשק בין המערכת המנהלת את נושא ה

  .מונעת קבלת תמונה כללית לגבי ההכנסות האמיתיות של בית הספר, הנהלת החשבונות

  

בראיה ארוכת כספי אין כל ניהול , בית הספר לא בונה תקציב שנתי כלל: ממצא  - 

 .טווח

 

מעולם לא נדרש לכך על ידי , בית הספר אינו מכין דוחות כספיים שנתיים: ממצא  - 

 .העירייה או על ידי משרד החינוך

 

תוך השוואה לרשימת , ספירת מלאי בכל סוף שנה  בית הספר לא מנהל: ממצא  - 

 .דבר שיכול להביא לאובדן ציוד. האינוונטר הקיימת בעירייה

  .יש לחדש את רשימת האינוונטר בבית הספר: תגובת בית הספר 

 

כולל הגדרת עדיפויות , ספרמומלץ לבנות תקציב שנתי ורב שנתי לבית ה: המלצה  - 

 ).בניית אולפן הקלטות לדוגמא(לפרויקטים בעלויות גבוהות 

 

מומלץ כי מחלקת החינוך תערוך רשימת פרויקטים לכל בתי הספר : המלצה  - 

זאת על מנת לנתב את הכספים , על פי דרגת דחיפותם, בעירייה ותתעדף אותם

 . הקיימים באופן האפקטיבי והיעיל ביותר למערכת

 

מומלץ לדרוש דוחות כספיים מכל בית ספר כבקרה על ההתנהלות : המלצה  - 

 . הכספית והרישומים בהנהלת החשבונות
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  :  תגובת מחלקת החינוך

כל הניהול הכספי מתקיים על פי הנחיית מנהל הכספים של העירייה והמעקב הוא 

  .באמצעות מערכת הקונטרה

  :המלצות

חלקת המחשוב בעירייה לצורך תאום הפקת יש לקיים פגישת עבודה עם מנהלת מ -

 .דוחות     שוטפים לניהול תקציב ובקרה

כל מזכירות בתי הספר יעברו קורס מנהלניות להתמקצעות בתחום ניהול כספים  -

  .תקין
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כולל , ניהול התחשבנות מול העירייה -4מטרת ביקורת מספר  5.4

  .בקרה של העירייה

  

ת החינוך את הכספים המגיעים לבית הספר בכל חודש מחשבת המנהלנית של מחלק

זאת , בהתאם לתעריף שנקבע על ידי משרד החינוך ובהתאם להעברות הכספים בפועל

  .באמצעות מערכת ממוחשבת בשם מיתר

  .הסכום החודשי מועבר לחשבון הבנק של בית הספר ועומד לשימוש המנהלת

  

מידים וכן ממפתח שנבנה התל, הסכום שבית הספר זכאי לקבלו מורכב מכמות הכיתות 

  .המגדיר זכאות להוצאות תפעוליות, בעבר בעירייה

המפתח לא עודכן לפחות בשנתיים האחרונות וכן לא קיימת בדיקה האם המפתח עומד 

  . במבחן המציאות נכון להיום

  

. העברות הכספים לתפעול בית הספר בנויים על מפתח שנקבע בעבר הרחוק: ממצא  - 

דבר שיכול להביא למתן . האם המפתח עומד במבחן המציאותאין כל בדיקה בהווה 

 .יתרון לא ראוי לבית ספר אחד על משנהו

 

לאור עליית מחירי . מפתח התקצוב לתפעול בית הספר לא עודכן זה שנתיים: ממצא  - 

ושכר המינימום יש לעדכן את התקציב מאחר ואינו משקף את , הסולר, החשמל

  . להמציאות בה נדרש ביתה ספר לפעו

  

אין דוחות כספיים מבוקרים , בפועל אין כל בקרה כספית על בתי הספר: ממצא  - 

 .קת החינוך בעירייהלואין כל דוחות בקרה וניטור תקופתיים המועברים למח

 

זאת לאור , יש לעדכן את מפתח הזכאות של בית הספר בגין הוצאות תפעול: המלצה  - 

 . עליות המחירים במשק בכל התחומים

 

יש לבחון את הרלוונטיות של מפתח התקצוב להוצאות התפעול של בית : המלצה  - 

על פי מאזן הבוחן של בית ספר חלמיש המוצג בתחילת הדוח אין עקביות . הספר

 . וסבירות לדוגמא בתקציב הניקיון משנת לימודים אחת לשנייה

 

, מומלץ לקבוע רשימת דוחות בקרה וניטור בכל רבעון לפעילות בית הספר: המלצה  - 

 .הדוחות יועברו למחלקת החינוך של העירייה ויידונו בפורום שיקבע לכך
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 .רכש והתקשרות עם ספקים -5מטרת ביקורת מספר  5.5

 

בתי הספר מתקשרים באופן עצמאי עם קבלנים שונים לשם , כחלק מנושא הניהול העצמי

  . קניית שירותים ומוצרים הנדרשים לבית הספר

ייה נקבע לעניין הרכש נוהל מסודר המגדיר התנהלות הרכש בנוהל שנכתב על ידי העיר

  . ברמות מחירים שונות

אם כי הסכומים המוגדרים בנוהל לא , נמצא כי נושא הרכש מבוצע בבית הספר בפועל

  .שנים 10עודכנו על ידי בית הספר מעל 

  

נמצא כי במקרה של רכישות מקופה קטנה אין כל אזכור על החשבוניות של הרכישות 

מכאן אין אפשרות לבדוק נתיב רכישה . מאשרות קבלת הסחורה על ידי הגורם המבקשה

  . מהבקשה דרך בחינת הצעות מחיר ועד קבלת המוצר, 

  . נמצא בבדיקת קופה קטנה כי אין כל הגבלה על גובה הרכישות דרך קופה קטנה

  

, נההחלק הארי של הציוד המרכזי נרכש בקניה אחת גדולה בתחילת הש, יתרה מכך

  .כאשר משיכות מוצרים מהמלאי גם הן לא מתועדות

  

 

לא מנוהל כל רישום ומעקב אחר משיכות מוצרים מהמלאי המשרדי שנקנה : ממצא  - 

 .בתחילת כל שנת לימודים

 

ומי קיבל אותה , לא קיים נתיב מסמכים ממנו ניתן להבין מי הזמין סחורה: ממצא  - 

 .ברכישות מקופה קטנה בפועל

 

 .הגבלה על סכום קניה חד פעמית מהקופה הקטנה אין כל: ממצא  - 

לא " קופה קטנה"הוגדר כי הסכום המרבי בנו ניתן לרכוש מכספי : תגובת בית הספר 

  .₪ 500יעלה על 

 

 .והל הרכישות המעודכן הקיים בועדת הרכש  בעירייהמומלץ לאמץ את נ: המלצה  - 

 

ת לבצע רכישות מומלץ להשתמש בידע של מחלקת הרכש בעירייה על מנ: המלצה - 

 .מספקים זולים

  

 

 .מומלץ לקבוע הוצאה מכסימלית של קניה חד פעמית מקופה קטנה: המלצה  - 
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  : קבלן עובדי ניקיון 

שעיסוקה מול חברה , 28/11/2010בית הספר חתם על הסכם למתן שירותי ניקיון בתאריך 

  .אבטחה וניהול פרויקטים, במתן שירותי ניקיון

  .ודשח 18ההסכם לתקופה של 

ההסכם נחתם ללא כל לווי משפטי וללא בדיקה כלכלית של המחירים שהציעו חברות 

  .הניקיון

מאחר והחוזה ויישומו , במעשה זה קיימת חשיפה לתביעה של בית הספר על ידי העובדים

  . לכאורה, לא עולים בקנה אחד עם הדין

  

שירותים יש אחריות עולה כי לגוף המזמין את ה, בעקבות פסיקה בתחום עובדי הניקיון

  . כלפי העובדים כאשר החברה הקבלנית אינה משלמת להם את מלא זכויותיהם

  

אישר בית המשפט לעירייה , כמו כן קיימת פסיקה במקרה של עיריית באר שבע בה

מאחר והוכח כי המציע הזול ביותר לא יכול לשלם , לבחור לא את המציע הזול ביותר

  .כל דין ועדיין להישאר ברווח לעובדים את כל הסכומים על פי

  

  

לדעת הביקורת החוזה אינו , לאחר ניתוח המחיר לשעה ובחינת תלושי השכר של העובדים

 25-רווח לשעה כ(סביר ואינו מאפשר רווח ראוי במקרה של תשלומים על פי כל דין 

  ).לשעה₪  3שהוא כמעט  10%אגורות לעומת רווח של מינימלי מקובל של 

  

כגון אישור הפקדות , הקבלן להעביר לביקורת את כל הנתונים שהתבקשוכמו כן סירב 

  .לקופות פנסיה ומסמכים אחרים

  

 3מתוך הנתונים שהועברו עולה כי בניגוד להסכם הקיבוצי המגדיר תשלום מינימלי של 

החברה שילמה לעובדים , )גם אם העובד עובד פחות שעות בפועל(שעות ליום עבודה 

מכאן החשיפה לבית הספר במקרה של תביעה של עובדי . ביום בלבדמשמרות של שעתיים 

  .שלא שולמו להם כל התשלומים על פי כל דין, הניקיון

  

נערך ללא ליווי משפטי וללא ) ניקיון(חוזה התקשרות מול קבלן כח אדם : ממצא  - 

 .בחינה כלכלית לסבירות ההצעות

 

הגבלה בביקורת  .יקשההקבלן סרב להעביר לביקורת את כל המסמכים שב: ממצא  - 

 . עקב אי העברת מסמכים הינה התנהלות חמורה ולא ראויה

 

כאשר ההסכם , הקבלן שילם לעובדים משמרות של שעתיים בלבד ליום: ממצא  - 

גם אם עבדו פחות (שעות מינימום ליום עבודה  3הקיבוצי בענף מחייב לשלם בעבור 

 ).מזה
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אינו מהווה רווח סביר , שעת עבודה הרווח של הקבלן על פי הצעתו למחיר: ממצא  - 

מכאן היה על בית הספר לפסול את ,במידה ומשלם את כל התשלומים על פי כל דין

 .הצעתו

 

 .וכלכלי מסודר מומלץ לקבל בכל התקשרות עם קבלן חיצוני  ליווי משפטי: המלצה  - 

 

 .מומלץ לא להאריך את ההתקשרות עם הקבלן הנוכחי: המלצה  - 

 

ין בחוזה כי הקבלן מחויב להעביר לביקורת בית הספר את כל מומלץ לצי: המלצה  - 

 .המסמכים שיבקש

 

יש לקבל חוות דעת משפטית מסודרת בדבר החשיפה לתביעה לתקופת : המלצה  - 

 .ההתקשרות עד היום ולפעול להקטינה ככל האפשר

  
  . נושא הקבלן הינו סוגיה לטיפול: תגובת מחלקת החינוך 

  

 תמצית מנהלים .6

  

, .ש, תורן, .ר, ברמה, .י, פרידמן: הגדרה מתוך (בניהול עצמי כזיות של בית הספרהמטרות המר

  :)1997, מכון הנרייטה סולד, שינוי תרבות הניהול הבית ספרי: ניהול עצמי

 .קביעת מדיניות ייחודית לבית הספר .1

 .תוך שיתוף המורים בעשייה ובאחריות, עבודת צוות בבית הספר .2

 .שונותדית בהתאם לצורכיהן של אוכלוסיות ספרית ייחו פיתוח תוכנית לימודים בית .3

שיתוף ומעורבות הקהילה מתוך תפישה שעל הקהילה ליטול אחריות בקביעת סוג  .4

 .השירותים שתקבל

 .משוב בית ספרי לצורך השגתן של מטרות חינוכיות .5

 .הרשות המקומית ומקורות אחרים ישירות לבית הספר, ביזור תקציבי משרד החינוך .6

  

נמצא כי נושא , )כספי ולא פדגוגי(נת התנהלות בית הספר חלמיש מההיבט של ניהול עצמי בבחי

  .הניהול העצמי לא הוגדר לפחות בחלק מנושאי מערכי הבקרה והניטור הכספיים

  : לאור הממצאים עולות ההמלצות הבאות 

  :צורת התאגדות 
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לכל בית (י מומלץ להקים גוף סטטוטורי שיארגן את הפעילות של הניהול העצמ -

מתוך הגוף שיוקם יש להגדיר את הגופים המנהלים על פי ). ספר או ברמה עירונית

 ).'ביקורת וכד, ועדת כספים, אסיפה כללית(חוק ומינהל תקין 

 :בקרה ניטור ודוחות כספיים 

כולל הגדרת עדיפויות , מומלץ לבנות תקציב שנתי ורב שנתי לבית הספר -

 ).ניית אולפן הקלטות לדוגמאב(לפרויקטים בעלויות גבוהות 

מומלץ לדרוש דוחות כספיים מכל בית ספר כבקרה על ההתנהלות הכספית  -

 .והרישומים בהנהלת החשבונות

הדוחות , מומלץ לקבוע רשימת דוחות בקרה וניטור בכל רבעון לפעילות בית הספר -

 .עירייה ויידונו בפורום שיקבע לכךיועברו למחלקת החינוך של ה

  .דוחות חייבים בפורמט ביקורת משרד החינוך מומלץ לבנות - 

 .מומלץ לבנות ממשק בין תוכנת הגביה לבין תוכנת הנהלת החשבונות - 

במקרה . מומלץ כי חיובי ההורים באגרות יהיו באופן אוטומטי וגורף לכל ההורים - 

 . יש לבנות מערך בדומה לוועדת הנחות ברשות, של הנחות או פטורים

 

תערוך רשימת פרויקטים לכל בתי הספר בעירייה ותעדף  מומלץ כי מחלקת החינוך - 

זאת על מנת לנתב את הכספים הקיימים באופן , על פי דרגת דחיפותם, אותם

 . האפקטיבי והיעיל ביותר למערכת

  :רכש וספקים 

 .וכלכלי מסודר מומלץ לקבל בכל התקשרות עם קבלן חיצוני  ליווי משפטי - 

המספק שירותי ניקיון לבית  קבלן הנוכחימומלץ לא להאריך את ההתקשרות עם ה

 .הספר

מומלץ לציין בחוזה כי הקבלן מחויב להעביר לביקורת בית הספר את כל המסמכים  - 

 .שיבקש

יש לקבל חוות דעת משפטית מסודרת בדבר החשיפה לתביעה לתקופת ההתקשרות  - 

 .עד היום ולפעול להקטינה ככל האפשר
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  ביקורת בנושא

 
מ "ברה הכלכלית לערד בעהתקשרות בין הח

 –מ בנושא "לבין חברת אתרי תיירות נגב בע
  הפעלת מרכז מבקרים

  
  תוכן העניינים

  
  

  נושא

  

  

  עמוד 

  רקע –כללי .  1

  

98-99  

  מטרות הביקורת. 2

  

100  

  תאור כללי של מהלך הביקורת.3

  

100  

  עיקרי הממצאים. 4

  

101-103  

    פרוט הממצאים. 5

  104-106  1מטרת ביקורת מספר  5.1

  107-117  2מטרת ביקורת מספר  5.2

  118-121  3מטרת ביקורת מספר  5.3

  122-123  תמצית מנהלים. 6
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 רקע –כללי  .1

בתלונה שהועברה , ח"רו, בחרתי להמשיך בביקורת שהחל קודמי בתפקיד מר שמעון בארי

ות אשר נמצא בדבר סכנה לכאורה לאוצר עתיק, לשולחנו כממונה על פניות הציבור בעירייה

  .במרכז המבקרים בערד

בעקבות הביקורת עלו ממצאים המצביעים על התנהלות לא תקינה לכאורה של החברה הכלכלית 

ומכאן התרחבה , ")העירייה"להלן (ואולי  אף של עיריית ערד ") ל"החכ" -להלן (מ "לערד בע

  :תלשלות העניינים להלן הש, מ"הביקורת לכל נושא ההתקשרות עם חברת אתרי תיירות נגב בע

פרסמה החברה הכלכלית מכרז בדבר הפעלת מרכז מבקרים משולב   2006בחודש נובמבר  .1

האטרקציה התיירותית "). מרכז המבקרים"להלן (בית אוכל ואטרקציה תיירותית 

 ").אוצר העתיקות"להלן (כוללת ממצאים שונים מערד העתיקה 

 .מ"יטול המכרז וכניסה למול החליט על ב"דירקטוריון החכ 19/2/2007ביום  .2

אתרי תיירות נגב נחתם הסכם שכירות בין החברה הכלכלית לחברת  26/4/2007ביום  .3

להלן  - ארכיאולוגיה חוזית . ג.במהלך המכרז התמודדה החברה בשם חברת י(מ "בע

 . ")השוכר"

שהחלה להפעיל את מרכז המבקרים רק לאחר יותר " כדים"במקום נבנתה מסעדת  .4

 .2009חודש  יולי ב, משנתיים

קרי , בניגוד לכללים והכוונות שהוגדרו בועדת ההיגוי להפעלת מרכז המבקרים, כיום .5

ההיסטוריה של ערד וסביבותיה ובנוסף בית , מרכז תיירותי עם דגש על העיר ערדהפעלת 

בעוד נושא מרכז , "כדים"בשם  מסעדה-פועל במקום בר, המבקריםאוכל לטובת /קפה

כאשר , גם הוא ללא כל שילוט והכוונה (למעט החלק המוזיאוני , םהמבקרים אינו קיי

 ).א של המסעדהוהמשמש גם כמחסן לעת מצ, הכניסה אליו דרך בר המסעדה

בפועל לאורך התקופה מוסר התשלומים של השוכר בעייתי מבחינת תשלומי חשמל  .6

 .)פטיכאן קיים חוב בטיפול מש, לעירייה(ארנונה ו) ל"לחכ(שכר דירה, )ס"למתנ(

  

  ).מצד ימין נמצאת חזית המסעדה(תמונת מרכז המבקרים מבחוץ 

  

  

  

  הכניסה למוזיאון עוברת דרך בר למכירת אלכוהול
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  .אינה פעילה ומשמשת כמחסן למסעדה –חנות מרכז המבקרים ומרכז המידע  

  

  

  

 .התבליטבביקור במקום נמצאו גם שאוחסנו שולחנות מסעדה ושמשיות במוזיאון עצמו ובמתחם 
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 מטרות הביקורת .2

 .בדיקת הטיפול והשמירה על אוצר העתיקות .1

 . ל והעירייה בתהליך ההתקשרות מול השוכר"בדיקת התנהלות החכ  .2

 . בדיקת עמידת הזוכה בתנאי ההסכם שנחתם איתו בעקבות זכייתו במכרז .3

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

מסמכי המכרז להפעלת מרכז , יקות בחינת הסכמים בדבר ניהול אוצר העתהביקורת כללה 

ל בשנים "פרוטוקולים של מועצת העיר ושל החכ, מבקרים משולב בית אוכל ואטרקציה תיירותית

וכיוצא , מים, ארנונה(כרטיסי הזוכה במכרז להפעלת מרכז המבקרים בספרי הרשות , 2006-2011

  ).בזה

  

  . ביקור במרכז המבקרים ובמוזיאון

  

  :ראיונות עם 

  .מנהלת החברה הכלכלית -לך מורגן גברת לי .1

 .גזברית העירייה –גברת רינה יוסף  .2

 .מנהלת חשבונות ראשית בעירייה –גברת דורית חורב  .3

 . מנהל מחלקת רישוי עסקים –מר שמוליק אורן  .4

 .ס"מנהל מדור הספורט ומתנ –מר דודי שושטרי  .5

 .נציגי השוכר .6
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 עיקרי הממצאים .4

  

  אוצר העתיקות

ל אשר אחראי על הפריטים הארכיאולוגיים שנמסרו "עירייה או בחכלא קיים כל גורם ב - 

ל החתום על החוזה מול רשות העתיקות "המנכ. לעירייה בהסכם מול רשות העתיקות

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

העתיקות על חשבון למרות התחייבות העירייה בהסכם מול רשות העתיקות לשמירת   - 

, העירייה מכל פגע ולהצגת העתיקות בתנאי תצוגה אופטימליים מבחינת טמפרטורה

ל המבצע בדיקות "אין כל גורם מהעירייה או מהחכ, כנים והתקנים, תאורה, לחות

 .מאמתות לאופן תחזוקת העתיקות

זמן  העירייה אינה מגישה בקשות להארכת, למרות המוגדר בהסכם מול רשות העתיקות - 

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

  ל להפעלת מרכז מבקרים"מכרז החכ
  

להוצאת וקיום המכרז  18/5/2006שהתקבלה בישיבת ההיגוי מתאריך , אף החלטה -

או שהתממשה באיחור ניכר וללא כל , לא התממשה במציאות, בנושא מרכז המבקרים

תם מול השוכר מכיל בתוכו סעיפים שהם החוזה שנח, יתרה מכך. משמעות מעשית

כל השינויים לטובת השוכר ולרעת (בניגוד גמור להחלטות המפורשות של ועדת ההיגוי 

 ).ל והעירייה"החכ

ל בדבר דיונים של "אין כל אסמכתאות בחכ, בניגוד לסיכום הפגישה - 

 . הועדה לבחירת ההצעות והקריטריונים של המתמודדים במכרז

הוצא רק לאחר , ל"שהוציאה העירייה לחכ מכתב רשות השימוש - 

 .נחתם החוזה מול השוכרכבר ש ולאחר, שנה מהחלטת הועדה לעיל

המטרה של שירות , לא הושגה בפועל, בניגוד לסיכום הפגישה - 

 . כאמור לא קיים מרכז מידע במקום, מטיילים מבחוץ

ל "כל אסמכתאות ברשות החכאין , בניגוד לסיכום הפגישה - 

 . ת היכולת הכספית של השוכרבדיק המוכיחות

 לתקופה שאורכה עומדהזיכיון ניתן למעשה , בניגוד לסיכום הפגישה - 

 . ל בחוזים מעין אלה"בניגוד לסמכות העירייה והחכ

לשוכר יש , על פי חוזה השכירות שנחתם, בניגוד לסיכום הפגישה - 

 . אפשרות לקבל החזר השקעה

המחייבות הן את העירייה והן (ז פומבי בניגוד לתקנות מכרזים בדבר אופן פרסום מכר - 

ולא פורסם גם בשני עיתונים , בלבדהמכרז פורסם במקומון העיר ערד ) ל"את החכ

 .ארציים

לא , את אופן בחירת הזוכה במכרז, ל כל אסמכתא המסבירה"לא נמצא ברשות החכ - 

 קיימת שקיפות ותיעוד לגבי תנאי הסף המחייבים את המגישים ואין כל פירוט לגבי

 . הקריטריונים שקבעו את ניקוד ההצעות שהוגשו
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היא ההצעה הטובה פחות מבחינת שכר הדירה המוצע  ההצעה שהוכרזה כזוכה במכרז - 

בתקופה הנוספת ₪  250,000 - ועוד כ תקופה הראשונהב₪  110,000 - הפסד כספי של כ(

 .)יםינלינומ בערכים 360,000 - כ נזק לעירייה של כ"ובסה ועלבפבחוזה שנחתם  שכלולה

 

 ביטול המכרז

ל את ההחלטה על ביטול המכרז "לא העבירה החכ, בניגוד לדעת המחלקה המשפטית - 

 . ת העירייהמ למועצ"ויציאה למו

ללא , בניגוד למינהל תקין הדירקטוריון החליט כי ינוהל משא ומתן עם יזמים ספציפיים - 

 .ל בנושא"עם החכ, מ"כל מתן אפשרות למציעים הנוספים או לכלל הציבור להיכנס למו

וכן לא , מ עם המציעים"ל לא נקבעו כל קריטריונים חדשים לניהול מו"בהחלטת החכ - 

התוצאה  .מ ומה המנדט שלו לאור הדרישות במכרז"נקבע בסמכות מי לנהל את המו

לא עמד באף אחד מהקריטריונים שהוגדרו במכרז וגם עלות , היא שההסכם שנחתם

 .50% -בכ, דה מהערכה בה נקב במכרזההשקעה המתוכננת של היזם יר

להוסיף ולגרוע מדברים , סעיףבו לרושם הפרוטוקול לבטל  הורו ,בניגוד למינהל תקין - 

לדוגמא , בחלק מהמקרים דברים מהותיים( שוניםאנשים שנאמרו בישיבה על ידי 

 "). תחום שאינו רווחי עבור החברה" –ל בדבר "ל החכ"למחוק הערת מנכ

  

 נחתם ויישומו בפועלהסכם השכירות ש

 5כי לאחר , זאת כהקשה מתוך ההסכם בו כתוב(שנים  10חתימת הסכם לשכירות של  - 

, ל בנושא"בניגוד לחוזר מנכהינה, )שנים רק לשוכר אפשרות להפסיק את ההתקשרות

 .ל והעירייה"קיימת חריגה לכאורה מסמכות החכומכאן 

גבוהה הרבה שילם שכירות , זיבית קפה באותו מתחם של השוכר אך במיקום פחות מרכ - 

₪  1,500,000 - ל בגובה של כ"מכאן קיים לכאורה אובדן הכנסות לחכ, יותר בכל חודש

 . שכירותהלתקופת 

ל המאשרים את התחייבות השוכר בחוזה לגובה "לא קיימים מסמכים ברשות החכ - 

אי קיום בדיקה ופיקוח בנושא גובה ההשקעה . השקעה מינימלי של בשיפוץ המקום

 :ל מהסיבות הבאות  "מעיד על התנהלות לא תקינה של החכ

 .גובה ההשקעה על פי החוזה משפיע על גובה דמי השכירות שמשלם השוכר  .א

מתוך רצון , גובה ההשקעה היה אחד מהפרמטרים החשובים ביותר ביציאה למרכז  .ב

 .לשפר את חזות העיר ולקיים בה מרכז מבקרים מכובד

ל במקרה בו תרצה "גרום נזקים כספיים לחכעלול לאי אימות גובה ההשקעה   .ג

 . ל להפסיק את ההתקשרות עם השוכר"החכ

אמור להיות מוחזר לשוכר במידה ויצא מכרז , בסיטואציה מסוימת גובה ההשקעה  .ד

 .חדש לניהול מרכז המבקרים

ל מוטבות בפוליסה גם "אין העירייה או החכ, ל"על פי הפוליסות המצויות בידי החכ - 

 .כםזאת בניגוד להס
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בעוד שפעילות , 24/11/2009של חברת כלל החלה בתאריך , פוליסת הביטוח של השוכר - 

מכאן השוכר פעל ללא פוליסת ביטוח כחמישה , 2009השוכר החלה כבר בחודש יולי 

 . סודית של החוזהידבר המהווה הפרה , חודשים

סכום עומד על  2011ועד שנת  2009ערך ביטוח אש מורחב בפוליסות הביטוח משנת  - 

מכאן קיימת . הנמוך מסכום ההשקעה המינימלי שהשוכר התחייב להשקיע במקום

 .או בביטוח חסרהפרה יסודית של החוזה או בהשקעה חסרה רהואלכ

 :לדעת הביקורת אין המיזם שומר על הצביון של מרכז המבקרים מהסיבות הבאות  - 

 .ת אלכוהולייםהכניסה למיזם עוברת דרך בר למכירת משקאו  .א

המרכז . ל שילוט או מודעה כי מרכז המבקרים נמצא בתוך המסעדהאין כ  .ב

 . והקומה השנייה נמצאו סגורים בביקור במקום

משיות השוכר כמחסן לשנמצא כי המוזיאון והקומה השנייה משמשים את   .ג

  .דבר המהווה סיכון למבקרים ובמיוחד לילדים, וכסאות

 .וחשמל נונהתשלומי ארניגוד למוגדר בהסכם השוכר אינו משלם באופן עקבי ב - 

 .ל לא קיים שטר ביטחון בחתימת ערבים"ברשות החכ, בניגוד להסכם: ממצא  - 

על פי המוגדר מכאן , ל לא אישר את החוזה"דירקטוריון החכ, בניגוד לאמור בחוזה - 

 .החוזה אינו תקף, בחוזה

עוד ל להפעלת מרכז המבקרים בו צוין במפורש כי אופי וי"בניגוד לכתב המינוי של החכ - 

לתאריך סיום הביקורת כל נושא מרכז המבקרים כמעט ואינו , בפועל, המרכז ישמרו

 . קיים במתחם

למתן פטור מארנונה באמצעות ההחלטה כי העירייה ,לדעת הביקורת אין כל בסיס חוקי - 

זאת כאשר חוזה השכירות נחתם , 1/8/07תמשיך לשאת בחיובי הארנונה עד לתאריך 

 . 26/4/2007 -כבר ב

גוד לעיקרון אשר נקבע בחקיקה ובפסיקה שאין לעכב גביית סכום ארנונה בני - 

מועצה ' מ נ"רותם אימפרט נגב בע 11764/97ש "ב' המ: ראה בין היתר (שבמחלוקת 

העירייה בחרה שלא להעביר את החוב , )1596עמוד ) 2(98תקדין מחוזי , אזורית תמר

 . שבמחלוקת לטיפול עורך הדין

קבוע לא עומד בסיכומים עימו לסגירת חובו לעירייה ולמרות  למרות שהשוכר באופן - 

הועבר רק חלק , 2009זאת כבר משנת , היסטוריה של החלפת המחאות והמחאות חוזרות

 . 2011מהחוב של השוכר לטיפול עורך דין רק בתחילת שנת 

ף בנוס. אינו סביר לאור התנהלות החייב, השיהוי בהפניית חוב השוכר לטיפול עורך דין - 

 . גובה החוב הקיים היום מטיל ספק על אפשרות קיום העסק לאחר תשלומו
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 פרוט הממצאים .5

  

 – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

  .בדיקת הטיפול והשמירה של אוצר העתיקות

 

 חוזה מול רשות העתיקות 5.1.1

לעירייה בדבר ניהול ") הרשות"להלן (נחתם חוזה בין רשות העתיקות  31/1/2005בתאריך 

  :חרים מהחוזהבסעיפים נלהלן , תיקות במרכז המבקריםאוצר הע

מוכנה להשאיל , רשות העתיקות כגוף המוסמך לנהל את כל ענייני העתיקות בישראל .1

  .לעירייה, עתיקות שברשותה

את העתיקות בתנאי  העירייה מתחייבת לשמור את העתיקות על חשבונה מכל פגע ולהציג .2

 .כנים והתקנים, תאורה, ותלח, ים מבחינת טמפרטורהתצוגה אופטימלי

ביטוח שהרשות , העירייה תבטח את כל העתיקות המפורטות ברשימה המצורפת להסכם .3

 ).₪  50,000סכום הביטוח הכולל הנדרש (תהיה המוטב היחיד בו 

העירייה תישא בכל ההוצאות הכרוכות בטיפול ובשימור השוטף של העתיקות או  .4

 . וי במצבן של העתיקותבהוצאות שיגרמו לאחר כל פגיעה או שינ

 .1/1/2005-31/12/2009זמן ההשאלה  .5

, או לכל מקום אחר שיידרש , העירייה מתחייבת להחזיר את העתיקות למחסני הרשות .6

 .בתום זמן ההשאלה

, בקשה להארכת זמן ההשאלה תוגש לרשות חודש ימים לפני תום מועד ההשאלה שנקבע .7

 .אין הרשות חייבת לקבלה

להעביר את העתיקות או כל זכות בהם לצד שלישי אלא אם קיבל השואל מתחייב שלא  .8

 .  על כך אישור בכתב מהרשות

  

  :לעיל נמצא כי  8לעניין סעיף 

אישרה רשות העתיקות את ההסכם השכירות להפעלת מרכז  8/8/2007בתאריך   .א

 . המבקרים על ידי השוכר

בחברה השוכרת את אישרה רשות העתיקות את חילופי בעלי המניות  6/4/2009בתאריך   .ב

  .מרכז המבקרים

 

  

לבטח את כל , למרות התחייבות העירייה בהסכם מול רשות העתיקות: ממצא  

לא , ביטוח שהרשות תהיה מוטבה יחידה בו, העתיקות המפורטות ברשימה

 . נרכש ביטוח כלל ולא נדרש מהשוכר לקיים ביטוח כאמור על התצוגה
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י חוות דעתו של היועץ הביטוחי של על פ: תגובת אחראית הביטוחים בעירייה 

אין צורך בפוליסה נפרדת מאחר ובכל מקרה השתתפות עצמית של , העירייה

  .₪ 50,000העירייה גבוהה מסכום של 

 

למרות התחייבות העירייה בהסכם מול רשות העתיקות לשמירת  : ממצא  

העתיקות על חשבון העירייה מכל פגע ולהצגת העתיקות בתנאי תצוגה 

אין כל גורם , כנים והתקנים, תאורה, לחות, מליים מבחינת טמפרטורהאופטי

 . ל המבצע בדיקות מאמתות לאופן תחזוקת העתיקות"מהעירייה או מהחכ

 

תקופה (יש לחייב את השוכר לקיים בדיקות על חשבונו בכל תקופה : המלצה  

זאת על מנת להבטיח קיום , )הקצרה מתקופות הבדיקה של רשות העתיקות

 .אים על ידי רשות העתיקות ומניעת תביעות עתידיותהתנ

  

 

העירייה אינה מגישה , למרות המוגדר בהסכם מול רשות העתיקות: ממצא  

בקשות להארכת זמן ההשאלה של העתיקות שפג זה מכבר בתאריך 

31/12/2009 . 

 

במידה ומעוניינים , יש לקיים את ההסכם מול רשות העתיקות ככתבו: המלצה  

 .כולל רכישת פוליסת ביטוח כמוגדר בהסכם, לות המוזיאוןבהמשך פעי

  

  

 אישור בדיקה של רשות העתיקות 5.1.2

 

, ראש ענף מוזיאונים ותצוגות רשות העתיקות –ר אורית שמיר "על פי מכתבה של ד

נמצא כי העתיקות נשמרות במצב  4/4/11מיום , בדבר ביקורת במרכז מבקרים ערד

 .ראוי

 

ל אשר אחראי על הפריטים "עירייה או בחכלא קיים כל גורם ב: ממצא  

ל החתום "המנכ. הארכיאולוגיים שנמסרו לעירייה בהסכם מול רשות העתיקות

ולמנהלת האינוונטר , על החוזה מול רשות העתיקות לא משמש כבר בתפקידו 

 . בעירייה אין כל ידע לגבי רכוש זה

 

מהאינוונטר יש לעדכן את הפרטים ברשימת רשות העתיקות כחלק : המלצה  

 .לאימות קיום הפרטים, ולקיים לכל הפחות ספירות שנתיות
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יש לקיים ביקורות פתע במרכז המבקרים לאימות קיום הפרטים : המלצה  

 .סחר בפרטים המקוריים והחלפתם בזיופיםאפשרות לומניעת 

  

 בדיקת הטיפול והשמירה של - סיכום הממצאים והמלצות של מטרת הביקורת הראשונה 5.1.3

  :אוצר העתיקות 

העתיקות על פי אישורי רשות העתיקות מתוחזקות היטב והוויטרינות נקיות , במבחן התוצאה

  .27/3/2011זאת נכון ליום , מאבק

ל כשלו בטיפול בנושא העתיקות כמתחייב מההסכם אותו "העירייה והחכ, למעט מבחן התוצאה

  :חתמה העירייה מול רשות העתיקות 

 .טוח לעתיקותלא קיימת פוליסת בי .1

כך , ל לא מקיימות כל בקרה על נושא הטיפול בעתיקות באופן שוטף"או החכ/העירייה ו .2

 .שאין ביכולתן לדעת האם כל הפריטים עליהם חתומה העירייה אכן נמצאים במוזיאון

, העירייה לא פעלה לחידוש המנדט להשאלת העתיקות כמתחייב מההסכם מול הרשות .3

 .31/12/2009פג כבר בתאריך זאת למרות שמועד ההשאלה 

  

  : המלצות 

 . לחדש את החוזה מול רשות העתיקות כראוי ולרכוש פוליסת ביטוח מתאימה .1

באחריותו לקיים בין השאר , ל לאוצר העתיקות"חכ/למנות אחראי מטעם העירייה .2

 . ספירות מלאי בכל תקופה וכן ביקורות פתע לבדיקת אופן שמירת העתיקות

סיום תקופות ההשאלה וליזום הארכת תקופת ההשאלה כמוגדר  יש לקיים מעקב אחרי .3

 . בהסכם מול הרשות

  

תתקיים פגישת עבודה מול נציגי העירייה לקביעת נוהל ליישום : ל "תגובת מנהלת החכ

   . כנדרש מול רשות העתיקות, ההמלצות
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בדיקת התנהלות החברה הכלכלית  -2מטרת ביקורת מספר  5.2

 .מול השוכרוהעירייה בתהליך ההתקשרות 

 

  מ"החברה הכלכלית לערד בע 5.2.1

  

  .כחברה פרטית, 1988החברה הוקמה בשנת 

  :בעלי המניות של החברה הם , 6/9/2009נכון ליום 

 .99%מועצה מקומית ערד  )2

 .1%עיריית ערד  )3

  

כמחזיקה , ברישומי רשם החברות רשומה עדיין מועצה מקומית ערד: ממצא  

למרות שמועצה מקומית ערד אינה , מ"מהחברה הכלכלית לערד בע 99%של 

 .קיימת יותר כישות משפטית

 

ממועצה , לשנות את זהות מחזיק המניות בחברה הכלכלית מומלץ: המלצה  

 .מקומית ערד לעיריית ערד

  

  

  

  :כוללות בין השאר) לפי תזכיר ותקנון החברה(המטרות לשמן הוקמה החברה 

  .חה הכלכלי של ערדולערוך תוכניות לפיתו, להכין, לתכנן, ליזום .1

נופש , תרבות, תרבות, תיירות, מסחר, ליזום ולתכנן הקמת מרכזי חרושת ומלאכה .2

 .ובידור

, מועדונים... בתי נופש , לנהל ולהחזיק בתי מלון, להשלים, לפתח, לשפר, לרכוש, לבנות .3

ומפעלי תיירות כלשהם מכל ... בריכות שחיה , מקומות שעשועים, בתי קפה, מסעדות

 .אשר יתרמו לפיתוחה העירוני של ערד המינים

  

  

  

  תוכנית פעולה לקיום מרכז מבקרים ערד – 2.2.5

  

ש "יועמ, ראש העירייה בהשתתפות . התקיימה ישיבה במשרדו של ס, 18/5/2006בתאריך 

בישיבה התקבלו בין השאר . כ"ל ומנהלת היחפ"ל החכ"מנכ, מנהל מחלקת התברואה, העירייה

  "):ועדת ההיגוי"לן לה( –ההחלטות הבאות  

  .על העירייה להוציא מכתב רשות שימוש לחברה הכלכלית. 1

  .המקום יאפשר הצגת המוצגים שהיו במרכז המבקרים. 2
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, תקבע ועדה שתכין את הפרמטרים הרלוונטיים להוצאת מכרז ליזמים להפעלת המקום. 3

  : הפרמטרים יכללו 

  : הצגת רעיון שישרת את קהלי היעד. א

 . בחוץמטיילים מ -

 .אוכלוסיה בוגרת מקומית -

  )80-90%. (גובה ההשקעה. ב

  )10-20%. (ל"תרומה לחכ. ג

  . בשלב השני של המכרז ידרשו היזמים להציג יכולת כספית –הוכחת יכולת כספית  .4

  . שנה+ שנים ואופציה להארכה שנה  5-הזיכיון להפעלה יינתן ל. 5

  . היהיה ברור כי אין אפשרות לבקש החזר השקע. 6

  . ל החברה הכלכלית"ראש העירייה ומנכ. חברי הועדה יקבעו על ידי ס. 7

 

להוצאת  18/5/2006שהתקבלה בישיבת ההיגוי מתאריך , אף החלטה: ממצא  

או שהתממשה , לא התממשה במציאות, וקיום המכרז בנושא מרכז המבקרים

שוכר החוזה שנחתם מול ה, יתרה מכך. באיחור ניכר וללא כל משמעות מעשית

מכיל בתוכו סעיפים שהם בניגוד גמור להחלטות המפורשות של ועדת ההיגוי 

 ).ל והעירייה"כל השינויים לטובת השוכר ולרעת החכ(

ל בדבר דיונים של "אין כל אסמכתאות בחכ, בניגוד לסיכום הפגישה - 

 . הועדה לבחירת ההצעות והקריטריונים של המתמודדים במכרז

הוצא רק לאחר , ל"העירייה לחכ מכתב רשות השימוש שהוציאה - 

 .נחתם החוזה מול השוכרכבר ש ולאחר, שנה מהחלטת הועדה לעיל

המטרה של שירות , לא הושגה בפועל, בניגוד לסיכום הפגישה - 

 . כאמור לא קיים מרכז מידע במקום, מטיילים מבחוץ

ל "אין כל אסמכתאות ברשות החכ, בניגוד לסיכום הפגישה - 

 . הכספית של השוכר המוכיחות בדיקת היכולת

הזיכיון ניתן למעשה לתקופה שאורכה עומד , בניגוד לסיכום הפגישה - 

 . ל בחוזים מעין אלה"בניגוד לסמכות העירייה והחכ

לשוכר יש , על פי חוזה השכירות שנחתם, בניגוד לסיכום הפגישה - 

 . אפשרות לקבל החזר השקעה
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  הליך המכרז לניהול מרכז המבקרים - 5.2.3

  

הפעלת מרכז מבקרים "בדבר , של החברה הכלכלית 05/06פורסם מכרז  2/11/2006בתאריך 

  . עיתון הצבי –בעיתון המקומי של ערד , " משולב בית אוכל ואטרקציה תיירותית

  : על פי הפרסום הוגדרו בין השאר הסעיפים הבאים

 בית קפה/אחר/הזמנה להציע הצעות להפעלת מרכז מבקרים משולב בית אוכל .1

 .ואטרקציה תיירותית

על אחריות המציע לעיין , תנאי ההתקשרות המחייבים מופיעים בהסכם השכירות .2

  .במסמכי המרכז והשכירות

כפוף . אשר תהווה חלק מהאטרקציה התיירותית במיזם, במבנה תצוגה ארכיאולוגית .3

 .לאישור רשות העתיקות

י דרישות הרשויות "בנה עפהזוכה יהיה חייב לבצע על חשבונו באופן מיידי שיפוצים במ .4

 .כתנאי לקבלת רישיון עסק והפעלת המיזם, הרלוונטיות

 : מבחן כושרו של המציע יכלול . תנאי סף הוא כושרו של המציע להפעלת המיזם .5

 .יכולת כספית  .א

 .ניסיון כללי בניהול עסקים  .ב

 .ניסיון בהפעלת עסקים דומים  .ג

רמת ההשקעה הכספית מציעים אשר יעברו את תנאי הסף יתייחסו בנוסף גם ל  .ד

 .המתוכננת וגם גובה דמי השכירות

 .ל שתי אופציות הארכה כל פעם בשנה"חודש לחכ 11-שנים ו 4תקופה   .ה

, בכל חודש –שכר דירה : הזוכה מתחייב לשאת בכל התשלומים למוסדות במועדם   .ו

 . מים וביוב, ארנונה

 .₪  100,000ושטר חוב ₪  50,000הפקדת ערבות בנקאית   .ז

 .12:00שעה  27/11/06להעביר עד הצעות יש   .ח

  

המחייבות הן את (בניגוד לתקנות מכרזים בדבר אופן פרסום מכרז פומבי : ממצא  - 

ולא פורסם גם בשני , בלבדהמכרז פורסם במקומון העיר ערד ) ל"העירייה והן את החכ

 .עיתונים ארציים

 

  ) :רך בכתב ידמתוא( 2006/1218/ל מתאריך "פרוטוקול ועדת המכרזים של החכ - 5.2.4

  . מעטפות 2נמצאו  -  5/06מכרז 

פרוגרמה ואמדן השקעות + ד לחודש"שכ: ההצעה . מ"ארכיאולוגיה חוזית בע. ג.י .1

 . )בפרוטוקול פורטואך לא (שהוקראו 

אך ) ההגשה שהוגדר מועדלאחר ( 16:00המעטפה הוגשה בשעה . מ"נישה תעשיות מזון בע .2

פרוגרמה +  דש עולב לאחר כל שנת פעילותד לחו"שכ: ההצעה . הוחלט לפתוח אותה

  .)בפרוטוקול פורטואך לא (ואמדן השקעות שהוקראו 
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 .מ"ארכיאולוגיה חוזית בע. ג.הזוכה י: החלטה  .3

  

הועדה לא פסלה מעטפת הצעה שהוגשה באיחור , בניגוד לתקנות מכרזים : ממצא - 

 ). מ"הצעה של נישה שירותי מזון בע(

 

ארכיאולוגיה . ג.הועדה לא פסלה את הצעת חברת י, םבניגוד לתקנות מכרזי: ממצא  - 

 . לאור השינויים שביצעה בהסכם שצורף למכרז, מ"חוזית בע

  
  

תאריכי הגשת המכרז נדחו מספר פעמים ללא כל , בניגוד לתקנות מכרזים: ממצא  - 

לאחר מועד ההצעות  7/12/2006 –הצעות הזוכה מתוארכת ל . הודעה או פרסום מתאים

פרסום המסביר /ל כל מסמך"אין ברשות החכ, )27/11/2006(דר בפרסום האחרון שהוג

 .את דחיית מועד הגשת ההצעות במכרז

 

, את אופן בחירת הזוכה במכרז, ל כל אסמכתא המסבירה"לא נמצא ברשות החכ: ממצא  - 

לא קיימת שקיפות ותיעוד לגבי תנאי הסף המחייבים את המגישים ואין כל פירוט לגבי 

 . שקבעו את ניקוד ההצעות שהוגשוהקריטריונים 

  

 

הפסד כספי של (הזוכה היא ההצעה הטובה פחות מבחינת שכר הדירה המוצע : ממצא  -

בחוזה  השכלול לתקופה הנוספת₪  250,000 - ועוד כ תקופה הראשונהב₪  110,000 - כ

 . )יםנומינלי בערכים 360,000 - כ נזק לעירייה של כ"ובסה ועלבפשנחתם 

  

 :המלצות  - 

רענן נושא התנהלות ועדת מכרזים ובכל מקרה להעביר את הפרוטוקולים יש ל  .א

 .לאישור היועץ המשפטי

שקופים בכל מקרה בו מגדירים תבחינים להצעות יש לקבוע קריטריונים מדדים   .ב

מחיר , המלצות, ותק, גודל, סיוןינ: לקבוע ניקוד לכל פרמטר רלוונטי כגון (במכרזים 

 ).'וכד

לשחזר ולהבין את השיקולים שעמדו , שר יאפשרו לאחר זמןאיש לנהל פרוטוקולים   .ג

 .בפני הועדה בבחירתה בזוכה במכרז
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 .2007/129/ת ערד המחלקה המשפטית עיריי –הערות למכרז מרכז מבקרים  5.2.5

  

  :מרכז מבקרים  - העירה במכתבה לעניין מרכז,  היועצת המשפטית של העירייה 

 .בניגוד לתנאי המכרזהשינויים שבוצעו על ידי המציע אסורה ו .1

 .יש לכנס ועדת מכרזים ולהחליט אם ההצעות שהוגשו עונות על תנאי המכרז .2

יש צורך לקבל אישור ממועצת העירייה , מאחר ואין טעם לקיים מכרז חוזר במקרה זה .3

 .מ מול מציעים פוטנציאליים"ברוב חבריה לנהל מו

  

את ההחלטה על ביטול  ל"לא העבירה החכ, בניגוד לדעת המחלקה המשפטית: ממצא  - 

 . ת העירייהמ למועצ"המכרז ויציאה למו

 

הפעלת מרכז מבקרים משולב בית אוכל ואטרקציה  – 0605/החלטה על ביטול מכרז  5.2.6

 :  2007/219/ל מיום "פרוטוקול דירקטוריון החכ -מ"וכניסה למו, תיירותית

  :אושר פה אחד לפרוטוקול  4בסעיף 

 .ביטול המכרז .1

 .עם היזמיםכניסה למשא ומתן  .2

  .ל לעמוד בהן"במסגרת ההצעה ניתנו דרישות שאין ביכולת החכ –הסיבה 

  

בניגוד למינהל תקין הדירקטוריון החליט כי ינוהל משא ומתן עם יזמים : ממצא  - 

, מ"ללא כל מתן אפשרות למציעים הנוספים או לכלל הציבור להיכנס למו, ספציפיים

 . ל בנושא"עם החכ

, מ עם המציעים"לא נקבעו כל קריטריונים חדשים לניהול מול "בהחלטת החכ: ממצא  - 

 .מ ומה המנדט שלו לאור הדרישות במכרז"וכן לא נקבע בסמכות מי לנהל את המו

לא עמד באף אחד מהקריטריונים שהוגדרו במכרז וגם , התוצאה היא שההסכם שנחתם

 .50%- בכ,בה נקב במכרזעלות ההשקעה המתוכננת של היזם ירדה מהערכה 

 

ל אין כל תיעוד לגבי משא ומתן שנוהל בנושא הפעלת מרכז "בידי החכ: ממצא  - 

 . המבקרים לאחר ביטול המכרז

  

 

להוסיף ולגרוע מדברים , הורו לרושם הפרוטוקול לבטל בו סעיף, בניגוד למינהל תקין - 

לדוגמא , בחלק מהמקרים דברים מהותיים( אנשים שוניםשנאמרו בישיבה על ידי 

 ").תחום שאינו רווחי עבור החברה" –ל בדבר "ל החכ"כלמחוק הערת מנ

על הפרוטוקול לא חתומים המשתתפים ולא ברור כי , בניגוד למנהל תקין: ממצא  - 

 .ידיעתם/הובאו לאישורם, לאחר כשבועיים וחצי מהישיבהשהורו על ביצועם השינויים 
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זמן  -השאר  קול הכולל בןמומלץ לקבוע נוהל המגדיר הליך אישור פרוטו: המלצה  - 

מות כל המשתתפים על חתי, מקסימלי להעברת הפרוטוקול לאישור לאחר הישיבה

 .איסור קבלת תיקון לדברים שנאמרו על ידי אנשים אחרים בישיבות, הנוסח המתוקן

  .פועלים כך כבר היום, מקובל: ל "תגובת מנהל החכ  

 

 

  ההסכם שנחתם מול השוכר 5.2.7

  

ת להפעלת מרכז המבקרים בערד במשולב עם בית אוכל נחתם הסכם שכירו 26/4/2007בתאריך 

  .ופעילות תיירותיות ועסקיות משלימות

  .מ"בין החברה הכלכלית לבין חברת אתרי תיירות נגב בע

  :להלן תמצית הסעיפים הרלוונטיים לביקורת 

ל "והואיל והחכ. זכות שימוש במרכז מבקרים ערד, ל"הואיל והעירייה העניקה לחכ .1

לצורך הפעלתו כמרכז , יר את המבנה אשר קיבלה כאמור לשימושהמעוניינת להשכ

 ...בית קפה ופעילויות תיירותיות נוספות/מבקרים משולב בית אוכל אחר

 

בתאריך חתימת החוזה לא קיימת כל הרשאה , לעיל 1בניגוד לכתוב בסעיף : ממצא  - 

 .ל לעניין שימוש במרכז המבקרים"כתובה של העירייה לחכ

 

 .ה הארכיאולוגית יהיה בכפוף לאישור רשות העתיקותהשימוש בתצוג .2

לתקופת השכירות אופציה להארכה  לשוכר, לתקופת השכירות הראשונהתקופת שכירות  .3

 .ולמשכיר זכות להציע בכתב המשך שכירות לאחר מכן בתנאים שיסוכמו השנייה

 

, בזאת כהקשה מתוך ההסכם בו כתו( לשתי התקופותבחתימת הסכם לשכירות : ממצא  - 

בניגוד הינה, )רק לשוכר אפשרות להפסיק את ההתקשרות התקופה הראשונהכי לאחר 

 .ל והעירייה"קיימת חריגה לכאורה מסמכות החכומכאן , ל בנושא"לחוזר מנכ

 

 .לא יהיה ניתן להפעיל את המיזם לפני שניתן לו רישיון עסק כדין .4

 

השוכר , יון עסק כדיןבניגוד לסעיף המגדיר כי הפעלת המיזם מותנית בריש: ממצא  - 

זאת בהשוואת אישור רואה חשבון לתחילת , החל להפעיל את העסק ללא רישיון

 .הפעילות מול תאריך הוצאת הרישיון בפועל

 

אלא רק לאחר התראה  ,השוכר לא החל בבקשה למתן רישיון , בניגוד לחוק: ממצא  - 

 .אחראי רישוי עסקיםלפני משפט של 
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, דש צמוד למדד יום התשלום בתקופת השכירות הראשונהתשלום בכל חו, ד לחודש"שכ .5

מהכנסות השוכרת  6%-מ ולא יותר מ"ד בהתאם למו"בתקופת השכירות השנייה שכ

 .חודשים 6בממוצע של , לחודש

 

 ונכון לחודש, בניגוד להסכם אין השוכר משלם את דמי השכירות בכל חודש: ממצא  - 

 .בלבד 11/2010לחודש השלים תשלומי השכירות  3/2011

שילם שכירות של , אך במיקום פחות מרכזי בית קפה באותו מתחם של השוכר: א ממצ - 

 - ל בגובה של כ"מכאן קיים לכאורה אובדן הכנסות לחכ, לחודשגבוהה בהרבה 

 .לשתי תקופות השכירות₪  1,500,000

 

מהמחזור  6%לא יעלו על  התקופה הראשונהעל פי החוזה דמי השכירות לאחר : ממצא  - 

גם אחוז מהמחזור שהוא , זה סעיף נוסף הפוגע בצד המשכיר והכנסותיו, צי שנהלח

מתחת למקובל בעולם העסקי וכן ללא כל התחשבות בעובדה כי ענף המסעדנות הינו 

 . עונתי ובחודשי הקיץ מחזור ההכנסות עולה משמעותית

  

 

 .בשלוש שנים סכום מינימלידמי השכירות בהתאם להתחייבות להשקיע  .6

 

התחייבות השוכר בחוזה ל המאשרים את "לא קיימים מסמכים ברשות החכ: א ממצ - 

אי קיום בדיקה ופיקוח בנושא גובה ההשקעה . שקעה מינימלי בשיפוץ המקוםהלגובה 

 :ל מהסיבות הבאות  "מעיד על התנהלות לא תקינה של החכ

 .גובה ההשקעה על פי החוזה משפיע על גובה דמי השכירות שמשלם השוכר  .א

מתוך רצון , ההשקעה היה אחד מהפרמטרים החשובים ביותר ביציאה למרכז גובה  .ב

 .לשפר את חזות העיר ולקיים בה מרכז מבקרים מכובד

ל במקרה בו תרצה "עלול לגרום נזקים כספיים לחכאי אימות גובה ההשקעה   .ג

 . ל להפסיק את ההתקשרות עם השוכר"החכ

זר לשוכר במידה ויצא מכרז אמור להיות מוח, בסיטואציה מסוימת גובה ההשקעה  .ד

 .חדש לניהול מרכז המבקרים

 

 .ד לחברה הכלכלית"לא תהיה טענה כי השיפוץ הוא חלף תשלום שכ .7

 .העברת מניות רק באישור החברה הכלכלית .8

. השוכר אחראי לכל הציוד במבנה וישפה באופן מידי את המשכיר לכל נזק שנגרם לציוד .9

 .כולל המוצגים במוזיאון

' לפי הנוסח של נספח ד. 'חובה על השוכר לבטח עצמו בביטוח צד ג -ה לחוז 19סעיף  .10

 . להסכם
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 .החברה הכלכלית תהיה מוטבת בביטוח. אישור ביטוח הוא תנאי יסוד להסכם .11

, עד היום 1/8/2010חים לתאריכים ביטוקיום ל לא נמצא אישור "ברשות החכ: ממצא  - 

 .דבר המהווה הפרה יסודית של ההסכם

 

ל מוטבות "אין העירייה או החכ, ל"הפוליסות המצויות בידי החכ על פי: ממצא  - 

 .בפוליסה גם זאת בניגוד להסכם

 

לא קיים רצף של כרונולוגי של , ל"על פי אישורי קיום ביטוחים שברשות החכ: ממצא  - 

 . הדבר מהווה הפרה לכאורה של סעיף יסוד בחוזה, קיום ביטוחים

  

 

בעוד , 24/11/2009חברת כלל החלה בתאריך  של, פוליסת הביטוח של השוכר: ממצא  - 

מכאן השוכר פעל ללא פוליסת ביטוח , 2009שפעילות השוכר החלה כבר בחודש יולי 

 . סודית של החוזהידבר המהווה הפרה , כחמישה חודשים

 

 סכום נמוךעל עומד  2011ועד שנת  2009ערך ביטוח אש מורחב בפוליסות הביטוח משנת  - 

מכאן קיימת הפרה יסודית  ותו התחייב הזוכה להשקיע במתחםמהסכום המינימלי א, 

 . 19-20או בביטוח חסר על פי סעיפים  10של החוזה או בהשקעה חסרה בסעיף 

  
 

, על מנת להפוך את המיזם למקום אסתטי ומושך ... החברה מתחייבת לשפץ את המבנה  .12

ל תוך ווהכ לתיירים ומבקרים וכל זאת לשביעות רצון החברה הכלכלית ובאישורה

 .תוך התאמתו למטרת הקמתושמירה קפדנית על צביון המיזם 

 

נמצא כי , ל"ל החכ"על ידי המבקר ומנכ, בביקור שנערך במרכז המבקרים : ממצא  - 

בניגוד לחובת השוכר , שולחנותהמוזיאון וחדר התבליט משמשים כמחסן לשמשיות ו

 .לשמור את המיזם כמקום אסתטי ומושך

 

 :ן המיזם שומר על הצביון של מרכז המבקרים מהסיבות הבאות לדעת הביקורת אי - 

ראה תמונה , הכניסה למיזם עוברת דרך בר למכירת משקאות אלכוהוליים  .א

 .99בעמוד 

המרכז . אין כל שילוט או מודעה כי מרכז המבקרים נמצא בתוך המסעדה  .ב

 . והקומה השנייה נמצאו סגורים בביקור במקום

השוכר כמחסן קומה השנייה משמשים את כאמור נמצא כי המוזיאון וה  .ג

 .דבר המהווה סיכון למבקרים ובמיוחד לילדים, משיות וכסאותלש

    .ד
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 .לחוזה' הבניה לפי נספח ג .13

 

 . בדיקת יישום הבניה על פי ההסכםל אין כל מסמך המוכיח "ברשות החכ: ממצא  - 

 

חר כשנתיים לאחר חתימת החוזה וכשלושה חודשים לא, 2009לאוקטובר  6-ב: ממצא  - 

. ל בבקשה לטיפול בשיפור האטימה בגג המבנה"פנה השוכר לחכ, הפעלת המרכז

לתבליט במפלס , למערכת החשמל, חדירת המים לטענת השוכר גורמת נזקים למבנה

, עצם התלונה לאחר שנתיים של שיפוצים של המתחם. העליון ולתצוגה במפלס התחתון

, נושא השיפוץ והתנהלות השוכר ל על"מעידה לדעת הביקורת על חוסר פיקוח של החכ

 . במסגרת ההסכם כי נושא לא טופללא סביר 

  
 

ולסלקם השוכרת מתחייבת לשאת בכל המיסים והתשלומים החלים על מחזיק בנכס  .14

 .אגרת שלטים, חשמל, מים, ארנונה:  לרבות , במועדם

 

בניגוד למוגדר בהסכם השוכר אינו משלם באופן עקבי תשלומי ארנונה : ממצא  - 

 .וחשמל) ראה התייחסות בפרק נפרד –בתביעה משפטית (

 

בכל עניין הקשור , השוכרת מתחייבת להיענות לפניות החברה הכלכלית אליה  – 28סעיף  .15

ולשפר ולסדר את הטעון שיפור והסדר מיד לאחר , למילוי התחייבויותיה לפי הסכם זה

 .פניה אליה

נות כחוק ואישור עוסק מורשה השוכרת חייבת בהצגת אישורים על ניהול ספרי חשבו .16

 .מ"לצרכי מע

 

אין ברשות השוכרת אישור ניהול ספרים המאושר על ,  7/8/2011נכון לתאריך : ממצא  - 

 .ידי רשות המיסים בישראל

 

 . וערבות בנקאית, ערבים 2השוכרת מתחייבת לחתום על שטר ביטחון עם  .17

 

  .ן בחתימת ערביםל לא קיים שטר ביטחו"ברשות החכ, בניגוד להסכם: ממצא  - 

 

 .החוזה יכנס לתוקף רק לאחר אישור דירקטוריון החברה הכלכלית .18

 

על פי מכאן , ל לא אישר את החוזה"דירקטוריון החכ, בניגוד לאמור בחוזה: ממצא  - 

 .החוזה אינו תקף, המוגדר בחוזה
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יה בנושא ירות עם השוכר ללא כל הסכם מול העישכיר ל חתמה על חוזה"החכ: ממצא  - 

 .ויות השימוש במרכז המבקריםזכ

 

כך שכל , ל"מומלץ להסדיר את נושא ניהול נכסי העירייה באמצעות החכ: המלצה  - 

 . תמורת עמלת ניהול, ל"הסכמי השכירות ינוהלו בחכ

 

לא נמצא תיעוד לאישור היועץ המשפטי לעירייה את ההסכם שנחתם מול : ממצא  - 

 . השוכר

 

  

 

 םהרשאת העירייה בנושא מרכז המבקרי 5.2.8

 

ר מוטי "ד: בחתימת ראש העירייה דאז(לשכת ראש העירייה  24/6/2007בתאריך 

ה בנוגע סוכמו קודם בעל פ, על פי המסמךהעלתה על הכתב מספר נקודות ש) בריל

  "):כתב המינוי("להלן למרכז המבקרים 

ל לצורך תפעולו "יועברו לשימוש החכ, מרכז המבקרים ותכולתו השייכים לעיריית ערד .1

  .מחדש

 ובתנאי שאופי, ל תהיה רשאית להפעילו על ידי יזם פרטי אשר יבחר בתהליך מכרז"החכ .2

 . ויעודי המרכז ישמרו

 ...).מסעדה (לצורך הפעלה כלכלית של המקום תתאפשרנה פעילויות מסחריות נוספות  .3

הזמן הנדרש להתחלת תפעול  – 1/8/07העירייה תמשיך לשאת בחיובי ארנונה עד לתאריך  .4

 . הפרויקט

  

כאשר , לכאורה קיימת הטעיה בכתב המינוי ואולי אף חריגה מסמכות: ממצא  

זאת מאחר ובניגוד , ל"העירייה מעבירה את ניהול מרכז המבקרים לידי החכ

 אלא לסוכנות, מבנה מרכז המבקרים אינו שייך לעירייה, לכתוב בכתב המינוי

  .ס שמרכז המבקרים הוא חלק ממנו"ככל מתחם המתנ, היהודית

 

הסוכנות (ל ללא אישור בעלי הנכס "העברת ניהול מרכז המבקרים לחכ: ממצא  

ל ללא אישור בעל הנכס "והשכרת הנכס ליזם פרטי על ידי החכ, )היהודית

חושפים את העירייה לתביעות עתידיות או מצד הבעלים או מצד השוכרים 

 .שהבעלים החוקי עלול לפנותם
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ל להפעלת מרכז המבקרים בו צוין "חכבניגוד לכתב המינוי של ה: ממצא  

לתאריך סיום הביקורת כל נושא , בפועל, במפורש כי אופי ויעוד המרכז ישמרו

 . מרכז המבקרים כמעט ואינו קיים במתחם

 

למתן פטור מארנונה באמצעות ,לדעת הביקורת אין כל בסיס חוקי:  ממצא 

זאת , 1/8/07 ההחלטה כי העירייה תמשיך לשאת בחיובי הארנונה עד לתאריך

 . 26/4/2007 -כאשר חוזה השכירות נחתם כבר ב
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עמידת השוכר בתנאי בדיקת  -3מטרת ביקורת מספר  5.3

 .שנחתם איתו להפעלת מרכז מבקרים ערדההסכם 

  

 פעילות מרכז המבקרים   5.3.1

  

נפתח לטובת קהל המטיילים מרכז המבקרים ערד : מתוך אתרי אינטרנט בנושאי תיירות 

המרכז נפתח במטרה . ער הכניסה לאתרי הטיול במדבר יהודה וים המלחבעיר המשמשת כש

לספק מידע על האזור דרך הצגת הממצאים מחפירות תל ערד ודגמים של העיר הכנענית 

  . והמצודה הישראלית בתל

  .   במרכז תוכנית אור קולית מוקרנת מעל דגם גדול של מדבר יהודה

  .להתעדכן בדבר אירועים ומסלולי טיול באזורבמרכז ניתן לרכוש מפות וספרות טיולים ו

  .סדנאות לילדים ולקבוצות כולל פעילויות בשטח/כמו כן קיימת פעילות

  

בניגוד לפרסומים השונים באינטרנט ולרוח החוזה שנחתם עם : ממצא  

או הצעות לפעילויות בסביבת , לא פועל במקום מרכז מידע למטיילים, היזמים

 . העיר ערד

 

. י הטלפון המפורסמים באתרי האינטרנט מגיעים למסעדהמספר: ממצא  

 . פעילות המסעדהבברור טלפוני נמסר כי ניתן לבקר את המוזיאון בכל שעות 

  

 

בניגוד לפרסומים השונים באינטרנט ולרוח החוזה שנחתם עם : ממצא  

 . מזכרות/לא פועלת במקום חנות מתנות, היזמים

 

 . קיום מוזיאון בתחום מרכז המבקריםלא קיים כל שילוט המעיד על : ממצא  

  

 

) התבליט(התוכנית האור קולית בקומה השנייה של מרכז המבקרים : ממצא  

 . אינה פועלת

 

נמצא כי המוזיאון והתבליט סגורים באופן , בביקור במרכז המבקרים: ממצא  

חנות המזכרות , כמו כן נמצא כי המוזיאון. ונפתחים על פי בקשה בלבד, רגיל

 . התבליט משמשים לאחסון רהיטים ומשקאות של המסעדהוקומת 

ל להגדיר את אופן פעילות המיזם ולדרוש את קיום תנאי "על החכ: המלצה  

כולל פינוי מתחם המוזיאון והתבליט מכל רכוש של השוכר ולו רק , ההסכם

 .מבחינה בטיחותית
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, הציוד נעשתה פנייה לשוכר לגבי פינוי:  11/128/ל מיום "תגובת מנהלת החכ

. נעשתה פנייה נוספת בעקבות תלונה בעירייה. 'הפרסום וכו/מועדי ההפעלה

 .בהתאם לתשובות נפעל

  

 

 תשלום שכר דירה 5.3.2

 

 תשלום בכל חודש צמוד למדד יוםה.חודשבכל ד "שכעל פי ההסכם השוכר ישלם 

  ).31/12/2012(התשלום בתקופת השכירות הראשונה 

  .שלומי השכירות אינם משולמים בכל חודשת, השוכר אינו עומד בסעיף זה בחוזה

 

 ונכון לחודש, בניגוד להסכם אין השוכר משלם את דמי השכירות בכל חודש: ממצא  - 

 .בלבד 11/2010לחודש השלים תשלומי השכירות  3/2011

 

שילם שכירות של , אך במיקום פחות מרכזי בית קפה באותו מתחם של השוכר: א ממצ - 

 - ל בגובה של כ"ן קיים לכאורה אובדן הכנסות לחכמכא, חודשכל לגבוהה בהרבה 

 . לשתי תקופות השכירות₪  1,500,000

  

 

ל לדמי השכירות ואת חלק "יש להסדיר בהסכם את זכות החכ: המלצה  - 

 . ס בדמי השכירות"מתנ/העירייה

במידה . דמי השכירות אינם מצדיקים שינויים : 11/128/ל מיום "תגובת מנהלת החכ

גביית התשלומים מטופלת ונעשית . גדלו ניתן יהיה לבחון החלוקה מחדשודמי השכירות י

 .באופן שוטף

 

 .יש להקפיד על קבלת התשלומים כמוגדר בחוזה: המלצה  - 

  

 

 תשלום חשמל  5.3.3

 

השוכר מתחייב לשאת בכל המיסים והתשלומים החלים על , על פי הסכם השכירות 

  .אגרת שלטים, חשמל ,מים, ארנונה:  לרבות , ולסלקם במועדםמחזיק בנכס 

 

השוכר , לשלם תשלומי חשמל במועדם - בניגוד להתחייבות השוכר בהסכם : ממצא  - 

ס ועורך דינו "קיימת התכתבות מול מנהל המתנ. אינו משלם את תשלומי השכר כנדרש

 .מול השוכר
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ל לחלט ערבות השוכר בגובה מבנק לאומי עקב אי "ביקשה החכ 14/2/2010בתאריך  - 

 . ההוראה בוטלה באותו היום עם תשלום החוב על ידי השוכר, תשלום חשמל

 

 רישוי עסקים 5.3.4

 

  .לא יהיה ניתן להפעיל את המיזם לפני שניתן לו רישיון עסק כדין, על פי ההסכם

 

השוכר , בניגוד לסעיף המגדיר כי הפעלת המיזם מותנית ברישיון עסק כדין: ממצא  - 

ור רואה חשבון כי החל פעילות עסקית קיים איש. החל להפעיל את העסק ללא רישיון

 .ם שהוא מוקדם לתאריך קבלת הרישיוןביום מסוי

 

אלא רק לאחר התראה  ,השוכר לא החל בבקשה למתן רישיון , בניגוד לחוק: ממצא  - 

גם זאת נעשה רק לאחר יותר משנתיים לאחר  .אחראי רישוי עסקיםלפני משפט של 

 . ל"חתימת החוזה עם החכ

  

 ארנונה 5.3.5

 

החוב הכולל של השוכר לעיריית ערד בגין תשלומי ארנונה ואחרים עומד בתאריך סיום הביקורת 

החוב בגין שטחי המוזיאון . חלקו הועבר לטיפול משפטי, סכום של מאות אלפי שקלים על

  ".חוב במחלוקת"להלן , והתבליט לא הועבר להליך משפטי

  

שאין לעכב גביית סכום ארנונה  בניגוד לעיקרון אשר נקבע בחקיקה ובפסיקה: ממצא  - 

מועצה ' מ נ"רותם אימפרט נגב בע 11764/97ש "ב' המ: ראה בין היתר (שבמחלוקת 

העירייה בחרה שלא להעביר את החוב , )1596עמוד ) 2(98תקדין מחוזי , אזורית תמר

 . שבמחלוקת לטיפול עורך הדין

 

קיימת , די מחלקת הגביההשוכר אינו משלם את חיובי הארנונה כפי שמוצאים לו על י

ש זאת החל "התכתבות ענפה בנושא החובות כולל התראות בדבר חילוט ערבות ופניה לבימ

וזאת רק לחלק מהחוב רק בחודש (אך בפועל הועבר הטיפול בחוב לעורך דין ,  2/2010מחודש 

, כמו כן התקיימו ישיבות רבות עם גופים שונים בעירייה בהם הגיעו להסכמות , )4/2011

  .השוכר לא עמד בסיכומים באופן קבוע

  

למרות שהשוכר באופן קבוע לא עומד בסיכומים עימו לסגירת חובו לעירייה : ממצא  - 

הועבר , 2009זאת כבר משנת , ולמרות היסטוריה של החלפת המחאות והמחאות חוזרות

 .2011רק חלק מהחוב של השוכר לטיפול עורך דין רק בתחילת שנת 
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אינו סביר לאור התנהלות , בהפניית חוב השוכר לטיפול עורך דיןהשיהוי : ממצא  - 

בנוסף גובה החוב הקיים היום מטיל ספק על אפשרות קיום העסק לאחר . החייב

 .תשלומו

  

 

שכאשר , )או בסכום או בחודשי חוב(יש לקבוע קריטריונים לגבי היקף חוב : המלצה  - 

  .רך דין באופן אוטומטיחייב מגיע לקריטריון שנקבע יופעל הליך הפניה לעו

  

 תמצית מנהלים .6

  

  . מטרת ההתקשרות עם השוכר היתה החייאת מרכז המבקרים שהיה פעיל בעבר במתחם

אין אפשרות לתייר אשר , מסעדה-אלא בר, בפועל לא קיימת כיום במתחם פעילות מרכז מבקרים

  . מעוניין במידע תיירותי לקבל זאת במקום

זאת , ק בבקשה מפורשת של תיירתחם סגור באופן רגיל ונפתח רכמו כן המוזיאון הנמצא במ

  .כאשר אין כל שילוט לגבי המצאות המוזיאון בתוך מתחם המסעדה

גם לאחר שלוש שנות פעילות , מאות אלפי שקלים חובות בגין ארנונההשוכר חייב לעיריית ערד 

  .לא הגיעו העירייה והשוכר להסכמה בדבר חיוב הארנונה הנכון למתחם

  

  –ממצאים בעניין התנהלות העירייה 

ל מבנה שאינו שלה ושאין לה "נמצא כי העירייה חרגה מסמכותה והעבירה לניהול החכ .1

 ).הסוכנות היהודית(אף הרשאה או חוזה מסודר מול הבעלים של המבנה 

ל לניהול מרכז המבקרים לאחר "נמצא כי העירייה אישרה בדיעבד והסמיכה את החכ .2

 .חוזה עם השוכר נחתםל חתמה על "החכש

אלא באיחור , נמצא כי העירייה לא העבירה את חובות השוכר בארנונה לטיפול משפטי .3

 .ניכר

למרות , נמצא כי העירייה לא מנהלת כל מעקב אחר האינוונטר של אוצר העתיקות .4

 .התחייבותה לרשות העתיקות

  

  –ל "ממצאים בעניין התנהלות החכ

 .מו בוצעו בניגוד לחוקנמצא כי ניהול המכרז ואופן פרסו .1

, נמצא כי ההסכם הסופי שנחתם מול השוכר לא קיבל את אישור היועץ המשפטי לעירייה .2

 .ל"או כל יועץ משפטי אחר מטעם החכ

ל החלה לפעול בנושא מרכז המבקרים ללא כל הרשאה כתובה של "נמצא כי החכ .3

 .ולכל הפחות התרשלה בדבר בדיקת הזכות להשכיר את המבנה, העירייה

ל ולא נדון "אינו מתועד בחכ, מ לאחר ביטול המכרז"נמצא כי כל נושא ניהול מו .4

תפירת "דבר המעלה חשש לאי שקיפות ואף ל, ל"בפרוטוקולים המצויים ברשות החכ
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לאור השוואת החוזה שנחתם מול החוזה המקורי של המכרז והצהרת זאת גם , "מכרז

 .ל בדבר קיום הפרויקט"הכוונות של העירייה והחכ

גם , נמצא כי ההסכם שנחתם עם השוכר נחתם לכאורה ללא כל סמכות ובניגוד לדין  .5

 .מבחינת הבעלות על המתחם וגם מבחינת תקופת השכירות בפועל

דבר עם (נמצא כי אין כל פיקוח על השוכר לא בתחילת התהליך לאימות גובה ההשקעה  .6

 .כמתחייב מהחוזה, החזקתוולא באופן שוטף לגבי ניהול המרכז ורמת ) משמעויות לעתיד

  

 

  :המלצות 

 .בליווי משפטי ראוי, לעתיד יש לנהל מכרזים על פי חוק ללא יוצא מהכלל .1

 .מור תיעוד מתאיםשלמלאה ו יש לנהל מכרזים בשקיפות .2

מומלץ לקבוע קריטריונים אובייקטיביים ומדידים גם בנושא תנאי הסף וגם בנושא  .3

 .הערכת הצעה במכרז

 .2012ול משא ומתן לגבי תקופת השכירות השנייה מיד בתחילת שנת כנס לניהימומלץ לה .4

מומלץ לפנות ליועץ המשפטי של העירייה על מנת לברר את האפשרויות העומדות בפני  .5

. והמשמעויות הכספיות בכל אופציית פעולה, אי המשך הסכם השכירות /ל להמשך"החכ

  .השכירות גבוה ככל האפשרובעיקר לשם העלאת דמי 
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  ביקורת בנושא

 
  

 מתחם בריכות השחייה העירונית ברחוב
או  " הקאנטרי קלאב" –להלן (עיינות בערד 

  ")הקאנטרי"
  
  

  

למרות עמדת , הביקורת בנושא הקאנטרי לא אושרה לביקורת גישה למסמכים מסוימיםבמהלך 

  . סוי על פי דיןכולל מידע ח ,הביקורת כי על פי פקודת העיריות יש להציג בפני הביקורת כל מידע

יחולו על מבקר העירייה המגבלות הקבועות בחוק , על פי הפקודה במקרה של מידע חסוי על פי דין

  .  החלות על המורשים לטפל באותו מידע

  

תיקי עובדי הקאנטרי , רדל החברה הכלכלית המנהלת את הקאנטרי עבור עיריית ע"לדעת מנכ

הינם , במכון כושרלהתאמן של מנוי רפואית  תעודה רפואית המאשרת את כשירותו מבחינהו

  . מסמכים שלא ניתן להעביר למבקר העירייה

  

עד למועד סגירת דוח הביקורת לא סופקה חוות דעת משפטית , ל פנתה לייעוץ משפטי"המנכ

כי התקבלה חוות דעת היועץ המשפטי  25/3/2012ל במכתבה מיום "למרות טענת המנכ ,בנושא

  . בעל פה והתבקשה חוות דעתו הפעם בכתב

  

', ונספח ב' נספח א(ותשובת הביקורת  25/3/2012ל החברה הכלכלית מיום "ב מכתבה של מנכ"מצ

  ).בסוף דוח זה

  

ל בדבר "טענות המנכ. פתע בכל נושאבסמכות מבקר העירייה לערוך ביקורת , לדעת הביקורת

במיוחד כאשר המסמכים שנדרשו לא מצריכים , דרישת מסמכים בהתראה קצרה אינה רלוונטית

  .שהם נמצאים ברשות הקאנטרי או שלאמהסיבה הפשוטה שאו כל הכנה מוקדמת 

  

ל "של מנכ הביקורת רואה באופן ההתנהלות, נושאלהסדרת הראש העירייה  חלטתלמרות ה

  . בזמן סביר הוזכרעל קבלת חוות הדעת שה עומדתלא ראויה בעבודת המבקר ו ל התערבות"החכ

  

  .לאחר הסדרת הנושא יועבר דוח ביקורת מיוחד לראש העירייה ולועדת הביקורת
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  במועצה הדתיתביקורת 
  

  תוכנית הבראה ושכר–בנושא 
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 רקע –כללי  .1

  

, )נוסח משולב(שירותי הדת היהודיים "הוקמה מכוח חוק , ")המועצה"להלן (המועצה דתית ערד 

  .1971א "תשל

  . המועצה פועלת בתחום השיפוטי של עיריית ערד

בית , הפעלת מקוואות, המועצה מטפלת בכל נושאי הדת בתחומי העירייה כולל העסקת רבנים

  .כשרות ותרבות תורנית, נישואין, עלמין

היא מנוהלת על ידי הממונים מר חיים ברודזיק כממונה בעל לכן ה נבחרת ומועצ קיימתבעיר לא 

  .ד ישראל קינן כממונה נוסף"ועו, זכות הכרעה

  

מהרשות המקומית ומהכנסות , מקורות ההכנסה של המועצה הדתית הם ממשרדי ממשלה

  ).'נישואין וכד, טהרת המשפחה, משירותי קבורה(עצמיות 

הדת ולפיו יש אפשרות בידי ועדה מקצועית המורכבת מנציגי משרד  תוקן חוק שירותי 2009בשנת 

הפנים והמשרד לשירותי דת ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לשנות את החלוקה , האוצר

 60%לבין הרשות המקומית שעמדה עד אז על ) המשרד לשירותי דת(התקציבית בין הממשלה 

  .לכל צד 50%בה תחולק נקבע כי ההקצ 2011בשנת . מהממשלה 40%- מהרשות ו

) גובה התמיכה נקבע בחוק וחובה להעבירה(אותו מעבירה העירייה למועצה  והסכוםמאחר 

קיימת למבקר העירייה הזכות והחובה לבקר את המועצה , מתקציב המועצה 10%מהווה מעל 

  .בחרתי לרכז את הביקורת השנה ביישום תוכנית ההבראה של המועצה .הדתית

  

להלן (והמשרד לשירותי דת המועצה על תוכנית הבראה מול משרד האוצר  חתמה 2009בשנת 

  .")המשרד"

, בתוכנית ההבראה שהוכנה על ידי המועצה בשיתוף עם רואה חשבון מלווה שמונה על ידי המשרד

מתחייבת הממשלה להעביר למועצה כספים לאיזון גירעונות העבר מחד ואילו המועצה הדתית 

  .בצורה מאוזנת מאידךמתחייבת להמשיך לפעול 

, ובנוסף הלוואה בסכום זהה₪  860,000 - במסגרת תוכנית ההבראה קיבלה המועצה מענק של כ

  .₪מליון  1.7 -כ -כ סכום לסגירת חובות עבר "סהב

אשר מפקח באופן שוטף אחר ההוצאות , מונה למועצה רואה חשבון כחשב מלווה, כמו כן

  . נית ההבראההכספיות השוטפות ועל עמידה בתנאי תוכ

  

  :המקורות הכספיים של המועצה הם 

 .הקצבות המשרד לשירותי דת .1

 ).סכום המוגדר בחוק(הקצבות עיריית ערד  .2

 ).'כשרות וכד,רישום נישואין, מקוואות , קבורה(הכנסות עצמיות מפעילות  .3

  

, )כולל תשלום פנסיה תקציבית(ההוצאה המשמעותית של המועצה בכל שנה היא עבור שכר 

  . מסך הוצאות המועצה 80% -וה כומהו
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 מטרות הביקורת .2

 

 .2009בדיקת עמידת המועצה בתוכנית ההבראה שנחתמה מול משרד האוצר בשנת   .א

תוכנית הבראה מול דוחות כספיים מבוקרים לשנים בדיקת נושא תשלומי השכר    .ב

2009-2010. 

 .31/12/2011ים ומוסדות נכון ליום בדיקת נושא חובות השכר של המועצה לעובד  .ג

 

 

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  :בין השאר הביקורת כללה 

  

 .נית ההבראה שנחתמה עם משרד האוצרבחינת הסכם תוכ .1

 .2007-2010בחינת וניתוח דוחות כספיים לשנים  .2

 .6/2010,12/2010,6/2011לחודשים סקירת תלושי שכר   .3

 .יתרות חובה לעובדים ומוסדות שכרבחינת  .4

  

 .הממונה על המועצה הדתית  -ק 'ם ברודזחיימר  ראיון עם 

  

באספקת הסברים ממצים , ר המועצה במהלך הביקורת"לחיוב את התנהלות יוברצוני לציין 

 . ובהירים ובהעברת כל המסמכים שנדרשו על ידי הביקורת בטווחי זמן קצרים במיוחד
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 עיקרי הממצאים .4

  

 1.5- כ( 2009-2010נים שנותרו בקופת המועצה בש גבוהיםלאור העודפים ה: ממצא  - 

חלק להחזר המדינה שיכול להתבטא בדרישת לכאורה  עולה סיכון, )₪מיליון 

 . מהכספים שהועברו לתוכנית ההבראה מאחר ולא היה בהם צורך

 

  :ת המועצה תגוב

אולם בפועל הגירעון הנצבר ₪ מיליון  1.731תוכנית ההבראה אכן נבנתה על גירעון של   .1

 .₪מיליון  4.871ל לתאריך התוכנית עמד ע

 2.508לבין הגרעון המצטבר נבע בעיקרו מסכום של , )1.731(הפרש בין הגרעון לכיסוי  .2

שהיו אמורים להיות בקופת המועצה לטובת הוצאות הפיתוח של המועצה ובשל ₪ מיליון 

 .המצב הכספי הקשה של המועצה בשנים עברו נוצלו כספים אלו לפעילות שוטפת

האוצר לממן במסגרת התוכנית את הגרעון בקרנות הפיתוח וכן כמדיניות סרב משרד  .3

 .נהגה הוועדה במועצה הדתית בערד

מדיניות זו לא פתרה את הגרעון הקיים ועל כן הממונים על המועצה עושים ככל יכולתם  .4

 .לצמצם בהוצאות השוטפות כדי להחזיר כספים לטובת קרנות הפיתוח

שנת יתוח ולפי התוכנית אמורים לעבור בפמהשוטף ל₪ אלף  550הועברו  2010בשנת  .5

 .₪אלף  650 - כ 2011

למועצה הדתית בערד  אין בפועל עודפים מאחר : לסיכום הממצאים הנוגעים לעודפים .6

מתוכננות  2012לשנת (וכספים אלו מוזרמים לקרנות הפיתוח לביצוע עבודות פיתוח 

  ).נות אלהכשחלק מהמימון מגיע מקר₪ עבודות פיתוח של כשלושה מיליון 

  

חלק מהגירעון שזוהה על ידי בוני תוכנית ההבראה מתוך הדוחות הכספיים : ממצא  - 

במהלך שנת . היה חוב למס ההכנסה, ₪ מיליון  1.7 - בסך כ 2006-2007לשנים 

סכום מהחוב בוטל , עקב הגעה להסדר בנושא החוב וביטול הריביות והקנסות 2009

 . לה המועצה כספים בהסדר ההבראהסכום אשר עליו קיב. ₪ 740,000 - של כ

  

 

למרות התחייבות המועצה לצמצום עלויות השכר במגזרים בהם זוהו : ממצא  - 

 .2009-2010לא תוקנו החריגות בשנים , חריגות

החריגות בשכר ובאחוזי המשרה הינם עודף שולי בהשוואה לכלל : תגובת המועצה 

 .ותכמו כן המועצה פועלת בצמצום הוצאות כללי. התקנים
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 פרוט הממצאים .5

  

 – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

עמידת המועצה בתוכנית ההבראה שנחתמה מול משרד  בדיקת

 .2009האוצר בשנת 

  

  בניית תוכנית הבראה 5.1.1

  

הרשות לשירותי דת בשיתוף עם משרד האוצר החליטו להקצות תקציבים לעזרת המועצות 

  .הדתיות המצויות בקשיים כלכליים

רואי חשבון אשר בשיתוף עם המועצות הדתיות בנו את טבלת התוצאות הכספיות  לשם כך מונו

  ). מסיבות שונות(של המועצה הדתית וזיהו את החובות שנצברו לאורך השנים 

כמו כן נבחנה ההתנהלות השוטפת של המועצה הדתית על פי קריטריונים אחידים שנקבעו ברשות 

המשרות ואחוזי המשרות שעל פי הממוצע מספקות  בהתאם לפעילות המועצה נבנו(לשירותי דת 

  ).את המענה השירותי שבאחריות המועצה

  

העלו את הנקודות ) 2006-2007לשנים (בחינת הנתונים הכספיים של המועצה הדתית בערד 

  :הבאות

המועצה פעלה בהתאם לקריטריונים האחידים הארציים זאת , בנושא כוח אדם ושכר .1

  . בהם זוהה עודף בכוח אדם, שרות ומזכירותהכ, למעט במגזר הנישואין

 .נמצא כי המועצה פועלת כמקובל ללא חריגות מהותיות, בנושא הוצאות תפעוליות  .2

  .'תביעות וכד, הכולל חובות למוסדות, ₪ מליון  1.7-נמצא גרעון לכיסוי בסך כ .3

  

  

  תוכנית ההבראה שנחתמה 5.1.2

  

על תוכנית  2009ל המועצה באמצע שנת לאור הממצאים שפורטו בפרק לעיל חתם הממונה ע

  . לשירותי דת והמשרדהבראה מול משרד האוצר 

  

₪  860,000-ירותי דת התחייבו להעביר מענק חד פעמי למועצה בגובה כ האוצר והרשות לשמשרד 

החזרי ההלוואה יועברו למועצה באופן שוטף עם הגעת זמן ( זההוכן לערוב להלוואה בסכום 

אלה מטרתם לכסות את הגירעונות הנצברים של המועצה משנים קודמות וכן סכומים  ).רעונםיפ

הידועה לתאריך , להוות כיסוי לכל תשלום צפוי עקב תביעה זו או אחרת  ברמת ודאות גבוהה

כמו כן קיימת אפשרות לעדכון הסכומים במקרה של הוצאה בלתי צפויה שלא . חתימת התוכנית

  .הסכםנחזתה או טרם הבשילה בעת עריכת ה
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כחלק מאיזון התקציב , בתמורה התחייבה המועצה לקיים תקציב מאוזן מחתימת ההסכם והלאה

כמו כן מצופה  . במגזרים בהם זוהו חריגות, התחייבה המועצה לצמצם בעלויות השכר השוטפות

, מס הכנסה(ספקים או מוסדות שונים , מהמועצה שלא ליצור חובות חדשים בין מול עובדים

  ).'ביטוח לאומי וכד, קופות גמל

  

במקביל מונה רואה חשבון בתפקיד חשב מלווה אשר ילווה את המועצה ויאשר כל הוצאה כספית 

  .בשיתוף עם שני הממונים שהוזכרו לעיל, כמורשה חתימה בבנק ועל המחאות המועצה

  

  

  יישום תוכנית ההבראה במועצה 4.1.3

  

תוכנית ההבראה מאחר וסיימה עמדה המועצה ב 2009,2010על פי תוצאות הפעילות לשנים 

  . לעומת דרישה של איזון תקציבי בלבד בתוכניות ההבראה, בעודפים תקציביים

  

  :השוואה לפי ריכוזים תוכנית הבראה מול ביצוע 

לפי  2010  שנה/סעיף

. צפי ת

  הבראה

2010 

  בפועל

  הפרשים

2010  

לפי  2009

. צפי ת

  הבראה

2009 

  בפועל

  הפרשים

2009  

  51,689     1,165,820  1,114,131  731,522     1,845,653  1,114,131  הכנסות עצמיות

  73,780  2,450,470  2,376,690  290,593     2,667,283  2,376,690  הכנסות מוסדיות

הכנסה לכיסוי 

  פ"גרעון נצבר וח

        
229,236  

      
62,826  

  
)166,410( 

  
 178,259  

  
 735,481  

  
   557,222  

  682,691   4,351,771  3,669,080  855,705    4,575,762  3,720,057  כ הכנסות"סה

       הוצאות שכר
2,880,144  

 
2,965,287  

  
  85,143  

  
 2,880,144  

  
 2,990,628  

  
 110,484  

          הוצאות לפעולות
610,677  

    
828,118  

  
 217,441  

  
  610,677  

  
  594,356  

  
)16,321( 

צאה מותנה הו

  מימון ואחרות

        
229,236  

  
)654 ( 

  
)229,890( 

  
 178,259  

  
)5,540( 

  
 )183,799( 

 )89,636(    3,579,444  3,669,080  72,694    3,792,751  3,720,057  כ הוצאות"סה

  772,327      772,327   -   783,011    783,011  -   לשנה) גרעון(עודף 

  

  ).₪ 550,000הועבר (לקרנות פיתוח לפני העברה (*)  

- מהסכום ב 3פי (₪  300,000לאחר עדכון חבות הפיצויים לנבחרי המועצה בסכום מעל (**) 

2008 .(  

בעבור פיצויים לכל שנת , העדכון נובע מעדכון הפרשה לכבוד הרב הראשי : הבהרת המועצה 

  .שנים 35עבודה שמעל 
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 1.5- כ( 2009-2010קופת המועצה בשנים שנותרו ב גבוהיםלאור העודפים ה: ממצא  - 

חלק להחזר המדינה שיכול להתבטא בדרישת לכאורה  עולה סיכון, )₪מיליון 

 . מהכספים שהועברו לתוכנית ההבראה מאחר ולא היה בהם צורך

 

  :ת המועצה תגוב

אולם בפועל הגירעון הנצבר ₪ מיליון  1.731תוכנית ההבראה אכן נבנתה על גירעון של   .1

 .₪מיליון  4.871התוכנית עמד על  לתאריך

 2.508לבין הגרעון המצטבר נבע בעיקרו מסכום של , )1.731(הפרש בין הגרעון לכיסוי  .2

שהיו אמורים להיות בקופת המועצה לטובת הוצאות הפיתוח של המועצה ובשל ₪ מיליון 

 .המצב הכספי הקשה של המועצה בשנים עברו נוצלו כספים אלו לפעילות שוטפת

ניות סרב משרד האוצר לממן במסגרת התוכנית את הגרעון בקרנות הפיתוח וכן כמדי .3

 .נהגה הוועדה במועצה הדתית בערד

מדיניות זו לא פתרה את הגרעון הקיים ועל כן הממונים על המועצה עושים ככל יכולתם  .4

 .לצמצם בהוצאות השוטפות כדי להחזיר כספים לטובת קרנות הפיתוח

שנת יתוח ולפי התוכנית אמורים לעבור במהשוטף לפ₪ אלף  550הועברו  2010בשנת  .5

 .₪אלף  650 - כ 2011

למועצה הדתית בערד  אין בפועל עודפים מאחר : לסיכום הממצאים הנוגעים לעודפים .6

מתוכננות  2012לשנת (וכספים אלו מוזרמים לקרנות הפיתוח לביצוע עבודות פיתוח 

  ).מימון מגיע מקרנות אלהכשחלק מה₪ עבודות פיתוח של כשלושה מיליון 

  

חלק מהגירעון שזוהה על ידי בוני תוכנית ההבראה מתוך הדוחות הכספיים : ממצא  - 

במהלך שנת . היה חוב למס ההכנסה, ₪ מיליון  1.7 - בסך כ 2006-2007לשנים 

סכום מהחוב בוטל , עקב הגעה להסדר בנושא החוב וביטול הריביות והקנסות 2009

 . ם אשר עליו קיבלה המועצה כספים בהסדר ההבראהסכו. ₪ 740,000 - של כ

  

 

למרות התחייבות המועצה לצמצום עלויות השכר במגזרים בהם זוהו : ממצא  - 

 .2009-2010לא תוקנו החריגות בשנים , חריגות

החריגות בשכר ובאחוזי המשרה הינם עודף שולי בהשוואה לכלל : תגובת המועצה 

 .ום הוצאות כלליותכמו כן המועצה פועלת בצמצ. התקנים
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בדיקת תשלומי השכר תוכנית  -2מטרת ביקורת מספר  5.2

2009-הבראה מול דוחות כספיים מבוקרים לשנים 

2010. 

  

 2009,2010להלן השוואה בין צפי תוכנית ההבראה לבין תוצאות הפעילות בפועל לשנים  5.2.1

  : בחלק השכר

  

לפי  2010  שנה/סעיף

. צפי ת

  הבראה

2010 

  בפועל

  שיםהפר

2010  

לפי  2009

. צפי ת

  הבראה

2009 

  בפועל

  הפרשים

2009  

  )117,245(  1,187553  1,304,798  )438,483(  866,495  1,304,978  רבנות ונישואין

  82,678   214,498  131,820  64,689   196,509  131,820  כשרות

  67,931   300,727  232,796  )8,904(  223,892  232,796  קבורה

  9,890   269,591  259,701  53,615  313,316  259,701  טהרת המשפחה

  20,359   327,148  306,789  131,143  438,022  306,879  הנהלה

  46,961   691,111  644,150  282,903  927,053  644,150  גמלאים

  110,484   2,990,628  2,880,144  85,143  2,965,287  2,880,144  כ"סה

  

לא התקיים , יות השכר במגזר הכשרותבניגוד להתחייבות המועצה לצמצום עלו: ממצא  - 

 . צמצום בפועל

הצמצום שהתבקש הוא מינורי לתוכנית ההבראה בכללותה מחד : תגובת המועצה 

המועצה עושה מאמצים לשלבו בפעילויות נוספות כדי לא . ומכסימלי לעובד מאידך

יצוין כי מאז תחילת התוכנית משק הכשרות מתנהל רובו . להקטין את אחוז משרתו

 .ככולו כמשק סגור

 

לא התקיים , ההנהלהבניגוד להתחייבות המועצה לצמצום עלויות השכר במגזר : ממצא  - 

- בכ  2009עלו אף מעבר לעלותן בשנת  2010והוצאות שכר ההנהלה בשנת  צמצום בפועל

33%. 

לגבי . השינוי המהותי הוא בשינוי השכר הממונה על פי אישור: תגובת המועצה 

רה זה השינוי הוא מזערי לגבי תוכנית ההבראה בכללותה ומהותי המזכירות גם במק

 .מאוד לגבי העובדת

 

  

 

יש לבדוק עמידת מצבת כוח האדם במועצה בקריטריונים שהוגדרו בתוכנית : המלצה  - 

 . ההבראה



 

126 

 

 

  

  .2011/2010,6/2010,121/סקירת מדגם תלושי שכר לחודשים    5.2.2

  

עולה כי ככלל לא היו  1/2010,12/2010,6/2011 מתוך בחינת מדגם תלושי השכר לחודשים  

  . שינויי שכר מהותיים לאורך התקופה לעובדי המועצה   

  

יתרות החופשה והמחלה נמצאות בבדיקה ואינן "על כל תלושי השכר מופיע כיתוב כי   

  ".תקינות  

לביקורת תלושים בטווח של שנה וחצי ועדיין לא (מן הראוי כי הבדיקה תסתיים בהקדם   

  ). הסתיימה הבדיקה  

  

תואמים למוגדר בצו , ממדגם הביקורת עולה כי תשלומי ההבראה לעובדים שנבדקו  

הן מבחינת התעריף המשולם ליום והן , ההרחבה הן מבחינת מספר הימים המשולמים  

  .מבחינת חלקיות התשלום במקרה של חלקיות משרה  

 

של  בדיקת נושא חובות השכר -3מטרת ביקורת מספר  5.3

 .2011/1231/המועצה למוסדות נכון ליום 

  

  

 מס הכנסה 5.3.1

 

, הביקורת ביקשה לאמת כי התשלומים למס הכנסה בעבור העובדים וכן עבור מס שכר

  .משולמים במועדם ולא יוצרים חוב מול רשות המיסים

נמצא כי השוברים משולמים ,  8-12/2011למס הכנסה ניכויים לחודשים 102נבדקו טופסי 

   .במועדם

  .2009-2010כמו כן הוצג לביקורת אישור תשלום קנסות בגין הגשת דוחות באיחור לשנים 

  

 

 ביטוח לאומי 5.3.2

 

הביקורת ביקשה לאמת כי התשלומים לביטוח לאומי בעבור חלק העובדים ובעבור חלק 

  .משולמים במועדם ולא יוצרים חוב מול המוסד לביטוח לאומי, המעביד

נמצא כי השוברים ,  8-12/2011מי ניכויים לחודשיםלביטוח לאו 102נבדקו טופסי 

  . משולמים במועדם
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 קופות גמל 5.3.3

 

פיצויים , עבור פנסיה(הביקורת ביקשה לאמת תשלומים שוטפים לקופות הגמל השונות 

  ). והשתלמות

ממצאי מדגם הבדיקה לא חשפו , 2011הועברו לביקורת אישורי קופות לתשלומים לשנת 

למעט חודש אחד בו לא הועבר כסף לחלק . לקופות השונותהותי מאי תשלום כרונולוגי 

  .לכל שאר הקופות הועברו כספים בכל חודש, מהקופות והושלם בחודש שלאחריו

  

המועצה מעבירה את התשלומים לסוכנות הביטוח בזמן והעיכוב נבע : תגובת המועצה 

  .מבעיה אצלם

  

בהשוואה לתלוש השכר של , קופההביקורת לא בחנה את נכונות הסכומים שהופרשו לכל 

  .העובדים

  

  

 תמצית מנהלים .6

  

בשנת , חתמה על תוכנית הבראה מול המשרד לשירותי דת ומשרד האוצר המועצה הדתית לערד

  .₪מיליון  1.7 -במסגרת התוכנית הוגדר הגרעון הנצבר של המועצה בגובה של כ. 2009

  

  . וכן הלוואה בסכום דומה₪ ליון מי 0.86-בעבור כך קיבלה המועצה מענק חד פעמי בסך כ

מנגד התחייבה המועצה לצמצם בחלק מהמשרות במועצה מאחר ואלה חרגו מקנה המדד 

כמו כן התחייבה המועצה לשמור על תקציב מאוזן ולא . שנקבע לפעילות הקיימת במועצה

  .לצבור חובות חדשים

  

  :ממצאי הביקורת 

  

בפועל הסתיימו שנים (ל תקציבי מאוזן בתנאי של ניהו 2009-2010המועצה עמדה בשנים  .1

 ).בעודפים ניכרים 2009,2010

 

 . המועצה לא עמדה בתנאי של צמצום המשרות במגזרים השונים .2

החריגות בשכר ובאחוזי המשרה הינם עודף שולי בהשוואה לכלל : תגובת המועצה   

  .כמו כן המועצה פועלת בצמצום הוצאות כלליות. התקנים  

 

 .בגין הוצאות שכר 2011לא נוצרו חובות חדשים מהותיים בשנת , רתעל פי מדגם הביקו .3
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מכאן , לא התממש בחלקו במציאות, הגרעון שזוהה בזמן יצירת תוכנית ההבראה, בפועל .4

  :תגובת המועצה . קיימת סכנה כי המשרד לשירותי דת ומשרד האוצר ידרשו החזר כספים

למועצה הדתית בערד  אין בפועל : הממצאים הנוגעים לעודפיםלגבי ת המועצה תגוב  

 2012לשנת (עודפים מאחר וכספים אלו מוזרמים לקרנות הפיתוח לביצוע עבודות פיתוח   

  ).כשחלק מהמימון מגיע מקרנות אלה₪ מתוכננות עבודות פיתוח של כשלושה מיליון   

  

  

  

  : המלצות 

 .טייםמומלץ להסדיר את נושא כספי תוכנית ההבראה מול משרדי הממשלה הרלוונ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

 

עונה , מומלץ לוודא כי מצבת כוח האדם הקיימת ברמת הפעילות הנוכחית של המועצה -

 .על הקריטריונים שנקבעו ברמה ארצית
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