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  לכבוד 

  ראש עיריית ערד  –עו"ד ניסן בן חמו 

  

  . 2018הריני מתכבד להגיש את דוח מבקר העירייה לשנת 

מבקר העירייה פועל מכוח פקודת העיריות המגדירה את מעמדו, תפקידו, ודרכי עבודתו. בין שאר 

  המטלות המוגדרות בפקודה נמנות גם הפעולות הבאות : 

לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר   .א

 המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.  

 לבדוק את פעולות עובדי העירייה.  .ב

לבדוק את מערך הבקרה בעירייה המבטיח פעולה על פי הוראות כל דין, טוהר מידות   .ג

 ועקרונות יעילות וחיסכון.

  לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ואת דרכי החזקת הכסף והרכוש של העירייה.  .ד

  

ועצה הדתית שבתחום העירייה וגם לגבי כל גוף בו תמיכת העירייה היא הביקורת תחול גם על המ

  בגובה עשירית ומעלה מתקציב הגוף וכן בגופים בהם העירייה משתתפת במינוי הנהלתם.

  

  נושאי הביקורת הינם :

 על פי שיקול דעתו של המבקר.  .א

 על פי דרישת ראש הרשות לבדיקת עניין פלוני.  .ב

  ביקורת (עד שני נושאים בשנה). הוועדה לענייניעל פי דרישת   .ג

  

בדיקת הרישומים במערכות המחשוב של העירייה וכן מסמכים אחרים, נעשו לפי שיטות ובהיקף 

שמצאתי לנכון תחת מגבלות הזמן שהוקדש לביקורת זו בתוכנית הביקורת השנתית, ובהעדר 

הלת העירייה) ומטבען משאבים לביצוע סקר סיכונם מקיף (לא בוצע מעולם סקר סיכונים על ידי הנ

  אינן מיועדות לגלות את כל הליקויים בבקרה הפנימית או אי סדרים אחרים. 

  

ההמלצות הכלולות בדוח הביקורת הן פועל יוצא של ממצאי הביקורת כפי שמוצגים בדוח 

הביקורת. חלק מההמלצות אינו כולל הערכה של עלות מול תועלת. הערכה זו צרכה להיעשות על 

  צוות תיקון הליקויים של העירייה.ידי 

  

מטבע הדברים מצטמצמות הערותיי בציון הליקויים ובהצעת דרכים לשיפור נהלים, ואין הן 

מתייחסות לצדדים החיוביים של ביצוע העבודה. ברצוני להודות לכל הגורמים שעימם הייתי בקשר 

  על שיתוף הפעולה.

  בכבוד רב,       

  

  העירייה רו"ח, מבקר  –שי אהרונוף 
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 רקע  –כללי  .1

 

נושא האתיקה בארגונים מתפתח זה מספר עשורים, הניסיון מלמד כי ארגון המקיים ומטמיע קוד 

רווח בארגון עסקי או איכות שירות בארגון אתי ראוי, מעלה את סיכוייו להצלחה (בין אם זה 

ציבורי), מונע נורמות התנהלות פסולות ומגביר את שלטון החוק והאחריות הסביבתית. ברשויות 

מקומיות קוד אתי רלוונטי הן לראש העירייה, נבחרי הציבור, עובדי העירייה, ספקי העירייה, 

  והתושבים.

  

  וד אתי לנבחרי ציבור: מפרט בנושא ק 2016דוח מבקר המדינה משנת 

נבחרי הציבור חבים חובת נאמנות לציבור, ונדרשת מהם התנהגות שהולמת את תפקידם. הגבלות 

בתחומים הנוגעים לפעילות הנבחרים וכללי התנהגות הנדרשים מהם נקבעו בכמה חוקים, בכללים 

  לניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות ובפסיקות בתי המשפט.

גיבש צוות בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מתווה מסכם להחלת כללי  2010ינואר ב

אתיקה על נבחרים בשלטון המקומי. במסגרת המתווה הוצע להקים מערך משולב של שלוש ועדות 

 –(ועדת אתיקה, ועדה ממיינת וועדה מייעצת) שיעסקו בעניין הדין האתי של מבחרי הציבור (להלן 

  "המתווה").

משך השנים הצטברו עדויות לקיומם של דפוסי פעילות פסולים ברשויות המקומיות, וכן נחשפו ב

פרשות שחיתות שמעורבים בהן ראשי רשויות ובעלי תפקידים בכירים בשלטון המקומי. בעקבות 

צוות לבחינת דרכים לחיזוק שלטון החוק וטוהר מידות בשלטון   2014כך הוחלט להקים בשנת 

  .2014א דוח בנושא בשנת המקומי שהוצי

  

אחת ממטרות הביקורת היא להביא לקביעת נהלים והנהגת שיטות עבודה  ,על פי מבקר המדינה

שמטרתם העיקרית מניעת התהוותן של פגיעות בטוהר המידות. העדרם של תקנות, נהלים ושיטות 

ברורים ויעילים, וגם אדישות בדבר השמירה הקפדנית על קיומם, ביחוד בתחום המנהלי והנהלת 

  לפני עובד ציבור לעבירה ולמעילה באמון שהושם בו.הכספים והחשבונות, פותחים פתח 

ברשויות המקומיות האחריות להגדרת תיקון הליקויים מדוחות הביקורת היא של צוות תיקון 

בנושא תיקון ליקויים ותפקוד הצוות  2014הליקויים (ראה הרחבה בנושא בדוח המבקר לשנת 

  לתיקון ליקויים).

  

רגון ולאור התפקוד הלא מיטבי של צוות תיקון הליקויים לאור חשיבות הקוד האתי להצלחת הא

העירוני, מערך הנהלים הלא מפותח, והחוסר באמנת שירות בסיסית, כמו גם השתרשות מספר 

נורמות התנהלות בעיתיות שלא מטופלות בעירייה, בחרתי לקיים ביקורת בנושא על מנת להדגיש 

  קיום והטמעת קוד אתי בעירייה.בחשיבות האת 
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  מטרות הביקורת .2

 בחינת חשיבות נושא טוהר המידות והאתיקה בהתנהלות הרשויות המקומיות. . 1

 בחינת הפעולות שנוקטת העירייה להתנהלות אתית ובמסגרת טוהר המידות.  . 2

 

  

 היקף הביקורת .3

 הביקורת כללה בחינת נוהלי העירייה, ופעולותיה בנושא הגדרת אמנת שירות וקוד אתי. . 1

ול העירייה במקרים בהם זוהתה התנהלות החורגת מהנורמה הביקורת בחנה את טיפ . 2

 ומטוהר המידות, בין השאר דוגמאות שהועלו בדוחות מבקר העירייה משנים קודמות.

הביקורת לא כללה בחינה מעשית נרחבת של עמידת העובדים ונבחרי הציבור בכללי  . 3

 האתיקה וטוהר המידות.  

 

  

 תיאור כללי של מהלך הביקורת .4

 

הביקורת כללה בחינת הרקע התאורטי בנושא קוד אתי וטוהר המידות, במגזר הממשלתי והציבורי, 

 והשוואתו לנהוג בפועל בעיריית ערד.

  בחינת נוהלי העירייה הקיימים והפעילות בתחום גיבוש נוהלי עבודה בשנים האחרונות. 

  נוכחות בישיבות בהן נדון נושא אמנת השירות העירונית. 

צאי דוחות מבקר העירייה משנים קודמות שתיארו התנהלות בעייתית מבחינה אתית סקירת ממ

  וטוהר המידות.

  

  ראיונות עם :

  ראש העירייה. –מר ניסן בן חמו  . 1

 מנכ"ל העירייה, חבר הצוות לתיקון ליקויים שעלו בדוחות הביקורת. –מר גרי עמל  . 2

 בעירייה.מנהלת משאבי האנוש  –גברת אורנה בן יהודה  . 3
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  עיקרי הממצאים .5

 

  

בחינת משמעות וחשיבות נושא טוהר המידות והאתיקה בהתנהלות  – 1מטרת ביקורת מספר 

  הרשויות המקומיות.

  

ממצא : למרות חשיבות קיום והטמעת קוד אתי בשלטון המקומי, כפי שבאו לידי ביטוי  5.1

לחיזוק שלטון החוק וטוהר גם בדוחות מבקר המדינה וגם בדוח הצוות לבחינת דרכים 

מידות בשלטון המקומי, וגם בגין הצטברות עדויות לקיומם של דפוסי פעילות פסולים 

  ברשויות המקומיות, ופרשות שחיתות שנחשפו, בעיריית ערד לא קיים קוד אתי.

תגובת המבוקר : נושא הקוד האתי מהווה נדבך חשוב בהתנהלות העירייה ככלל ועובדיה 

יטופל במסגרת תכנית ההמראה הרשותית המתוכננת לשנים הקרובות יחד בפרט. הנושא 

 עם משרד הפנים. 

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

  מחזקת אותו, בפועל הנושא טרם טופל בעיריית ערד.

  

  

  

ות אתית ובמסגרת בחינת הפעולות שנוקטת העירייה להבטחת התנהל - 2מטרת ביקורת מספר 

  טוהר המידות.

  

בניגוד לרשויות מקומיות אחרות ולחשיבות הנהגת הקוד האתי בכל ארגון, בעיריית ערד  5.2

לא מתקיימת כל פעילות אקטיבית לקביעת נורמות התנהלות בדומה לקוד אתי, על ראש 

 הרשות המקומית, או על נבחרי ציבור, או על עובדי העירייה.

עת פעילות אקטיבית לכתיבת נהלים ארגוניים ואמנת שירות מתבצ  תגובת המבוקר :

נושא הקוד האתי יטופל במסגרת תכנית ההמראה  -לתושב. כמו כן, בהמשך לכתוב מעלה 

 הרשותית המתוכננת לשנים הקרובות יחד עם משרד הפנים.  

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

טרם טופל בעיריית ערד, לגבי נהלי עירייה החל הקוד האתי נושא  ,בפועל .ומחזקת אות

תהליך של בניית נהלים בתחום הכספי לפני מספר שנים, אך התהליך לא נשא פירות 

כמעט, ומאז הנושא לא מתוקצב ולא מטופל באופן מקצועי, לגבי אמנת שירות טרם הוגדרה 

 .2018כזו נכון לסוף שנת 

  

ממצא : תיקון הליקויים המתוארים בדוחות מבקר העירייה שבאחריות צוות תיקון       5.3

מהליקויים לא מתוקנים לאחר  80% -ל 50%הליקויים העירוני הינו לוקה בחסר (בין 

שנתיים), בניגוד למטרת הצוות שצריך בין השאר לפעול לתיקון הליקויים על ידי קביעת 

העיקרית מניעת התהוותן של פגיעות בטוהר  נהלים והנהגת שיטות עבודה , שמטרתם
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המידות. על פי מבקר המדינה העדרם של תקנות, נהלים ושיטות ברורים ויעילים, וגם 

אדישות בדבר השמירה הקפדנית על קיומם, ביחוד בתחום המנהלי והנהלת הכספים 

  והחשבונות, פותחים פתח לפני עובד ציבור לעבירה ולמעילה באמון שהושם בו.

בת המבוקר : צוות תיקון ליקויים החל לדון בליקויים שלא הופיעו בעיקרי הממצאים תגו

. כמו כן, 2019, וימשיך באופן עבודה זה החל משנת העבודה 2016בדו"ח המבקר לשנת 

הצוות יכין תכנית עבודה לצמצום הפערים ומעקב אחר תיקון הליקויים בשיתוף פעולה עם 

 המבקר. 

 ובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא.התייחסות הביקורת לתג

  

  

ממצא : בעיריית ערד לא מטופלות באופן מוסדר נורמות לא ראויות שהשתרשו במספר     5.4

  מחלקות, לדוגמא בנושא נוכחות עובדים במקום העבודה :

הפסקת עבודה לאחר מילוי המכסה באמצע יום העבודה, וחזרה להחתמת כרטיס עבודה   .א

ם העבודה הרשמי (ובהתאם תשלום על יום עבודה מלא ולעיתים אף שעות בסוף יו

 נוספות).

 יציאה ממתחם העירייה להפסקות ללא החתמת כרטיס נוכחות.  .ב

 פרישה לתנומה במהלך יום העבודה (במחסני העירייה או ברחבי העיר).  .ג

 

  

ממצא : למרות שבפועל ברוב המוחלט של פעולות העירייה החוק מהווה את רף ההתנהלות  5.5

של העירייה (שהוא הרף המינמלי ביותר הקיים), אין כל מנגנון המבטיח כי העובדים יהיו 

מעודכנים בשינויים בחוק, ולא קיים ניטור ופיקוח שוטפים על פעולת העובדים, כך 

  מתחת לרף החוק.  שקיים סיכון סביר כי פועלים

תגובת המבוקר : מנהלי מחלקות אחראים לעדכון עובדי המחלקה אודות שינויים בחוק 

ככל שעולים כאלו. נושאי בטיחות מופצים על ידי אנשי המקצוע לידיעת העובדים או 

 במסגרת הדרכות שוטפות שהם מבצעים לעובדים.

ותרת את הממצא, לעניין התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא ס

עדכון שינויים בחוק, כאמור אין כל מנגנון ופיקוח בנושא, לעניין בטיחות, ראה דוח מבקר 

  בנושא, ומעקב תיקון ליקויים בדוח זה. 2014העירייה לשנת 
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 פרוט הממצאים .6

 

  – 1מטרת ביקורת מספר  6.1

 בחינת משמעות וחשיבות נושא טוהר המידות

  בהתנהלות הרשויות המקומיות.והאתיקה 

  

  

  אתיקה וטוהר המידות -כללי  6.1.1

  

  לפקודת העיריות [נוסח חדש] מגדיר בין השאר :  -תפקידי המבקר  –א  170סעיף 

  א) ואלה תפקידי המבקר:  

) לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום 3(

  ועקרונות היעילות והחיסכון; טוהר המידות הוראות כל דין, 

  

  מאתר האינטרנט של מבקר המדינה : –משמעותו של טוהר המידות בחוק מבקר המדינה 

  מושג טוהר המידות נתגבש כמושג של האתיקה המעשית. . 1

בטוהר המידות" אין הכוונה פגיעה בתכונה הנדרשת מהאדם במקרה בו במושג "פגיעה  . 2

 טוהר המידות צריך להדריך אותו במעשיו, אלא בחובה לפעול על פיה. 

החוק לא מגדיר בשום מקום פגיעה בטוהר המידות מהי, לכן למבקר המדינה לא נותר אלא  . 3

 פגיעה בו.לקבוע בעצמו, ממקרה למקרה, מה דורש טוהר המידות, ומה מהווה 

מעשה המהווה פגיעה בטוהר המידות עלול להיות גם עבירה משמעותית, ואפילו עבירה  . 4

 פלילית בעת ובעונה אחת.

הנדרשים לשמור על טוהר המידות צרכים לדעת, או לפחות צרכים להיות מסוגלים לדעת,  . 5

בקר מה בעצם נדרש מהם, שאם לא כן, אף סנקציה מוסרית גרידא של ציון לשלילה בדוח מ

 המדינה תהיה בלתי צודקת. 

טוהר המידות יותר משהוא בודק מניעים הוא בודק מעשים (מוסר מעשי). פעולה שלא  . 6

גרמה לנזק כספי או ציבורי ושלא פגעה באיש, לא במישרין ולא בעקיפין, לא תצוין פגיעה 

 בטוהר המידות.

ית מניעת הביקורת מביאה לקביעת נהלים והנהגת שיטות עבודה , שמטרתם העיקר . 7

התהוותן של פגיעות בטוהר המידות. העדרם של תקנות, נהלים ושיטות ברורים ויעילים, 

וגם אדישות בדבר השמירה הקפדנית על קיומם, ביחוד בתחום המנהלי והנהלת הכספים 

 והחשבונות, פותחים פתח לפני עובד ציבור לעבירה ולמעילה באמון שהושם בו.
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   1/11/2016 -ושר בקוד אתי לשירות המדינה שא

הקוד מפרט את החזון, הייעוד, הערכים והכללים האתיים המשותפים לכלל עובדי שירות   .א

המדינה באשר הם. מטרת הקוד היא להתוות את דרך ההתנהגות הראויה המצופה מעובדי 

המדינה, מבחינה מקצועית ואתית. המסמך נועד לסייע לעובדי המדינה, בכל מקצוע או 

ופן מיטבי את תפקידם המורכב והחשוב, ולהתמודד עם דילמות של משרה, לבצע בא

אתיקה מקצועית. ביצוע התפקיד תוך הקפדה על מכלול הערכים והכללים המפורטים 

  בקוד האתי, יבטיח ויחזק את האמון בשירות המדינה. 

כיוון שהאמור בקוד נושא אופן כללי, ראוי להשלימו באמצעות רובד נוסף של ערכים וכללי   .ב

אתיקה מקצועיים מיוחדים, המתאימים לתפקידים של כל משרד, יחידה או תחום מקצועי 

 נפרד בשירות המדינה. 

  

החזון : שירות המדינה פועל כנאמן הציבור, באמצעות עובדיו, ובאופן פעולתו תורם לעיצוב תרבות 

שבהכרזה על הקמת מדינת של חברת מופת משגשגת והוגנת בישראל, לטובת הכלל, וברוח עקרונות  

  ישראל.

  

  ייעוד :   

שירות המדינה הוא זרוע ביצוע של הממשלה לשירות הציבור, ובפעולתו מסייע לממשלה ולשריה 

  לקדם את מדיניותם ולמלא תפקידים על פי דין, והכל תוך כיבוד החוק. 

  

  ערכים :

  האדם, שוויון, צדק חברתי).פוליטיות, כבוד -ממלכתיות (נאמנות לציבור, שלטון החוק, א . 1

 מקצועיות (מצוינות, ענייניות, ריסון הכח, יעילות, חדשנות). . 2

 טוהר המידות (יושר, יושרה, ענווה). . 3

 מערכתיות (סיוע לממשלה וחבריה, עבודת צוות, שיתוף במידע). . 4

 שירותיות (שירותיות, פתיחות, אדיבות). . 5

 אחריותיות (אחריות, דיווחיות, שקיפות). . 6

 

  

  בעסקים אתיקה 

קוד אתי בחברה עסקית הוא תפיסה סדורה בדבר התנהגות ראויה במסגרת החברה בין היתר של 

  העובדים, הבעלים, לקוחות, ספקים, וכן בהתייחסות לשיקולים חברתיים, כלכליים, סביבתיים.

  בעוד החוק הפלילי מגדיר את רף המינימום להתנהגות, האתיקה מציבה את רף המקסימום. 

חריות חברתית ואתיקה בעסקים הביא לשיפור התוצאות הכספיות, ולצמיחה הן עסקית יישום א

  והן של ההון אנושי איכותי בארגון. 

  על מנת לקיים את הקוד בפועל נדרשת תוכנית פעולה הכוללת בין השאר : 
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הטמעת הקוד האתי הן במסגרות הפנימיות (עובדים, מנהלים) והחיצוניים (ספקים,  . 1

  די הדרכות, פרסום, דיווח על סוגיות ופתרונן. לקוחות) על י

 ניטור ובקרה על יישום הקוד האתי בפעילות השוטפת. . 2

  

  

  

  

  

  אתיקה וטוהר המידות ברשויות המקומיות 6.1.2

  

  2013 –צוות החשיבה להכנת קוד אתי לראשי הרשויות המקומיות  –קוד אתי לראשי רשויות 

רשויות מקומיות התקבלה על ידי המרכז לשלטון ההחלטה על הכנת קוד אתי לראשי  . 1

  מקומי, בשיתוף משרד הפנים ומשרד המשפטים.

מטרת הקוד האתי להנחות את ראש הרשות המקומית להתנהגות ראויה, בהתאם לחובת  . 2

הנאמנות שלו כלפי הציבור, כדי לשפר את תפקודו ואת תפקוד הרשות המקומית, לשמור 

  דות ולקדם את אמון הציבור ברשות המקומית.על כבודה, להבטיח את טוהר המי

כללי אתיקה ייחודיים לכל תפקיד ומותאמים למאפיינים העיקריים שלו. הם מנסים  . 3

 להתוות את דרך הפעולה בדילמות אתיות האופייניות לתפקיד מסוים. 

מורכבות התפקיד וכן הסמכויות הרבות המוקנות לראש הרשות על פי דין, מגבירים את  . 4

יסוד כללי אתיקה. כללים אלה יוכלו גם לסייע לראש הרשות המקומית בקבלת הצורך במ

 החלטות מורכבות, שיש להן השלכה על התחום האתי.

הקוד המוצע רלוונטי רק לראשי הרשויות ולא לחברי מועצה או סגנים, להם אפיון תפקיד  . 5

דם (כגון אחר לחלוטין. גם לחברי המועצה נדרשים כללי אתיקה המתאימים למהות תפקי

 הכללים למניעת ניגוד עניינים של הנבחרים ברשויות המקומיות).

 הוועדה לא עסקה במספר נושאים, בין היתר לא עסקה בדברים הבאים: . 6

 אתיקה בתקופת בחירות.  .א

 אתיקה בתחום התכנון והבניה.  .ב

 הצהרות הון.  .ג

 בקרה על יישום כללי האתיקה.  .ד

 הטמעת הקוד ויישומו.  .ה

 

  משלושה חלקים :הקוד האתי מורכב 

  ערכי יסוד . 1

 הליכות הולמות. . 2

 הקשרים בין ראש הרשות המקומית לבין גורמים אחרים. . 3
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  ערכי יסוד

הנחיות לראש הרשות המקומית להתנהגות ראויה, בהתאם לחובת הנאמנות שלו כלפי  -המטרה 

 הציבור, לשפר את תפקודו ותפקוד הרשות המקומית, לשמור על כבוד הרשות, לקדם את אמון

  הציבור ולהבטיח את טוהר המידות.

  הנקודות בנושאים אלה :

  נאמן הציבור. -

 אמון הציבור. -

 מנהיגות. -

 כבוד הרשות המקומית. -

 טוהר המידות. -

 שלטון החוק ומנהל תקין. -

 מניעת ניגוד עניינים ומשוא פנים. -

 נשיאה באחריות. -

 מקצועיות. -

 פומביות. -

 

  הליכות הולמות

ראש רשות מקומית ינהג בהליכות ההולמות את מעמדו כנבחר ציבור שאמור לשמש דוגמא אישית 

  להתנהגות ראויה. 

  הנקודות בנושאים אלה :

  כבוד לאחר. -

 שמירה על משאבי הרשות המקומית. -

 שימוש במשאבי הרשות המקומית. -

 התנהלות ציבורית. -

 שימוש במידע. -

 סודיות. -

 חילופי שלטון. -

 עיסוק נוסף.איסור על  -

 גילוי פעילות התנדבותית. -

 חובה למניעת ניגוד עניינים. -

 התייעצות עם היועמ"ש לרשות המקומית. -

 מניעת ניגוד עניינים אישי. -

 מתנות. -
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 החזר הוצאות ומימון נסיעות. -

 מתן חסויות. -

 פרסומים. -

 

  הקשרים בין ראש הרשות המקומית לבין גורמים אחרים.

 הקשר בין ראש הרשות לציבור. -

 קשר בין ראש הרשות למועצה.ה -

 הקשר בין ראש הרשות לעובדי המועצה. -

 הקשר בין ראש הרשות לספקים של הרשות המקומית. -

 הקשר בין ראש הרשות לבין משרדי הממשלה. -

 

  

  : 2016ינואר  –הצוות לבחינת דרכים לחיזוק שלטון החוק וטוהר המידות בשלטון המקומי 

דוח הצוות עסק גם בנושא כללי אתיקה לנבחרי הציבור בשלטון המקומי, והמליץ בין היתר את 

  הדברים הבאים : 

  הפיכת הקוד האתי למחייב.  . 1

אשר במהלכן   –, בתוך כוונה כי בחלוף שנתיים ממועד זה  2013הקוד האתי פורסם בדצמבר  

הפיכת הקוד לבעל מעמד   הקוד לא יהיה במעמד מחייב, תבוצענה הפעולות הנדרשות לצורך

מחייב, לרבות בדרך של עיגון סטטוטורי. לאחר כשנתיים מפרסומו עמדת המרכז השלטון 

המקומי היא כי טרם בשלה העת להופכו למחייב וכי נדרש עדיין לבצע פעולות מקדימות 

 נוספות לצורך הטמעתו בטרם ייהפך למחייב.

האתי כבעל מעמד מחייב, ובכלל זאת , יוכרז הקוד 2017הצוות ממליץ כי עד סוף שנת 

  יושלמו עד למועד זה גם בחינה וביצוע המהלכים הנדרשים לצורך עיגונו באופן סטטוטורי. 

 תחולת החוק על נבחרי הציבור שאינם ראשי רשויות. . 2

הצוות סבור כי משהושלמה זה מכבר מלאכת גיבוש הכללים לראשי הרשויות, יש מקום כי 

לגיבוש כללי האתיקה גם עבור יתר נבחרי הציבור, ראוי כי גם תתקיים כעת עבודת מטה 

 .2017תהליך זה יושלם עד לסוף שנת 

 אימוץ המתווה ליישום הקוד האתי. . 3

הצוות ממליץ כי משרד הפנים יקיים עבודת מטה משלימה למתווה מפורט להפעלתו של 

צות הדין האתי, בתיאום עם משרד המשפטים מרכז השלטון המקומי ומרכז המוע

 האזוריות, אשר בסיומה יוסכם יעוגן בחקיקה ויוחל ביישום ההסדרים שייקבעו במסגרתו. 

 

היבטים חוקיים ואתיים הנוגעים לכהונת נבחרי ציבור ברשויות  – 2016דוח מבקר המדינה משנת 

  הסדרת נושא האתיקה ברשויות המקומיות :  –המקומיות 

ראש הרשות המקומית, סגניו וחברי מועצת הרשות, מכהנים  –נבחרי הציבור ברשויות המקומיות 

ם להליך חקיקת חוקי העזר שהרשות המקומית במשרות המקנות להם סמכויות רבות. הם שותפי
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מוסמכת להתקין, הם מרכזים בידיהם סמכויות ביצוע בתחומי הפעילות השונים של הרשות, והם 

  חברי הוועדה המקומית לתכנון ובניה. 

נבחרי הציבור חבים חובת נאמנות לציבור, ונדרשת מהם התנהגות שהולמת את תפקידם. הגבלות 

עילות הנבחרים וכללי התנהגות הנדרשים מהם נקבעו בכמה חוקים, בכללים בתחומים הנוגעים לפ

  לניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות ובפסיקות בתי המשפט.

גיבש צוות בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מתווה מסכם להחלת כללי  2010בינואר 

וצע להקים מערך משולב של שלוש ועדות אתיקה על נבחרים בשלטון המקומי. במסגרת המתווה ה

 –(ועדת אתיקה, ועדה ממיינת וועדה מייעצת) שיעסקו בעניין הדין האתי של מבחרי הציבור (להלן 

  "המתווה").

במשך השנים הצטברו עדויות לקיומם של דפוסי פעילות פסולים ברשויות המקומיות, וכן נחשפו 

עלי תפקידים בכירים בשלטון המקומי. בעקבות פרשות שחיתות שמעורבים בהן ראשי רשויות וב

צוות לבחינת דרכים לחיזוק שלטון החוק וטוהר מידות בשלטון   2014כך הוחלט להקים בשנת 

  .2014המקומי שהוציא דוח בנושא בשנת 

  הטמעת קוד אתי בקרב ראשי הרשויות המקומיות . 1

  ות המקומיות.שנים פורסם קוד אתי לראשי הרשוי 5לאחר עבודה של  2013בדצמבר 

  בקוד האתי לראשי הרשויות לא נקבעו לוחות זמנים להטמעתו.

במרכז לשלטון המקומי, נמצא כי   2016בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה בתחילת שנת  

המרכז לא ביצע פעולות להטמעתו של הקוד האתי לראשי הרשויות, המרכז לשלטון מקומי 

  . 2017אשי רשויות עד לסוף שנת הודיע כי יפעל להשלמת הטמעת הקוד האתי לר

  החלת דין אתי על נבחרים בשלטון המקומי . 2

עד לסיום מועד הביקורת לא נעשו פעולות ליישום המתווה להחלת כללי האתיקה על 

הנבחרים בשלטון המקומי. המתווה לא קיבל מעמד רשמי ולא הוקמו הוועדות שתוכננו 

 נבחרים.לקום מכוחו, לשם טיפול בעבירות אתיקה של 

  

 המחלקה מוניציפלית במש"מ –מרכז שלטון מקומי בישראל 

נערכו מספר פעולות על ידי המרכז לשלטון מקומי להטמעת הקוד האתי ברשויות   2017במהלך שנת  

  מקומיות ברחבי הארץ, בשני שלבים :

  הטמעה פרטנית –שלב א 

  סקירת פסיקה, סימולציה).שעות למידה פרונטלית (הכרת הקוד האתי,    5מפגש ברשות המקומית,  

  כנס מסכם –שלב ב 

  כנס לראשי רשויות בלבד, דיונים בסוגיות שעלו במהלך ההטמעה.

  

  לסיכום, 

  נושא הקוד האתי מעסיק ארגונים שונים למעלה משני עשורים :

מארגונים עסקיים אשר השכילו להבין כי יישום אחריות חברתית ואתיקה בעסקים הביא   .א

   .פיות, ולצמיחה הן עסקית והן של ההון אנושי איכותי בארגוןלשיפור התוצאות הכס
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המגזר הממשלתי שבנה קוד אתי המפרט את החזון, הייעוד, הערכים והכללים האתיים   .ב

המשותפים לכלל עובדי שירות המדינה באשר הם. מטרת הקוד היא להתוות את דרך 

 ית. ההתנהגות הראויה המצופה מעובדי המדינה, מבחינה מקצועית ואת

משרד הפנים, משרד המשפטים והמרכז לשלטון מקומי בנו קוד אתי שמטרתו להנחות את   .ג

ראש הרשות המקומית להתנהגות ראויה, בהתאם לחובת הנאמנות שלו כלפי הציבור, כדי 

לשפר את תפקודו ואת תפקוד הרשות המקומית, לשמור על כבודה, להבטיח את טוהר 

 ות המקומית.המידות ולקדם את אמון הציבור ברש

כמו כן קיימת המלצה לבניית קוד אתי לנבחרי ציבור, וחלק מהרשויות אף קבעו קוד אתי   .ד

 לעובדי הרשות.

 

לפי מבקר המדינה : במשך השנים הצטברו עדויות לקיומם של דפוסי פעילות פסולים ברשויות 

ם בכירים המקומיות, וכן נחשפו פרשות שחיתות שמעורבים בהן ראשי רשויות ובעלי תפקידי

צוות לבחינת דרכים לחיזוק שלטון החוק    2014בשלטון המקומי. בעקבות כך הוחלט להקים בשנת  

. גם המלצות הצוות מתייחסות 2014וטוהר מידות בשלטון המקומי שהוציא דוח בנושא בשנת 

  לצורך בבניית והטמעת קוד אתי ברשויות המקומיות. 

  

אתי בשלטון המקומי, כפי שבאו לידי ביטוי ממצא : למרות חשיבות קיום והטמעת קוד  -

גם בדוחות מבקר המדינה וגם בדוח הצוות לבחינת דרכים לחיזוק שלטון החוק וטוהר 

מידות בשלטון המקומי, וגם בגין הצטברות עדויות לקיומם של דפוסי פעילות פסולים 

  ברשויות המקומיות, ופרשות שחיתות שנחשפו, בעיריית ערד לא קיים קוד אתי.

תגובת המבוקר : נושא הקוד האתי מהווה נדבך חשוב בהתנהלות העירייה ככלל ועובדיה 

בפרט. הנושא יטופל במסגרת תכנית ההמראה הרשותית המתוכננת לשנים הקרובות יחד 

 עם משרד הפנים. 

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

  טרם טופל בעיריית ערד. מחזקת אותו, בפועל הנושא

  

 המלצה : מומלץ לקדם בניית והטמעת קוד אתי בעירייה הן לנבחרים והן לעובדים. -
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  2מטרת ביקורת מספר  6.2

 בחינת הפעולות שנוקטת העירייה להבטחת

  התנהלות אתית ובמסגרת טוהר המידות.

 

 פעילות לקביעת נורמות התנהלות אתיות בעיריית ערד 6.2.1

 

בעיריית ערד לא מתקיימת פעילות אקטיבית לקביעת נורמות התנהלות בדומה לקוד אתי, לא ברמת 

  נבחרי הציבור ולא ברמת עובדי העירייה. 

  

ממצא : בניגוד לרשויות מקומיות אחרות ולחשיבות הנהגת הקוד האתי בכל ארגון,   -

התנהלות בדומה לקוד בעיריית ערד לא מתקיימת כל פעילות אקטיבית לקביעת נורמות 

  אתי, על ראש הרשות המקומית, או על נבחרי ציבור, או על עובדי העירייה.

מתבצעת פעילות אקטיבית לכתיבת נהלים ארגוניים ואמנת שירות   תגובת המבוקר :

נושא הקוד האתי יטופל במסגרת תכנית ההמראה  -לתושב. כמו כן, בהמשך לכתוב מעלה 

 הקרובות יחד עם משרד הפנים.  הרשותית המתוכננת לשנים 

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

טרם טופל בעיריית ערד, לגבי נהלי עירייה החל הקוד האתי נושא , בפועל .מחזקת אותו

תהליך של בניית נהלים בתחום הכספי לפני מספר שנים, אך התהליך לא נשא פירות 

ומאז הנושא לא מתוקצב ולא מטופל באופן מקצועי, לגבי אמנת שירות טרם הוגדרה כמעט,  

 .2018כזו נכון לסוף שנת 

  

המלצה : מומלץ לקדם פעילות אקטיבית לקביעת נורמות התנהלות בדומה לקוד אתי, הן  -

לנבחרי ציבור וכן לעובדי עירייה, על מנת לשפר את התנהלות העירייה ולעקירת נורמות 

 ת לא ראויות. התנהלו

 
הביקורת מביאה לקביעת נהלים והנהגת שיטות עבודה , שמטרתם העיקרית , על פי מבקר המדינה

מניעת התהוותן של פגיעות בטוהר המידות. העדרם של תקנות, נהלים ושיטות ברורים ויעילים, וגם 

חשבונות, אדישות בדבר השמירה הקפדנית על קיומם, ביחוד בתחום המנהלי והנהלת הכספים וה

  פותחים פתח לפני עובד ציבור לעבירה ולמעילה באמון שהושם בו.

  

על פי פקודת העיריות, ברשויות המקומיות, האחריות לתיקון הליקויים שעולים מדוחות 

הביקורת (הן מבחינת קביעת נוהלים, טיפול משמעתי בפגיעה בטוהר המידות, שיטות עבודה 

יא של צוות תיקון הליקויים המורכב ממנכ"ל העירייה, ברורות, ושמירה על קיומם של אלה ה

גזבר העירייה והיועץ המשפטי לעירייה. מתפקיד הוועדה לענייני ביקורת לפקח ולנטר את פעילות 

  צוות תיקון הליקויים. 
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עסק בצוות לתיקון ליקויים ופעילותו, כמו כן בדוחות מבקר  2014דוח מבקר העירייה לשנת 

ב אחר תיקון ליקויים הבוחן את אפקטיביות עבודת הצוות. בדוח מבקר העירייה מתבצע מעק

  נבחנה איכות מערך הביקורת כולל התנהלות הוועדה לענייני ביקורת. 2016העירייה לשנת 

  

  בנושא תפקוד צוות תיקון הליקויים : 2014ציטוט מדוח מבקר העירייה לשנת 

  

טיפול בתיקון הליקויים של דוח ממצא : במבחן התוצאה כשל צוות תיקון הליקויים ב -

מהליקויים עדיין לא טופלו לאחר   50%  -, מאחר וכ2011-2010מבקר העירייה לשנים  

  יותר משנתיים וחצי מפרסום הדוח. 

 

המלצה : מומלץ כי צוות תיקון הליקויים יגבש תוכנית עבודה לצמצום הליקויים שלא  -

שנתית (בדיקת מעקב הליקויים טופלו מדוחות מבקר העירייה ברמה השנתית והרב 

, מאז פורסמו שני דוחות נוספים  2011-2010זו מתייחסת לדוח מבקר העירייה לשנים  

 שבאחריות צוות תיקון הליקויים לפעול לתיקון בליקויים המפורטים בהם).

 

ממצא : בניגוד לדין, הצוות לא דן בדרכים ובמועדים לתיקון כל הליקויים שנמצאו  -

), לפי 2) או (1ג(ה)(170ר העירייה ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף  בדוח שהגיש מבק

העניין, ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד, אלא רק בתגובת ראשת 

 העירייה על עיקר ממצאי הדוח.

 

המלצה : מומלץ כי צוות תיקון הליקויים יגדיר את הדרכים והמועדים לתיקון כל  -

 הליקויים בדוח המבקר.

  

 צא : בניגוד לדין, הצוות לא מפקח ומוודא את יישום תיקון הליקויים בפועל. ממ -

 

המלצה : מומלץ כי צוות תיקון הליקויים יקיים מערכת לפיקוח וניטור אופן תיקון 

 הליקויים, מעבר לדיווח כללי של ראשי המחלקות המבוקרות.

  

  .2014סוף ציטוט מדוח מבקר העירייה לשנת 

  

  בנושא התנהלות ואפקטיביות הוועדה לענייני ביקורת  2016העירייה לשנת ציטוט מדוח מבקר 

  בנושא מעקב תיקון אחר ליקויים : 2013על פי המדריך לנבחר של משרד הפנים משנת 

לוועדה יש תפקיד מרכזי בעריכת המעקב ובדרבון הדרגים הבכירים ברשות לבצע את התיקונים 

קון הליקויים של הרשות, עדכון מדי שלושה חודשים שעליהם הומלץ. הוועדה תדרוש מצוות תי

באשר להתקדמות תיקון הליקויים, ותזמן אליה בעלי תפקיד לפי העניין, על מנת להבטיח כי 

  התיקון אכן מבוצע.
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בהיבט זה יוצרת הועדה מינוף לדוחות הביקורת, רותמת את כוחה והשפעתה ליישום המלצות 

  המסקנות, לימוד החומר, הפקת הלקחים וכד'.הביקורת ומוודאת כי מתממשים הסקת 

יש חשיבות רבה להליך תיקון הליקויים, והוא חיוני ליצירת אפקט מתמשך של שיפור מקצועי 

  בעירייה.

  

א לפקודת העיריות (נוסח חדש), צוות תיקון הליקויים 1ג170ממצא : בניגוד לסעיף  -

יישום המלצותיו אחת לשלושה העירוני לא מדווח לוועדה לענייני ביקורת על 

  חודשים.

  

המלצה : יש למלא אחר הוראות החוק, הקובעות כי על צוות תיקון הליקויים לדווח  -

  לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים.

 

ממצא : באי קיום מעקב אחר תיקון הליקויים של דוחות הביקורת בעירייה על ידי  -

לענייני ביקורת, לא רותמת הוועדה את כוחה והשפעתה ליישום המלצות הוועדה 

הביקורת ומוודאת כי מתממשים הסקת המסקנות, לימוד החומר, הפקת הלקחים 

  וכן לא נוצר אפקט מתמשך של שיפור מקצועי בעירייה.

 

המלצה : מומלץ כי הוועדה תקפיד למלא את תפקידה בנושא מעקב אחר תיקון  -

  זימון בעלי תפקידים על מנת להבטיח כי התיקון אכן מבוצע. ליקויים, כולל

  

  .2016סוף ציטוט מדוח מבקר העירייה לשנת 

  

  

הפכה גרועה אף יותר עד  2014בפועל, עבודת צוות תיקון הליקויים בשנים לאחר הביקורת בשנת 

ר תיקון בפרק מעקב אח 2017מהליקויים (ראה דוח מבקר העירייה לשנת  80% -כדי אי טיפול בכ

  ליקויים).

  

ממצא : תיקון הליקויים המתוארים בדוחות מבקר העירייה שבאחריות צוות תיקון  -

מהליקויים לא מתוקנים לאחר  80% -ל 50%הליקויים העירוני הינו לוקה בחסר (בין 

שנתיים), בניגוד למטרת הצוות שצריך בין השאר לפעול לתיקון הליקויים על ידי קביעת 

יטות עבודה , שמטרתם העיקרית מניעת התהוותן של פגיעות בטוהר נהלים והנהגת ש

המידות. על פי מבקר המדינה העדרם של תקנות, נהלים ושיטות ברורים ויעילים, וגם 

אדישות בדבר השמירה הקפדנית על קיומם, ביחוד בתחום המנהלי והנהלת הכספים 

  באמון שהושם בו.והחשבונות, פותחים פתח לפני עובד ציבור לעבירה ולמעילה 

תגובת המבוקר : צוות תיקון ליקויים החל לדון בליקויים שלא הופיעו בעיקרי הממצאים 

. כמו כן, 2019, וימשיך באופן עבודה זה החל משנת העבודה 2016בדו"ח המבקר לשנת 
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הצוות יכין תכנית עבודה לצמצום הפערים ומעקב אחר תיקון הליקויים בשיתוף פעולה עם 

 המבקר. 

 תייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא. ה

  

המלצה : מומלץ שצוות תיקון הליקויים יממש את אחריותו ויפעל לתיקון הליקויים  -

העולים בדוחות הביקורת ויקבע תקנות, נהלים ושיטות ברורים ויעילים, ויפעל לביטול 

חוד בתחום המנהלי והנהלת הכספים האדישות בדבר השמירה הקפדנית על קיומם, בי

והחשבונות, על מנת שלא לפתוח פתח לפני עובד ציבור לעבירה ולמעילה באמון שהושם 

 בו. 

 

  

  דוגמאות לנושאים עיקריים בקוד האתי של ראש רשות שלא מתקיימים בעיריית ערד : 

  מנהיגות  -ערכי יסוד    .א

בהתאם לקוד האתי : ראש רשות מקומית ינהיג ויוביל את הרשות המקומית במסירות 

 ויקדם אותה לאור החזון ויעדים ארוכי טווח.

, בפועל לא 2016קר העירייה לשנת נושא תוכנית אסטרטגית וחזון עירוני נבחנו בדוח מב

קיימים יעדים ארוכי טווח (יעד חייב להיות מדיד בכמות ובזמן, דבר שלא קיים ובתוכנית 

  האסטרטגית בעיריית ערד).

 יחס שיוויוני –הקשר בין ראש הרשות המקומית לבין הציבור   .ב

ופן בהתאם לקוד האתי : ראש רשות מקומית ידאג לכך שהקשר עם הציבור יתנהל בא

שוויוני וימנע ממעשים או מהצהרות שיש בהם כדי לפגוע בגזע, בעדה, בדת, במגדר או 

 באנשים עם מוגבלות.

במערכת הבחירות שהסתיימה לפני מספר שבועות הקמפיין של ראש העירייה הנבחר עסק 

מהתושבים בעיר,  20%-בעיקר באיומים הפוטנציאליים לעיר מצד חסידות גור המהווה כ

ת על פי טענות החסידות (בין השאר בבתי המשפט), קיים יחס לא שוויוני לכל הפחו

  כלפיהם.

ראש הרשות המקומית והועדה לענייני  -הקשר בין ראש הרשות המקומית לבין המועצה   .ג

 ביקורת.

בהתאם לקוד האתי : ראש הרשות המקומית יתייחס לוועדה לענייני ביקורת ולהמלצותיה 

מאפשר לוועדה למלא את  תפקידה, ויקפיד ליטול חלק בישיבות על בסיס ענייני, תוך שהוא  

 הועדה שאליהן יוזמן.

, ובדוח זה 2016נושא התנהלות הוועדה לענייני ביקורת נבחן בדוח מבקר העירייה לשנת 

קיים מעקב אחר תיקון ליקויים בנושא לשנה זו, בפועל לא מתקיים כלל דיון בהמלצות 

ההצעה לסדר במליאת המועצה המיוחדת שיש לקבוע על פי וועדת הביקורת, ובאופן קבוע  

הפקודה לדיון בדוח המבקר, היא לדחות את כל המלצותיה של וועדת הביקורת ולקבל את 

  המלצות ראש העירייה.   

 עבירות משמעת. –הקשר בין ראש הרשות המקומית לבין עובדי הרשות   .ד
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 בהתאם לקוד האתי : 

להנחיה והדרכה של העובדים באשר לנוהלי הרשות ראש הרשות המקומית ידאג  . 1

  ולהתנהגות ההולמת שנדרשת מהם, כדי למנוע עבירות משמעת.

 הטיפול בעבירות משמעת יהיה במסגרת כללים קבועים וידועים מראש. . 2

ראש הרשות המקומית ידאג לכך שההיבט העקרוני של ההחלטות בענייני משמעת  . 3

 תוך שמירה על צנעת הפרט וכבודו של העובד.יפורסם בקרב עובדי הרשות המקומית, 

בפועל, לא מתקיימים כל נושאים אלה בעיריית ערד, למרות שלאחרונה התנהלו מספר 

 הליכי משמעת בעירייה (בעבר לא התקיימו הליכים כאלה כמעט).

  פיתוח מקצועי –הקשר בין ראש הרשות המקומית לבין עובדי הרשות    .ה

וח מקצועי לעובדיו, לרבות בדרך של השתלמויות, ראש הרשות המקומית ידאג לפית . 1

 ימי עיון, הדרכה וכנסים.

בפיתוח מקצועי כאמור יפעל ראש רשות מקומית על פי אמות מידה מקצועיות  . 2

 ושיקולים ענייניים בלבד.

 .2013נושא ההשתלמויות עובדים נבחן בדוח מבקר העירייה לשנת 

  

  

  

הקוד האתי של עובדי עיריית נתניה (מאתר  –מקומית דוגמא לקוד אתי לכלל העובדים ברשות 

  העירייה) :

  

 על שמירה תוך, ובאמינות ביושר הציבור כמשרת עצמו יראה עירייה עובד - יושר        .1

העובד ישקול שיקולים ענייניים ולא ינהג משוא פנים ביחסיו  .  כפיים  וניקיון  המידות  טוהר

  .  עם התושבים ועם עמיתיו

או  /מניצול לרעה שלתפקידו, העובד ימנע מכל פעילות היוצרת ניגוד עניינים -אמינות       .2

  .ומקבלת מתנות וטובות הנאה, שלמעמדו

 להקפיד  עליו ,  מקצועיות  מידה  -אמות    פי  על  לפעול  מחויב  העירייה  עובד  - מקצועיות       .3

 חובה. מתמדת ולמידה שיפור על וכן ,  ומדויק ראוי באופן וביצועה  הפעילות תכנון על

  יחידות   עם   פעולה  ולשתף  העירייה   שקבעה  היעדים  להשגת,    יכולתו   כמיטב   לפעול  עליו

  . בתוכה אחרות רלוונטיות

 במטרה  לתפקידו  שהוסמך  וכמי  הציבור  כמשרת  עצמו  יראה  העירייה  עובד  -  מסירות       .4

  .ובהגינות במסירות, בשוויון  ,ביושר ולצרכיו  לציבור לסייע

  כיבוד  תוך, והגינות אדיבות, כבוד של יחס אדם כל כלפי  ינקוט העירייה עובד - כבוד       .5

  . הזולת של והצרכים הזכויות
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 רקע על, קבוצה או אדם  ,ובהצהרות במעשים יפלה לא העובד - הפלייה איסור        .6

 הצהרות  כולל,  מינית  והעדפה   לאום,  מוצא,    פוליטית  השתייכות,  עדה,  מין ,  דת,  אמונה

  . פוגעות ופוליטיות גזעניות

 בהתאם,  עליו   המוטלים   התפקידים  את  בנאמנות  למלא  מחויב  העירייה  עובד   -  נאמנות        .7

 או  נטייה,  שיקול  לכל  מעל  היא  ולמוסדותיה   לעירייה  הנאמנות.  העירייה  ונוהלי  לתקנות

  . השקפה

 הנהלת. בפעילותה ביותר חשוב נכס בעובדיה רואה העירייה - העירייה מחויבות       .8

  . הדדי כבוד מתן תוך ושוויוני  אנושי,  הוגן  יחס כלפיהם תנקוט העיר

 בכל  או במכתבים יעיין  ולא מעטפות יפתח לא,  סודיות על ישמור העובד - סודיות       .9

  .  כדין לכך הוסמך כן אם אלא, אחר עובד שם על הנמען אחר חומר

 מחלקות,  עובדיה  עם  פעולה  שיתוף  של  במדיניות  תנקוט  העיר  הנהלת  -  פעולה  שיתוף    .10

  . הרשות בפעילות השותפות  וכל העיר  תושבי, העירייה

  

מאחר ולא קיים קוד אתי לעובדים בעירייה, קיימת בעיתיות בדרישה לנורמות ראויות מצד 

דוגמאות בנושא נוכחות (חלקן הוצגו בדוחות העובדים ומנהלים האחראים עליהם, להלן מספר 

  במבקר העירייה), בפועל אין טיפול במקרים אלה:

בביקור פתע של הביקורת נמצא עובד שקיים אימון ספורט במתחם העבודה שלו, בזמן  . 1

העבודה. בברור שנעשה לעובד בנוכחות נציג מחלקת משאבי אנוש ומנהל העובד, המנהל 

אישר לעובד לקיים אימון ספורט בזמן ההפסקה לה זכאי העובד נתן לעובד גיבוי וטען כי 

  בנושא מחלקת האחזקה). 2014(דוח מבקר העירייה לשנת 

בבדיקת הביקורת נמצא עובד ישן במהלך יום העבודה, כמו כן קיימות תלונות תושבים  . 2

אשר מזהים עובדי עירייה ישנים או המקיימים הפסקות ארוכות במיוחד, במהלך יום 

 בנושא מחלקת האחזקה). 2014דה (דוח מבקר העירייה לשנת העבו

נורמה של יציאה להפסקה של עובדים בביתם, או יציאה ממקום העבודה לרכישת אוכל,  . 3

 בנושא מחלקת האחזקה). 2014ללא החתמת כרטיס נוכחות (דוח מבקר העירייה לשנת 

ים שכר ליום עבודה במחלקות מסוימות נורמה של עבודה קבלנית, למרות שמשולם לעובד  . 4

מלא, עובדים שמסיימים מטלותיהם לפני תום יום העבודה ועוזבים את מקום העבודה, עד 

 בנושא מחלקת התברואה).  2017לשעת החתמת כרטיס הנוכחות (דוח מבקר העירייה לשנת  

  

ממצא : בעיריית ערד לא מטופלות באופן מוסדר נורמות לא ראויות שהשתרשו במספר  -

  מא בנושא נוכחות עובדים במקום העבודה :מחלקות, לדוג

הפסקת עבודה לאחר מילוי המכסה באמצע יום העבודה, וחזרה להחתמת כרטיס   .א

עבודה בסוף יום העבודה הרשמי (ובהתאם תשלום על יום עבודה מלא ולעיתים אף 

 שעות נוספות).

 יציאה ממתחם העירייה להפסקות ללא החתמת כרטיס נוכחות.  .ב
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 לך יום העבודה (במחסני העירייה או ברחבי העיר).פרישה לתנומה במה  .ג

 

המלצה : מומלץ לבנות דרך פעולה למניעת קיום נורמות התנהלות לא ראויות בפעולות  -

 העירייה. 

  

אופן כללי, ראוי להשלימו באמצעות רובד נוסף של  יםנושאל האתי מתייחס קודהכאמור, כיוון ש

ערכים וכללי אתיקה מקצועיים מיוחדים, המתאימים לתפקידים של כל משרד, יחידה או תחום 

  מקצועי נפרד בשירות המדינה. 

  

 .מעבר לקוד האתי הכללי שלא קיים בעיריית ערד, קיימים קודים אתיים למקצועות ספציפיים

דובר העירייה חתם על קוד אתי שהכין איגוד הדוברים, כמו גם מבקר  ,לדוגמא בעיריית ערד

העירייה אשר פועל בהתאם לקוד האתי שקבע איגוד המבקרים ברשויות המקומיות, והקוד האתי 

  המקובל על פי כללי הביקורת הבינלאומיים. 

  

  

  

  

  אימוץ כללי התנהלות והטמעתם בעירייה 6.2.2

 

  תוכנית פעולה הכוללת בין השאר : נדרשת  ,על מנת לקיים את הקוד בפועל

הטמעת הקוד האתי הן במסגרות הפנימיות (עובדים, מנהלים) והחיצוניים (ספקים,  . 1

  תושבים) על ידי הדרכות, פרסום, דיווח על סוגיות ופתרונן. 

 ניטור ובקרה על יישום הקוד האתי בפעילות השוטפת. . 2

  

טוהר המידות במערכות אכיפת החוק   –  לשכת המדען הראשי  –מתוך פרסום המשרד לביטחון פנים  

  בעולם ובישראל : גישות, אפיונים, מדיניות ודרכי התמודדות :

  

  הדינמיקה של סטייה מטוהר המידות

  

תאוריות המסבירות כיצד מעשים הפוגעים בטוהר המידות והתנהגויות בלתי אתיות  3ניתן להציג 

  ומנציחים את עצמם :מתפשטים בחברה, או בארגון, מעמיקים 

  תאוריית מנגנון ההקרנה. . 1

 רציונליזצייה והתרצה של שחיתות ציבורית. . 2

תיאוריות העוסקות בכוחות בחברה התורמים לטוהר המידות או לחלופין להתנהגויות לא  . 3

 ראויות.
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  תאוריית מנגנון ההקרנה  . 1

 הקרנה בין מנהיגים למונהגים. 1.1

המנהיג עצמו מגלה התנהגות לא ראויה והן ההקרנה ממנהיג למונהג מתרחשת כאשר 

 כאשר הוא נמנע מלגנות ולהעניש התנהגות זו.

 הקרנה של שחיתות מארגון לארגון. 1.2

התנהגות בלתי אתית של ארגון או יחידה שלא נחשפה ולא נענשה דיה, תשכפל את 

 עצמה בארגונים או יחידות אחרות.

 הקרנה מהתנהגות להתנהגות. 1.3

גת חומרה נמוכה יחסית ואשר מתקבלת כעובדת חיים התנהגות בלתי ראויה בדר

בארגונים, תוקרן להתנהגות בלתי ראויה בדרגת חומרה גבוהה, וזו עלולה אחר כך 

 להתקבל אף היא כעובדת חיים וכך הלאה (מנגנון המדרון החלקלק).

  

 רציונליציה והתרצה של שחיתות ציבורית . 2

פסיכולוגיים שונים על מנת להתמודד עם הפער, שבין העבריין מפעיל מנגנוני הגנה 

המודעות לכך שביצע התנהגות לא ראויה, לבין הנורמות הנכונות שהפנים ועדיין לא נמחקו 

 מתודעתו. יש מספר דרכים להתרצה של התנהגויות בלתי ראויות כגון :

  המעשה מיועד להשגת מטרות ראויות. –הצדקה מוסרית   .א

 במושגים רכים לייפוי המציאות. שימוש –ייפוי מילולי   .ב

 הזערת המעשה בהשוואה למעשיהם של אחרים.  .ג

 כולם עושים את זה.  .ד

 

תיאוריות העוסקות בכוחות בחברה התורמים לטוהר המידות או לחלופין להתנהגויות לא  . 3

 ראויות.

סיבות רבות כגון העדר סמכות מקרינה, גזירות שאין עובדי הציבור יכולים לעמוד בהן, 

מטושטשות או היעדר נורמות כלל, שכר נמוך, פתרונות קצרי טווח שאין מחשבה נורמות 

 פורמליות.-כל אלה חברו ליצירתן של נורמות התנהגות בלתי כתובות, א –מעמיקה בצידן 

 

אקטיבי לבניית ויישום קוד אתי לא ברמת ראש העירייה, לא באופן  כאמור, עיריית ערד לא פועלת  

 ברמת עובדי העירייה.ברמת נבחרי הציבור ולא 

  מכאן לא קיימת כלל תוכנית הטמעה בנושא.

  

בנוסף, לא קיימת בעירייה אמנת שירות ובפועל קיימים מעט מאוד נהלים, שברובם לא מנוטרים 

  ונאכפים, מכאן קיים סיכון גבוה לקיום נורמות עבודה לא ראויות.

  

ם לפעולה ברמת מינימום (אותו המסקנה : במקרה הטוב העירייה מכוונת את העובדים והנבחרי

קובע החוק) ולא מקסימום (שנקבע על ידי אתיקה), אך גם בנושא השתלמויות ועדכונים בהתאם 
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לחוק, אין מערך מובנה וענייני המבטיח כי העובדים יהיו מודעים לשינויים בחוק, מכאן קיים 

   בניגוד לחוק.סיכון גם לפעולה 

  

של קביעת והטמעת כללי התנהגות בין אם, קוד אתי,   ממצא : בעיריית ערד אין כל יישום -

אמנת שירות, או נוהלים מסודרים, מכאן סטנדרט הפעולה הוא ברף המינימלי ביותר מול 

  רף החוק. 

מתבצעת פעילות אקטיבית לכתיבת נהלים ארגוניים ואמנת שירות   תגובת המבוקר :

נושא הקוד האתי יטופל במסגרת תכנית ההמראה  -לתושב. כמו כן, בהמשך לכתוב מעלה 

 הרשותית המתוכננת לשנים הקרובות יחד עם משרד הפנים.  

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

טרם טופל בעיריית ערד, לגבי נהלי עירייה החל הקוד האתי בפועל נושא  .ת אותומחזק

תהליך של בניית נהלים בתחום הכספי לפני מספר שנים, אך התהליך לא נשא פירות 

כמעט, ומאז הנושא לא מתוקצב ולא מטופל באופן מקצועי, לגבי אמנת שירות טרם 

 .2018הוגדרה כזו נכון לסוף שנת 

  

המלצה : מומלץ לקבוע מערכת נורמות מסודרת מעבר לאמור בחוק, דבר המהווה רף  -

 מינימום בלבד לפעולת הארגון. 

  

ממצא : למרות שבפועל ברוב המוחלט של פעולות העירייה החוק מהווה את רף  -

ההתנהלות של העירייה (שהוא הרף המינמלי ביותר הקיים), אין כל מנגנון המבטיח כי 

מעודכנים בשינויים בחוק, ולא קיים ניטור ופיקוח שוטפים על פעולת העובדים יהיו 

  העובדים, כך שקיים סיכון סביר כי פועלים מתחת לרף החוק. 

תגובת המבוקר : מנהלי מחלקות אחראים לעדכון עובדי המחלקה אודות שינויים בחוק 

ובדים או ככל שעולים כאלו. נושאי בטיחות מופצים על ידי אנשי המקצוע לידיעת הע

 במסגרת הדרכות שוטפות שהם מבצעים לעובדים.

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

עדכון שינויים בחוק, כאמור אין כל מנגנון ופיקוח בנושא, לעניין בטיחות, ראה דוח מבקר 

  .בנושא, ומעקב תיקון ליקויים בדוח זה 2014העירייה לשנת 

  

המלצה : מומלץ לקיים מנגנון לעדכון העובדים בשינויי חקיקה והמשמעות של השינויים  -

על פעילותם בשוטף, וכן קיום מערך הטמעה ופיקוח כי ההתנהלות בפועל תואמת את 

 השינויים הנדרשים. 
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 תמצית מנהלים .7

 

נוהלי העבודה והחוסר באמנת בעיריית ערד לא הוגדר קוד אתי לנבחרים או לעובדים, בנוסף מיעוט  

שירות עירונית, וכן התנהלות לא מיטבית של צוות תיקון הליקויים העירוני, מקיימים חולשה 

  להתנהלות לא ראויה.  בוהמהותית ומכאן סיכון ג

העדרם של תקנות, נהלים ושיטות ברורים ויעילים, וגם אדישות בדבר , על פי מבקר המדינה

, ביחוד בתחום המנהלי והנהלת הכספים והחשבונות, פותחים פתח השמירה הקפדנית על קיומם

לפני עובד ציבור לעבירה ולמעילה באמון שהושם בו. הביקורת מביאה לקביעת נהלים והנהגת 

(ראה דוגמא  שיטות עבודה , שמטרתם העיקרית מניעת התהוותן של פגיעות בטוהר המידות

  הנגשת רובע האומנים למתחם ישפרו).ביצוע פרויקט  – 7מעשית בדוח זה בפרק מספר 

  

מכאן, ככל שהעירייה תאמץ קוד אתי ותפעל באופן אקטיבי להטמעתו, תוך פיקוח וניטור וכן 

באמצעות שינוי מהותי של פעילות צוות תיקון הליקויים העירוני כך שימלא את ייעודו, יקטן 

  הסיכון של התנהלות עירונית לא מיטבית, מעילות והונאות.

  

  

  

  לן עיקר ההמלצות בהתאם לפרק עיקר הממצאים מעלה : לה

  

בחינת משמעות וחשיבות נושא טוהר המידות והאתיקה בהתנהלות  – 1מטרת ביקורת מספר 

  הרשויות המקומיות.

  

 המלצה : מומלץ לקדם בניית והטמעת קוד אתי בעירייה הן לנבחרים והן לעובדים. 7.1

  

הפעולות שנוקטת העירייה להבטחת התנהלות אתית ובמסגרת בחינת  - 2מטרת ביקורת מספר 

  טוהר המידות.

  

המלצה : מומלץ לקדם פעילות אקטיבית לקביעת נורמות התנהלות בדומה לקוד אתי, הן  7.2

לנבחרי ציבור וכן לעובדי עירייה, על מנת לשפר את התנהלות העירייה ולעקירת נורמות 

 התנהלות לא ראויות. 

 

ות תיקון הליקויים יממש את אחריותו ויפעל לתיקון הליקויים העולים המלצה : מומלץ שצו 7.3

בדוחות הביקורת ויקבע תקנות, נהלים ושיטות ברורים ויעילים, ויפעל לביטול האדישות 

בדבר השמירה הקפדנית על קיומם, ביחוד בתחום המנהלי והנהלת הכספים והחשבונות, על 

 רה ולמעילה באמון שהושם בו.מנת שלא לפתוח פתח לפני עובד ציבור לעבי
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המלצה : מומלץ לבנות דרך פעולה למניעת קיום נורמות התנהלות לא ראויות בפעולות  7.4

  העירייה. 

  

המלצה : מומלץ לקיים מנגנון לעדכון העובדים בשינויי חקיקה והמשמעות של השינויים  7.5

אמת את על פעילותם בשוטף, וכן קיום מערך הטמעה ופיקוח כי ההתנהלות בפועל תו

  השינויים הנדרשים. 
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 רקע –כללי  .1

 

  מתוך חוברת הדרכת נבחרים של משרד הפנים בנושא ועדת כספים :

וועדת הכספים הינה ועדת חובה בעיריות. תפקיד הוועדה לדון בנושאים כספיים העומדים על סדר 

יומה של מועצת הרשות כמו : תקציב רגיל ופיתוח, תקציבי מילואים, תקציב ותקן המבקר, דוחות 

כספיים, הלוואות ואשראי, ארנונה ועוד. ללבן נושאים אלו ולהגישם לדיון ואישור במועצת 

  . הרשות

  

המונח תקציב כאן מבטא את מכלול התהליכים, הפעולות והמסמכים הקשורים בהכנת התקציב 

ובביצועו, כמו ההנחיות להכנת תקציב, הצעת תקציב, דברי ההסבר לתקציב ומערכת הדיווח 

  הקשורה בו. המצב המצוי כיום ברשויות מצביע על מספר ליקויים בולטים בתהליך כמו :

  בית של יעדים או של תפוקות כוללות והיעדר סדר עדיפויות ברור.היעדר הגדרה אופרטי  .א

 היעדר מידע שיטתי של מימוש היעדים והתפוקות של הרשות/האגף/המחלקה/היחידה.  .ב

 מערכת מידע ומערכת דיווח לקויות באשר לביצוע הפעולות והתוכניות.  .ג

 העדר התייחסות להשלכות לטווח ארוך של הפעולות המופיעות בתקציב.  .ד

 וש מועט, של ניתוח עלות מול תועלת או עלות אפקטיבית בתהליך הכנת התקציב.שימ  .ה

 היעדר בדיקה תקופתית ממוסדת של פעולות והתוכניות וכו'  .ו

   

מכלול העניינים והנושאים, שעל ועדת הכספים לדון בהם, מעניק לה חשיבות רבה ומטיל על חבריה 

ין חבריו אנשי כלכלה וכספים מקצועיים, אחריות נכבדה. ועדת הכספים, כגוף פעיל ויעיל, שב

יכולה לנווט היטב את הרשות מבחינה כלכלית. אף שכאמור אין לה סמכויות חוקיות, היא יכולה 

לשפר את אופן הכנת התקציב ולהוות בלם וגורם מבקר, לפני אישור התקציב ולאחר מכן במעקב 

  קפדני אחר מימוש התקציב לאורך כל שנת הכספים.

  

רד אינה עירייה איתנה כלכלית, זאת מחוסר במקורות הכנסה מחד והחלשות עיריית ע

האוכלוסייה (גידול בהוצאות רווחה וגידול בהנחות מארנונה) מאידך. לאור מצבה הכספי של 

העירייה קיימת חשיבות גבוהה לניהול כלכלי מושכל, מכאן וועדת כספים הממלאת את יעודה 

התנהלות הכלכלית של העירייה (הרחבות נוספות בנושאים כמתואר לעיל יכולה לתרום רבות ל

השוואת תקציבים בין  –בפרק א  2015הכלכליים נבחנו בין השאר בדוח מבקר העירייה לשנת 

, ובדוח מבקר העירייה 2014רשויות דומות ובחינת עמידת העירייה בתוכנית ההתייעלות משנת 

תהליך תכנון פרויקט המסלול  –ת ובפרק ג תהליך בניית תוכנית אסטרטגי –פרק ב  2016לשנת 

  המוטורי, מסלול האספלט הראשון בישראל).

  

  לאור חשיבות הוועדה כאמור לעיל, בחרתי לקיים ביקורת בנושא.
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  מטרות הביקורת .2

 

בחינת התנהלות שוטפת של ועדת הכספים העירונית (סדרי עובדה ועמידה  . 1

 בהגדרות הדינים השונים).

בחינת תפקוד ואפקטיביות וועדת הכספים בקבלת החלטות בנושאים כלכליים  . 2

 מהותיים. 

 

  

 היקף הביקורת .3

. (סדרי עובדה 2016-2018הביקורת בחנה את התנהלות ועדת הכספים בשנים  . 1

 ועמידה בהגדרות הדינים השונים).

לא נכללה בהיקף הביקורת בחינת יישום החלטות הועדה (ועדת הכספים היא ועדה  . 2

 מייעצת בלבד). 

לא נכלל בהיקף הביקורת בחינת תוכניות עסקיות של פרויקטים מניבים והשוואתן  . 3

למציאות בשטח (בעיקר כי רוב הפרויקטים בשלבי ביצוע שונים וטרם קיימים 

 נתונים לגבי רמת האפקטיביות שלהם).

 

 

 תיאור כללי של מהלך הביקורת .4

 

 הביקורת כללה בין השאר :

שבסדר יומן עסקו  2016-2018פרוטוקולים של מועצת העירייה לשנים סקירת  -

 בנושאים כספיים וכלכליים.

 .2016-2018סקירת פרוטוקולים של ועדת הכספים לשנים  -

 סקירת הנתונים שצורפו לחברי הוועדה לקראת ישיבות ועדה שונות. -

 נוכחות כמשקיף בחלק מישיבות ועדת הכספים.  -

 ראיונות עם : -

  מר דודי אוחנונה סגן ומ"מ ראש העירייה המשמש גם כיו"ר ועדת הכספים.  . 1

 גזברית העירייה.  –גברת רינה יוסף  . 2

 סגנית גזברית העירייה. –גברת ימית לוי  . 3
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 עיקרי הממצאים .5

 

  

דת הכספים העירונית (סדרי עובדה בחינת התנהלות שוטפת של וע  – 1מטרת ביקורת מספר 

  ועמידה בהגדרות הדינים השונים).

  

לפקודת העיריות המגדיר כי ראש העיריה יהיה אחראי לכך  140ממצא : בניגוד לסעיף  5.1

יהיה ראש   -שהחלטות המועצה יבוצעו כהלכה; הצריכה ההחלטה הוצאה מכספי העיריה  

לתקציב המאושר ובהתאם להוראות העיריה אחראי לכך שההחלטה תבוצע בהתאם 

הוצאו כשלושה מיליון ₪ בסעיפים   2017אחרות של פקודה זו או של דין אחר; בפועל בשנת  

שונים ללא מקור בתקציב המאושר באותה העת, עדכון התקציב לפי ההוצאות בפועל בוצע 

  .2017בדיעבד בחודש דצמבר 

למוגדר בפקודת העיריות. לא אחת תגובת המבוקר : העירייה פועלת, ככל הניתן, בהתאם 

משרד הפנים ו/או משרדי ממשלה אחרים מעבירים תקציבים לקראת סוף השנה, דבר 

המקשה על ביצוע מתוכנן בהתאם לתקציב מאושר מראש. בנוסף יצוין כי לא מאושרות 

 הוצאות החורגות ממסגרת ההכנסות.

רת את הממצא. מן הראוי התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סות

כי מקרים מעין אלה יהיו נדירים אם בכלל, וכאשר קורה המקרה יש להציג דיווח מתאים 

 ושקוף בוועדת הכספים. 

  

ממצא : בניגוד להגדרות תחומי הפעילות של וועדת הכספים על פי המדריך לנבחר של  5.2

ות כספים משרד הפנים, וועדת הכספים בעיריית ערד ברוב המקרים לא דנה בהעבר

ואינה עוסקת כלל   אלא בדיעבד לאחר שהכספים הוצאומסעיף לסעיף בתקציבי העירייה,  

 בהמלצה לאשר הוצאות, כנהוג ברשויות אחרות.

תגובת המבוקר : המדריך לנבחר היא חוברת ממליצה, הוועדה דנה עפ"י המוגדר בדיני 

 עיריות.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את הממצא. משרד הפנים הוא 

הרגולטור של העירייה, המלצתו אינה חקיקה מחייבת, אך בהחלט מגדירה רף התנהלות 

  רצוי מעבר למינימום המוגדר בחוק (אותו ברור כי חובה לקיים). 

 

רים הקובעת כי : הוועדה שהיא, ממצא : בניגוד להגדרת משרד הפנים בחוברת הדרכת נבח 5.3

בדרך כלל, מסגרת של חברי מועצה מומחים דנה בנושאים כספיים שונים ומלבנת אותם 

בטרם שיוגשו לאישורה של מליאת המועצה, רוב חברי ועדת הכספים בעיריית ערד אינם 

 מומחים בנושאי כספים, ודיווח חשבונאי. 

כה פרונטלית וחוברת הדרכה בנושא ועדת תגובת המבוקר : חברי ועדת כספים יקבלו הדר

 המדריך לנבחר היא חוברת ממליצה, הוועדה דנה עפ"י המוגדר בדיני עיריות. כספים .
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א. לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), 5ממצא : בניגוד למוגדר סעיף  5.4

-2016מהנדסת העירייה לא זומנה כלל לישיבות ועדת הכספים בשנים  1991-התשנ"ב

(ובפועל גם לא השתתפה בישיבות הועדה) למרות שכמעט בכל הישיבות נדונו  2018

נושאים הנוגעים לתחום תפקידה (כגון אישור כספים לתב"רים של בינוי, אישור תקציב 

 הוועדה לתכנון ובניה ותקציבים אחרים בתחום ההנדסה וכד').

 ים.תגובת המבוקר : מהנדסת העירייה תוזמן לישיבות ועדת כספ

  

(ב) לפקודת העיריות המתיר קביעת סדרי עבודה, לא נקבעו כל  166ממצא : בניגוד לסעיף   5.5

סדרי עבודה בוועדת הכספים כחלק מתהליך ובחירה מודעת של חברי הועדה הנוכחיים, 

 לא בפרוטוקול ועדה ולא בנוהל עירוני (קיים נוהג עירוני שהינו נוהג חסר לדעת הביקורת).

ועדת כספים מנוהלת על פי נוהל עבודה דה פקטו שיטתי וקבוע, הגם שאינו תגובת המבוקר :  

 נוהל כתוב. הנוהל יובא לאישור חברי ועדת הכספים.

  

ממצא : בניגוד ליעודה של וועדת הכספים שהוא ניווט העירייה מבחינה כלכלית, בפועל  5.6

פעילות ועדת הכספים בעיריית ערד הינה טכנית בעיקרה (אישור/ פתיחת/הגדלת/הקטנת 

תקציבים בלתי רגילים), הנתונים הנמסרים לחברי הועדה לפני הישיבות  לא מאפשרים 

וגמא אי צרוף תוכניות עסקיות באישור השקעות שונות), הבנה כוללת של הסעיף הנדון (לד

וכן לא מוזמנים עובדי עירייה רלוונטיים/מומחי תוכן לשם מתן הסברים שונים (כגון 

מהנדס העירייה כאשר מגדילים תב"ר בסכומים ניכרים, או רואה חשבון באישור דוחות 

יום. חברי ועדה  תגובת המבוקר : הנתונים הרלוונטיים מצורפים לסדרכספיים). 

המעוניינים בכך, יכולים לשאול שאלות לפני ובמהלך ועדת הכספים. נוסף על כך, חברי 

 הועדה מקבלים הסבר על הסעיפים הנידונים במהלך הועדה.

עפ"י מיטב ההבנה של יו"ר הוועדה מצורפים כל החומרים הנדרשים לקבלת ההחלטה. חברי 

רכוש ידע ככל שנדרש ע"י השתתפות בקורסים של ועדת כספים הם נבחרי ציבור ויכולים ל

 המפע"ם.

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

וכאמור בממצא קודם, חברי הועדה אינם מומחים בנושא כספים  לעיתים הם לא יודעים 

יהם את מירב לשאול את השאלות ולבקש את הנתונים הרלוונטיים, לכן יש להציג בפנ

 הנתונים  על מנת לקבל החלטה מושכלת, ראה המלצת הביקורת לממצא זה.

  

א. לפקודת העיריות, לא מתקיים דיווח מסודר לוועדת הכספים 203ממצא : בניגוד לסעיף   5.7

 לכל הפחות בנושא ערבויות שנטלה העירייה. 

נותנת, נדונה תגובת המבוקר : נפנה לקבלת חו"ד משפטית. כיום כל ערבות שהעירייה 

 במליאה. מנוהל על כל הערבויות רישום ומעקב בקונטרה.
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לא  2016,2017,2018לפקודת העיריות, תקציב העירייה לשנים  206ממצא : בניגוד לסעיף  5.8

הוגש לאישור ועדת הכספים ומועצת העירייה לא יאוחר מחודשיים לפני תחילת שנת 

 הכספים.

צוין כי התקציב מאושר על ידי המליאה עד יום תגובת המבוקר : מקובל. יחד עם זאת י

 .תחילת שנת הכספים שאליה מתייחסת הצעת התקציב

 

לא הוגש במועד   2017לפקודת העיריות, אף דוח רבעוני של שנת    213ממצא : בניגוד לסעיף   5.9

בו נקבע בחוק לדיון בועדת הכספים (איחור ממוצע של כחודשיים), בנוסף על פי 

ך כל דיון בדוחות בניגוד למהות ועדת הכספים שתפקידה לבחון את הפרוטוקולים לא נער

 ההתנהלות הכספית של העירייה.

תגובת המבוקר : בוועדת הכספים מוצגים עיקרי הדוח. ככל שלחברי ועדת כספים יש 

שאלות על הדוח, מתקיים דיון וניתן מענה, ההנהלה תפעל להגשת הדוחות הכספיים לוועדת 

 מן הנדרש.הכספים תוך פרק הז

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

  

  

בחינת תפקוד ואפקטיביות וועדת הכספים בקבלת החלטות בנושאים – 2מטרת ביקורת מספר 

  כלכליים מהותיים.

 

ממצא : בניגוד להגדרת משרד הפנים כי "מוועדת הכספים לא נדרש אלא לדון ולברר היטב   5.10

כל העניינים הכספיים, ולייעץ למועצה", העירייה יצאה מתוכנית ההתייעלות בשנת את 

, ללא הבאת הנושא לדיון בוועדת הכספים, או במועצת העירייה (מועצת העירייה רק 2016

 עודכנה בנושא בדיעבד).

תגובת המבוקר : מאחר והיה שיפור ניכר בביצועי העירייה בכל הפרמטרים הכספיים 

ן עם הנהלת משרד הפנים על יציאה מתוכנית הבראה, לא נדרשה להחלטה הוחלט בדיו

 אישור מועצה וברור שלא ניתן לקבל החלטה אחרת מסיכום הדיון מול משרד הפנים.

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

 

קובעת בין השאר כי ממצא : בניגוד להגדרת משרד הפנים את אחריות וועדת הכספים ה 5.11

היא יכולה לשפר את אופן הכנת התקציב ולהוות בלם וגורם מבקר, לפני אישור התקציב 

ולאחר מכן במעקב קפדני אחר מימוש התקציב לאורך כל שנת הכספים, בפועל לא עקבה 

וועדת הכספים אחר ביצוע ההחלטות עליה התחייבה העירייה בתוכנית ההתייעלות משנת 

(כגון קיצוץ בשעות נוספות,   2016וטלה בהסכמת משרדי הממשלה בשנת עד שזו ב 2014

  וקיצוץ במשרות).

תגובת המבוקר : חברי ועדת כספים מקבלים את כל המידע הרלוונטי. כמו כן, ככל שלחבר 

ועדת כספים יש שאלות או מידע חסר, הוא זכאי לקבל את כל התשובות מהנהלת העירייה 

 והגזברות.
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של יו"ר ועדת כספים מוצגים כל הנתונים הרלוונטיים ככל שחבר ועדת  עפ"י מיטב ההבנה

כספים שהוא נציג ציבור מעוניין להעמיק בנושא מסוים עליו ללמוד את הנושא ולשאול 

  שאלות.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : לדעת הביקורת תגובת המבוקר אינה משקפת את 

התקיים מעקב אחר יישום תכונית  כאמור בממצא לא ,בפועל .המציאות במדויק

ההתייעלות, בדוח ביקורת זה מוצגים מספר מקרים בהם לא ניתן מידע רלוונטי לפני 

ההצבעה על המלצת הוועדה (תוכניות עסקיות לדוגמא), לגבי זכאות חבר ועדה לשאול 

שאלות היא אכן נכונה ברמה הטכנית, אך מאחר וחברי הועדה אינם מומחים בנושאי 

אינה רלוונטית, במיוחד לאור העובדה שבניגוד למקובל בגופים אחרים, לא  הכספים

מוזמנים מומחי תוכן לוועדה להסביר את המשמעויות הכספיות לחבריה אף לא בנושאים 

 מהותיים. 

 

ממצא : בניגוד להגדרת משרד הפנים כי "מוועדת הכספים לא נדרש אלא לדון ולברר היטב   5.12

אליה צורפה  2018ולייעץ למועצה", תוכנית ההמראה משנת את כל העניינים הכספיים, 

, טרם הוצגה בפני הועדה, מכאן נמנעה מחברי ועדת 2018העירייה בחצי הראשון של שנת  

  הכספים לבצע את תפקידה ולייעץ בנושאי כספים לעירייה. 

תגובת המבוקר : תוכנית המראה אינה נמצאת בשלבי גיבוש סופיים. למעשה, עדיין לא 

 תקיימה ישיבת התנעה ראשונה.ה

  הקווים ידועים ברמת הכותרת בלבד. כשיהיה מידע רלוונטי, הוא יוצג לחברי הוועדה.

 01/2019מסמכים ראשונים ליישום תוכנית המראה הגיעו לעירייה רק בתחילת חודש 

על הביקורת לדייק  02/2019ופגישה ראשונה מול משרד הפנים בנושא נקבע לחודש 

 בעובדות.

תייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : קווי המתאר העיקריים של תוכניות ההמראה ה

ידועים, מכאן היה ניתן להתכונן לנושא זה מכבר (הודעה על הצטרפות העירייה לתוכנית 

), מן הראוי כי ועדת הכספים תהיה מודעת בזמן 2018נמסרה כבר בחצי הראשון של שנת 

, כאמור בהמלצה. אכן על הביקורת לדייק אמת להתנהלות בנושא תוכנית ההמראה

  בעובדות, בדיוק כפי שעשתה במקרה זה, הממצא מדויק ומתאר עובדות בלבד.

  

ממצא : בניגוד להגדרת משרד הפנים את אחריות וועדת הכספים הקובעת בין השאר כי  5.13

היא יכולה לשפר את אופן הכנת התקציב ולהוות בלם וגורם מבקר, לפני אישור התקציב 

לאחר מכן במעקב קפדני אחר מימוש התקציב לאורך כל שנת הכספים, בפועל לא נדונו ו

הפרויקטים המניבים שקודמו בעירייה בוועדת הכספים, כמו כן וועדת הכספים לא עקבה 

אחר ביצוע הפרויקטים המניבים, בפועל מעורבותה הסתכמה באישור טכני של מסגרת 

 לתו.התקציב הבלתי רגיל, וככל הנדרש בהגד

תגובת המבוקר : אנו מאפשרים לחברי ועדה למלא את תפקידם כנדרש ומביאים לידיעתם 

את כל המידע הרלוונטי. בנוסף, ככל שיש לחברי ועדת כספים שאלות, הם מקבלים מענה 

  מפורט.
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לפקודות העיריות (נוסח חדש) קובע "המועצה תבחר מבין חבריה ועדת כספים  149סעיף 

שתפקידה לייעץ למועצה בכל ענייני כספים של העירייה", החוברת לנבחר שמפרסם קבוע 

דבר החוק בנושא  2בחוברת "נספח  109המפע"ם שלא באה במקום דיני עיריות ראה עמ' 

  .149תקציב וכספים ברשות מקומית" אין דבר בחוק למעט סעיף 

את הממצא כמו כן התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת 

מטרת ביקורת זו לא עוסקת בעמידה בדינים השונים בפעילות הועדה, אלא בתפקוד 

ואפקטיביות ועדת הכספים בקבלת החלטות. כמפורט בדוח זה בפרק העוסק באתיקה 

וטוהר מידות, החוק הוא רף המינימום בלבד, כלל מרכיבי השלטון המקומי (נבחרים, 

לפעול בהתאם לרף המקסימום המוגדר במסגרת כללי  עובדים וכד') צריכים לשאוף

האתיקה וטוהר המידות (שלא הוגדרו בעיריית ערד). הממצא לא מפרט את רף המקסימום 

אלא את הנחיות הרגולטור של העירייה, היכולות לתרום רבות לתפקוד ואפקטיביות קבלת 

  ההחלטות בועדה, לאור המתואר בממצא.
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  פרוט הממצאים .6

 

  – 1מטרת ביקורת מספר  6.1

 בחינת התנהלות שוטפת של ועדת הכספים העירונית

 (סדרי עובדה ועמידה בהגדרות הדינים השונים).

  

  

 כללי 6.1.1

  

סטטוטורית), המוגדרות  -וועדת הכספים היא אחת מוועדות החובה (חובה להקימה על פי דין 

  בפקודת העיריות.

  

  שא ועדת כספים :מתוך חוברת הדרכת נבחרים של משרד הפנים בנו

מהות הועדה לייעץ למועצה בכל ענייני הכספים של העירייה. הוועדה שהיא בדרך כלל, מסגרת של 

חברי מועצה מומחים דנה בנושאים כספיים שונים ומלבנת אותם בטרם שיוגשו לאישורה של 

  מליאת המועצה. 

  

  הרשות כמו :  תפקיד הוועדה לדון בנושאים כספיים העומדים על סדר יומה של מועצת

  תקציב רגיל. -

 תקציבי פיתוח. -

 תקציבי מילואים. -

 תקציב ותקן לשכת מבקר העירייה. -

 דוחות כספיים. -

 הלוואות ואשראי. -

 ארנונה ועוד.  -

 

לוועדת הכספים אף שהיא ועדת חובה בעירייה, אין סמכות פורמלית לאשר תקציבים, לדחות 

בתחום סמכותה החוקית של המועצה. מן הועדה אותם או לערוך בהם שינויים. כל אלה נמצאים 

  לא נדרש אלא לדון ולברר היטב את כל העניינים הכספיים, ולייעץ למועצה.

  

  על פי הפסיקה על ראש הרשות להגיש הצעת תקציב למועצה, יחד עם הערות הועדה.

הנדון מסקנות הוועדה והמלצותיה עשויות לשמש תשתית להסתייגויות או לאישור העניין הכספי 

  במועצת העירייה.
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מכלול העניינים והנושאים, כפי שפורט לעיל, שעל ועדת הכספים לדון בהם, מעניק לה חשיבות רבה 

ומטיל על חבריה אחריות נכבדה. ועדת הכספים, כגוף פעיל ויעיל, שבין חבריו אנשי כלכלה וכספים 

ור אין לה סמכויות חוקיות, מקצועיים, יכולה לנווט היטב את הרשות מבחינה כלכלית. אף שכאמ

היא יכולה לשפר את אופן הכנת התקציב ולהוות בלם וגורם מבקר, לפני אישור התקציב ולאחר 

  מכן במעקב קפדני אחר מימוש התקציב לאורך כל שנת הכספים.

  

  

  תקציב העירייה –וועדת הכספים  6.1.2

  

  עצה, מגדיר בין השאר :האחריות לביצוע החלטות המו -לפקודת העיריות [נוסח חדש]  140סעיף 

ראש העיריה יהיה אחראי לכך שהחלטות המועצה יבוצעו כהלכה; הצריכה ההחלטה הוצאה  

יהיה ראש העיריה אחראי לכך שההחלטה תבוצע בהתאם לתקציב המאושר  -מכספי העיריה 

ובהתאם להוראות אחרות של פקודה זו או של דין אחר; בהעדר ראש העיריה יהיו החובות 

לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות  16או  14ת על ממלא מקומו לפי סעיפים האמורו

  .  1975-וסגניו וכהונתם), התשל"ה

  

מערכת המחשוב ומערך ההרשאות והחתימות הנדרש, בעיריית ערד מאפשר מעקב רציף אחר כל 

הוצאה, זאת בהתאם לתקציב שהוצג בוועדת הכספים ושאושר על ידי מועצת העירייה (ראה 

השוואת תקציבים בין רשויות דומות,   -בפרק א  2015הרחבה בנושא בדוח מבקר העירייה לשנת 

בנושא התנהלות שוטפת  -, ופרק ב  2014יה בתוכנית ההתייעלות משנת ובחינת עמידת העירי

  מחלקת רכש ולוגיסטיקה). 

  

  חלק מתפקידי וועדת הכספים על פי משרד הפנים הם : 

דיון בהעברות מסעיף לסעיף, במהלך שנת התקציב, ובלבד שאינן מנוגדות לפקודה או לכל צו  . 1

  המילואים שהוגשו. אחר ואינן חורגות מהתקציב השנתי או מתקציב

ברשויות רבות מקיימת ועדת הכספים, מלבד  –אישור שוטף של הוצאות הרשות המקומית  . 2

הדיון בתקציב על סעיפיו השונים, גם דיון פרטני לשם אישורה של כל הוצאה בעיין שמבקשות 

להוציא מחלקות הביצוע השונות של הרשות (החל מסכום מסוים שנקבע מראש ובכל מקרה 

ה המאושרת כרוכה בחיוב תושבים לתשלום). זאת, גם כאשר הוצאות אלו כבר שההוצא

מכוסות בסעיפים השונים של התקציב הרגיל או התקציב הבלתי רגיל. החלטות הוועדה 

 נרשמות בפרוטוקול ומופצות לכל הנוגעים בעניין.

 

ומות, ובחינת השוואת תקציבים בין רשויות ד -פרק א   2015ציטוט מדוח מבקר העירייה לשנת 

  : 2014עמידת העירייה בתוכנית ההתייעלות משנת 

כשיטה, העירייה מאשרת במועצת העיר עדכוני תקציב לקראת סוף שנת התקציב ובכך מתאימה 

  את התקציב לביצוע בפועל , מצ"ב טבלת השוואה :
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  שיעור ההפרש  ההפרש בין הסכומים  סכום תקציב מעודכן  סכום תקציב מקורי  שנה

  2% –כ   2,718  139,310  136,592  2012

  2% –כ   2,954  142,954  140,000  2013

  

ממצא : העירייה כשיטה מעדכנת את התקציב בסוף שנת התקציב, בהתאם לאומדן  -

הביצוע בפועל. מכאן מעקרת את מטרת התקציב העיקרית שהיא, ניהול כספי מתוכנן 

ומבוקר בהתאם לתוכנית תקציב מראש, באופן פעולה זה נמנעת בדיקת רואה החשבון 

  המבקר מטעם משרד הפנים, בנושא חריגות מתקציב. 

לרשות נתונה הזכות לעדכן את תקציבה על פי פקודת העיריות וחוזרי  תגובת המבוקר :

מנכ"ל משרד הפנים. עדכון התקציב הינו הליך מוסדר, ידוע ומקובל ברשויות 

המקומיות. עדכוני תקציב הינם דבר נחוץ לאור השינויים שחלים במהלך השנה. עדכון 

 אוזן.התקציב מסייע לשמירה על תקציב ראלי ומ

 התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא.

 

המלצה : מומלץ לתכנן ולנהל תקציב ראלי לאורך כל שנת התקציב ובכך להימנע  -

 מהפתרון הקל של עדכון התקציב בהתאם לביצוע בפועל. 

 

  .2015סוף ציטוט מדוח המבקר לשנת 

  

ומעדכנת מוציאה כספים בשונה מהתקציב המאושר,  מכאן, בניגוד לפקודת העיריות, העירייה

. התקציב המעודכן מובא לדיון בוועדת הכספים לפני בדיעבד את התקציב בהתאם להוצאות בפועל

העברתו לאישור המועצה, בפועל אין כל משמעות לדיון בוועדת הכספים מאחר ורוב הכספים 

  הוצאו זה מכבר והאישור הוא בדיעבד.

  

לפקודת העיריות המגדיר כי ראש העיריה יהיה אחראי  140סעיף ממצא : בניגוד ל -

 -לכך שהחלטות המועצה יבוצעו כהלכה; הצריכה ההחלטה הוצאה מכספי העיריה 

יהיה ראש העיריה אחראי לכך שההחלטה תבוצע בהתאם לתקציב המאושר ובהתאם 

לושה הוצאו כש 2017להוראות אחרות של פקודה זו או של דין אחר; בפועל בשנת 

מיליון ₪ בסעיפים שונים ללא מקור בתקציב המאושר באותה העת, עדכון התקציב 

  .2017לפי ההוצאות בפועל בוצע בדיעבד בחודש דצמבר 

תגובת המבוקר : העירייה פועלת, ככל הניתן, בהתאם למוגדר בפקודת העיריות. לא 

סוף השנה, אחת משרד הפנים ו/או משרדי ממשלה אחרים מעבירים תקציבים לקראת  

דבר המקשה על ביצוע מתוכנן בהתאם לתקציב מאושר מראש. בנוסף יצוין כי לא 

 מאושרות הוצאות החורגות ממסגרת ההכנסות.

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

להציג הראוי כי מקרים מעין אלה יהיו נדירים אם בכלל, וכאשר קורה המקרה יש 

 דיווח מתאים ושקוף בוועדת הכספים.
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המלצה : יש לפעול בהתאם למוגדר בפקודת העיריות ולאשר הוצאות בהתאם -

 לתקציב מאושר מראש ולא בדיעבד.

  

בניגוד להגדרות תחומי הפעילות של וועדת הכספים על פי המדריך לנבחר של משרד   -

דנה בהעברות כספים מסעיף  הפנים, וועדת הכספים בעיריית ערד ברוב המקרים לא

ואינה עוסקת כלל  אלא בדיעבד לאחר שהכספים הוצאולסעיף בתקציבי העירייה, 

 בהמלצה לאשר הוצאות, כנהוג ברשויות אחרות.

תגובת המבוקר : המדריך לנבחר היא חוברת ממליצה, הוועדה דנה עפ"י המוגדר בדיני 

 עיריות.

בע "המועצה תבחר מבין חבריה ועדת לפקודות העיריות (נוסח חדש) קו 149סעיף 

כספים קבוע שתפקידה לייעץ למועצה בכל ענייניי כספים של העירייה" החוברת לנבחר 

דבר  2בחוברת "נספח  109שמפרסם המפע"ם שלא באה במקום דיני עיריות ראה עמ' 

  .149החוק בנושא תקציב וכספים ברשות מקומית" אין דבר בחוק למעט סעיף 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את הממצא. משרד 

הפנים הוא הרגולטור של העירייה, המלצתו אינה חקיקה מחייבת, אך בהחלט 

   מגדירה רף התנהלות רצוי מעבר למינימום המוגדר בחוק (אותו ברור כי חובה לקיים).

 

ייה למוגדר בדין ובפרסומי המלצה : מומלץ להתאים את פעילות וועדת הכספים בעיר -

משרד הפנים, לכל הפחות בנושא המלצות של שינויי תקציב, והוצאת הוצאות 

 משמעותיות לעירייה. 

  

  

  

  תפקידי המבקר, מגדיר בין השאר : –א. לפקודת העיריות [נוסח חדש] 170סעיף 

רבות הצעת (ה) מבקר העיריה יכין ויגיש לראש העיריה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, ל

תקן, במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה. היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע 

באחוזים מהתקציב השנתי של העיריה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה 

  של העיריה ובגודל תקציבה השנתי. 

ריה, כפי שהגיש (ו) ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העי

  אותן מבקר העיריה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.

  

הליך זה הינו ייחודי ללשכת מבקר העירייה, לאף גורם עירוני אחר הוגדר תהליך דומה, זאת  

במטרה להקטין את תלות מבקר העירייה בגורמים עירוניים, מאחר וגם גורמים אלה מבוקרים על 

  ידי מבקר העירייה.
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עת תקציב לשכת מבקר העירייה ערד הוגשה כנדרש בפקודה, מאחר ולא תוקנו תקנות הצ

המגדירות שיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העיריה כתקציב מבקר העירייה, הוגש 

תקציב על פי צרכי הביקורת המינימליים לדעת המבקר (התקנות הרלוונטיות נחקקו רק בשנת 

  ).2019שנת  ויכנסו לתוקף רק במהלך 2018

, לא אושרה הצעת התקציב ללשכת מבקר העירייה כפי שהוגשה, לא בוועדת הכספים 2018עד שנת  

ולא במועצת העירייה, בפועל אושר תקציב על בסיס התקציב משנים שעברו בקיצוצים בשיעורים 

  שונים משנה לשנה. 

  

  בדיקת קיום דיון של הצעת תקציב לשכת מבקר העירייה בוועדת הכספים : 

  דיון בהצעה בוועדת הכספים  שנה

  בניגוד לפקודה לא נדון. הועבר ישירות לדיון במועצת העירייה   2016

  .14/11/16מיום  9.16נדון בישיבה   2017

  .17/9/17מיום  7.17נדון בישיבה   2018

    

  

  

א. לפקודת העיריות המגדיר בין השאר כי ועדת הכספים 170בניגוד לסעיף ממצא :  -

תדון בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העיריה, כפי שהגיש אותן מבקר 

העיריה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי, בפועל, תקציב לשכת מבקר 

נדונו  2017,2018לא נדון כלל בועדת הכספים, ואילו תקציבי  2016העירייה לשנת 

בוועדה אך לאחר מכן שונו התקציבים ללא כל דיון נוסף בוועדה וללא הפנית תשומת 

לב החברים לנושא, זאת תוך פתיחת פתח לפגיעה באי תלות המבקר בגורמים 

   העירוניים האחראים.

תקציב המבקר נדון בוועדת כספים. בנוסף, ועדת   2018-ו  2017תגובת המבוקר : בשנים  

הכספים דנה בכל תקציב העירייה (כולל תקציב המבקר) בטרם היא המליצה עליו  

למליאה. מאחר והליך התקצוב הינו הליך דינמי, יתכנו שינויים בין הגרסה שנדונה 

בוועדת כספים (גרסת המבקר) לבין הצעת תקציב של כלל העירייה (ובכלל זה של 

 יאה.המבקר) לבין הגרסה שמאושרת בסופו של דבר במל

העירייה מתקצבת עפ"י החוק ועפ"י היכולות התקציביות שעומדות לרשותה ומבקר 

  העירייה לא יוצא מהכלל בנושא זה.

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

 מחזקת אותו. 

 

שות יכנסו לתוקף תקנות חד 2019המלצה : יש להתנהל כאמור בחוק, מאחר ובשנת  -

ומחייבות בנושא תקציב ותקן מבקר העירייה, הסיכון לפגיעה באי תלות המבקר 

 יקטן, ככל שהעירייה תפעל על פי הדין. 
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  קוורום סדרי עבודה ומוזמנים לוועדת הכספים 6.1.3

 

  הרכב ועדת הכספים

  ועדת כספים מגדיר : -לפקודת העיריות [נוסח חדש]  149סעיף 

פים קבועה שתפקידה לייעץ למועצה בכל ענייני כספים של המועצה תבחר מבין חבריה ועדת כס

  העירייה.  

  

פקודת העיריות קבעה כי ההרכב הסיעתי של וועדת הכספים יהיה בהתאם להרכב הסיעתי של 

המועצה ככל שניתן (כנדרש בכל ועדת חובה), ובלבד שיהיה נציג אחד לפחות מסיעה שאינה מיוצגת 

  ין חבריה את יו"ר הוועדה. בוועדת ההנהלה. המועצה תבחר מב

  

בבחינת הביקורת את הנושא נמצא כי הרכב הועדה בפועל עומד בכללים לעיל, אך נתוני חברי הועדה 

  באתר האינטרנט העירוני נמצאו לא מעודכנים, לאחר החלפת חבר ועדה לפני מספר חודשים. 

  

ממצא : נמצא כי רשימת חברי ועדת הכספים באתר האינטרנט של העירייה לא  -

  מחברי הוועדה לפני מספר חודשים.  עודכנה, לאחר החלפת אחד

 

המלצה : יש לבנות מנגנון מסודר אשר יוודא כי ככל שמתקיים שינוי  בזהות של חברי  -

 וועדות עירוניות, הדבר ידווח לאחראים על עדכון אתר העירייה באינטרנט. 

  

 חובת כינוס הוועדה

  מגדיר: -בעבודת הועדות  הנוהל  –(אא) לפקודת העיריות [נוסח חדש]  166סעיף 

ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס לפחות אחת לשלושה חדשים; לא כונסה ועדה כאמור, יורה 

ראש העירייה לכנסה, והוא יקבע את סדר היום של ישיבת הועדה; לא נכח יושב ראש הועדה 

 בישיבה, או סרב לנהלה, ינהלה זקן חברי הועדה. 

  

(תאריך בדיקת הביקורת) על פי רישומי לשכת   2018ועד אוגוסט    2016ם מספר ישיבות הועדה בשני

  מנכ"ל העירייה:

  

  שנה

  

  מספר ישיבות

עמידה בחובה לישיבה 

  אחת לפחות בכל רבעון

  

2016  10  √  

2017  8  √  

  √  7 (עד אוגוסט) 2018
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  קוורום מבחינת חברי המועצה

  

  על פי חוברת הדרכת נבחרים של משרד הפנים :

רוב חברי הוועדה, בהשתתפות גזבר הרשות, או נציגו; היועץ המשפטי של הרשות, או נציגו;   .א

  הם מנין חוקי בישיבות הוועדה. 

אם לא נכח מניין חוקי בשתי ישיבות רצופות של הוועדה, יהיה שליש מחברי הועדה   .ב

לישית, ובנוכחות גזבר הרשות או נציגו (היועץ המשפטי של הרשות או נציגו) בישיבתה הש

בגדר מניין חוקי לגבי כל עניין שעמד על סדר היום של שתי הישיבות הקודמות אשר לא 

 התקיימו עקב היעדר קוורום.

 

, נמצא כי בכל 2016-2018ישיבות הועדה בשנים  24מסריקת רישומי הנוכחות בפרוטוקולים של 

בכל  4רים היו לפחות חב 7הועדות מילאו אחר התנאי המחייב נוכחות מירב חברי הועדה (מתוך 

  ישיבה).

  

  מתוך חוברת הדרכת נבחרים של משרד הפנים בנושא ועדת כספים : 

שהיא, בדרך כלל, מסגרת מהות הועדה לייעץ למועצה בכל ענייני הכספים של העירייה. הוועדה 

דנה בנושאים כספיים שונים ומלבנת אותם בטרם שיוגשו לאישורה של  של חברי מועצה מומחים

  מליאת המועצה. 

  

ממצא : בניגוד להגדרת משרד הפנים בחוברת הדרכת נבחרים הקובעת כי : הוועדה  -

שהיא, בדרך כלל, מסגרת של חברי מועצה מומחים דנה בנושאים כספיים שונים 

המועצה, רוב חברי ועדת הכספים  ומלבנת אותם בטרם שיוגשו לאישורה של מליאת

  בעיריית ערד אינם מומחים בנושאי כספים, ודיווח חשבונאי. 

תגובת המבוקר : חברי ועדת כספים יקבלו הדרכה פרונטלית וחוברת הדרכה בנושא 

 ועדת כספים .

לפקודות העיריות (נוסח חדש) קובע "המועצה תבחר מבין חבריה ועדת  149סעיף 

ה לייעץ למועצה בכל ענייניי כספים של העירייה" החוברת לנבחר כספים קבוע שתפקיד

דבר  2בחוברת "נספח  109שמפרסם המפע"ם שלא באה במקום דיני עיריות ראה עמ' 

  .149החוק בנושא תקציב וכספים ברשות מקומית" אין דבר בחוק למעט סעיף 

 

בנושאי  המלצה : מומלץ למנות כחברי ועדת הכספים את חברי המועצה המומחים -

כספים ודיווח חשבונאי, ככל שאין חברי מועצה כאלה, מומלץ לקיים הכשרה 

בסיסית לחברי ועדת הכספים, או לחלופין להזמין מומחי תוכן שאינם עובדי העירייה 

לתת יעוץ לחברי הועדה,  על מנת למלא אחר מהות הועדה שהיא על פי משרד הפנים 

  עירייה. לייעץ למועצה בכל ענייני הכספים של ה
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  מוזמנים ונוכחות בעלי תפקידים בוועדת הכספים

  

  גזבר העירייה בישיבות וועדת הכספים  .א

  הזמנת חובה מגדיר בין השאר :     -ל פקודת העיריות [נוסח חדש]   3ג170סעיף 

(א) הגזבר יוזמן לישיבות המועצה ולישיבות של כל ועדה מוועדותיה, ותינתן לו הזדמנות להשמיע 

את דעתו, בעל פה או בכתב, לפני קבלת כל החלטה של המועצה או ועדה מוועדותיה, שיש לה השלכה 

  על תקציב העירייה, הכנסותיה או הוצאותיה. 

וועדת המכרזים ותינתן לו הזדמנות  הכספיםוועדת המועצה,  הגזבר יהיה נוכח בישיבות(ב) 

להשמיע את דעתו, בעל פה או בכתב, לפני קבלת כל החלטה של המועצה או ועדה כאמור, שיש לה 

  השלכה על תקציב העירייה, הכנסותיה או הוצאותיה. 

ל (ג) הגזבר רשאי להיות מיוצג בישיבות כאמור בסעיף זה על ידי עובד העירייה הכפוף לו שהוסמך ע

ידו לעניין זה, ואולם בישיבות ועדת המכרזים רשאי הגזבר להיות מיוצג בהתאם להוראות שיקבע 

  השר. 

  

לפקודת העיריות [נוסח חדש] ולהנחיות משרד הפנים  3ג170ממצא : בניגוד לסעיף  -

, 2016-2018ועדות כספים בשנים  24-בחוברת הנבחרים, בבחינת המשתתפים ב

חה גזברית העירייה או נציג מטעמה, מכאן לכאורה שתי נמצא כי בשתי ישבות לא נכ

  הישיבות התנהלו ללא קוורום חוקי.

 

 המלצה : יש לוודא קיום הרכב המשתתפים בישיבות ועדת הכספים על פי חוק.  -

  

  

  יועץ משפטי בישיבות וועדת הכספים  .ב

  

  השאר :, מגדיר בין  1975-לחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), התשל"ו 6סעיף 

היועץ המשפטי לרשות מקומית יוזמן לישיבות המועצה, לרבות ישיבותיה כוועדה מקומית   )א(

, וכן לישיבות ועדת המשנה לתכנון 1965-לתכנון ולבניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה

   וועדת הכספים.לחוק האמור, ועדת המכרזים  30ולבניה, רשות רישוי מקומית לפי סעיף 

  

  חוברת הדרכת נבחרים של משרד הפנים :כאמור, על פי 

רוב חברי הוועדה, בהשתתפות גזבר הרשות, או נציגו; היועץ המשפטי של הרשות, או נציגו; הם 

  מנין חוקי בישיבות הוועדה. 

  

 2016בפועל, נמצא כי היועץ המשפטי של הרשות או נציגו לא נכחו בישיבות ועדת הכספים בשנים 

  , למרות שהוא מוזמן אליהן באופן קבוע. 2018-
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 24-ממצא : בניגוד להנחיות משרד הפנים בחוברת הנבחרים, בבחינת המשתתפים ב -

ג מטעמו נכחו אף , נמצא כי היועץ המשפטי או נצי2016-2018ועדות כספים בשנים 

לא בישיבה אחת, מכאן לכאורה הישיבות התנהלו ללא קוורום חוקי לכל הפחות על 

  פי הנחיות משרד הפנים. 

לחוק הרשויות  6תגובת המבוקר : ועדת הכספים פועלת על פי המוגדר בסעיף 

המקומיות, ומזמינה את היועץ המשפטי באופן קבוע. לא כתוב בחוק שהיועץ המשפטי 

 היות נוכח.חייב ל

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

 הממצא התייחס להנחיות משרד הפנים ולא לחוק.

: הוועדה פועלת עפ"י דיני עיריות. החוברת לנבחר של משרד הפנים  2תגובת המבוקר 

 היא בגדר המלצה ותו לא ולכן ברור שהתגובה סותרת את הממצא. 

לא סותרת את הממצא,  2ות הביקורת לתגובת המבוקר : גם תגובת המבוקר  התייחס

  הממצא התייחס להנחיות משרד הפנים ולא לחוק.

כמפורט בדוח זה בפרק העוסק באתיקה וטוהר מידות, החוק הוא רף המינימום בלבד, 

כלל מרכיבי השלטון המקומי (נבחרים, עובדים וכד') צריכים לשאוף לפעול בהתאם 

מקסימום המוגדר במסגרת כללי האתיקה וטוהר המידות. הממצא לא מפרט לרף ה

את רף המקסימום אלא את הנחיות הרגולטור של העירייה, מכאן הביקורת מצפה כי 

  לפחות אלה יתקיימו בעירייה, זאת כל עוד לא הוגדר קוד אתי לרף המקסימום.

 

כספים על פי הנחיות  המלצה : מומלץ לוודא קיום הרכב המשתתפים בישיבות ועדת ה -

 משרד הפנים. 

  

  

  

  מהנדס העירייה בישיבות וועדת הכספים  .ג

  

הזמנת חובה, מגדיר   –  1991-א. לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב5סעיף  

  בין השאר : 

המהנדס יוזמן לכל ישיבות מועצת הרשות המקומית או ועדה מוועדותיה, לרבות ישיבותיה של 

תכנון המועצה כוועדה מקומית לתכנון ולבנייה לפי חוק התכנון והבנייה, ישיבות ועדת המשנה ל

וועדת לחוק האמור, וישיבות ועדת המכרזים    30ולבנייה, ישיבות רשות הרישוי המקומית לפי סעיף  

  הנוגעות לתחום תפקידיו.  הכספים
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, 2018-  2016בפועל נמצא כי מהנדסת העירייה לא הוזמנה ולא נכחה בישיבות ועדת הכספים בשנים  

תפקידה (זאת בניגוד לכל שאר הוועדות המפורטות למרות שברוב הועדות נדונו נושאים שבתחום 

  בחוק בהן משתתפת מהנדסת העירייה באופן קבוע כמעט ללא יוצא מהכלל).

  

א. לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), 5ממצא : בניגוד למוגדר סעיף   -

מהנדסת העירייה לא זומנה כלל לישיבות ועדת הכספים בשנים  1991-התשנ"ב

(ובפועל גם לא השתתפה בישיבות הועדה) למרות שכמעט בכל הישיבות  2016-2018

נדונו נושאים הנוגעים לתחום תפקידה (כגון אישור כספים לתב"רים של בינוי, 

  אישור תקציב הוועדה לתכנון ובניה ותקציבים אחרים בתחום ההנדסה וכד').

 תגובת המבוקר : מהנדסת העירייה תוזמן לישיבות ועדת כספים.

  

המלצה : יש לוודא קיום הרכב המשתתפים בישיבות ועדת הכספים המאפשר לחברי  -

הועדה לקבל את מירב הנתונים לגבי הנושאים עליהם הם נדרשים לדון ולהמליץ לגבי 

אופן פעולה, נוכחות מהנדס העירייה חיונית להבנת הוצאות בתחום הבניה, תחום 

 הצורך משאבים כספיים משמעותיים. 

ר :  עיריית ערד היא גוף קטן וכל הצוות הניהולי מכיר את הפרויקטים הערת המבוק

רה"ע, מ"מ רה"ע ויו"ר הועדה, גזברית העירייה ולכן חברי הועדה מקבלים את כל 

 המידע. 

  

 

  

  

  סדרי עבודה ודיונים

  

  מגדיר: -הנוהל בעבודת הועדות   –(ב) לפקודת העיריות [נוסח חדש]  166סעיף 

לב להחלטות המועצה, ובמידה שלא נקבעה הוראה -ועצה רשאית, בשים(ב) כל ועדה של המ

  אחרת בעניין זה, להסדיר בעצמה את עבודתה ואת דיוניה.

  

  להלן סדרי ועדת הכספים בעיריית ערד על פי דיווח גזברות העירייה : 

  .רוב חברי הועדה הם מניין חוקי בישיבות הועדה  .א

 .מוזמנים דרך קבע לוועדהגזברית הרשות והיועץ המשפטי   .ב

ימים קלנדרים לפני הועדה (זאת בהתאם להחלטת  5סדר יום לוועדת כספים נשלח   .ג

 מליאה). 

 .בהזמנה מפורט : סדר יום ועדת כספים, תאריך , שעה ומקום הישיבה  .ד

 .ההזמנה נשלחת באמצעות שליח מיוחד המחתים את חברי הועדה על קבלת סדר היום  .ה

 .הנושאים על סדר היום ומתקיים דיוןבוועדה מוצגים   .ו

 .החלטות הועדה מתקבלות ברוב קולות  .ז
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 .נרשם פרוטוקול הכולל את שמות הנוכחים/נעדרים, עיקרי הדברים ותוצאות ההצבעה  .ח

 .החלטות ועדת כספים טעונות אישור מליאה  .ט

 .הפרוטוקול של ועדת הכספים, מופץ לכל חברי המליאה עשרה ימי עבודה לפני המליאה  .י

  

יקורת לא מצאה כי סדרי העבודה נקבעו ופורטו בפרוטוקול ועדת הכספים כחלק מבחירה מודעת הב

של חברי הועדה, או בנוהל עירוני כתוב, לכל היותר מדובר בנוהג הקיים בעירייה. יתרה מכך, 

ההסדרים הקיימים לא מגדירים נושאים מהותיים כגון, חיוב הזמנת מהנדס העירייה לדיונים 

, נתונים וחומרים שיש לצרף לכל סוג החלטה על מנת שחברי הועדה יוכלו לקבל החלטה רלוונטיים

מושכלת (כגון תוכניות עסקיות, תזרים מזומנים, פרוט עמידה בתקציב ואישור הוצאות מהותיות 

  וכד', ראה פרוט נוסף מעלה).

  

א (ב) לפקודת העיריות המתיר קביעת סדרי עבודה, ל 166ממצא : בניגוד לסעיף  -

נקבעו כל סדרי עבודה בוועדת הכספים כחלק מתהליך ובחירה מודעת של חברי 

הועדה הנוכחיים, לא בפרוטוקול ועדה ולא בנוהל עירוני (קיים נוהג עירוני שהינו 

  נוהג חסר לדעת הביקורת).

תגובת המבוקר : ועדת כספים מנוהלת על פי נוהל עבודה דה פקטו שיטתי וקבוע, הגם 

 וב. הנוהל יובא לאישור חברי ועדת הכספים.שאינו נוהל כת

 

המלצה : מומלץ לבנות נוהל סדרי עבודה בוועדת הכספים, או לכל הפחות להחליט  -

על סדרי עבודה בפרוטוקול ועדת כספים, בהתאם לבעיות השכיחות שחווה הוועדה 

במהלך פעילותה, זאת על מנת להבטיח אחידות, שקיפות ולאפשר קבלת החלטות 

 מושכלות.כספיות 

 הערת המבוקר : בוועדה יש שקיפות וכל ההחלטות מתקבלות בצורה מושכלת.

התייחסות הביקורת להערת המבוקר : לדעת הביקורת על פי הממצאים בדוח זה 

  הנושא טעון שיפור ואינו חף מבעיות. 

  

  

  שקיפות וקבלת החלטות

  פרוטוקולים.  .א

דיון נערך בסעיפים השונים, ככלל קיים מהפרוטוקולים של הוועדה לא ניתן להבין איזה 

 פרוט מינימלי שלא מעיד על  הדיון שנערך  ולא מפרט את עמדות החברים השונים.

נמצא כי באתר האינטרנט העירוני פורסמו רק  2018בבדיקת הביקורת בחודש ספטמבר 

, גם לאחר הערת הביקורת ועדכון האתר, נמצא 2018-ו 2017חלק מהפרוטוקולים לשנים 

. נראה כי הנושא 2017בבדיקה נוספת של הביקורת כי לא פורסמו כל הפרוטוקולים לשנת 

אינו מנוהל באופן מרוכז ואחיד (ראה גם דוחות מבקר העירייה לשנים קודמות שזיהו בעיה 

  עם דיווח פרוטוקולים של הוועדה לענייני ביקורת ושל ועדת המכרזים).
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ירייה פרסמו רק חלק מהפרוטוקולים של ממצא : נמצא כי באתר האינטרנט של הע -

. בפועל אין כל עובד עירייה האחראי על 2017,2018ישיבות ועדת הכספים בשנים 

ריכוז הנושא ומוודא כי קיים פרסום מלא (כמו כן הפרוטוקולים מפורסמים ללא 

החומר הנלווה של הישיבה, כך שניתן להבין מעט מאוד לגבי הנושאים שעל סדר 

  היום).

 ת המבוקר : מקובל, טופל.תגוב

 

המלצה : מאחר ובחינת נושא פרסום הפרוטוקולים של ועדות החובה שנבחנו בשנים  -

האחרונות (הוועדה לענייני ביקורת, וועדת המכרזים) וכן הביקורת בנושא של וועדת 

הכספים השנה, העלה אי אחידות וכשלים בפרסום הפרוטוקולים באתר העירייה, 

ות כוללת לעובד עירייה אחד, לנושא מעקב אחר ישיבות הוועדות מומלץ להגדיר אחרי

ופרסום הפרוטוקולים שלהן באופן מלא ועקיב. מומלץ כי יוגדר פורמט אחיד לכל 

 הפרוטוקולים של ועדות העירייה.

 

 נתונים ונספחים לצורך קבלת החלטות כספיות.  .ב

כגון התחייבויות משרדי הנתונים המצורפים לדיוני ועדת הכספים הינם טכניים ( ,בפועל

ממשלה לפרויקטים, דוחות כספיים, ספר תקציב), ומכאן רוב החלטות הועדה הינן טכניות 

 בעיקרן (פתיחת תב"ר, אישור דוחות כספיים, אישור תקציב). 

כמעט ולא קיים חומר נלווה שמספק נתונים כלכליים ומרחיב את הבנת הנושא או לחלופין 

ם בישיבות הוועדה, על מנת לאפשר לחברי הועדה לקבל החלטה הזמנת מומחי תוכן כיועצי

  מושכלת.

לאור האמור, בפועל,  הוועדה לא ממלאת אחר התפקיד העיקרי של שהוא על פי משרד 

הפנים : ועדת הכספים, כגוף פעיל ויעיל, שבין חבריו אנשי כלכלה וכספים מקצועיים, 

שכאמור אין לה סמכויות חוקיות, היא יכולה לנווט היטב את הרשות מבחינה כלכלית. אף  

יכולה לשפר את אופן הכנת התקציב ולהוות בלם וגורם מבקר, לפני אישור התקציב ולאחר 

  מכן במעקב קפדני אחר מימוש התקציב לאורך כל שנת הכספים.

  

ממצא : בניגוד ליעודה של וועדת הכספים שהוא ניווט העירייה מבחינה כלכלית,  -

בפועל פעילות ועדת הכספים בעיריית ערד הינה טכנית בעיקרה (אישור/ 

פתיחת/הגדלת/הקטנת תקציבים בלתי רגילים), הנתונים הנמסרים לחברי הועדה 

וגמא אי צרוף תוכניות לפני הישיבות  לא מאפשרים הבנה כוללת של הסעיף הנדון (לד

עסקיות באישור השקעות שונות), וכן לא מוזמנים עובדי עירייה רלוונטיים/מומחי 

תוכן לשם מתן הסברים שונים (כגון מהנדס העירייה כאשר מגדילים תב"ר בסכומים 

  ניכרים, או רואה חשבון באישור דוחות כספיים). 

ר יום. חברי ועדה המעוניינים תגובת המבוקר : הנתונים הרלוונטיים מצורפים לסד

בכך, יכולים לשאול שאלות לפני ובמהלך ועדת הכספים. נוסף על כך, חברי הועדה 

 מקבלים הסבר על הסעיפים הנידונים במהלך הועדה.
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עפ"י מיטב ההבנה של יו"ר הוועדה מצורפים כל החומרים הנדרשים לקבלת ההחלטה. 

לרכוש ידע ככל שנדרש ע"י השתתפות חברי ועדת כספים הם נבחרי ציבור ויכולים 

  בקורסים של המפע"ם.

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

וכאמור בממצא קודם, חברי הועדה אינם מומחים בנושא כספים  לעיתים הם לא 

ניהם יודעים לשאול את השאלות ולבקש את הנתונים הרלוונטיים, לכן יש להציג בפ

את מירב הנתונים  על מנת לקבל החלטה מושכלת, ראה המלצת הביקורת לממצא 

  זה.

 

המלצה : מומלץ לאפשר לחברי ועדת הכספים לקבל החלטות מושכלות, על ידי צרוף  -

נתונים רלוונטיים לסעיפים ו/או זימון מומחי תוכן שיסבירו את מהות הסעיף, על 

מנת שחברי הוועדה ימלאו אחר מהות הוועדה שהוא ניווט העירייה מהבחינה 

ציב ולאחר מכן במעקב קפדני הכלכלית, ולהוות בלם וגורם מבקר, לפני אישור התק

 אחר מימוש התקציב לאורך כל שנת הכספים. 

  

  

  

  תקציבי העירייה ודוחות כספיים. 6.1.4

 

  תקציב

  פנקס חוזים סימן א': תקציב העירייה מגדיר: -א. לפקודת העיריות [נוסח חדש] 203סעיף 

 201פי סעיפים  פרטי חוזים שנחתמו שלא על פי החלטות המועצה ופרטי הלוואות שלוותה העיריה ל

(א) יירשמו בפנקס שתנהל העיריה לעניין זה וראש העיריה 202וערבויות שנתנה לפי סעיף  202-ו

  יביאם לידיעת ועדת הכספים.

  

א. לפקודת העיריות, לא מתקיים דיווח מסודר לוועדת 203ממצא : בניגוד לסעיף  -

  הכספים לכל הפחות בנושא ערבויות שנטלה העירייה. 

: נפנה לקבלת חו"ד משפטית. כיום כל ערבות שהעירייה נותנת, נדונה   תגובת המבוקר

 במליאה. מנוהל על כל הערבויות רישום ומעקב בקונטרה.

 

המלצה : מומלץ לקבל חוות דעת משפטית לגבי אילו נושאים בדיוק יש לדווח לוועדת  -

 הכספים, כיצד יש לרשום אותם בפנקס העירייה, ולפעול בהתאם לחוות הדעת. 

  

  

  הכנת התקציב ואישורו, מגדיר בין השאר : -לפקודת העיריות [נוסח חדש]  206סעיף 

הגזבר יכין הצעת תקציב לעירייה, על פי הנחיות ראש העיריה, וראש העיריה יגישנה   )א(

לאישור המועצה לא יאוחר מחודשיים לפני תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת 
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קודם שיגישנה  לפני ועדת הכספיםההצעה; ראש העירייה יביא את הצעת התקציב 

  למועצה. 

 

  נבחר של משרד הפנים : הגדרת תקציב מתוך חוברת הדרכה ל

המונח תקציב כאן מבטא את מכלול התהליכים, הפעולות והמסמכים הקשורים בהכנת התקציב 

ובביצועו, כמו ההנחיות להכנת תקציב, הצעת תקציב, דברי ההסבר לתקציב ומערכת הדיווח 

  הקשורה בו. המצב המצוי כיום ברשויות מצביע על מספר ליקויים בולטים בתהליך כמו :

  היעדר הגדרה אופרטיבית של יעדים או של תפוקות כוללות והיעדר סדר עדיפויות ברור.  .א

 היעדר מידע שיטתי של מימוש היעדים והתפוקות של הרשות/האגף/המחלקה/היחידה.  .ב

 מערכת מידע ומערכת דיווח לקויות באשר לביצוע הפעולות והתוכניות.  .ג

 מופיעות בתקציב.העדר התייחסות להשלכות לטווח ארוך של הפעולות ה  .ד

 שימוש מועט, של ניתוח עלות מול תועלת או עלות אפקטיבית בתהליך הכנת התקציב.  .ה

 היעדר בדיקה תקופתית ממוסדת של פעולות והתוכניות וכו'  .ו

  

  

  תאריך אחרון להגשת התקציב  שנה

  למועצה כמוגדר בחוק

  תאריך הגשת התקציב

  למועצה בפועל

עמידה בקבוע 

  בחוק

2016  1/11/2015  2/2/2016  X  

2017  1/11/2016  27/12/2016  X  

2018  1/11/2017  19/12/2017  X  

  

  

 2016,2017,2018לפקודת העיריות, תקציב העירייה לשנים    206ממצא : בניגוד לסעיף   -

לא הוגש לאישור ועדת הכספים ומועצת העירייה לא יאוחר מחודשיים לפני תחילת 

  שנת הכספים.

המבוקר : מקובל. יחד עם זאת יצוין כי התקציב מאושר על ידי המליאה עד יום תגובת  

 תחילת שנת הכספים שאליה מתייחסת הצעת התקציב.

 

המלצה : יש לפעול בהתאם להוראות החוק לעניין מועד הגשת התקציב למועצת  -

 העיריה ולוועדת הכספים.
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  לואים, מגדיר בין השאר :תקציב מי –לפקודת העיריות [נוסח חדש]  210סעיף 

ראש העיריה רשאי להורות לגזבר להכין לעירייה, בשעת הצורך, הצעת תקציב מילואים;   )א(

הוכנה הצעת תקציב כאמור יגישנה ראש העיריה לאישור המועצה; ראש העיריה יביא את 

  קודם שיגישנה למועצה. לפני ועדת הכספיםהצעת תקציב המילואים 

 

  ותנה , אושר ביחד עם התקציב הלא מותנה כמתואר מעלה. תקציב המילואים/תקציב מ

 

  

  

  

  דוחות כספיים

  ניהול חשבון כספי העיריה, מגדיר בין השאר : –לפקודת העיריות [נוסח חדש]  213סעיף 

(א) כל עירייה תדאג שהגזבר ינהל חשבון נכון של כל הכספים שנתקבלו וששולמו על ידי העיריה או 

  מטעמה. 

ימים לאחר תום כל רבעון, דין וחשבון כספי לגבי אותו רבעון, לראש  60(ב) הגזבר יגיש, בתוך 

תוח ותקצוב ולוועדת הביקורת של העיריה, למינהל לפי  לוועדת הכספיםהעיריה, למועצת העיריה,  

במשרד הפנים, לממונה על ביקורת החשבונות במשרד הפנים ולממונה; בדין וחשבון יתייחס הגזבר, 

  בין השאר, לביצוע התקציב ביחס לאותו רבעון ולאומדן ביצוע התקציב ביחס לתקציב השנתי כולו.  

  

עד שנקבע על מעלה כי אף אחד מהדוחות לא הוגש במו 2017בדיקת הצגת דוחות רבעוניים לשנת 

  פי החוק לדיון בועדת הכספים, כמו כן על פי הפרוטוקול לא נערך כלל דיון בדוחות שהוצגו.

  

לא הוגש  2017לפקודת העיריות, אף דוח רבעוני של שנת  213ממצא : בניגוד לסעיף  -

במועד בו נקבע בחוק לדיון בועדת הכספים (איחור ממוצע של כחודשיים), בנוסף על 

ים לא נערך כל דיון בדוחות בניגוד למהות ועדת הכספים שתפקידה פי הפרוטוקול

  לבחון את ההתנהלות הכספית של העירייה.

תגובת המבוקר : בוועדת הכספים מוצגים עיקרי הדוח. ככל שלחברי ועדת כספים יש 

שאלות על הדוח, מתקיים דיון וניתן מענה, ההנהלה תפעל להגשת הדוחות הכספיים 

 וך פרק הזמן הנדרש.לוועדת הכספים ת

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

 

המלצה : יש להתנהל על פי חוק ולקיים את מהות ועדת הכספים שהיא בין השאר,  -

בחינת ההתנהלות הכספית של העירייה כפי שבאה לידי ביטוי גם בדוחות הכספיים 

 השונים. 
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  עריכת דוחות כספיים, מגדיר בין השאר : –יריות [נוסח חדש] לפקודת הע 216סעיף 

דוחות כספיים); ראש העיריה  -עירייה תערוך דוחות כספיים שנתיים וחצי שנתיים (להלן   )א(

והגזבר יחתמו על הדוחות הכספיים; רואה החשבון יבקר את הדוחות הכספיים השנתיים 

יידונו בועדת וחות מבוקרים), והם ד -ויסקור את הדוחות הכספיים החצי שנתיים (להלן 

הממונה  -ובמועצה ויוגשו לממונה על ביקורת החשבונות במשרד הפנים (להלן  הכספים

  על החשבונות).

 

רואה החשבון המבקר המכין את דוחות העירייה ממונה על ידי משרד הפנים, שכר טרחתו גם הוא 

ספיים השנתיים והחצי שנתיים  משולם באמצעות משרד הפנים ללא קשר לעירייה. הדוחות הכ

  מופיעים כסעיף בסדר היום של בועדת הכספים, כנדרש. 

  

בניגוד לפרקטיקה בכל חברה בארץ בה רואה החשבון מציג את הדוחות הכספיים בפני דירקטוריון 

החברה, בעיריית ערד לא נדרש רואה החשבון להופיע ולהציג את הדוחות (או כל מומחה תוכן אחר 

  למעט גזברות העירייה), לא בפני ועדת הכספים ולא בפני מועצת העירייה. 
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  – 2מטרת ביקורת מספר        6.2

בחינת תפקוד ואפקטיביות וועדת הכספים בקבלת החלטות 

 בנושאים כלכליים מהותיים.

 

  כללי 6.2.1

 

כאמור מעלה, לוועדת הכספים אף שהיא ועדת חובה בעירייה, אין סמכות פורמלית לאשר 

החוקית של  תקציבים, לדחות אותם או לערוך בהם שינויים. כל אלה נמצאים בתחום סמכותה

  מן הועדה לא נדרש אלא לדון ולברר היטב את כל העניינים הכספיים, ולייעץ למועצה.המועצה. 

  

מכלול העניינים והנושאים, שעל ועדת הכספים לדון בהם, מעניק לה חשיבות רבה ומטיל על חבריה 

קצועיים, ועדת הכספים, כגוף פעיל ויעיל, שבין חבריו אנשי כלכלה וכספים מאחריות נכבדה. 

היא יכולה . אף שכאמור אין לה סמכויות חוקיות, יכולה לנווט היטב את הרשות מבחינה כלכלית

לשפר את אופן הכנת התקציב ולהוות בלם וגורם מבקר, לפני אישור התקציב ולאחר מכן במעקב 

  .קפדני אחר מימוש התקציב לאורך כל שנת הכספים

  

ות (נוסח חדש) קובע "המועצה תבחר מבין חבריה ועדת לפקודות העירי 149סעיף  -הערת המבוקר 

כספים קבוע שתפקידה לייעץ למועצה בכל עינייני כספים של העירייה" החוברת לנבחר שמפרסם 

דבר החוק בנושא תקציב  2בחוברת "נספח  109המפע"ם שלא באה במקום דיני עיריות ראה עמ' 

  .491וכספים ברשות מקומית" אין דבר בחוק למעט סעיף 

  הועדה משתדלת לבצע את ההמלצות שהם לא חלק מהחוק ככל שניתן.

  

  

  מאתר משרד הפנים -תוכניות הבראה  ברשויות המקומיות

במסגרת תוכניות ההבראה, המדינה מסייעת לרשויות להתמודד עם גירעונות מצטברים, והרשות 

ות, המדינה מסייעת מתחייבת לצעדי התייעלות בתקציב השוטף. על עמידה באבני דרך להתייעל

  לרשות המקומית במענקים ובהלוואות לכיסוי הגרעון הנצבר.

  לתוכניות ההבראה שני עקרונות מרכזיים : 

קיימא בתקציב הרשויות המקומיות באמצעות צמצום ההוצאות -הבטחת איזון שוטף ובר  .א

  והגדלת ההכנסות.

קודמות), או בנטילת הלוואות כיסוי הגירעון המצטבר (או מקורות הרשות (חייבים שנים   .ב

 בנקאיות, או בהעברת מענקים ממשלתיים).
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  מאתר משרד הפנים –תוכנית המראה 

תתוקצב במשרד הפנים הרשאה להתחייב לצורך מימון "תוכנית המראה". מטרתן   2018החל משנת  

כנסות באופן של תוכניות אלו היא לסייע לרשויות לפתח פרויקטים כלכליים אשר בעתיד יניבו להן ה

  שיסייע להן להגדיל את עצמאותן הכלכלית ולשפר את רמת השירות לתושב. 

תקצוב התוכניות נקבע לנוכח הצורך להעניק טיפול דיפרנציאלי לרשויות השונות. רשויות הנמצאות 

בגרעון שוטף יופנו לתוכניות הבראה אשר יחייבו אותן לבצע צעדי התייעלות, ורשויות אשר נמצאות 

ון תקציבי, אך מתקשות לספק שירותים ברמה גבוהה יופנו לתוכניות המראה אשר יגדילו באיז

  בעתיד את תקציבן השוטף.

  

  

  

  

  תוכנית התייעלות /המראה  6.2.2

 

  : 2014תוכנית התייעלות עיריית ערד משנת 

  

חתמה עיריית ערד על תוכנית התייעלות (מעין תוכנית הבראה), הנושא נבחן בדוח מבקר   2014בשנת  

  בנושא תוכנית ההתייעלות :  2015, ציטוט מדוח המבקר לשנת 2015העירייה לשנת 

  

אישרה מועצת העיר הסכם לתוכנית התייעלות  13/08/2014במליאה שלא מן המניין מתאריך 

  לעירייה, שנחתם מול המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים. 

  

  .2017חל משנת מטרת ההסדר היא להביא את הרשות לאיזון התקציב השוטף ה

  

סיימה העירייה את שנות התקציב בגרעון בתקציב  2015-2012בכל השנים בבדיקת הביקורת 

השוטף, דבר שמעבר שמעמיס חובות על השנים הבאות, מהווה חריגה מבחינת משרד הפנים. הסכם 

  ההתייעלות נועד להסדיר את החריגה.

  

הפנים שאינו חלק ממענק לאיזון (מענק איזון הוא העירייה הצהירה כי ידוע לה שכל סיוע ממשרד 

מענק שמעביר משרד הפנים על פי מפתח מוגדר לכלל הרשויות במדינה), מותנה בעמידה בהסדר 

  ההתייעלות על כל שלביו ובהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו.

  

  ממצא : ככלל העירייה לא עמדה באבני הדרך של תוכנית ההבראה ברוב הנושאים : -

הסתיימו בגרעון שוטף (למרות קבלת מענקים מיוחדים וקבלת  2014,2015ם כך, שני

  סכומים מסוימים על פי החלטת ועדת הגבולות סכומים שלא נכללו בתוכנית).

  כך, לא הוקטנו עלויות השעות הנוספות בהתאם לתוכנית.
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  תקנים, כמוגדר בתוכנית. 10 -כך, לא הוקטן כח האדם בעירייה לכל הפחות ב

תגובת המבוקר : העירייה עמדה בחלק מהיעדים ואף אושרו לה חלק מההלוואות 

, העירייה מקיימת התנהלות שוטפת מול משרד הפנים  2015 -ו 2014במהלך שנת 

  בנושא ופועלת בהתאם לסיכומים עם נציג המשרד. 

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את הממצא. 

  

לתכנן תקציב ולקיים תוכנית פעולה לעמידה באבני הדרך בתוכנית המלצה : מומלץ  -

  ההתייעלות, אחרת העירייה מסתכנת בהטלת סנקציות של משרד הפנים.

  

  .2015סוף ציטוט מדוח מבקר העירייה לשנת 

  

בסיכומו של דבר העירייה יצאה מהתוכנית בהסכמת משרד האוצר והפנים (בפועל, בשנים 

  הסתיימה הפעילות בתקציב הרגיל בעודפים קטנים). 2016,2017

  

לאחר שכבר סוכמה   28/7/2014תוכנית ההתייעלות הובאה לדיון בועדת הכספים בישיבתה מתאריך  

מול משרדי הממשלה הרלוונטיים (אך בטרם חתימת הרשות על הסכם מטווה התוכנית), בפועל 

  אושרה בועדת הכספים ללא כל שינוי.

   

להגדרת משרד הפנים כי "מוועדת הכספים לא נדרש אלא לדון ולברר   ממצא : בניגוד -

 2014היטב  את כל העניינים הכספיים, ולייעץ למועצה", תוכנית ההבראה משנת 

הוצגה בפני הועדה בדיעבד לאחר שסוכמה עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, מכאן 

  ם לעירייה.נמנעה מחברי ועדת הכספים לבצע את תפקידה ולייעץ בנושאי כספי

תגובת המבוקר : משרד הפנים מכתיב את תנאי תכונית ההתייעלות. התוכנית עברה 

 אישור ועדת כספים ומליאה כנדרש. 

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

הכספים לא היתה שותפה בתהליך גיבוש התוכנית אלא לאחר שסוכמה עם משרד 

  הפנים.

  

המלצה : מומלץ לאפשר לחברי וועדת הכספים של העירייה למלא את תפקידם  -

כיועצים כספיים, להימנע להביא לאישורם נושאים כספיים מהותיים לאחר שסוכמו 

  מול משרדי הממשלה.

 
  

, 13/8/14הובא לאישור מועצת העירייה בתאריך  28/7/14פרוטוקול ועדת הכספים מתאריך 

  וכנית ואושרה על ידי מועצת העירייה. על פי פרוטוקול הישיבה :ובישיבה זו נדונה הת

האופוזיציה טענה כי לא מובן מה היא  תוכנית ההתייעלות, לא ניתן פרוט לגבי אילו   .א

  שירותים יפגעו כתוצאה מהקיצוצים הנדרשים. 
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ום שעות צמצגזברית העירייה הסבירה כי התוכנית כוללת אבני דרך, צמצום משרות,   .ב

 נוספות וכד'.

 

ממצא : תוכנית ההתייעלות אושרה במועצת העירייה במסגרת אישור פרוטוקול  -

ועדת הכספים, ללא כל הצגת תוכנית יישום הקיצוצים שנדרשו מהעירייה, זאת 

שא, למותר לציין כי גם בפני ועדת הכספים למרות בקשת חבר אופוזיציה לפרוט הנו

  לא הוצגה כל תוכנית פעולה. 

תגובת המבוקר : כל הנספחים הרלוונטיים של תכונית ההתייעלות הועברו לידיעת 

 חברי ועדת כספים ומליאה.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : יתכן כי תגובת המבוקר התרחשה, אך לפי 

לא קרה בישיבות המועצה וועדת הכספים שאישרו הפרוטוקולים של הישיבות זה 

 את התוכנית, כאמור בממצא, מכאן תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא. 

  

המלצה : מומלץ לאפשר לחברי מועצת העירייה למלא את תפקידם, להימנע להביא  -

 לאישורם נושאים כספיים מהותיים ללא פרוט מתאים כולל תוכנית עבודה ליישום.

 

למרות שמועצת העירייה אישרה את תוכנית ההתייעלות רק בתאריך ממצא :  -

, מורשי החתימה של העירייה חתמו על אבני הדרך להן התחייבה 13/8/2014

(תאריך ישיבת ועדת הכספים שכאמור מעמדה הוא   28/7/2014העירייה עוד בתאריך  

  של וועדה מייעצת בלבד).

 , לאחר אישור המליאה.  4.9.14אריך  תגובת המבוקר : תוכנית ההתייעלות נחתמה בת

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

, נספח שלא הוצג לא 1נספח  –הממצא מתייחס למסמך אבני הדרך בהסדר התייעלות 

  בוועדת הכספים ולא במועצת העיר, אך נחתם לפני אישור המליאה.

 

ועצת העירייה לתוכנית ההתייעלות המוצעת ורק המלצה : יש להמתין לאישור מ -

  לאחר החלטת המועצה לחתום עליה. 

 

  

לאחר שהעירייה לא עמדה באבני הדרך שהוגדרו מבחינת קיצוצים, משרד הפנים   2016במהלך שנת  

אישר לעירייה לצאת מתוכנית ההתייעלות, בין השאר כי התקיים איזון תקציבי ללא הקיצוצים 

  שנדרשו. 

  מבוקרים, בפועל, לא דרש משרד הפנים אישור המועצה ליציאה מתוכנית ההתייעלות.על פי ה

 

ממצא : בניגוד להגדרת משרד הפנים כי "מוועדת הכספים לא נדרש אלא לדון ולברר  -

היטב  את כל העניינים הכספיים, ולייעץ למועצה", העירייה יצאה מתוכנית 
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בוועדת הכספים, או במועצת , ללא הבאת הנושא לדיון 2016ההתייעלות בשנת 

  העירייה (מועצת העירייה רק עודכנה בנושא בדיעבד).

תגובת המבוקר : מאחר והיה שיפור ניכר בביצועי העירייה בכל הפרמטרים הכספיים 

הוחלט בדיון עם הנהלת משרד הפנים על יציאה מתוכנית הבראה, לא נדרשה להחלטה 

 אחרת מסיכום הדיון מול משרד הפנים.אישור מועצה וברור שלא ניתן לקבל החלטה 

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

 

המלצה : מומלץ לאפשר לחברי וועדת הכספים של העירייה למלא את תפקידם  -

כיועצים כספיים, ולהציג בפניהם את הנתונים בנושאים כספיים מהותיים לפני 

  ורים.שהנושא סוכם מול הרגולט

 ככל שניתן. –הערת המבוקר 

 

 

ממצא : בניגוד להגדרת משרד הפנים את אחריות וועדת הכספים הקובעת בין השאר  -

כי היא יכולה לשפר את אופן הכנת התקציב ולהוות בלם וגורם מבקר, לפני אישור 

התקציב ולאחר מכן במעקב קפדני אחר מימוש התקציב לאורך כל שנת הכספים, 

עקבה וועדת הכספים אחר ביצוע ההחלטות עליה התחייבה העירייה בפועל לא 

עד שזו בוטלה בהסכמת משרדי הממשלה בשנת  2014בתוכנית ההתייעלות משנת 

  (כגון קיצוץ בשעות נוספות, וקיצוץ במשרות). 2016

תגובת המבוקר : חברי ועדת כספים מקבלים את כל המידע הרלוונטי. כמו כן, ככל 

ים יש שאלות או מידע חסר, הוא זכאי לקבל את כל התשובות שלחבר ועדת כספ

 מהנהלת העירייה והגזברות.

עפ"י מיטב ההבנה של יו"ר ועדת כספים מוצגים כל הנתונים הרלוונטיים ככל שחבר 

ועדת כספים שהוא נציג ציבור מעוניין להעמיק בנושא מסוים עליו ללמוד את הנושא 

  ולשאול שאלות.

לתגובת המבוקר : לדעת הביקורת תגובת המבוקר אינה משקפת התייחסות הביקורת  

כאמור בממצא לא התקיים מעקב אחר יישום תכונית  ,בפועל .את המציאות במדויק

ההתייעלות, בדוח ביקורת זה מוצגים מספר מקרים בהם לא ניתן מידע רלוונטי לפני 

ההצבעה על המלצת הוועדה (תוכניות עסקיות לדוגמא), לגבי זכאות חבר ועדה לשאול 

ם בנושאי שאלות היא אכן נכונה ברמה הטכנית, אך מאחר וחברי הועדה אינם מומחי

הכספים אינה רלוונטית, במיוחד לאור העובדה שבניגוד למקובל בגופים אחרים, לא 

מוזמנים מומחי תוכן לוועדה להסביר את המשמעויות הכספיות לחבריה אף לא 

 בנושאים מהותיים. 

 

המלצה : מומלץ לאפשר לחברי וועדת הכספים של העירייה למלא את תפקידם  -

לידיעתם נתונים שיאפשרו להם לעקוב אחר ביצוע התקציב הביא  לכיועצים כספיים, ו

בכלל ותוכניות כלכליות אסטרטגיות בפרט (כגון התייעלות/המראה /הבראה, 

  תוכניות עסקיות מהותיות של פרויקטים מניבים וכד').
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  עמידה בתנאי תוכנית ההתייעלות :

  

(כאמור, רובם   2015קציב לשנת  , נדונו שינויי ת20/3/2016מתאריך    3בישיבת ועדת הכספים מספר  

שינויים בדיעבד), בין השאר נדון סעיף של הגדלת תקציב להעברה לחברה הכלכלית לערד בע"מ, 

  בגין הפסדי הקאנטרי קלאב העירוני. 

למרות עדכון גזברית העיריה כי הרשות בתוכנית התייעלות בה איזון תקציבי הוא תנאי סף 

החליטה ועדת  ל,ספוג גרעון מעבר לאמור בהסכם עם החכ"בתוכנית, וכי העירייה לא יכולה ל

אלש"ח לצורך כיסוי הגרעון בפעילות הקאנטרי   250הכספים כי העירייה תישא בהוצאה נוספת של  

  אלש"ח שכבר אושרו בהסכם הקיים).  400-(מעבר ל

יב אושרו השינויים בתקצ 5/4/2016בסופו של דבר בישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מיום 

, ואילו החברה הכלכלית הכירה 20/3/2016של ועדת הכספים מתאריך    15העירייה בהתאם לסעיף  

בדוחותיה הכספיים בהעברה של העירייה בסכום אף גבוה יותר מזה שאשר לסגירת הגרעון, זאת 

  ללא כל אישור של ועדת הכספים או המליאה וללא רישום מקביל בדוחות הכספיים של העירייה. 

  

: למרות התנגדות גזברית העירייה להגדלת הסכום שמעבירה העירייה לכיסוי ממצא   -

גרעון החברה הכלכלית לערד בע"מ בגין גרעון הקאנטרי העירוני, מהסיבה 

שהעירייה נמצאת בתוכנית התייעלות והתחייבה לסיים את השנה באיזון תקציבי,  

אלש"ח  250עוד ב 2015החליטה ועדת הכספים להעלות את הסכום לשנת התקציב 

אלש"ח שאושרו בהסכם קודם), יתרה מכך, החברה הכלכלית לערד  400-(בנוסף ל

בע"מ הכירה בדוחות הכספיים שלה בסכום אף גבוה יותר של כיסוי הגרעון על ידי 

אלש"ח), זאת ללא אישור ועדת הכספים או מועצת העירייה, וללא  890-העירייה (כ

העירייה. מכאן כשלה ועדת הכספים בתפקידה רישום מקביל בדוחות הכספיים של 

  המוגדר להוות בלם וגורם מבקר באישור התקציב.

אלש"ח, מתוך  323עם גרעון של  2015תגובת המבוקר : העירייה סיימה את תקציב 

מלש"ח. במונחי משרד הפנים, המדובר בתקציב מאוזן. מבחן  149-תקציב של כ

הכספים בשיתוף פעולה עם הנהלת התוצאה מצביע על כך שלאורך השנה ועדת 

העירייה והגזברות, הצליחו לייצר את הבלמים והאיזונים הנדרשים בפיקוח על 

 התקציב.

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

 

המלצה : מומלץ כי חברי ועדת הכספים ימלאו את הגדרות תפקידי הוועדה וישמשו  -

כבלם וגורם מבקר, על הוצאות שבמקרה זה עלולות היו להפר את תנאי תוכנית 

ההתייעלות של איזון תקציבי. כמו כן מן הראוי כי הנהלת העירייה שהיא גם הנהלת 

ככל שהדבר נוגע לכספי ציבור  החברה הכלכלית לערד בע"מ, יפעלו בשקיפות מלאה

 ויאשרו הוצאות כדין ולא בדיעבד, וללא רישום מקביל בספרי האחת של השנייה. 
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הערת המבוקר : חברי הועדה סברו כמו גם חברי מועצת העיר שנכון לפצות את החכ"ל 

 בגין ההפסדים שנגרמו מהתקופה הארוכה שנדרשה לשיפוץ הקאנטרי.

  

  

  

  : 8201תוכנית המראה משנת  

, מטרתן 2018רשויות שנבחרו להשתתף בתוכנית המראה בשנת  20-עיריית ערד היא אחת מבין כ

של תוכניות אלו היא לסייע לרשויות לפתח פרויקטים כלכליים אשר בעתיד יניבו להן הכנסות באופן 

  שיסייע להן להגדיל את עצמאותן הכלכלית ולשפר את רמת השירות לתושב. 

  

ות יועצים מומחים יגבשו הרשויות תוכנית מחד להגדלת הכנסות על ידי הכוונה היא שבאמצע

  תוכניות כלכליות מניבות, ומאידך תוכניות התייעלות לצמצום הוצאות.

  

אחת המטרות בחזון העירייה היא עיר עצמאית כלכלית, על ידי אימוץ תהליכי התייעלות אנרגטית 

  בתחומה, זאת בין השאר על ידי :לחיסכון באנרגיה ועידוד מפעלי אנרגיות ירוקות 

  אספקת אנרגיה לא מזהמת לתושבי ערד. -

 רתימת מיזמי אנרגיות מתחדשות ליצירת מנוף כלכלי לעיר ולתושביה. -

 להיות העיר הראשונה בישראל שתספק את מלוא צורכי החשמל העירוניים שלה. -

  

  הכספים.נכון לסיום הביקורת טרם הוצגה תוכנית ההמראה בפני ועדת 

  

ממצא : בניגוד להגדרת משרד הפנים כי "מוועדת הכספים לא נדרש אלא לדון ולברר  -

 2018היטב  את כל העניינים הכספיים, ולייעץ למועצה", תוכנית ההמראה משנת 

, טרם הוצגה בפני הועדה, מכאן 2018אליה צורפה העירייה בחצי הראשון של שנת 

  פקידה ולייעץ בנושאי כספים לעירייה. נמנעה מחברי ועדת הכספים לבצע את ת

תגובת המבוקר : תוכנית המראה אינה נמצאת בשלבי גיבוש סופיים. למעשה, עדיין 

 לא התקיימה ישיבת התנעה ראשונה.

 01/2019מסמכים ראשונים ליישום תוכנית המראה הגיעו לעירייה רק בתחילת חודש 

על הביקורת לדייק  02/2019לחודש ופגישה ראשונה מול משרד הפנים בנושא נקבע 

  בעובדות.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : קווי המתאר העיקריים של תוכניות 

ההמראה ידועים (פרסום באתר משרד הפנים ובכתבות שונות בתקשורת), מכאן היה 

ניתן להתכונן לנושא זה מכבר (הודעה על הצטרפות העירייה לתוכנית נמסרה כבר 

), מן הראוי כי ועדת הכספים תהיה מודעת בזמן אמת 2018של שנת  בחצי הראשון

להתנהלות בנושא תוכנית ההמראה, כאמור בהמלצה. אכן על הביקורת לדייק 

  בעובדות, בדיוק כפי שעשתה במקרה זה, הממצא מדויק ומתאר עובדות בלבד.
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 המלצה : מומלץ לאפשר לחברי וועדת הכספים של העירייה למלא את תפקידם -

כיועצים כספיים, בין השאר על ידי הצגת עקרונות תוכנית ההמראה הידועים ודיון 

  בכיוונים הנכונים ביותר לעיריית ערד במסגרתם.

 
  לעניין פרויקטים מניבים ראה התייחסות בסעיף הבא. 

  

  

  

  

 סטטוס פרויקטים מניבים נכון לסיום תאריך הביקורת 6.2.3

 

רשות נתפסת כיחידה כלכלית, לשם כך הקים משרד משרד הפנים השתנתה וכיום ה גישתכאמור, 

הפנים אגפים המתמחים בנושא פיתוח כלכלי והון אנושי למתן עזרה לרשויות השונות, בין השאר 

  על מנת לפתח פרויקטים מניבים להגדלת הכנסות הרשות. 

ם תוכנית ההמראה אמורה לממן לרשות יעוץ מקצועי בנושאים של פרויקטים מניבים, בשלב סיו

  ), תוכנית ההמראה טרם הוצגה בעירייה. 11/2018הביקורת (

  

ללא קשר לתוכנית ההמראה, החזון העירוני כולל בין השאר מטרה של עצמאות כלכלית, ותומך 

  בקידום פרויקטים מניבים חדשניים.

בארבע השנים האחרונות פעלו בעירייה לקידום מספר פרויקטים כאלה (גם מבחינת צמצום 

  ההוצאות וגם מבחינת הגדלת ההכנסות), להלן פרוט הפרויקטים :

  התייעלות אנרגטית (חיסכון בהוצאות אנרגיה בתחומים שונים כגון תאורת רחובות, מיזוג). . 1

 ).2016מסלול מוטורי (ראה הרחבה בדוח מבקר העירייה לשנת  . 2

 הגדלת נפח אתר הטמנת אשפה. . 3

 

בפרויקטים אלה מסתכמת באישור התקציבים הבלתי רגילים המשמשים מעורבות ועדת הכספים 

לפעילות הפרויקט ולא במהות הכלכלית שלו. במהלך ביצוע הפרויקט מעורבת ועדת הכספים רק 

  במקרה שנדרש תקציב נוסף לביצוע הפרויקט.

  

  

ממצא : בניגוד להגדרת משרד הפנים את אחריות וועדת הכספים הקובעת בין השאר  -

א יכולה לשפר את אופן הכנת התקציב ולהוות בלם וגורם מבקר, לפני אישור כי הי

התקציב ולאחר מכן במעקב קפדני אחר מימוש התקציב לאורך כל שנת הכספים, 

בפועל לא נדונו הפרויקטים המניבים שקודמו בעירייה בוועדת הכספים, כמו כן 

ועל מעורבותה וועדת הכספים לא עקבה אחר ביצוע הפרויקטים המניבים, בפ

  הסתכמה באישור טכני של מסגרת התקציב הבלתי רגיל, וככל הנדרש בהגדלתו.
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תגובת המבוקר : אנו מאפשרים לחברי ועדה למלא את תפקידם כנדרש ומביאים 

לידיעתם את כל המידע הרלוונטי. בנוסף, ככל שיש לחברי ועדת כספים שאלות, הם 

 מקבלים מענה מפורט.

לפקודות העיריות (נוסח חדש) קובע "המועצה תבחר מבין  149 סעיף -תגובת המבוקר

  חבריה ועדת כספים קבוע שתפקידה לייעץ למועצה בכל עינייני כספים של העירייה"

 109החוברת לנבחר שמפרסם המפע"ם שלא באה במקום דיני עיריות ראה עמ' 

ר בחוק דבר החוק בנושא תקציב וכספים ברשות מקומית" אין דב 2בחוברת "נספח 

 .149למעט סעיף 

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

כמפורט בדוח זה בפרק העוסק באתיקה וטוהר מידות, החוק הוא רף המינימום בלבד, 

כלל מרכיבי השלטון המקומי (נבחרים, עובדים וכד') צריכים לשאוף לפעול בהתאם 

רת כללי האתיקה וטוהר המידות. הממצא לא מפרט לרף המקסימום המוגדר במסג

את רף המקסימום אלא את הנחיות הרגולטור של העירייה, מכאן הביקורת מצפה כי 

  לפחות אלה יתקיימו בעירייה, זאת כל עוד לא הוגדר קוד אתי לרף המקסימום.

  

תפקידם המלצה : מומלץ לאפשר לחברי וועדת הכספים של העירייה למלא את  -

הביא לידיעתם נתונים שיאפשרו להם לעקוב אחר ביצוע התקציב לכספיים, ו  כיועצים

בכלל ותוכניות כלכליות אסטרטגיות בפרט (כגון התייעלות/המראה /הבראה, 

 תוכניות עסקיות מהותיות של פרויקטים מניבים וביצוע הפרויקטים המניבים וכד').

מעבר לזה מבלי לפגוע בעבודת הערת המבוקר : מה שנדרש עפ"י החוק וככל שניתן 

 העירייה.

 
נכון לתאריך סיום הביקורת למעט פרויקט המסלול המוטורי הנמצא בגרעון, שאר הפרויקטים 

  בתהליכי תכנון או ביצוע ואין נתונים כספיים מעודכנים לגבי תוצאות הפרויקטים.

  

בכל מקרה הפרויקטים לעיל לא יביאו את העירייה לעצמאות כלכלית כאמור בחזון העירייה. על 

מנת להגיע לעצמאות כלכלית יש לקיים פרויקטים בהיקפים גבוהים בהרבה (מגה פרויקט), מאחר 

והעירייה לא מצליחה לנהל באופן מיטבי פרויקטים בתקציבים נמוכים יחסית, סביר כי אין 

דם באופן עצמאי מגה פרויקט, ומכאן לדעת הביקורת חובה לצרף גוף פרטי שיוכל ביכולתה לק

  לספק את מומחיותו למיזם. 

  

העלה ברור של העירייה מול משרד הפנים, כי על מנת לקיים פרויקט בשיתוף  2018במהלך שנת 

א שלא גורם פרטי, על העירייה לפעול לאסדרת החברה הכלכלית העירונית מול משרד הפנים (נוש

הוסדר בשלב סיום הביקורת), ולאחר מכן לעבור הליך אישור הפרויקט מול המשרד אשר לוקח 

מספר חודשים.  בכל מקרה בשלב זה אין כל תוכנית רלוונטית למגה פרויקט להגשה לאישור משרד 

  הפנים. 
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  תמצית מנהלים .7

העיקרי להוות גורם מן הדוח עולה כי וועדת הכספים בעיריית ערד אינה ממלאת אחר ייעודה 

מומחה לשיפור אופן הכנת התקציב, ולהיות בלם וגורם מבקר, לפני אישור התקציב ולאחר מכן 

  במעקב קפדני אחר מימוש התקציב לאורך כל שנת המס. 

שום התחייבות כלכלית מהותית לא נדונה בוועדה ונבחנה במודלים כלכליים (כגון תוכניות 

טרטגיים וכד'), כך שפעילות הוועדה הסתכמה בעיקר בנושא התייעלות, המראה, פרויקטים אס

  טכני של אישור מסגרת תקציבים (רגילים ולא רגילים), ולא מעבר לכך. 

יש להדגיש כי דוח הביקורת והממצאים בו לא בדקו ולא מעידים על איכות של הניהול הכספי של 

  העירייה, אלא על התנהלות ואפקטיביות וועדת הכספים בלבד. 

  

   להלן פרוט ההמלצות העיקריות בהתאמה לעיקר הממצאים :

בחינת התנהלות שוטפת של ועדת הכספים העירונית (סדרי עובדה   – 1מטרת ביקורת מספר 

  ועמידה בהגדרות הדינים השונים).

  

יש לפעול בהתאם למוגדר בפקודת העיריות ולאשר הוצאות בהתאם לתקציב מאושר  7.1

  מראש ולא בדיעבד.

 

מומלץ להתאים את פעילות וועדת הכספים בעירייה למוגדר בדין ובפרסומי משרד הפנים,  7.2

 לכל הפחות בנושא המלצות של שינויי תקציב, והוצאת הוצאות משמעותיות לעירייה. 

 

מומלץ למנות כחברי ועדת הכספים את חברי המועצה המומחים בנושאי כספים ודיווח  7.3

חשבונאי, ככל שאין חברי מועצה כאלה, מומלץ לקיים הכשרה בסיסית לחברי ועדת 

הכספים, או לחלופין להזמין מומחי תוכן שאינם עובדי העירייה לתת יעוץ לחברי הועדה,  

על פי משרד הפנים לייעץ למועצה בכל ענייני על מנת למלא אחר מהות הועדה שהיא 

 הכספים של העירייה. 

 

יש לוודא קיום הרכב המשתתפים בישיבות ועדת הכספים המאפשר לחברי הועדה לקבל  7.4

את מירב הנתונים לגבי הנושאים עליהם הם נדרשים לדון ולהמליץ לגבי אופן פעולה, 

הבניה, תחום הצורך משאבים נוכחות מהנדס העירייה חיונית להבנת הוצאות בתחום 

 כספיים משמעותיים. 

 

מומלץ לבנות נוהל סדרי עבודה בוועדת הכספים, או לכל הפחות להחליט על סדרי עבודה  7.5

בפרוטוקול ועדת כספים, בהתאם לבעיות השכיחות שחווה הוועדה במהלך פעילותה, זאת 

 לות.על מנת להבטיח אחידות, שקיפות ולאפשר קבלת החלטות כספיות מושכ
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מומלץ לאפשר לחברי ועדת הכספים לקבל החלטות מושכלות, על ידי צרוף נתונים  7.6

רלוונטיים לסעיפים ו/או זימון מומחי תוכן שיסבירו את מהות הסעיף, על מנת שחברי 

הוועדה ימלאו אחר מהות הוועדה שהוא ניווט העירייה מהבחינה הכלכלית, ולהוות בלם 

ב ולאחר מכן במעקב קפדני אחר מימוש התקציב לאורך וגורם מבקר, לפני אישור התקצי

 כל שנת הכספים. 

 

מומלץ לקבל חוות דעת משפטית לגבי אילו נושאים בדיוק יש לדווח לוועדת הכספים, כיצד  7.7

 יש לרשום אותם בפנקס העירייה, ולפעול בהתאם לחוות הדעת. 

  

ת העיריה ולוועדת יש לפעול בהתאם להוראות החוק לעניין מועד הגשת התקציב למועצ 7.8

 הכספים.

 

יש להתנהל על פי חוק ולקיים את מהות ועדת הכספים שהיא בין השאר, בחינת  7.9

 ההתנהלות הכספית של העירייה כפי שבאה לידי ביטוי גם בדוחות הכספיים השונים.

 
  

בחינת תפקוד ואפקטיביות וועדת הכספים בקבלת החלטות בנושאים – 2מטרת ביקורת מספר 

  כלכליים מהותיים.

 

מומלץ לאפשר לחברי וועדת הכספים של העירייה למלא את תפקידם כיועצים כספיים,  7.10

ולהציג בפניהם את הנתונים בנושאים כספיים מהותיים לפני שהנושא סוכם מול 

 הרגולטורים. 

 

מומלץ לאפשר לחברי וועדת הכספים של העירייה למלא את תפקידם כיועצים כספיים,  7.11

יעתם נתונים שיאפשרו להם לעקוב אחר ביצוע התקציב בכלל ותוכניות הביא לידלו

כלכליות אסטרטגיות בפרט (כגון התייעלות/המראה /הבראה, תוכניות עסקיות מהותיות 

 של פרויקטים מניבים וכד').

 

מומלץ לאפשר לחברי וועדת הכספים של העירייה למלא את תפקידם כיועצים כספיים,  7.12

עקרונות תוכנית ההמראה הידועים ודיון בכיוונים הנכונים ביותר  בין השאר על ידי הצגת

  לעיריית ערד במסגרתם.

 

מומלץ לאפשר לחברי וועדת הכספים של העירייה למלא את תפקידם כיועצים כספיים,  7.13

הביא לידיעתם נתונים שיאפשרו להם לעקוב אחר ביצוע התקציב בכלל ותוכניות לו

תייעלות/המראה /הבראה, תוכניות עסקיות מהותיות כלכליות אסטרטגיות בפרט (כגון ה

 של פרויקטים מניבים וביצוע הפרויקטים המניבים וכד').
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 רקע –כללי  .1

 

(להלן "החוק") הוא הבסיס להגדרת כל מוסדות התכנון  1965 –התכנון והבניה, התכש"ה חוק 

  במדינה, את הסמכויות לקבוע תוכניות ואת ההיררכיה שלהן.

  בראש ההיררכיה מצויה המועצה הארצית לתכנון ובניה, הבאות בהיררכיה הן :

  הועדות המחוזיות לתכנון ובניה.  .א

  ועדות ערר.  .ב

  מקומיות לתכנון ובניה (להלן "הועדה").ועדות   .ג

ועדות מקומיות לתכנון ובניה, הועדה המקומית לתכנון ובניה בערד היא אחת   125  -בישראל כ

מהן. הוועדה המקומית לתכנון ובניה ערד, אחראית על שטח השיפוט של העיר, החברים 

  במספר). 15בוועדה הם חברת מועצת העירייה הנבחרים (

  תכנון ובניה בערד וועדת המשנה ל  .ד

ממונה על ידי מועצת העירייה בתאם לחוק, לוועדת המשנה כל הסמכויות של הועדה לתכנון 

 ובניה (רוב פעילות הועדה מתקיימת במתכונת זו).

  רשות רישוי עירונית.  .ה

 מורכבת משני חברים, ראש העירייה ומהנדסת העירייה. 

  

  

-2013הרחבה שנערכה בתחום במהלך השנים    בחרתי לקיים ביקורת בנושא הועדה לאור הרפורמה

 2013, במטרה לייעל את הליכי התכנון והאישור לבניה, המעקב אחר הוועדה החל עוד בשנת 2018

  ודוח הביקורת נדחה לאור הקשיים והתארכות יישום הרפורמה.

  

נת על פי סקר הסיכונים שערכה הביקורת בעירייה באמצעות מנהלי המחלקות ונבחרי העירייה בש

, נמצא כי הנושאים בסמכות הועדה לתכנון ובניה, דורגו במקומות גבוהים מבחינת הסיכון 2014

דורגו הנושאים של  2014הגלום בהם, זאת לעומת סיכונים אחרים. בסקרי הסיכונים לאחר שנת 

  הוועדה לתכנון ובניה במקומות נמוכים בהרבה.  

  

לל עבודה במערכת ממוחשבת חדשה כלל ארצית, רוב נושאי הרפורמה יושמו, כו 2018נכון לשנת 

  בחרתי להתחיל את הביקורת בנתיב התכנוני שבאחריות הועדה.
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  מטרות הביקורת .2

 

 בחינת הסטטוס של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ערד, בהתאם לרפורמה. . 1

 קיום תוכנית מתאר רלוונטית. -בחינת המצב התכנוני של העיר  . 2

התוכניות הקיימות כיום בחזון העירוני ובקידום האסטרטגיה בחינת תמיכת  . 3

 העירונית.

 

  

  היקף הביקורת .3

 הביקורת בדקה את נושאי התכנון בלבד. . 1

 לא נכלל בהיקף הביקורת מערכי הפיקוח והאכיפה. . 2

 לא נכלל בהיקף הביקורת נושא הרישוי שגם הוא חלק מהנתיב התכנוני.  . 3

 

 תיאור כללי של מהלך הביקורת  .4

 

  הביקורת כללה בין השאר :

 סקירת חוקים, תקנות ומחקרים שונים בנושא התכנון.  -

 סקירת  פרוטוקולים של ועדת המשנה לתכנון ובניה. -

 ובניה.סקירת חקיקה רלוונטית בנושאי תכנון  -

 השתתפות כמשקיף בישיבות ועדת המשנה לתכנון ובניה ערד. -

 השתתפות כמשקיף בישיבות רשות הרישוי העירונית. -

 סקירת תוכניות מתאר עירוניות שונות.  -

 ראיונות עם : -

  .2016מהנדסת העירייה משנת  –גברת מרים אלחדד  . 1

 ). 2016עד שנת מהנדסת העירייה היוצאת  (שימשה בתפקיד  –גברת ויקטוריה ברנגל  . 2

מזכירת הועדה לתכנון ובניה בעירייה (שימשה בתפקיד עד אמצע  –גברת ליאורה סגרון  . 3

 ).2018שנת 

 עובדי הועדה לתכנון ובניה בעירייה. . 4
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  עיקרי הממצאים .5

  

בחינת הסטטוס של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ערד בהתאם  – 1מטרת ביקורת מספר 

  .2014משנת לרפורמה בתכנון ובניה 

  

, הועדה המקומית לתכנון   1965-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  18ממצא : בניגוד לסעיף   5.1

ובניה ערד, לא קבעה את הרכב ועדת המשנה לתכנון ובניה, אלא מוצעת העירייה אישרה 

את הרכב והקמת הועדה. למרות שמועצת העירייה והוועדה המקומית לתכנון ובניה 

  הציבור, כל אחת מהן היא ישות משפטית נפרדת. מורכבת מאותם נבחרי 

 

-לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב 6ממצא : בניגוד לסעיף  5.2

העובד אשר מונה לממלא מקום מהנדס העיר, אינו מהנדס רשוי כמוגדר בחוק (לא   –  1991

  החזיק ברישיון תקף בתקופה בה שימש כמהנדס העירייה).

 

המקומית לתכנון ובניה ערד, נותרה ברמת הוועדה הנמוכה ביותר מבחינת  ממצא : הועדה 5.3

סמכויות, מכאן לא הושגה אחת מהמטרות המרכזיות של הרפורמה בתכנון ובניה בנושא 

 האצלת סמכויות , על מנת לייעל ולקצר את זמני ההליכים בתכנון ובניה.

המקומית ערד מסווגת כוועדה רגילה תגובת המבוקר : הממצא מקובל חלקית,  הוועדה 

כמו מרבית הוועדות המקומיות ברחבי המדינה. הוועדה ממשיכה בתהליך להשגת מטרות 

 הרפורמה.

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא.

 

 רלוונטית.קיום תוכנית מתאר  -בחינת המצב התכנוני של העיר   – 2מטרת ביקורת מספר 

 

ממצא : לעיריית ערד אין תוכנית מתאר תקפה רלוונטית התוכנית המאושרת האחרונה  5.4

משנות השמונים) , זאת לאחר יותר מעשור שעסקו בגיבושה של תוכנית מתאר כוללת 

  חדשה, והוקצו כספים ומשאבים אחרים להכנתה.

הבינוי והשיכון ורמ"י,   תגובת המבוקר : הממצא מקובל,  באישור מנהלת מנהל התכנון, משרד

 הוחלט לקדם תוכנית מתאר כוללנית חדשה. 

 

  

לאחרונה החליטה הנהלת העירייה לא להתאים את תוכנית המתאר עליה עמלו המתכננים  5.5

₪),   1,450,000  -מעל עשור לדרישות הרפורמה (אשר בגינה שולם כבר למתכננים סך של כ

(בתנאי שיבוצעו בה שינויים  2012ושהפקדתה אושרה בוועדה המחוזית עוד בשנת 

נושא שעלול להמשך על פי  כוללנית,מסוימים), ולהתחיל תכנון מחדש של תוכנית מתאר 

  הערכה גסה בין חמש לעשר שנים נוספות.
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הערת המבוקר : מדיניות התכנון הנוכחית אינה משקפת את עקרונות התכנון שבאו לידי 

, כמו כן תוכנית כוללנית שונה 0122ביטוי בתוכנית המתאר שהפקדתה אושרה בשנת 

, בפועל קל יותר להתחיל תוכנית מחדש מאשר 2012במהותה מתוכנית המתאר משנת 

תסייע בתחומים רבים כגון  2012להתאים את הקיימת. יחד עם זאת התוכנית משנת 

 הסקרים שנערכו בתחילתה. 

  

  

שלהן  לחזון ולתוכנית  תוכניות בניין עיר הנדונות כיום והקשר – 3מטרת ביקורת מספר 

  האסטרטגיה העירונית.

  

ממצא : לעיריית ערד אין עדיין תוכנית אסטרטגית ביצועית כולל לוחות זמנים למימושה,  5.6

מאחר ותוכנית מתאר כוללנית צרכה לענות על צרכי העיר העתידיים, מן הראוי לגבש את 

לנית רלוונטית ורואה התוכנית האסטרטגית של העירייה, על מנת לפתח תוכנית מתאר כול

  פני עתיד. 

: קיים חזון ברור עם שש נקודות הפרוטות לעקרונות פעולה. בשלב זה עדיין  תגובת המבוקר

אין תוכנית אסטרטגית ביצועית, עם זאת נכון וראוי כי העבודה על התוכנית האסטרטגית 

ן הסקת תיעשה במקביל ובשיתוף לשלב המיפוי שיעשה כחלק מהכנת תוכנית המתאר למע

 מסקנות משותפות. 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : כמפורט בגוף הדוח, החזון העירוני השתנה מעט 

, תוכנית אסטרטגית היא תוכנית פעולה למימוש החזון, כמו כן בכוחה של 2018במהלך שנת 

רה תכנית מתאר היא לקבוע את אופיו של היישוב ואת כיווני התפתחותו העתידית, מכאן לכאו

בניגוד לתגובת המבוקר אין זה נכון וראוי כי העבודה על התוכנית האסטרטגית תיעשה 

במקביל לתוכנית המתאר, מאחר והאסטרטגיה תקבע את תוכנית המתאר ולא להפך, או 

  במקביל. 

 

  

ממצא : בחזון העירוני, ובתוכנית האסטרטגית להגשמתו אין התייחסות לגידול הנדרש  5.7

בשטחי מסחר לאור השאיפה לגידול האוכלוסייה, וכן לגרעון בשטחי התעשייה, המסחר 

והתעסוקה הקיים כיום בעיר (לפי מחקרי משרד הפנים היחס הנדרש על מנת להגיע 

ה שלא ממגורים (בערד הכנסות הארנונה שלא הכנסות ארנונ 60%-לאיזון תקציבי הוא כ

בלבד), גם מבקר המדינה התייחס לנושא בביקורת בעירייה  40%-ממגורים עומדות על כ

ושם העיר כי לפיתוח המואץ של בנייה למגורים לא נלווה פיתוח  2012אחרת עוד בשנת 

סיס מספק של שטחי תעשייה, תעסוקה ומסחר. שטחים אלו דרושים כדי לחזק את הב

  הכלכלי של העיר, להגדיל את הכנסותיה ולספק תעסוקה ושירותים לתושביה. 

 תגובת המבוקר : הממצא מקובל, הנושא נמצא בעבודה.
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בנושא גידול מספר התושבים, יש לבנות בשנה   2017ממצא : על פי החזון העירוני מדצמבר   5.8

התקרב לנתון זה ונע על  יחידות דיור, בפועל לפחות בעשור האחרון קצב הבניה לא 333-כ 

), למקסימום 2010יחידות שבנייתן הסתיימה (שנת  3פי נתוני הלמ"ס בין מינימום של 

  ). 2014יחידות שבנייתן הסתיימה (שנת  123של 

  תגובת המבוקר : הממצא מקובל.

 

ממצא  : למרות שאין מחסור קרקעות בתחומי השיפוט של העיר ערד, אושרו לבניה בשנים  5.9

קומות. על פי מחקר של משרד השיכון אם בעבר נתפסו  10מספר מבנים מעל  האחרונות

קומות ומעלה) לאוכלוסיות ברמות הכנסה גבוהות בלבד ונבנו   10בנייני מגורים רבי קומות (

בעיקר באזורי ביקוש בעלי ערכי קרקע גבוהים מאוד, כיום מקודמים בניינים כאלה 

וונת מבחינת מאפייניה החברתיים והכלכליים. באזורים רבים ומיועדים לאוכלוסייה מג

חישוב העלות של בניין או של דירה בבניין צריך לקחת בחשבון לא רק את עלות הרכישה 

אלא גם את עלות תחזוקתם לאורך זמן, דבר שלא נלקח בחשבון בעיריית ערד. מכאן עולה 

בנים מוזנחים החשש כי חוסר יכולת לממן את עלויות האחזקה השוטפות יביא לקיום מ

  ולא בטיחותיים למגורים, בזמן הבינוני/ארוך.

תגובת המבוקר : הממצא מקובל חלקית,  יש לבחון את תמהיל המרקם הבנוי הנכון לערד. 

אחד מהשיקולים נכון שיהיה, אפשרויות האחזקה של המבנים בבניה רוויה, אך בוודאי לא 

 השיקול המוביל.

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

  מחזקת אותו.

  

  

כשלו כל מכרזי המקרקעין של רשות מקרקעי ישראל בערד   2017ועד   2015ממצא : משנת   5.10

(בניה רוויה, בניה, צמודת קרקע, מחיר למשתכן), הן בשכונות חדשות והן שכונות במרכז 

  ים בבניה בעיר.העיר, דבר המעיד על חוסר אמון של קבלנים ואנשים פרטי

  תגובת המבוקר : הממצא מקובל,  האבחון בוצע, הוסקו מסקנות ואופן השיווק התשנה.
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 פרוט הממצאים .6

 

  – 1מטרת ביקורת מספר  6.1

 בחינת הסטטוס של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ערד 

  .2014בהתאם לרפורמה בתכנון ובניה משנת 

  

  

  כללי 6.1.1

 

מתוך חוברת הדרכת נבחרים ברשויות המקומיות בנושא ועדה לתכנון ובניה בהוצאת מפעם 

  :  2013(מערכת מרכזי הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי) משרד הפנים משנת 

מערכת התכנון בישראל, הכוללת מדרג היררכי של מוסדות תכנון שונים, קובעת את שימושי 

דרשת להכריע בסוגיות תכנוניות עקרוניות (כמו למשל, הקרקע ברחבי המדינה. במסגרת זו היא נ

הקמת יישובים או הרחבתם, הקמת תשתיות, קביעת תחומי הפיתוח של הרשויות המקומיות 

ושמירה על שטחים פתוחים וכד') כמו גם בסוגיות תכנוניות נקודתיות. עיסוקה של המערכת, כרוך 

וונים של בעלי עניין שונים, הן ציבוריים והן בהכרעות מורכבות בין צרכים ושיקולים מתחרים ומג

  פרטיים. 

  

(להלן "החוק") הוא הבסיס להגדרת כל מוסדות התכנון  1965 –חוק התכנון והבניה, התכש"ה 

  במדינה, את הסמכויות לקבוע תוכניות ואת ההיררכיה שלהן.

  

  בראש ההיררכיה מצויה המועצה הארצית לתכנון ובניה.  .א

חברים, נציגי משרדי הממשלה, נציגי הרשויות המקומיות, נציגי ציבור  32הרכב המועצה מונה 

  ובעלי מקצוע בתחום התכנון והבניה.

  מועצה זו קובעת את תכנון של שטח המדינה כולה , תוכניות מתאר ארציות (תמ"א) וכו'.

  

  ליד המועצה הארצית פועלים מוסדות תכנון ארציים נוספים :

  ושטחים פתוחים. הועדה לשמירה על קרקע חקלאית . 1

 הועדה לשמירה על הסביבה החופית. . 2

 הועדה הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות. . 3

 

  

  הבאות בהיררכיה הן הועדות המחוזיות לתכנון ובניה   .ב
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מדינת ישראל מחולקת לשישה מחוזות (עיריית ערד שייכת למחוז דרום), לכל מחוז הקים משרד 

  הפנים ועדה מחוזית לתכנון ובנייה.

חברים, מנציגי ממשלה, נציגי הרשויות המקומיות במחוז, נציג המומלץ  18-הוועדות מורכבות מ

על ידי ארגון היציג של המהנדסים והאדריכלים, ונציג הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות 

  הסביבה.

וזית הועדות המחוזיות מתווה את מדיניות התכנון המחוזי, באמצעות עריכת תוכנית מתאר מח

  המאושרת המועצה הארצית.

  

  ועדות ערר  .ג

חברים, עורך דין כיו"ר, נציג המחוז, נציג המומלץ   5-בכל מחוז קיימת ועדת ערר אחת המורכבת מ

  על ידי לשכת המהנדסים והאדריכלים ושני נציגי ציבור.

  

  ועדות מקומיות לתכנון ובניה  .ד

  ועדות מקומיות לתכנון ובניה.  125 -בישראל כ

הוועדה המקומית לתכנון ובניה ערד היא אחת מהן , והיא האחראית על שטח השיפוט של העיר, 

  במספר בעיריית ערד). 15החברים בוועדה הם חברי מועצת העירייה הנבחרים (

  

  "הועדה"). -וועדת המשנה לתכנון ובניה בערד (להלן   .ה

ועצת העירייה בהתאם לחוק, לוועדת המשנה כל הסמכויות של הועדה לתכנון ממונה על ידי מ

 ובניה. קיימת גם בעיריית ערד.

  

  רשות הרישוי המקומית   .ו

רשות הפועלת ליד כל ועדה מקומית מכהנת, רשות הרישוי מורכבת מיו"ר הועדה לתכנון ובניה 

 המקומית וממהנדס העירייה. 

  ה (ללא הקלות או שימושים חורגים מהתוכנית לאזור).רשות הרישוי מוסמכת לתת היתר בני

  

  מאתר מנהל התכנון. –הרפורמה בתכנון , רישוי ובניה 

הרפורמה נועדה לקדם הליכים שיביאו לשיפור מהותי של איכות הבניה בישראל תוך ייעול, קיצור 

קטנה  ופישוט ההליכים לקראת פיתוח תרבות בנייה בישראל ובניגוד לתדמיתה אינה רפורמה

  לסגירת מרפסות או בנית פרגולות בפטור מהיתר. 

דוח הוועדה הממלכתית לבחינת הבטיחות במבנים ומקומות המשמשים את הציבור (ועדת זילר) 

(הוקמה בעקבות אסון ורסאי), הציע כללים מפורטים להסדרת פתרון מערכתי לנושא  2003משנת 

יה במנהל התכנון של משרד הפנים, במטרה הבניה בישראל, בעקבות הדוח הוקם אגף בכיר לבני

  לנהל את ההליכים הנדרשים ליישום מסקנות ועדת זילר. 

לחוק התכנון והבניה  101מנהל התכנון קידם את הרפורמה שהפכה לחוק, זאת במסגרת תיקון 

  ).  2014(נחקק בשנת 
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  לחוק התכנון והבניה 101תיקון 

  יעדים. . 1

 הקלה על תהליכי בניה.  .א

 לוחות זמנים.קיצור   .ב

 שיפור איכות הבנייה.  .ג

 כלי חקיקה עיקריים. . 2

 ביזור סמכויות לוועדות מקומיות.  .א

 הגברת השקיפות בעבודת הוועדות והפיקוח עליהן.  .ב

 ודאות בהליכי רישוי.  .ג

 מכוני בקרה לבדיקה מקצועית של היתרי בנייה.  .ד

 שלושה מסלולי רישוי (פטור, מקוצר, מלא).  .ה

 כלים מנהליים עיקריים. . 3

 הדרכות, הכשרות, הנחיות מקצועיות. –מקצועית בוועדות המקומיות תמיכה   .א

 תמיכה מבוקר וייעודית בוועדות המקומיות. –תמיכה תקציבית   .ב

  

  

  הסיבה לעריכת הביקורת בנושא והועדה לתכנון ובניה ערד : 

  תוכנית הביקורת בעירייה מבוססת בין השאר על תוצאות סקר הסיכונים שעורכת הביקורת.

הסיכון שדורג במקום הראשון בסקר הסיכונים בעירייה (סקר שנערך על ידי הביקורת   2014בשנת  

מקום ראשון משמעותו הסיכון הגבוה ביותר לעירייה),  –ודורג על ידי מנהלי המחלקות בעירייה 

היה "כשל בשמירה על רוח תוכנית בנין עיר", סיכונים אחרים באחריות הוועדה לתכנון ובניה 

לקת ההנדסה גם הם דורגו במקום גבוה בסקר הסיכונים. מכאן בחרתי לערוך ביקורת שבמח

, אך הביקורת לא הבשילה לאור השינויים בפעילות 2014בנושא הוועדה לתכנון ובניה עוד בשנת 

הוועדה לאורך התקופה (אין מועילות בעריכת ביקורת על פעילות שידוע כי יתחוללו בה שינויים 

הקרוב, ובמיוחד כאלה שינויים שיהפכו את הביקורת על המצב הקודם ללא מהותיים בעתיד 

  רלוונטית), וכן לאור מיעוט הפרויקטים של הבניה בעיר. 

  

  ) :2014-2016השינויים המהותיים בין השנים מבחינת העירייה (

 101ועד היום מתנהלת רפורמה עמוקה בנושא התכנון והבניה (תחילתה בתיקון  2014משנת  . 1

התכנון והבניה ) , עקב כך השתנה המבנה הארגוני של הוועדה ונוספו תקנים חדשים  לחוק

  לוועדה, הוגדרו תפקידים חדשים והוכנסה לשימוש תוכנה חדשה, ונהלי עבודה חדשים.

נבחר ראש עירייה חדש והתחלפה הנהלת העירייה, כולל חברי  2015באמצע  –שינוי שלטון  . 2

 ועדת המשנה לתכנון ובניה ערד.

השנים האחרונות ותחתיה נכנסה לתפקיד   15-התפטרה מהנדסת העירייה ב  2016במהלך שנת   . 3

 מהנדסת חדשה. 
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הסיכון שדורג במקום הראשון בסקר  הסיכונים בעירייה (סקר שנערך על ידי  2014כאמור, בשנת 

  עיר" . הביקורת ודורג על ידי מנהלי המחלקות בעירייה), היה "כשל בשמירה על רוח תוכנית בנין

 2018ברשימה, ובסקר שנערך בשנת  14-ירד הסיכון למקום ה 2016בסקר הסיכונים שנערך בשנת 

  סיכונים). 100-, מכלל הסיכונים (כ52 -דורג הסיכון על ידי מנהלי המחלקות בעירייה במקום ה

  

לאור מהותיות נושא התכנון והבניה ברשות המקומית (בערד בעיקר כאמצעי ליישום החזון 

ירוני ופחות בהיקפי הבנייה), ולאחר יישום רוב הפרמטרים ברפורמה וייצוב המערכות הע

  (האנושיות והממוחשבות), בחרתי לבצע את הביקורת השנה. 

 

  

  

  

  

  מבנה ארגוני של :  א. הועדה המקומית לתכנון ובניה. 6.1.2

 ועדת משנה לתכנון ובניה.  .ב

 רשות הרישוי העירונית.  .ג

 בוועדה, על פי חוק התכנון והבניה.ובעלי תפקידים נוספים 

  

  

   א. הועדה המקומית לתכנון ולבניה בערד

  מגדירים בין השאר :  1965-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 17,18סעיפים 

ועדה  -ועדה מקומית לכל מרחב תכנון מקומי תהיה ועדה מקומית לתכנון ולבניה (להלן  . 1

  מקומית).  

ות מקומית אחת בלבד, תהיה מועצת הרשות המקומית במרחב תכנון מקומי הכולל תחום רש . 2

  הועדה המקומית.  -

  

  נבחרי ציבור, אלה מאוגדים במספר סיעות.  15 -בערד מורכבת מועצת העירייה, מ

  כמוגדר בחוק לעיל, חברי מועצת העירייה הם חברי הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

ות נפרדות, האחת היא מועצת העירייה מכאן חברי המועצה משמשים בשני כובעים, בשתי ישוי

  והשנייה היא הועדה המקומית לתכנון ובניה.

  

  :  2015-2017מספר ישיבות הוועדה לשנים 

  2015  2016  2017  שנה

  2  לא התקיימו ישיבות  לא התקיימו ישיבות  מספר ישיבות
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  ב. וועדת המשנה לתכנון ולבניה בערד

  מגדיר בין השאר :  1965-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 18סעיף 

  ועדת המשנה), וזה הרכבה:  -ועדה מקומית תקים ועדת משנה לתכנון ולבניה (בסעיף זה  . 1

  ) ראש הרשות המקומית או אחד מסגניו שהמועצה מינתה לכך; 1(

לא יותר מששה חברי  -) במועצת רשות מקומית שמספר חבריה פחות מעשרים ואחד 2(

  מועצה. 

) נציג הרשות הארצית לכבאות והצלה, בעל הכשרה בתחום בטיחות אש והצלה, יוזמן, 3(

דרך קבע, לדיוני ועדת המשנה, ותהיה לו דעה מייעצת בעניינים הנוגעים לבטיחות אש 

  והצלה. 

כויות של ועדה מקומית יהיו מוקנים לוועדת המשנה ודין החלטתה, כל התפקידים והסמ . 2

  בכפוף להוראות סעיף קטן (ז), כדין החלטת הועדה המקומית. 

  

אישרה את הקמת והרכב ועדת המשנה לתכנון ובניה  מליאת מועצת העירייהבעיריית ערד, 

  צת העיר שעסקה בנושאים שונים).ע(בישיבת מליאת מו

חברי מועצה   6ובניה מוסמכת לטפל בכל הנושאים שבאחריותה (הועדה מונה    ועדת המשנה לתכנון

כמוגדר בחוק ויו"ר שהוא ראש העירייה). בפועל,  כמעט כל פעילות בתחום התכנון והבנייה 

  מבוצעת על ידי וועדת המשנה לתכנון ולבניה.

  

מית , הועדה המקו 1965-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 18ממצא : בניגוד לסעיף  -

לתכנון ובניה ערד, לא קבעה את הרכב ועדת המשנה לתכנון ובניה, אלא מוצעת 

העירייה אישרה את הרכב והקמת הועדה. למרות שמועצת העירייה והוועדה 

המקומית לתכנון ובניה מורכבת מאותם נבחרי הציבור, כל אחת מהן היא ישות 

  משפטית נפרדת. 

 

ון ובניה על ידי הועדה המקומית לתכנון המלצה : יש למנות את ועדת המשנה לתכנ -

ובניה, כמוגדר בחוק. זאת בישיבה נפרדת ובפרוטוקול נפרד של הועדה המקומית 

לתכנון ובניה, ולא כחלק מישיבת מועצת העירייה, בה מאושרות כלל ועדות העירייה. 

מומלץ לקבל חוות דעת היועץ המשפטי לעירייה לגבי חוקיות החלטות ועדת המשנה 

 קבלו, לאור אופן מינויה שהוא לכאורה לא בהתאם למוגדר בחוק. שהת

 
  

  : 2015-2017מספר ישיבות שנים 

  2015  2016  2017  שנה

  8  10  11  מספר ישיבות
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  ג. רשות רישוי

  לשם זירוז ופישוט תהליכי הרישוי, הועברו סמכויות מהוועדה לתכנון ובניה לרשות רישוי. 

סמכותה של רשות רישוי לתת היתרי בניה התואמים את התוכניות החלות על המיקום, ושאין 

  עימן בקשה להקלות או לשימוש חורג. 

  

  מגדיר בין השאר :  1965-חוק התכנון והבניה, התשכ"ה

עדה המקומית או יושב ראש ועדת המשנה של הועדה המקומית ומהנדס הועדה יושב ראש הו

  לחוק.  145המקומית, יחדיו, יהיו רשות רישוי מקומית לעניין מתן היתר לפי סעיף 

  

  : 2015-2017מספר ישיבות שנים 

  2015  2016  2017  שנה

  9  13  15  מספר ישיבות

  

  

  

  

  

  התכנון והבניה המקומיתבעלי תפקידים נוספים הקשורים וועדת 

  מהנדס ומזכיר הועדה לתכנון ובניה  .א

מגדיר בין השאר את זהות מהנדס ומזכיר  1965-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 20סעיף 

 הוועדה: 

  , מהנדס הרשות המקומית יהיה מהנדס הועדה. 18בוועדה מקומית לפי סעיף  . 1

מהנדס הועדה המקומית ישמש גם כמזכיר הועדה ואולם הוועדה המקומית רשאית  . 2

למנות מזכיר לוועדה והוא יהיה עובד הרשות המקומית אם היא ועדה מקומית לפי סעיף 

18.  

 

תיקון חוק התכנון  - 1991-מקומית), התשנ"בלחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות  7סעיף 

  והבניה מגדיר :

  , יבוא: מהנדס ומזכיר הועדה המקומית1965-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 20במקום סעיף 

  , מהנדס הרשות המקומית יהיה מהנדס הועדה. 18(א) בועדה מקומית לפי סעיף   . 20  

  .     (ג) מהנדס הועדה המקומית ישמש גם כמזכיר הועדה 

 

), 7.4.2014, התשע"ד (2450(ג) מחוק התכנון והבניה המצוטט מעלה השתנה בתיקון ס"ח 20סעיף 

לחוק  101(תיקון עקיף במסגרת תיקון מס'  1194, התשע"ג, עמ' 793ממשלה  -. הצ"ח 540עמ' 

  ).1965-התכנון והבניה, התשכ"ה
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דה המקומית צריך היה לשמש גם , מהנדס הוע2014ועד אפריל  1991מכאן מתיקון החוק בשנת 

כמזכיר הועדה, לפי הפרוטוקולים של ועדת המשנה לתכנון ובניה ערד, בניגוד לתיקון חוק התכנון 

, בעיריית ערד מהנדסת העירייה לא שימשה גם כמזכירת הועדה לתכנון 2014והבניה עד אפריל 

  ובניה. 

  

), 7/4/2014, התשע"ד 2450ממצא : בניגוד לתיקון חוק התכנון והבניה (תיקון ס"ח  -

מהנדסת העירייה בעיריית ערד לא שימשה כמזכירת הועדה לתכנון ובניה עד אפריל 

2014.  

 

המלצה : יש לקיים אחר הוראות החוק, מומלץ להמציא חוות דעת משפטית שתבהיר  -

את רלוונטיות המסמכים עליהם חתימת מזכירת הועדה בתקופה שלא הייתה זו 

 ניגוד למוגדר בחוק.מהנדסת העירייה, ב

 

  

  מינוי מהנדס מגדיר :   - 1991-לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב 2סעיף 

  חובה  לכל רשות מקומית יהיה מהנדס.

  

המהנדס עובד הרשות   - 1991-לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב 3סעיף 

  מגדיר :  

  במשרה מלאה; -לפחות  10,000) אם מספר התושבים של הרשות המקומית הוא 1(

  

   :תנאי הכשירות  מגדיר  -  1991-לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב  4סעיף  

  או בו כל אלה כשיר להיות מהנדס: מי שנתמל

  ; 1958-) הוא מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח1(

הוא בעל נסיון של חמש שנים לפחות בתחום של  -) 1(3) במהנדס רשות מקומית כאמור בסעיף 2(

  ) ... 4(-) ו3), (2(ב)(5תכנון עיר ובאחד התחומים המנויים בסעיף 

  ) הוא בעל ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי; 3(

  ) הוא לא הורשע בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.4(

  

תפקידי המהנדס  - 1991-לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב 5סעיף 

  וסמכויותיו מגדיר :  

  (א) מהנדס הרשות המקומית הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו. 

  (ב) וזהו תחום תפקידיו וסמכויותיו של מהנדס, בכפוף להוראות כל דין: 

  ) תכנון העיר; 1(

  ) הפיקוח והרישוי; 2(

  ) הבניה הציבורית; 3(

  ) העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה. 4(
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לחוק התכנון והבניה יהיה  18מקומית שמועצתה היא ועדה מקומית כאמור בסעיף (ג) ברשות 

המהנדס, מהנדס הועדה המקומית, וכל תפקיד וסמכות שיש לו בתחום הרשות המקומית, יוקנו לו 

  גם במרחב התכנון של ועדה מקומית כאמור.  

  

התחלפה מהנדסת העירייה, בעיריית ערד מהנדסת הרשות המקומית  2016כאמור, במהלך שנת 

  היא גם מהנדסת הועדה לתכנון ובניה ערד, כמוגדר בחוק. 

  

שנקלטה בעירייה והמכרז בו נבחרה, לא נמצאו ליקויים   ייהבסקירת תיק העובד של מהנדסת העיר

  מהותיים. 

  

  

זבה את משרתה לפני קליטת מהנדסת העירייה החדשה , מונה מאחר ומהנדסת העירייה הקודמת ע

ממלא מקום מעובדי העירייה לשמש כמהנדס העירייה עד לתחילת עבודת המהנדסת החדשה (מינוי 

  שאושר במועצת העירייה). בפועל שימש כממלא מקום מהנדסת העירייה כחודשיים.

  

אצילת סמכויות   - 1991-התשנ"בלחוק הרשויות המקומיות  (מהנדס רשות מקומית),  6סעיף 

  מהנדס, מגדיר :  

באישור ראש הרשות המקומית ובכפוף לכל דין, רשאי להאציל מסמכויותיו ומתפקידיו, כולן או 

מקצתן, או לעניין מסוים, לעובד אחר של הרשות המקומית ובלבד שמי שהואצלו לו סמכויות 

ות המקצועית הנדרשת לתחום שבו הואצלה ובעל הכשיר  הוא מהנדס רשוי או אדריכל רשויכאמור,  

  לו הסמכות.

  א. מילוי מקום המהנדס (תיקון התשע"ד)   6  

(א) נבצר מהמהנדס זמנית למלא את תפקידו, תמנה מועצת הרשות המקומית ממלא מקום 

למהנדס לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים; חדל המהנדס למלא את תפקידו וטרם 

במקומו, תמנה המועצה ממלא מקום למהנדס לתקופה  מינתה המועצה מהנדס אחר

  כאמור. 

(ב) השר רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א ) בתקופה נוספת שלא תעלה 

על שלושה חודשים, ובלבד שנוכח כי מועצת הרשות המקומית נוקטת את כל הפעולות 

  המינוי.  הדרושות למינוי מהנדס וכי הארכה כאמור דרושה לשם השלמת הליך

(ג) ההוראות לפי דין החלות לגבי מהנדס יחולו גם לגבי ממלא מקומו, למעט ההוראות 

לעניין דרכי המינוי, תנאי הכשירות למינוי ופיטורים, ובלבד שהתמלאו בו תנאי הכשירות 

  .6כאמור בסעיף 

  

לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית),  6ממצא : בניגוד לסעיף  -

העובד אשר מונה לממלא מקום מהנדס העיר, אינו מהנדס רשוי  – 1991-התשנ"ב

  כמוגדר בחוק (לא החזיק ברישיון תקף בתקופה בה שימש כמהנדס העירייה).
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המלצה : מומלץ לקבל חוות דעת משפטית שתכשיר את החלטות וחתימות ממלא  -

מקום המהנדס, מאחר וזה לא עמד בקריטריונים לשמש כממלא מקום מהנדס 

 ירייה.הע

 

ממצא : בניגוד למנהל תקין, העובד אשר מונה לממלא מקום מהנדס העיר, לא העביר  -

שאלון ניגוד עניינים כנדרש ממנו הן כמנהל מחלקה והן כממלא מקום מהנדס 

 העירייה (בתיק האישי של העובד לא מצוי שאלון כאמור). 

 

א המלצה : מומלץ לקבל חוות דעת משפטית שתכשיר את החלטות וחתימות ממל -

 מקום המהנדס, מאחר וזה לא העביר

 

ממצא : מחלקת משאבי האנוש לא טיפלה בנושא בחירת העובד ממלא המקום,  -

 שנבחר להיות ממלא מקום מהנדס העיר. 

 

המלצה : מן הראוי כי מחלק משאבי האנוש שהיא המחלקה המקצועית בנושא  -

ר את עמידתו עובדים, תהיה מעורבת בתהליך מינוי ממלא מקום, ולכל הפחות תאש

 בתנאי הסף על פי דין.

 

  

  מבקר הוועדה לתכנון ובניה  .ב

 מגדיר בין השאר את זהות מבקר הוועדה:  1965-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 20סעיף 

  , מבקר הרשות המקומית יהיה מבקר הוועדה המקומית. 18בוועדה מקומית לפי סעיף  . 1

החלות על מבקר עירייה לפי על פעולתו של מבקר הוועדה המקומית יחולו הוראות  . 2

הוראות פקודת העיריות, בשינויים המחויבים, אלא אם כן שר הפנים, בהסכמת שר 

  האוצר, קבע אחרת בעניין זה.   

 

  הוראות החוק כמפורט מעלה, מתקיימות בעיריית ערד.

  

  היועץ המשפטי לוועדה לתכנון ובניה  .ג

מגדיר בין השאר את זהות היועץ המשפטי של  1965-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 20סעיף 

 הוועדה: 

  לוועדה מקומית יהיה יועץ משפטי.  . 1

, היועץ המשפטי של הרשות המקומית שמונה לפי חוק 18בוועדה מקומית לפי סעיף  . 2

הוועדה  , יהיה היועץ המשפטי של1975-הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), התשל"ו

  המקומית. 
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  הוראות החוק כמפורט מעלה, מתקיימות בעיריית ערד.

  

  ) : העירייה(מעבר למהנדסת   2017מצבת כח האדם של עובדי הועדה בעירייה נכון לשנת 

  מספר משרות  תפקיד

  1  מנהל הועדה 

  2.5  מפקחי בניה

  1  בודק תוכניות

  2  בודקי היתרים

  1  מזכירה

  

  סה"כ 

  

7.5  

  

  

  

  

  

  מנהל התכנון ויחידת הבקרה על ועדות מקומיות 6.1.3

 

  מאתר האינטרנט של מנהל התכנון במשרד האוצר –הסמכת ועדות מקומיות 

ועל מנת לקצר ולייעל את ההתנהלות בנושא תכנון ובניה, הוחלט  2014כחלק מהרפורמה משנת 

  להוסיף סמכויות לוועדות המקומיות בהתאם לרמתן המקצועית.

רמת הוועדות קבע מנהל התכנון קריטריונים לבחינתן , אלה מבוססים על שלושה   על מנת לקבוע את

  רבדים בהתנהלות הוועדה :

  היכולת של הוועדות לבצע את המשימות המוטלות עליהן. –היערכות  . 1

 אופן מילוי הוראות החוק, נהלי עבודה ועמידה בלוחות הזמנים שהוגדרו ברפורמה.  –ביצוע   . 2

 תקבלות באותן וועדות ותרומתן לרשות ותושביה. אילו החלטות מ –איכות  . 3

  

  מגדיר בין השאר :  1965-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 31סעיף 

במינהל התכנון תוקם יחידת בקרה על ועדות מקומיות שתערוך בקרה על אופן פעילותן  . 1

  לפי חוק זה. 

יחידת הבקרה תגיש לשר האוצר דוח שנתי לעניין פעולותיה וממצאי הביקורת שערכה  . 2

 באותה שנה; הדוח השנתי יפורסם באתר האינטרנט של מינהל התכנון. 

שר האוצר יפעל ככל הניתן להדרכתן ולהכוונתן של הוועדות המקומיות כדי שיהיה ניתן  . 3

שנקבעו לכך סכומים בתקציב לקדם את הסמכתן כוועדות מקומיות עצמאיות, וככל 
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יקצה שר האוצר לוועדות המקומיות סיוע כספי, לפי אמות מידה שיקבע,   -המדינה השנתי  

 בהתחשב בין השאר במצבן הכלכלי.

  

), 2015המתייחס לשנת  2016על פי הדוח השנתי האחרון שפורסם לתאריך עריכת הביקורת (דוח 

הועדה המקומית לתכנון ובניה ערד הינה במעמד הועדה הנמוך ביותר. ואינה נמנית עם בין הועדות 

המצטיינות בשום מדד שנבחן. מכאן שבהשוואה ארצית הועדה המקומית לתכנון ובניה ערד אינה 

ועדות הינן   23העבירו נתונים לדוח,    115ועדות  (  126ועדות היעילות והמסודרות בארץ (מתוך  בין ה

שבע, -במחוז דרום אליו שייכת ערד (באר  4של ועדות תכנון ובניה, מתוכן    מעל הרמה הנמוכה ביותר

  להבים, נאות חובב, נתיבות)).

  

  2015רישוי בשנת 

  דיור שהסתיימה בנייתן יחידות  יחידות שאושרו בהיתרים  מחוז/ועדה

  3,729  7,570  מחוז דרום

  329  750  נתיבות (מצטיינת מחוז דרום)

  14  79  ערד

  

  

ממצא : הועדה המקומית לתכנון ובניה ערד, נותרה ברמת הוועדה הנמוכה ביותר  -

מבחינת סמכויות, מכאן לא הושגה אחת מהמטרות המרכזיות של הרפורמה בתכנון 

 סמכויות , על מנת לייעל ולקצר את זמני ההליכים בתכנון ובניה.ובניה בנושא האצלת  

תגובת המבוקר : הממצא מקובל חלקית,  הוועדה המקומית ערד מסווגת כוועדה 

רגילה כמו מרבית הוועדות המקומיות ברחבי המדינה. הוועדה ממשיכה בתהליך 

 להשגת מטרות הרפורמה.

  אינה סותרת את הממצא.התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה 

  

המלצה : מומלץ לנתח את הסיבות לאי הסמכת הועדה לתכנון ובניה ערד, לרמה  -

גבוהה יותר דבר שהיה מאפשר יותר סמכויות החלטה וייעול וקיצור הליכי הגביה, 

ובהתאם לבנות תוכנית עבודה לשיפור יכולות הועדה, לרמה שתאפשר הסמכה גבוהה 

 יותר. 

 

, בנושא וועדות הבניה המקומיות 2016ח שנתי לשר האוצר לשנת ממצא : על פי דו -

 בכל הארץ, ערד לא נמצאת כמצטיינת בשום מדד.

 .2019תגובת המבוקר : הממצא מקובל, מגובשת תוכנית עבודה לשנת 

 

המלצה : מומלץ לבחון את מיקום הוועדה המקומית ערד בכלל הנושאים שנבדקו,  -

 לשיפור המהותי ביותר. ולהגדיר ולתעדף פעולות שיביאו 
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בשנים האחרונות פעילות הבניה בתחום השיפוט של ערד לא הייתה מהותית, להלן פרוט התחלות 

  (נתונים ממזכירת הועדה): 2010-2014הבניה, ויחידות הבניה שבנייתן הסתיימה לשנים 

  לפי יחידות בניה :  –התחלות בניה 

  2010  2011  2012  2013  2014  מדד/שנה

  5  10  17  26  4  צמודי קרקע

  0  4  0  124  42  התחלות בניה רוויה 

  5  14  17  150  46  סה"כ יחידות שהתחילו בבנייתן

  

  

  

  לפי יחידות בניה :  –יחידות שבנייתן הסתיימה 

  2010  2011  2012  2013  2014  מדד/שנה

  5  4  17  8  12  צמוד קרקע –יחידות בניה שבנייתן הסתיימה 

  0  0  0  0  84  בניה רוויה –שבנייתן הסתיימה יחידות בניה 

  5  4  17  8  96  סה"כ יחידות שבנייתן הסתיימה

  

  

  

  נתונים אלה שונים מהנתונים שפרסמה הלמ"ס להלן השוואת בין המספרים :

  

  2010  2011  2012  2013  2014  מדד/שנה

  5  14  17  150  46  נתוני הועדה לתכנון ובניה ערד -התחלות בנייה 

  7  10  15  104  91  נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -התחלות 

  -2  4  2  46  -45  הפרש בין הנתונים לגבי התחלות בניה

  5  4  17  8  96  נתוני הועדה לתכנון ובניה ערד -סיום בניה 

  3  57  8  11  123  נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -סיום 

  2  -43  9  -3  -27  הסתיימהיחידות שבנייתן  -הפרש בין הנתונים 

  

  

  

ממצא : קיימים הפרשים של עשרות אחוזים בין רישומי הוועדה לגבי מספר התחלות  -

 הבניה ויחידות בניה שבנייתן הסתיימה, לבין פרסומי הלמ"ס.

תגובת המבוקר :הממצא לא מקובל,  הנתונים נבחנו שנית והם מיהמנים. לא ברור 

 הלמ"ס, יש לוודא אמינות הנתונים מול הלמ"ס.הפער בין הנתונים לפרסומי 
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התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא, לדעת 

הביקורת הועדה אחראית לבחינת הנושא מול הלמ"ס ולאי הישנות המקרה בשנים 

  הבאות.

  

המלצה : מומלץ לחקור את פשר ההפרשים בין נתוני הועדה לבין פרסומי הלמ"ס  -

י מספר יחידות הדיור שבנייתן החלה והסתיימה בכל שנה. אין כל סיבה לגב

להפרשים כאמור בעיקר בכמויות הנמוכות מאוד של התחלות וסיומי הבניה בעיר 

 ערד.

 

  

  

  ):2018התפרסמו בשנת  2016(נתוני שנת  2016-2014נתוני הלמ"ס לשנים 

  לפי שטח ודירות :  –יחידות שבנייתן הסתיימה 

  2014  2015  2016  מדד/שנה

  15,000  6,900  4,500  סה"כ התחלות בניה לפי שטח (מ"ר)

  23,200  12,300  9,200  לפי שטח (מ"ר) –סה"כ גמר בניה 

  14,400  4,400  4,300  התחלות בניה למגורים לפי שטח (מ"ר)

  20,600  11,800  7,500  גמר בניה למגורים לפי שטח (מ"ר)

  91  22  13  מספר דירות התחלות בניה

  123  63  41  מספר דירות גמר בניה

  8,985  9,052  9,153  סה"כ דירות למגורים לפי מרשם מבנים ודירות
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   – 2מטרת ביקורת מספר  6.2

 קיום תוכנית מתאר רלוונטית. -בחינת המצב התכנוני של העיר 

 

  

 כללי –תוכנית מתאר כוללנית  6.2.1

 

מגדיר בין השאר את מטרות תכנית מתאר מקומית   1965-, התשכ"הלחוק התכנון והבניה  61סעיף  

 : 

) פיקוח על פיתוח הקרקע במרחב התכנון המקומי, תוך שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות 1(

  המתאימות לכך; 

) הבטחת תנאים נאותים מבחינת הבריאות, התברואה, הניקיון, הבטיחות, הביטחון, התחבורה 2(

עים על ידי תכנון הקרקע ושימוש בה, ובכלל זה ייחוד אזורים למגורים, והנוחות ומניעת מפג

לרבות מקוואות  -לתעשייה, למסחר ולמבני ציבור לרבות מבני דת; לעניין סעיף זה, "מבני דת"  

  טהרה; 

  ) שמירה על כל בנין ודבר שיש להם חשיבות אדריכלית, היסטורית, ארכיאולוגית וכיוצא באלה; 3(

פיתוח של מקומות חשובים מבחינת הטבע או היופי תוך הימנעות, ככל האפשר, ) שמירה ו4(

  מפגיעה בצמחיה, בערכי טבע, בנוף ובמורשת; 

) ייחוד שטחים ציבוריים פתוחים, לרבות פארקים, לגנים ולגינות, הנותנים מענה לצורכי 5(

  האוכלוסייה החזויה במרחב התכנון המקומי באופן הולם.

  

  : 2015ל התכנון לשנת מתוך שנתון מנה

תוכנית מתאר כוללנית נועדה להוות מסגרת תכנונית כוללת ליישוב בראייה ארוכת טווח, ולכוון 

בכך את המשך פיתוחו של היישוב על בסיס מדיניות התכנון שהוגדרה בה. בנוסף, עצם קיומה של 

ה המקומית, ככל תוכנית מתאר עדכנית ליישוב מאפשרת להרחיב את סמכויות התכנון של הוועד

כנית התואמת את ושקיבלה הסמכה לוועדה עצמאית. בסמכותה של ועדה עצמאית לאשר כל ת

  תוכנית המתאר הכוללנית. 

בעקבות הרפורמה בתכנון והבניה תוגבר מהלך הכנתן של תוכניות מתאר כוללניות ליישובים בכל 

מתאר כוללניות. כמחציתן קיבלו תוכניות    200-קודמה הכנתן של יותר מ  2015רחבי הארץ. עד שנת  

  תוקף או שהוחלט על אישורן. 

  

  

תאריך סיום הביקורת, בעיריית ערד לא קיימת תוכנית מתאר עדכנית, בפועל מקודמת לנכון 

  .2018תוכנית מתאר כוללנית חדשה לאחר שהושג מימון מתאים לתכנון בשנת 
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  מקומית כוללנית ליישוב :מתווה להכנת תוכנית מתאר  –מתוך חוברת מנהל התכנון 

תוכנית מתאר כוללנית קובעת מדיניות תכנון כוללת, ובה בעת עליה להנחות את התכנון המפורט 

יוכלו הוועדות המקומיות הנגזר ממנה. לאחר אישורה של תוכנית מתאר מקומית כוללנית, 

שיוסמכו לקבל את מלא סמכויות התכנון, לקדם ולאשר תוכניות מתאר מקומיות ותוכניות 

לפיכך מסמכיה נדרשים לתת ביטוי למטרות התכנון  את תוכנית המתאר.מפורטות, התואמות 

יישוביות ויעדיו ולהבטיח את השגתם, במקביל להיותם בסיס מוסכם ומחייב להכנתן -הכלל

ואישורן של תוכניות מפורטות. יש לציין, שהרחבת סמכויות התכנון של ועדה מוסמכת מכוח 

  לחוק.  76תיקון  תוכנית המתאר הכוללנית , נובעת מהוראות

  

  מטרות תוכנית מתאר מקומית כוללנית ועקרונותיה : 

  

  מטרות התוכנית הכוללנית :  .א

להבטיח את איכות החיים והסביבה של האוכלוסייה, לרבות שילוב עקרונות של פיתוח  . 1

 בר קיימא.

להתוות את המבנה המרחבי הראשי המוצע של היישוב, תוך הגדרת ההיררכיה  . 2

 והפיזית של מרכיבי הישוב העיקריים.התפקודית 

 לתת ביטוי בהיר וברור למדיניות התכנונית המוצעת ולמטרותיה. . 3

לאפשר ניהול התכנון, לרבות מעקב ודיווח, כבסיס לעדכון עיתי של התוכנית, כך  . 4

 שתישאר תוכנית חיה.

לתת הוראות והנחיות להכנה ואישור של תוכניות מקומיות, מתאריות ומפורטות,  . 5

 בסמכות הועדה המקומית.אשר 

 ליצור בלוח זמנים קצר תשתית לעצמאות תכנונית של הרשויות המקומיות. . 6

 

 העקרונות עליהם בנויה התוכנית הכוללנית :  .ב

שמירה על גמישות תכנונית, המאפשרת התאמה למצבים משתנים, תוך שמירה על  . 1

 איכות התכנון ומטרות התוכנית.

הגדרת מסגרת לשיקול הדעת של הועדה  הבטחת מימוש מטרות התוכנית באמצעות . 2

 המקומית, בצורה קונקרטית ושקופה לציבור.

 שיתוף הציבור ושילובו בתהליך התכנון במכלול היבטים, בהתאמה למאפייני היישוב. . 3

שילוב עקרונות מדיניות התכנון הארצית והמחוזית ויעדים לאומיים, לרבות שמירת  . 4

 ר קיימא ותשתיות על.ערכי טבע, נוף, סביבה ומורשת, פיתוח ב

מתן הוראות שיכוונו, ככל האפשר, להסדרת שכבה תכנונית עדכנית אחת ברמה  . 5

 המקומית, אשר תחליף את ריבוי התוכניות החלות.

יצירת תשתית תכנונית לעדכון ושדרוג מערכות הישוב על כל מרכיביהן, ביניהן :  . 6

 יבורי.כלכלית ומערך המרחב הצ-התשתיות הפיזיות, המערכת החברתית
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, בנושא תכונית 2011מבקר המדינה העיר לעריית אשדוד ולמשרד הפנים בביקורת שערך בשנת 

  מתאר את הדברים הבאים : 

משרד מבקר המדינה הדגיש לפני העירייה ומנהל התכנון כי נודעת חשיבות רבה לעבודה על פי 

ליצירת נורמה המחייבת את מוסדות תוכנית מתאר מקומית סטטוטורית, משום שזו הדרך הנאותה  

"הליכי   2000התכנון בבואם לאשר תוכניות מפורטות. כמו כן כפי שנכתב בדוח מבקר המדינה משנת  

האישור שנקבעו בחוק התכנון והבניה מחייבים את הוועדה המקומית להביא לידיעת הציבור את 

ויות לתוכנית. בהעדר הליכי קיומה של תוכנית מתאר, כך שניתנת לציבור אפשרות להגיש התנגד

  אישור, נמנע מהציבור מידע ונפגעת זכותו להגיש התנגדויות"...

  

  

  

  

  

 המצב בעיריית ערד  6.2.2

 

  מתוך המדריך לנבחר של משרד הפנים : 

  תכנית מתאר מקומית (תוכנית בניין עיר)

 לכל מרחב תכנון מקומי, ולמעשה לכל יישוב או רשות מקומית, צריך שתהיה תכנית מתאר

  מקומית תקפה ומעודכנת שנערכה על ידי הרשות המקומית.

  תפקידה של תוכנית המתאר המקומית : 

  להתוות את מדיניות התכנון העירונית או האזורית. . 1

 לקבוע ייעודי קרקע לפי מדיניות זו ובהתאם לסטנדרטים מוסכמים. . 2

הן  להתוות את מערכת הדרכים המקומית ולהקצות שטחי ציבור ברמה כלל יישובית . 3

כשטחים ירוקים פתוחים והן למוסדות ציבור, הכל בהתאמה להוראות התוכניות הארציות 

 ולתוכנית המתאר המחוזית.

 

בכוחה של תוכנית מתאר המקומית לקבוע את אופיו של היישוב ואת כיווני התפתחותו העתידית, 

 תוך קביעת איסורים והיתרים בתחום היישוב. 

  

על פי אתר הועדה המקומית לתכנון ובניה של ערד, תוכנית המתאר התקפה האחרונה של העיר 

  .1963אושרה בשנת 

  

תוכנית מתאר תקפה רלוונטית (התוכנית המאושרת ממצא : לעיריית ערד אין  -

האחרונה משנות השמונים), זאת לאחר יותר מעשור שעסקו בגיבושה של תוכנית 

  מתאר כוללת חדשה, והוקצו כספים ומשאבים אחרים להכנתה.
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תגובת המבוקר : הממצא מקובל,  באישור מנהלת מנהל התכנון, משרד הבינוי והשיכון 

 תוכנית מתאר כוללנית חדשה. ורמ"י, הוחלט לקדם 

 

  המלצה : יש לפעול לשם תכנון ואישור תוכנית מתאר רלוונטית לערד. -

  

  

, דיווחה העירייה כי קיימת תוכנית מתאר 23/3/2008בדיווח העירייה למבקר המדינה מתאריך 

 , הביקורת1978-1982, לאחר פעולות תכנון שבוצעו בין השנים  6/5/1982תקפה שאושרה בתאריך 

לא מצאה סימוכין לתוכניות אלה באתר הועדה המקומית לתכנון ובניה המפרט את התוכניות 

  הרלוונטיות לערד.

  

כי קיימת תוכנית מתאר מקומית   2008בניגוד לדיווח העירייה למבקר המדינה משנת   -

שנות תכנון), באתר הועדה המקומית  4(לאחר  1982כוללת לערד שאושרה בשנת 

רד, אין כל זכר לתוכניות אלה (באתר מצוין כי תוכנית המתאר לתכנון ובניה של ע

  ). 1963התקפה היא משנת 

, 1982תגובת המבוקר : הממצא לא מקובל,  קיימת תוכנית מתאר מקומית משנת 

 התוכנית תעודכן באתר הועדה בהקדם.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא, כאמור  -

  .80-וכנית המפורסמת באתר היא לא התוכנית המעודכנת משנות הבממצא, הת

 

ככל   1982המלצה : יש לברר מה עלה בגורל תוכנית המתאר המקומית הכוללת משנת   -

 שזו אכן קיימת, ובמידה ותמצא יש לעדכן את אתר הועדה בהתאם.

 

  

אב/מתאר ערד בנוסף, דיווחה העירייה למבקר המדינה כי קיימת התקשרות עם מתכנן לתוכנית 

, בהובלת משרד השיכון, מינהל מקרקעי ישראל והוועדה המקומית לתכנון 2003מעודכנת עוד משנת  

  ובניה ערד.

  

לראש העיר דאז (ד"ר מוטי בריל)  2003במכתב מאת מתכנן תוכנית המתאר שנשכר עוד בשנת 

מהתכנון, אלה כללו בין השאר , קיים פרוט של הנושאים שיש לדון בהם כחלק 15/9/2005מתאריך 

  את הנושאים הבאים :

  סוגי הבינוי בתוך העיר. . 1

 שדרוג השכונות הוותיקות. . 2

 מערכת הדרכים. . 3

 תפרוסת מוסדות ציבור. . 4

 חתכי הרחובות הראשיים. . 5
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 התמחות העיר בתיירות. . 6

 יחידות דיור מיוחדות בגבעות המזרחיות. 250איתור שטח לבניית  . 7

 מיקום הפארק העירוני המרכזי. . 8

 התווית השדרה המרכזית. . 9

 

כל נושאים אלה נדונים בימים אלה ממש במסגרת תוכניות מקומיות ותכנון חידוש מרכז העיר 

  והשכונות הוותיקות (משמע שלא קודמו מעל עשור). 

  

ועדת ההיגוי אישרה עקרונית את תשריט תכונית אב/מתאר ערד. על מהנדס  7/3/2006בתאריך 

  הוטלה המשימה לקדם תיקונים שנדרשו ותקנון תוכנית מתאר בהתאם.  העירייה דאז (גלעד אטקס)  

  

לראש העירייה הוא מלין על  20/11/006במכתבו של מהנדס העירייה דאז (גלעד אטקס) מיום 

  "דשדוש וריפיון בקידום תוכנית המתאר". 

  

דסת התחלף מהנדס העירייה אדר' גלעד אטקס, וגברת ויקי ברנגל נבחרה כמהנ 2007באפריל 

  העירייה. המתכנן של תוכנית המתאר המשיך בעבודתו ונקבעו ישיבות בנושאים שונים.

  

(בשלב זה עם ראש עירייה חדש (ממונה) וועדה  25/3/2008סיכום ישיבה תוכנית מתאר ערד מיום 

לתכנון ובניה חדשה, לאחר הדחת ראש העירייה (הנבחר) על ידי משרד הפנים), בנוכחות נציגי 

  המתכננים הוצגו עקרונות תוכנית המתאר : העירייה ו

  פרויקט שער העיר.  . 1

 פרויקט תעסוקה/הייטק הכולל מרכז תחבורה ותחנת רכבת.

 שדרה מרכזית. . 2

 על שדרה זו פרויקטים עירוניים מרכזיים.

 מרכז העיר. . 3

 ציפוף ושדרוג המרכז.

 שכונות חדשות . 4

 פרויקטים תיירותיים . 5

 שכונת מגורים בגבעות המזרחיות משולבת אכסון תיירותי. 

  במזרח מיזמים תיירותיים קטנים תוך ניצול נוף המדבר, בדרום פיתוח מתחמי מלונאות.

  חקלאות תיירותית במערב.

  תיירות מוטורית באזורים מופרים.

 התוכנית דוגלת בהתכנסות וציפוף. . 6
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משנה לתכנון ובניה ערד (ראשת עירייה (נבחרת) נערכה ישיבה של וועדת ה 22/12/2010בתאריך 

  חדשה וועדה חדשה), לאישור תוכנית המתאר החדשה. 

  על פי פרוטוקול הועדה מטרת התוכנית :

  ריענון והגדרה מחודשת של החזון והשאיפות הקשורים בערד.   .א

 יצירת תפנית ושינוי במכלול מעמדה דימויה העירוני ותפקודה של ערד.  .ב

 שנה. 20, 15, 10,  5נונית כוללת ומוסכמת לפיתוח העיר לטווחים של יצירת מסגרת תכ  .ג

 תיעול השינויים לתהליך הצמיחה.  .ד

 הגדרת מעמד ותפקיד העיר במטרופולין באר שבע ובמרחב הדרום.  .ה

התוויות סדר עדיפויות בפיתוח העיר, בצורה שתמנע   –יצירת בסיס לפיתוח מאוזן ומבוקר    .ו

פעילות תכנונית ו/או ביצועית ספורדית, בלתי מבוקרת ובלתי הפיכה שעלולה לפגוע 

 במרקם הפיזי והכלכלי של העיר. 

  

מקרקעי יצא מכתב מהראש העירייה למתכננת המחוזית ברשות  ,2016בתאריך השביעי לינואר 

ישראל, משרד השיכון ולמנהל התכנון בנושא תוכנית מתאר ערד, בין השאר צוינו בו הפרטים 

  הבאים :

עיריית ערד בשיתוף מנהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון קידמה במהלך השנים  . 1

  האחרונות את תוכנית המתאר לעיר ערד. 

והוועדה החליטה להפקיד את התוכנית הנ"ל נדונה בועדה המחוזית  5/3/2012בתאריך  . 2

 התוכנית בתנאי תיקונה וביצוע התאמרות נדרשות עם הרשויות.

 לא קודמה התוכנית כלל, מפאת חוסר בתקציבים לסיימה. 2012לצערנו מאז  . 3

לחוק התכנון והבניה דורש לקדם לכל יישוב במדינת ישראל תוכנית מתאר  101תיקון  . 4

 ות המקומיות.כוללנית כתנאי הכרחי לקבלת הסמכות לווד

בתוכנית המתאר שתוכננה בערד, טרם נעשתה הסבה לתוכנית כוללנית כנדרש בחוק ולכן  . 5

 חשוב לקדם את התוכנית במתכונת התוכנית הכוללנית.

 ברור שכל זה דורש תוספת תקציבית להשלמות. . 6

אני פונה אילך בבקשה לעזור לסיים את תוכנית המתאר העירונית ולקדם את אישורה  . 7

 כוללנית. במתכונת 

 

הוחלט כי עדיף להתחיל תוכנית מתאר כוללנית מחדש, בין השאר לאור העלות שנקב  2018בשנת 

המתכנן המקורי להשלמת התוכנית בהתאם להגדרות תוכנית מתאר כוללנית. סך הכספים ששולמו 

  ₪.  1,450,000 -בגין  התוכנית שהוחלט שלא להמשיכה עמד על כ

  

רייה לא להתאים את תוכנית המתאר עליה עמלו לאחרונה החליטה הנהלת העי -

המתכננים מעל עשור לדרישות הרפורמה (אשר בגינה שולם כבר למתכננים סך של 

(בתנאי  ₪2012), ושהפקדתה אושרה בוועדה המחוזית עוד בשנת  1,450,000 -כ
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 כוללנית,שיבוצעו בה שינויים מסוימים), ולהתחיל תכנון מחדש של תוכנית מתאר 

  עלול להמשך על פי הערכה גסה בין חמש לעשר שנים נוספות.נושא ש

הערת המבוקר : מדיניות התכנון הנוכחית אינה משקפת את עקרונות התכנון שבאו 

, כמו כן תוכנית כוללנית 2012לידי ביטוי בתוכנית המתאר שהפקדתה אושרה בשנת 

כנית מחדש , בפועל קל יותר להתחיל תו2012שונה במהותה מתוכנית המתאר משנת 

תסייע בתחומים רבים   2012מאשר להתאים את הקיימת. יחד עם זאת התוכנית משנת  

 כגון הסקרים שנערכו בתחילתה. 

  

המלצה : מומלץ לבחון האם שינוי המדיניות התכנונית והחזון העירוני ככל שקיים,  -

ותכנונים מצדיקים בניית תוכנית חדשה מאפס, או שניתן להסתמך על תסקירים 

 מהתוכנית שנזנחה, גם על מנת לקצר את משך הזמן לבניית התוכנית ואישורה.

 
  

לא הסתיים עד סיום הביקורת  2003ממצא : תכנון תוכנית המתאר שהחל בשנת  -

 15) , במבחן התוצאה נכשלה העירייה בקידום התכנון, מכאן עבודה של 2018(שנת 

  שנים ירדה לטמיון. 

תגובת המבוקר : הממצא מקובל,  תמונה ועדת היגוי לתוכנית אשר תכלול בין היתר 

 גורמי מקצוע בעירייה.

  

צה : לאור ניסיון העבר מומלץ כי פרויקט תכנון תוכנית המתאר המקומית המל -

  5ואישורה, ינוהל על ידי הדרג המקצועי על פי תוכנית סדורה, ויוגדר כי יסתיים תוך  

שנים (קדנציה אחת של הבחירות למועצת העירייה), על מנת לאפשר התפתחות 

 עירונית על פי תכנון מושכל ורלוונטי.  

  

  , כי :2011נה העיר לעריית אשדוד ולמשרד הפנים בביקורת שערך בשנת מבקר המדי

העיריה והוועדה המקומית לא פעלו כנדרש להכין פרוגרמה למסחר, לתעסוקה ולמגורים וכן להכנת 

תוכנית מתאר מקומית ... , הגם שלתוכניות אלה נודעת חשיבות יתרה בשל השפעתן הניכרת על 

  קומית ועל מידת הצלחתה בהשגת יעדיה.פיתוחה ושגשוגה של הרשות המ

  

  , כי : 2012מבקר המדינה העיר לוועדה לתכנון ובניה של עיריית בית שמש בדוח משנת 

שמש שביצע משרד השיכון לא נלווה פיתוח מספק -נמצא כי לפיתוח המואץ של בנייה למגורים בבית

הבסיס הכלכלי של העיר,  של שטחי תעשייה, תעסוקה ומסחר. שטחים אלו דרושים כדי לחזק את

  להגדיל את הכנסותיה ולספק תעסוקה ושירותים לתושביה. 

שמש לפעול בשיתוף משרד הבינוי והשיכון ומשרד הפנים, -משרד מבקר המדינה המליץ לעיריית בית

לקידום תוכנית אסטרטגית לפיתוח העיר בטווח הארוך, שתאפשר לה להתפתח באופן מדורג, 

  מתואם ומושכל. 
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אן תוכנית המתאר עוסקת בתכנון ארוך טווח של התפתחות היישוב ולכן החשיבות בקיום חזון מכ

עירוני ותוכנית אסטרטגית מגובשים ורלוונטיים, זאת על מנת לבנות את תוכנית המתאר כחלק 

מהתכנון להגשמתם. כאמור בממצאי מבקר המדינה לגבי עיריית בית שמש ועיריית אשדוד, תוכנית 

ה לכלול גם את נושא התעשייה, תעסוקה והמסחר, זאת גם על מנת להגדיל הכנסות המתאר צרכ

העירייה (תוספת תושבים היא גרעונית מבחינת הרשות, בניגוד להכנסות ארנונה מעסקים), וגם על 

  מנת להבטיח לתושבים תעסוקה ושירותים. 

  

 ,2016ר העירייה לשנת בערד, נושא תוכנית אסטרטגיית וחזון עירוני נבחנו במסגרת דוח מבק

התוכנית שנבנתה לא כללה מספר נושאים חשובים ולא כללה תוכנית ביצוע ומעקב (ראה הרחבה 

בפרק הבא). מאז קיימת התקדמות מסוימת בנושא החזון העירוני ומטרות התוכנית האסטרטגית, 

נת שתכנון אך עדיין לא התגבשה תוכנית מלאה, מפורטת כולל הגדרות זמני ביצוע. מכאן על מ

תוכנית המתאר הכוללנית יהיה רלוונטי לעתיד העיר, יש לוודא קודם כל שקיים חזון ותוכנית 

  אסטרטגית מסודרת לעירייה בכלל ובנושאים אלה בפרט. 

  

  ) :2013שימושי הקרקע בתחום השיפוט של ערד לפי הלמ"ס (נתונים אחרונים משנת 

  

  אחוז  קמ"ר  סוג

  2.7  2.79  מגורים

  0.2  0.22  חינוך והשכלה

  -  0.01  בריאות ורווחה

  -  0.04  שירותים ציבוריים

  0.2  0.21  תרבות, פנאי, נופש וספורט

  0.1  0.15  מסחר ומשרדים

  0.4  0.44  תעשייה

  0.8  0.82  תשתית ותחבורה

  0  0  מבנים חקלאיים

  0.1  0.11  גינון לנוי פארק ציבורי

  -  0.03  יער וחורש

  0.6  0.61  מטעים

  20.5  21.04  גידול שדה

  74.4  76.14  שטח פתוח אחר

  100  102.61  סך הכל שטח שיפוט

  

  

  ).2013תושבים בשנת  24,200(לפי  8,674צפיפות אוכלוסייה לשטח בנוי למגורים (נפשות לקמ"ר) 
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  לסיכום : 

טווח, ולכוון בכך תוכנית מתאר כוללנית נועדה להוות מסגרת תכנונית כוללת ליישוב בראיה ארוכת  

את המשך פיתוחו של היישוב על בסיס מדיניות התכנון שהוגדרה בה. בנוסף, עצם קיומה של תוכנית 

מתאר עדכנית ליישוב מאפשרת להרחיב את סמכויות התכנון של ועדה עצמאית לאשר כל תוכנית 

יה ערד יש את התואמת את תוכנית המתאר הכוללנית. (כאמור מעלה, לוועדה המקומית לתכנון ובנ

ההסמכה הנמוכה ביותר מבחינת סמכויות וועדות מקומיות, בין השאר מאחר ואין תכנית מתאר 

  מאושרת רלוונטית).

על פי ניסיון העבר המתואר לעיל  חשוב לפעול במשנה מרץ בנושא תכנון תוכנית המתאר הכוללנית, 

  על מנת לאפשר מימוש החזון העירוני (ככל שזה קיים) בהקדם.  
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  – 3מטרת ביקורת מספר  6.3

תוכניות בניין עיר הנדונות כיום והקשר שלהן  לחזון ולתוכנית 

 האסטרטגיה העירונית.

  

  כללי 6.3.1

 

כאמור, בכוחה של תוכנית מתאר המקומית לקבוע את אופיו של היישוב ואת כיווני התפתחותו 

קיום תוכנית מתאר מאושרת העתידית, תוך קביעת איסורים והיתרים בתחום היישוב. יתרה מכך,  

  מאפשר להגדיל את סמכויות הועדה המקומית באישור תוכניות מפורטות/מקומיות.

  

של המועצה הלאומית לכלכלה משך הזמן הנדרש  2015על פי הערכת המצב האסטרטגית משנת 

ר שנה בממוצע, לעומת מדינות אחרות שם משך הזמן קצ  12-13לתכנון ולבנייה של דירות, עומד על  

ועקב כך נדרש גידול דרמטי  30%-באופן ניכר. צורכי הדיור צפויים לעלות בשנים הקרובות בכ

בהיקף התכנון והבניה של יחידות דיור הרבה מעבר לרמות הקיימות. מעבר לכך, יש צורך ביצירת 

מלאי תכנוני אסטרטגי שניתן לשחררו לשוק בלוחות זמנים קצרים, בתרחיש של גידול פתאומי 

  י הדיור (כגון גל עליה משמעותי).בצורכ

  

, שתי סוגיות 2017על פי התוכנית האסטרטגית לדיור של המועצה הלאומית לכלכלה מחודש מאי 

מרכזיות, הדגישו בעבודת הצוות את הצורך בחשיבה אסטרטגית ארוכת טווח בשוק הדיור 

  הישראלי בכלל וביעדי התכנון בפרט :

  עתו על מערכת התכנון.משך שרשרת הייצור של הדירות והשפ . 1

שנים החל מלידתה על שולחן השרטוטים ועד  12-15על מנת לבנות דירה בישראל נדרשות 

שנים הן זמן הבניה בפועל של הדירה. שאר  2-3למסירת המפתח לרוכש. מתוך זמן זה רק 

הזמן הנדרש נובע מהליכם בירוקרטיים ממושכים, מהקמת תשתיות נלוות לדירה 

שמקורם לרוב בחוסר סינכרון בין הקמת התשתיות למגורים. גם לאחר  ומחסמים שונים,

 שנים. 12-15הרפורמה בחוק התכנון והבניה משכה של שרשרת הייצור עומד על 

  

 מאקרו תכנון ושילובו במערכת התכנון . 2

מטרתה הבסיסית ביותר של מערכת התכנון הינה לשרת את האוכלוסייה. מכאן שראשית 

נתון את היקף הבינוי הנדרש כתוצאה מגידול האוכלוסין, ועליה כל על המערכת לקבל כ

למצוא את התכנון הטוב ביותר על מנת לספק, באופן שוטף ובזמן, את הגידול בצורכי 

מכאן, על מערכת התכנון לתכנן היום על מנת להצליח לספק את הדיור של האוכלוסייה. 

 צרכי הדיור העתידיים.
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  ול פריפריהמרכז מ –הפיזור הגאוגרפי 

הסטטוס קוו של תמהיל הפיזור הגאוגרפי היווה את נקודת הבסיס של הצוות בקביעת הפריסה 

  הגאוגרפית של צורכי הבינוי ויעדי התכנון הארציים. 

מרכז לקח הצוות בחשבון, כי פיזור האוכלוסין הנוכחי, ובפרט שיעור -בקביעת תמהיל פריפריה

ר, על בסיס תמיכת הממשלה במשיכת אוכלוסייה לפריפריה המתגוררים בפריפריה, נקבע, בין הית

בעבר (כגון הטבות מס, השקעה במערכת רכבות, העברת בסיסי צה"ל ועוד) ועל גלי העלייה 

המסיביים (שחלקם הגדול יושב בפריפריה). יתר על כן הטיית תמהיל האוכלוסייה לכיוון הפריפריה 

יים ושחייה כנגד הזרם של כוחות השוק. מן טומן בחובו התנגדות מתמדת של הכוחות הכלכל

הפרספקטיבה הכלכלית נציין, כי קיימים יתרונות כלכליים משמעותיים לתמהיל מוטה מרכז הארץ 

דווקא, עקב היתרונות לגודל, יתרונות האגלומרציה, אפשרויות התעסוקה האיכותיות והמגוונות 

  תרבות ועוד). וההיצע האיכותי של שירותים חברתיים (חינוך, בריאות,

  

מהאוכלוסייה (לעומת  20%יגורו בדרום הארץ  2040מכאן לפי האסטרטגיה לדיור הצפי כי בשנת 

  יחידות דיור). 100,000-במלאי הדירות (כ 3%), המשמעות גידול של 2017בשנת  15%

השפעה על הגורמים שיביאו את משקי הבית להחליט על אלמנט חשוב נוסף הוא הדרגתיות , 

גוריהם לוקחת זמן ממשוך מאוד, החלטות משקי הבית לגבי מיקומם הגיאוגרפי לרוב מקום מ

מתרחשת בפרק זמן מסוים בחייהם, ואין זה סביר להניח שמשקי בית מבוגרים ישנו את בחירתם 

   בשיעורים משמעותיים עקב שיפור מסוים במצב הפריפריה לעומת המרכז.

 

  

  

  

  

 ותכנון עירוני בערדחזון, תוכנית אסטרטגית  6.3.2

 

  חזון עירוני ותוכנית אסטרטגית למימושו

  

  . 2016נושא החזון העירוני והתוכנית האסטרטגית העירונית נבחנו בדוח מבקר העירייה לשנת 

  

  -הגדרות 

 אסטרטגיה  :  . 1

  מימוש החזון בסביבה בה הארגון פועל. –תוכנית פעולה להשגת יתרון תחרותי 

  

  תהליך אסטרטגי :  . 2

משפר את סיכויי הארגון לשרוד ולהצליח באמצעות ניסיונותיו להבין את הסביבה 

התחרותית והתאמתו אליה. באמצעות אסטרטגיה משדרים לארגון תוכנית בהירה , מה 

  עושים ולאן הולכים, יוצרים כיוון משותף ומיקוד מאמץ, עקביות וסדר עדיפויות. 
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  כנית אסטרטגית :נושאים שיש להגדיר בתו . 3

  חזון   .א

 מה הארגון רוצה להשיג בטווח הארוך, תמונה של הארגון במיטבו.

 אסטרטגיה   .ב

 תוכנית פעולה למימוש החזון.

  יעדים   .ג

 הישגים שיש לממש בטווח הקצר (ברורים ומדידים).

  מדדים   .ד

 הגדרת הסרגל.

  

  

  :2030בצפי לשנת  2017נקודות בחזון העירוני של ערד מחודש דצמבר 

  עצמאות כלכלית.  . 1

 אלף תושבים. 40מונה  . 2

 המעודדת חדשנות כדרך חיים.   . 3

 בעלת מערכות חינוך וחברה ייחודיות ומגוונות. . 4

 תיירות בוטיק מדברית ואתגרית.  . 5

 מקיימת סצנה תרבותית ייחודית. . 6

 בעלת מרחב עירוני מזמין וטבעי.  . 7

 

עשית, ולא בוצע תכלול של כלל בשלב סיום הביקורת עדיין לא גובשה תוכנית אסטרטגית עירונית מ

), כגון כיצד יכולה המדיניות 2018הנושאים במסגרת החזון הקיים (החזון השתנה מעט במהלך שנת  

התכנונית לתמוך במדיניות של גידול במספר התושבים (האם עיבוי עירוני או לחלופין שכונות 

כלוסייה ועסקים רוצים חדשות של צמודי קרקע ימשוך את סוג האוכלוסייה הרצוי), איזה או

למשוך לעיר, ומכאן להבין איזה סוג בניה  ותוכניות מפורטות רצוי לקדם בטווח הארוך ובינוני, 

זאת במקביל לתכנון שטחים שיהוו מקור להגדלת היתרון התחרותי העירוני שיביא למימוש היעדים 

  בטווח הקצר והאסטרטגיה בטווח הארוך.  

  

מערכת התכנון לתכנן היום על מנת להצליח לספק את צרכי הדיור העתידיים, לאור האמור, כי על 

ולאור משך הזמן שלוקח לבנות דירה בישראל, וכך גם עבור בנייה לעסקים, מסחר, תעשייה 

ותשתיות תחבורה, קיימת חשיבות רבה כי לעיר יהיה חזון ברור ורלוונטי, על מנת לאפשר תכנון 

  מוש החזון בעתיד.היום שכאשר יבשיל יביא למי

  

ממצא : לעיריית ערד אין עדיין תוכנית אסטרטגית ביצועית כולל לוחות זמנים  -

למימושה, מאחר ותוכנית מתאר כוללנית צרכה לענות על צרכי העיר העתידיים, מן 
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הראוי לגבש את התוכנית האסטרטגית של העירייה, על מנת לפתח תוכנית מתאר 

  תיד. כוללנית רלוונטית ורואה פני ע

: קיים חזון ברור עם שש נקודות הפרוטות לעקרונות פעולה. בשלב זה  תגובת המבוקר

עדיין אין תוכנית אסטרטגית ביצועית, עם זאת נכון וראוי כי העבודה על התוכנית 

האסטרטגית תיעשה במקביל ובשיתוף לשלב המיפוי שיעשה כחלק מהכנת תוכנית 

 המתאר למען הסקת מסקנות משותפות. 

תייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : כמפורט בגוף הדוח, החזון העירוני התשנה ה

, תוכנית אסטרטגית היא תוכנית פעולה למימוש החזון, כמו  2018מעט במהלך שנת 

כן בכוחה של תכנית מתאר היא לקבוע את אופיו של היישוב ואת כיווני התפתחותו 

ין זה נכון וראוי כי העבודה על העתידית, מכאן לכאורה בניגוד לתגובת המבוקר א

התוכנית האסטרטגית תיעשה במקביל לתוכנית המתאר, מאחר והאסטרטגיה תקבע 

  את תוכנית המתאר ולא להפך, או במקביל. 

 

המלצה : מומלץ לסיים את הגדרת התוכנית האסטרטגית לפני התחלת תכנון תוכנית  -

החזון והאסטרטגיה המתאר הכוללנית, מאחר וזו צרכה לענות על הצרכים של 

 העירונית. 

 

   –דוגמא להשפעת החזון על דרישות התכנון 

  

  :   2017מדצמבר  2030שתי הנקודות הראשונות בחזון לשנת 

  ). 2018עצמאות כלכלית (קיים גם בחזון מיולי  . 1

, ללא קביעת "עיר בצמיחה דמוגרפית"ל 2018אלף תושבים (עודכן בחזון יולי  40מונה  . 2

תושבים, כמו כן לא נקבע מספר התושבים כלל כחלק ממטרות או היעדים להשגת מספר 

 החזון).

  

  תמהיל ארנונה  -עצמאות כלכלית על ידי הגדלת הכנסות  

  ), 2016על פי ניתוח פערים בין הרשויות המקומיות בישראל שערך משרד הפנים (פורסם באוגוסט 

נמצא כי ככל שקבוצת הרשויות חזקה יותר, כן החלק היחסי של הארנונה שאנה למגורים גדול 

  יותר. 

  אחוז הארנונה של ממגורים מכלל הארנונה :

  

  קבוצת השתייכות הרשות

אחוז הארנונה שלא 

  ממגורים מכלל הארנונה

  58%  רשויות איתנות

  52%  רשויות יציבות

  48%  התייעלותרשויות בתוכנית 
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מכאן, על מנת להגיע לעצמאות כלכלית יש ליצור תמהיל נכון בין הכנסות מארנונה למגורים לבין 

  הכנסות מארנונה שאינה למגורים.

-בעיריית ערד  המצב רחוק מהשיעורים של הרשויות בקבוצת איתנות פיננסית, ומהווים למגורים כ

  .40%וארנונה אחרת  60%

פי המצב כיום נדרש להכפיל את ההכנסות מארנונה שלא למגורים (משמע  לשם השלמת הפער על

  להכפיל את שטחי הארנונה שלא למטרת מגורים) ! 

  

  משמעות כלכלית ותכנונית –גידול אוכלוסייה 

מחקר אחר מראה כי כל משפחה הנקלטת ברשות המקומית, מגדילה את גרעון הרשות (מאחר 

וההוצאות של הרשות על השירותים שצורכת המשפחה גבוהות מההכנסות בגין ארנונה ואגרות). 

בשנה למשפחה תלוי בחוזקה הכלכלית של המשפחה (ככל שהמצב  "הפסד העירייה"על פי המחקר 

  נמוך יותר). "פסד לעירייההה"הכלכלי טוב יותר 

  

לאור החזון העירוני המגדיר עצמאות כלכלית, יש לשים דגש בתכנון על סוגי הבנייה שאינם 

  למגורים על מנת לשפר את מצבה הכלכלי של העירייה נכון להיום.

  

  מצבה הסוציו אקונומי של ערד יורד לאורך השנים :
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  חישוב הגרעון המוערך : 

  40,000  ) 12/2017מספר תושבים לפי החזון (

  24,000    פחות מספר תושבים כיום 

  16,000        גידול נדרש

  משפחות. 4,000למשפחה , נדרשת קליטת  4לפי ממוצע נפשות של 

  

₪ למשפחה (לאור הרעת המצב הסוציואקונומי של  6,000בהנחה של גרעון שנתי לעירייה בסך 

  י העיר כמתואר מעלה).תושב

  ₪. ₪24,000,000 נותן גרעון כספי של  6,000משפחות בגרעון ממוצע של  4,000מכפלה של 

  

יתרחש במקביל גידול בגרעון  2030תושבים בשנת  40,000-מכאן בהתממשות החזון של הגעה ל

  מילון ₪. 24 -העירייה המוערך בכ

  

  השטחים הבאים :לשם נטרול גרעון זה בהכנסות מארנונה, נדרשים 

  תעריף משוקלל  מ"ר לשנת    סיווג ארנונה 

תוספת מ"ר   
  נדרשת  

 מיליון    24לגביית   2017לשנת  2017      

 186,047 129 71,330  משרדים שירותים ומסחר 

 545,455 44 109,270 תעשיה  

 470,588 51 21,630 מלאכה 

 

  המשמעות היא הכפלת ואף שילוש שטחי הארנונה שלא למגורים. 

  

של  40%-היא גידול של כ 2017מבחינת שטחי מגורים המשמעות התכנונית של החזון מדצמבר 

יחידות), מבחינה זו עתודות הבניה בתוכניות קיימות (תוכניות  10,000-יחידות הדיור בעיר (כיום כ

יח' , רובע   650לחלק מסוים מהגידול שיידרש (גבעות מזרחיות  ברמה המקומית)  יכולות לתת מענה  
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כלל לא מגדיר את הגידול הדמוגרפי אליו   2018יח' , שכונת ראשונים וכד'). החזון מיולי    1,400  -כ  12

  שואפים להגיע. 

  

  שכונת הגבעות המזרחיות -דוגמא 

עם חלקות קרקע גדולות  2016הפרויקט לבניה עצמית (לא בניה רוויה) שווק בשנת   . 1

  מהמקובל בארץ ואפשרויות להקמת מתחמי אירוח ותיירות המוגדרות בתב"ע. 

 השיווק נכשל בפועל לא נגשו כמעט מציעים לרכישת הקרקעות (כעשרה מציעים). . 2

, זאת על ידי 650 -ל 240-לבניה מ בעקבות הכישלון, שונה התכנון והוגדל מספר המגרשים  . 3

 חלוקת הפרויקט לשטחים קטנים יותר.

בפועל חלוקת השטחים השונה רלוונטית לאוכלוסיות שונות, לכאורה השינוי מנוגד לחזון  . 4

 העירוני לפחות בנושא התיירות.

עוד בתחילת שנות האלפיים השכונה הוגדרה כשכונה לתיירות (כולל אפשרות לבניית  . 5

מתחמי אירוח, סדנאות, משרדים בצמוד ליחידות הדיור), חלוקת השטח למגרשים קטנים 

יותר פוגעת באפשרויות הרוכשים להקים יחידות אירוח אטרקטיביות, זאת למרות 

 ערד כעיר תיירות.  שהחזון העירוני לא השתנה ועדיין מדבר על

  

  

  פרויקטים מניבים –עצמאות כלכלית 

 ),2016על פי ניתוח פערים בין הרשויות המקומיות בישראל שערך משרד הפנים (פורסם באוגוסט 

  מהדוגמאות שנבחנו ניתן להצביע על מספר מרכיבים קריטיים בחיזוק החוסן הכלכלי של רשות :

  שונות בסוגי אזורי התעשייה ובעסקים. . 1

 אל לרשות להישען על מקור הכנסה אחד עקרי. –צירת מגוון של מקורות הכנסה י . 2

או באופן עקיף על ידי הכנסות ארנונה (עידוד פתיחת  –השקעה בפרויקטים מניבים  . 3

 עסקים), או פרויקטים כלכליים המניבים הכנסה לרשות באופן ישיר.

 ים מבחוץ.שמירה על אטרקטיביות לתושבים ולמבקר –השקעה בפיתוח העיר  . 4

  

ואכן אפשרות נוספת הנבחנת על ידי הנהלת העירייה בערד היא הגדלת הכנסות העירייה בייזום 

פרויקטים מניבים, אשר ינוהלו על ידי החברה הכלכלית לערד בע"מ, כעסק לכל דבר, בשלב סיום 

  הביקורת טרם הבשיל הנושא. 

  

לעומת  2007(על פי דיווחי הועדה) שנת  בחינת תוכניות הנדונות במסגרת הועדה לתכנון ובניה ערד

  :  2017שנת 

  2007תוכניות עירוניות קיימות בשנת 

 מצב סטטוטורי   נושא התוכנית 

  לפני הפקדה   האוהל של עזאת  -אזור קמפינג בדואי  

  לפני הפקדה   אזור תיירות הוליסטית 

  לפני הפקדה   אתר לסילוק פסולת יבשה ושיקום אתר  
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  לפני הפקדה   הרחבה גן לאומי תל ערד 

  לפני הפקדה   הגדלת הקפי בניה בשכונת גבים ערד 

  המשך טיפול  - מאושר   הגדלת זכויות בניה לבית כנסת להוספת משרד ואולם 

  מילוי תנאי הפקדה   הגדלת זכויות בניה רח' תפוח 

  לפני הפקדה   הגדלת זכויות בניה רח תפוח 

  לפני הפקדה   4עם דרך מספר  31הסדרת צומת דרך 

  לפני הפקדה   מגורים א מלונאות ומסחר 

  המשך טיפול  - מאושר   בשכונת נעורים  33/1מגרש 

  לפני הפקדה   רח האנפה ערד  50Bמגרש 

  מילוי תנאי הפקדה   שכונת גבים ערד   127Aמגרשים 

  המשך טיפול  - מאושר   מלון ערדון ערד 

  מילוי תנאי הפקדה   מרכז מסחרי מבואות ערד 

  לפני הפקדה   ההסתדרות מרכז מסחרי ערד בית 

  לפני הפקדה   עיבוי שכונת יעלים ערד 

  לפני הפקדה   קביעת הנחיות וזכויות בניה בשכונת מעוף 

  לפני הפקדה   רובע חלמיש חלוקה למגרשים והגדלת זכויות בניה 

  לפני הפקדה   שינוי יעוד ממסחר למגורים ושצ"פ שכונת גבים 

  המשך טיפול  - מאושר   נעורים שינויים לתוכניות קיימות בשכונת 

  המשך טיפול  - מאושר   שכונת ראשונים ערד 

  המשך טיפול  - מאושר   ערד  - שכונת רננים 
  

עיקר התוכניות עוסקות בנושאי תיירות ומסחר, דבר המבטא את הכיוון האסטרטגי של הנהלת 

  העירייה באותה העת. 

חלק מהתוכניות לא מומשו עד היום לדוגמא שכונת ראשונים (התכנון שונה מספר פעמים על ידי 

קן כבר בוצעו ים האחרונות לא צלחו). חלנראשי עירייה שונים, ניסיונות לשווק חלק מהשכונה בש

  כגון מרכז מסחרי מבואות ערד (מרכז צים סנטר שנחנך לפני מספר שנים). 

  

  2017תוכניות עירוניות קיימות בשנת 

 סטטוס   שם התוכנית 

  תכנון ראשוני   יח"ד   650הרחבה פיתוח שכונה חדשה  - גבעות מזרחיות 

  במהלך הצעות מחיר   הוראות לבריכות שחיה, מיצללות, בלוני גז 

  טרום בחירת מתכננים   הנחיות מרחביות לערד 

  לפני פרסום מכרז   הרחבת אתר אשפה "זוהר" 

  טרום בחירת מתכננים   התחדשות עירונית ותוספת יח"ד בשכונות הותיקות 

  הרחבה ופיתו שכונה חדשה  -מע"ר צפון  
העירייה ביקשה  - תכנון ראשוני 

  להקפיא 

  שכונת יהושפט  905מוסדות חינוך במגרש 
דיון בהפקדה במחוזית  

10/2017  

  לפני דיון בהתנגדויות   תוואי מבאר שבע  -מסילת רכבת לערד  

פארק מוטורי ערד הסדרת דרך ושטחי מסחר ותיירות  
  טרום בחירת מתכננים   (פארק מוטורי שלב א) 

  הרחבת פיתוח שכונה חדשה  - צפון המע"ר 
העירייה ביקשה  - תכנון ראשוני 

  להקפיא 



  ת ערדרייעי

  2018 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

98 

 

יחידות    1,400 -הרחבה ופיתוח שכונה חדשה כ  -  12רובע 
  בניה. 

תוכנית בהפקדה הוגשה  
  התנגדות עצמית 

  נדרשים שינויים תכנוניים   רחוב הגיא הסדרת צד מערבי 

  2018בוצע בשנת   בדיקת התכנות   -שאררט להתחדשות עירונית  

  מתכננים טרום בחירת   יהושפט   904שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים מגרש 

לתיירות ומסחר (פרק    22שינוי יעוד משטחי יער בתמ"א 
  טרום בחירת מתכננים   מוטורי שלב ב) 

  תכנון ראשוני   ממסחר למגורים  -שינויים בשכונת רננים  

  תכנון ראשוני   הרחבת פיתוח שכונה חדשה  - ב  5שכונה 

  תכנון ראשוני   עיבוי והסדרה שכונה קיימת   -שכונת מעוף שקד  

  התחדשות מרכז העיר  - שכונת ראשונים 
בדיקה תכנונית בוועדה  

  המחוזית 

  התחדשות כניסה ומרכז העיר  -שער העיר  
דיון בהפקדה במחוזית  

10/2017  

  40ברחוב שמעון  903שש כיתות גני ילדים במגרש  
דיון בהפקדה במחוזית  

10/2017  

הגדרת הממשק בין הבנוי למדבר   - תוכנית אב לנחלי ערד 
  תכנון בשלבי סיום   לת סף מדבר וטיי 

  תוכנית לאזור תעשייה 
בדיקה תכנונית בוועדה  

  המחוזית 

  טרום התקשרות עם מתכנן  תוכנית מתאר כוללנית 
  

מטופלים נושאים רוחביים רבים כגון תוכנית מתאר כוללנית, התחדשות מרכז   2017נראה כי בשנת  

  העיר, הנחיות מרחביות, אזור תעשייה, בקשות העירייה להקפאת ושינוי תכנון מתחמים שונים. 

חלק המתוכניות הן כתוצאה משינויים ודרישות במסגרת הרפורמה בתכנון ובבניה, וכן הקפאת 

תכנון מתחמים בהתאם לתפיסה החדשה של הנהלת העירייה ומהנדסת העירייה החדשה,  ושינוי

  לגבי הכיוונים הרצויים להתפתחות העירונית. 

אך אין כמעט תוכניות משמעותיות לפרויקטים מניבים, שיאפשרו את העצמאות הכלכלית לעירייה, 

א לעצמאות כלכלית, למעט אתר אשפה ומסלול מוטורי, שני פרויקטים שלא יכולים להבי

  שמשמעותה :

מיליון ₪ ועוד גרעון מקליטת תושבים לפי חזון של  28 -כיסוי מענק איזון המתקבל מהממשלה כ

  .2030מיליון ₪ גידול הכנסות לשנה עד  52מיליון ₪ , ובסך הכל  24-תושבים עוד כ  40,000

  

ממצא : בחזון העירוני, ובתוכנית האסטרטגית להגשמתו  אין התייחסות לגידול  -

הנדרש בשטחי מסחר לאור השאיפה לגידול האוכלוסייה, וכן לגרעון בשטחי 

התעשייה, המסחר והתעסוקה הקיים כיום בעיר (לפי מחקרי משרד הפנים היחס 

נונה שלא ממגורים הכנסות אר  60%-הנדרש על מנת להגיע לאיתנות תקציבית הוא כ

בלבד), גם מבקר המדינה  40%-(בערד הכנסות הארנונה שלא ממגורים עומדות על כ

ושם העיר כי לפיתוח המואץ   2012התייחס לנושא בביקורת בעירייה אחרת עוד בשנת  

של בנייה למגורים לא נלווה פיתוח מספק של שטחי תעשייה, תעסוקה ומסחר. 
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הבסיס הכלכלי של העיר, להגדיל את הכנסותיה  שטחים אלו דרושים כדי לחזק את

  ולספק תעסוקה ושירותים לתושביה. 

 תגובת המבוקר : הממצא מקובל, הנושא נמצא בעבודה.

  

המלצה : מומלץ ללמוד את מחקר משרד הפנים בנושא חלוקת הכנסות ארנונה רצויה  -

ים את ולבנות תוכנית פעולה הן להשלמת הפער הקיים היום , והן על מנת להשל

הפערים שייווצרו עקב גידול האוכלוסייה שהוא חלק מהחזון העירוני. נראה כי מירב 

המאמצים של העירייה צרכים להיות בתכנון ויזום פרויקטים שלא למגורים (עסקים, 

 תעשייה, מסחר וכד'), דבר שלא בא לידי ביטוי בתוכניות בהן עוסקת העירייה בפועל. 

  

  

  

  

  

  המצב בערד לעומת –מגמות ארציות  6.3.3

 

המועצה הלאומית לכלכלה במסגרת הערכת מצב אסטרטגית כלכלית   -שוק הדיור בישראל    .א

  בחנה את תהליך ייצור דירה בישראל : 2015חברתית לשנת 

שנים. משך הזמן הארוך הנדרש לתכנון ולבנייה  12-13תהליך ייצור דירה בישראל אורך 

בממוצע, מגביל את יכולת הממשלה לפעול בשוק הדיור שנים  12-13של דירות, העומד על 

באופן אפקטיבי בהתאם לשינויים בביקוש וגורם לגידול משמעותי בעלויות בנייה בשל אי 

וודאות וצורכי מימון. במדינות אחרות משך הזמן קצר באופן ניכר. אחת הסיבות למשך 

לשחקנים המרכזיים הזמן הארוך, היא העדר תמריצים לשם קיצור משך ייצור הדירה 

  בתחום, כגון רשויות מקומיות וועדות תכנון.

לצד פתרון משבר הדיור הנוכחי יש לתת מענה ארוך טווח למניעת המשבר הבא. צורכי דיור 

, ועקב כך נדרש גידול דרמטי בהיקף התכנון 30%-צפויים לעלות בשנים הקרובות בכ

. מעבר לכך, יש צורך ביצירת מלאי ובבנייה של יחידות דיור הרבה מעבר לרמות הקיימות

תכנוני אסטרטגי שניתן לשחררו לשוק בלוחות זמנים קצרים, בתרחיש של גידול פתאומי 

  בצורכי דיו (כגון גל עלייה משמעותי).

  

של המועצה הלאומית לכלכלה (פורסמה בשנת  2040-2017התוכנית האסטרטגית לדיור   .ב

  ) מפרטת :2017

שו את הצורך בחשיבה אסטרטגית ארוכת טווח בשוק הדיור שתי סוגיות מרכזיות, שהדגי

  הישראלי בכלל וביעדי התכנון בפרט :

  משך שרשרת הייצור של הדירות והשפעתו על מערכת התכנון. . 1
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למרות יישום הרפורמה בחוק התכנון והבניה עדיין משך הייצור נשאר כמו 

וכל השאר שנים הבניה בפועל  2-3שנים (מתוכן  15-ל 12בין  2015בשנת 

 הליכים בירוקרטיים) , דבר המסביר את הקושי בהגדלה מהירה של ההיצע.

 מאקרו תכנון ושילובו במערכת התכנון . 2

מטרתה הבסיסית ביותר של מערכת התכנון הינה לשרת את האוכלוסייה. על 

המערכת לקבל כנתון את היקף הבינוי הנדרש כתוצאה מגידול אוכלוסין, 

טוב ביותר על מנת לספק, באופן שוטף ובזמן, את ועליה למצא את התכנון ה

הגידול בצורכי הדיור של האוכלוסייה. המסקנה היא שעל מערכת התכנון 

 לתכנן היום על מנת להצליח לספק את צרכי הדיור העתידיים.

  

  

  : של המועצה הלאומית לכלכלה) 2040-2017צורכי הדיור (התוכנית האסטרטגית לדיור   .ג

השנים הבאות,  25-במלאי הדירות ב 60%גרפיות יש לתכנן גידול של על פי התחזיות הדמו

  יחידות בכל שנה בממוצע. 60,000-כ

  

  

  המצב בערד

יחידות בכל  333, יש לבנות בממוצע 2030לשנת   2017לשם עמידה ביעדי החזון העירוני מדצמבר 

  שנים). היקפים אלו לא נבנו בערד לפחות בעשור האחרון.   12-יחידות דיור ב  4,000-שנה בעיר ערד (כ

  

  נתוני הלמ"ס יחידות דיור בערד:

  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  מדד/שנה

  7  10  15  104  91  22  13  התחלות בניה

  3  57  8  11  123  63  41  סיום בניה

  

  

בנושא גידול מספר התושבים, יש לבנות  2017ממצא : על פי החזון העירוני מדצמבר  -

יחידות דיור, בפועל לפחות בעשור האחרון קצב הבניה לא התקרב לנתון   333-בשנה כ  

), 2010יחידות שבנייתן הסתיימה (שנת    3זה ונע על פי נתוני הלמ"ס בין מינימום של  

  ). 2014הסתיימה (שנת  יחידות שבנייתן 123למקסימום של 

 תגובת המבוקר : הממצא מקובל.

  

, מבחינת גידול 2017המלצה : ככל שרוצים לממש את החזון העירוני נכון לדצמבר  -

יחידות בממוצע  333במספר התושבים יש למצא את הדרך להגיע למצב של בניית  

לץ לבחון בכל שנה. מאחר ונושא התכנון והשטחים מעולם לא היווה בעיה בערד, מומ

כיצד שינוי תדמית ואופן שיווק יביאו לתוצאה הרצויה (מאחר והחזון עודכן במהלך 
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יש להגדיר את הגידול הדמוגרפי אליו שואפים להגיע על מנת להתאים את   2018שנת  

 . )מספר היחידות בהתאם לחזון המעודכן

  

של המועצה  2040-2017הפיזור הגאוגרפי (התוכנית האסטרטגית לדיור  -פריפריה    .ד

  הלאומית לכלכלה).

. במסגרת התמ"א נקבעו יעדי פיזור מוטי 35תמהיל פיזור האוכלוסין נקבע בעבר בתמ"א 

פריפריה, שבדיעבד התבררו כלא ריאליים. זאת מכיוון שהסטת אוכלוסייה בהיקפים 

סין נרחבים ממגמת הביקוש דורשת השקעה כספית אדירה ליצירת תמריצים למעבר אוכלו

(השקעה בתחבורה, חינוך, תרבות ועוד). כמו כן יכולתה של הממשלה לגבות את יעדי פיזור 

האוכלוסין ביצירת תעסוקה (ובפרט תעסוקה איכותית) בהיקפים כה נרחבים מוטלת 

  בספק.

אלמנט חשוב נוסף בקביעת הפיזור הגאוגרפי בתכונית האסטרטגית לדיור הינו הדרגתיות. 

ממשלתית מוצהרת בתמיכה בפריפריה (המגובה במעשים  השפעתה של מדיניות

ותקציבים) מתרחשת על פני שנים רבות. לפיכך, שינוי האיזון הכלכלי והחברתי הקיים בין 

שיפור איכות החינוך בפריפריה, העלאת  –הפריפריה למרכז אינו יכול להתרחש בבת אחת 

העלאת השכר הממוצע,  רמת שירותי הבריאות בפריפריה, גיוון אפשרויות התעסוקה,

שדרוג התשתיות הפיזיות בפריפריה וגורמים רבים נוספים, המשפיעים על החלטות משקי 

הבית באשר למקום מגוריהם, לוקחים זמן ממושך מאוד. בנוסף, החלטות משקי הבית 

לגבי מיקומם הגיאוגרפי לרוב מתרחשות בזמן מסוים בחייהם. אין זה סביר להניח שמשקי 

ם ישנו את בחירתם בשיעורים משמעותיים עקב שיפור מסוים במצב הפריפריה בית מבוגרי

  לעומת המרכז. 

  

 23% -(כ 2040בשנת  16% -ל 2017בשנת  13% -מכאן צפי לפיזור גיאוגרפי במחוז דרום מ

 33%(תוספת של  2040בשנת  20%-ל 2017-ב 15%-עליה במחוז). ומבחינת פיזור הבינוי מ

  ור).יחידות די 100,000 -כ

  

  המצב בערד

 66%, המשמעות גידול של  2030תושבים בשנת    40,000מגדיר    2017כאמור, החזון העירוני מדצמבר  

  שנים. 12-ב

  

ממצא : על פי המועצה הלאומית לכלכלה הצפי לגידול האוכלוסייה באזור הדרום עד  -

ל שואפים לגידו 2017לכלל המחוז. בחזון העירוני מדצמבר  33%הוא של  2040שנת 

(החזון המעודכן לא הגדיר יעד כלשהו לגידול דמוגרפי). על פי  2030עד שנת    67%של  

לא  2017נתוני המועצה הלאומית לכלכלה נראה החזון העירוני של ערד מדצמבר 

מציאותי. וכן לאור העובדה כי ערד לא חתמה על הסכם גג בניגוד לרשויות אחרות 

  לערד). במחוז (לדוגמא באר שבע ודימונה הקרובות

 תגובת המבוקר : הממצא לא מקובל,  החזון עודכן.
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התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : החזון עודכן באופן שלא הגדיר כלל יעד לגידול 

הדמוגרפי, מכאן הממצא רלוונטי לשלב שיקבע יעד כנדרש מתוכנית אסטרטגית 

 למימוש החזון.

  

רוני בנושא גידול אוכלוסייה, המלצה :  מומלץ לבחון בשנית את הגדרת החזון העי -

גם לעומת  2017ולבחון לעומק את ההנחות עליהן התבסס החזון העירוני משנת 

הערכות המועצה הלאומית לכלכלה, ובהתאם לקבוע יעד מדיד לגידול דמוגרפי, יעד 

 שאינו קיים בחזון המעודכן. 

  

  

של  2040-2017האסטרטגית לדיור אזילת הקרקע ויעדי התחדשות עירונית  התוכנית   .ה

  המועצה הלאומית לכלכלה).

מבדיקת הוועדה עלה כי קצב אזילת השטחים הפתוחים הוא מהיר יתר על המידה ואינו בר 

  קיימא.

מכאן שללא התחדשות עירונית בהיקפים גדולים יותר משמעותית מההווה, נעמוד בפני 

  עדים לבינוי במרכז הארץ.קטסטרופה תכנונית של אזילת השטחים הפתוחים המיו

בשנים   25%-יש להגיע בהדרגה ל  2015-התחדשות עירונית ב  4%מכאן במחוז דרום משיעור של  

2036-2040 .  

היעדים לא קלים למימוש אך יעדים אלה הם חובה והכרח להתפתחותו התקינה של שוק הדיור 

  בישראל. 

  התחדשות עירונית בניה לגובה

לפרויקט כלכלי כדאי, מצאו כי עירוב שימושים ובניה לגובה כחלק מהפיכת חידוש עירוני 

  עשויים לתת את המענה הכלכלי וכן להשתלב עם תפישת העירוניות (ראה מטה).

אך בניה לגובה משמעותה עלויות תחזוקה שוטפות גבוהות מאוד מבחינת הדיירים, נושא 

  בינוני.-בעייתי במיוחד כאשר המעמד הסוציואקונומי של דיירי המתחם נמוך

בנושא תחזוקת מבנים גבוהים בישראל עולה   2017לפי דוח של משרד הבינוי והשיכון מדצמבר  

קומות) לאוכלוסיות ברמות הכנסה  10כי אם בעבר נתפסו בנייני מגורים רבי קומות (מעל 

גבוהות בלבד ונבנו בעיקר באזורי ביקוש בעלי ערכי קרקע גבוהים מאוד, כיום מקודמים 

אלה באזורים רבים ומיועדים לאוכלוסייה מגוונת מבחינת מאפייניה החברתיים בניינים כ

  והכלכליים.

ומעלה קומות, מחייבים מערכות הנדסיות מורכבות יחסית, כוללים   10בניינים רבי קומות בני  

  יחידות דיור מרובות ונזקקים לשירותי חברות ניהול ותחזוקה. 

ין צריך לקחת בחשבון לא רק את עלות הרכישה אלא חישוב העלות של בניין או של דירה בבני

גם את עלות תחזוקתם לאורך זמן. עלות כזו מורכבת מעלות שוטפת, תחזוקה מונעת, תחזוקת 

שבר ומהצורך בהחלפת מערכות בסוף תקופת חייהן. בקרב רוכשי דירות, כמו גם בקרב הרבה 

ת התחזוקה. בפועל, גם כאשר מאנשי המקצוע ומקבלי ההחלטות קיימת חוסר מודעות לעלויו
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מתבצעת תחזוקה סדירה, מדובר בעיקר בתחזוקה שוטפת שחשיבותה לתחזוקת הבניין ארוכת 

  הטווח שולית.

  

  המצב בערד

קומות  10י נבניינים ב 9-בשנים האחרונות הגידול בהתחלות הבנייה בעיר נובע ברובו מאישור כ

  ומעלה.

י השיפוט של העיר ערד, אושרו לבניה ממצא  : למרות שאין מחסור קרקעות בתחומ -

קומות. על פי מחקר של משרד השיכון אם  10בשנים האחרונות מספר מבנים מעל 

קומות ומעלה) לאוכלוסיות ברמות הכנסה   10בעבר נתפסו בנייני מגורים רבי קומות (

גבוהות בלבד ונבנו בעיקר באזורי ביקוש בעלי ערכי קרקע גבוהים מאוד, כיום 

בניינים כאלה באזורים רבים ומיועדים לאוכלוסייה מגוונת מבחינת מקודמים 

מאפייניה החברתיים והכלכליים. חישוב העלות של בניין או של דירה בבניין צריך 

לקחת בחשבון לא רק את עלות הרכישה אלא גם את עלות תחזוקתם לאורך זמן, דבר 

יכולת לממן את עלויות שלא נלקח בחשבון בעיריית ערד. מכאן עולה החשש כי חוסר  

האחזקה השוטפות יביא לקיום מבנים מוזנחים ולא בטיחותיים למגורים, בטווח 

  הבינוני/ארוך.

תגובת המבוקר : הממצא מקובל חלקית,  יש לבחון את תמהיל המרקם הבנוי הנכון 

לערד. אחד מהשיקולים נכון שיהיה, אפשרויות האחזקה של המבנים בבניה רוויה, אך 

 בוודאי לא השיקול המוביל.

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

  מחזקת אותו.

  

המלצה : לאור פרסום משרד השיכון בנושא עלויות האחזקה הגבוהות של בניין מעל  -

קומות, לאור היכולות  10ם מעל יקומות, יש לבחון האם נכון בערד לאשר בניינ 10

יות של רוכשי הדירות בפועל ולאור אי המחסור בקרקעות בתחום השיפוט של הכספ

  העיר, ועלות הקרקע הזולה.

  

  

  מתוך אתר משרד הפנים  – 38תמ"א   .ו

 תוקף קיבלה אדמה, רעידת בפני קיימים מבנים לחיזוק ארצית מתאר היא תכנית 38תמ"א 

 .18.5.2005ביום 

 החיזוק ביצוע את קיימים, ומעודדת מבנים קחיזו לביצוע בניה היתרי מתן מאפשרת א"התמ

 מבנה בכל הקיימות למגבלות בהתאם, החיזוק ביצוע את לאפשר במטרה ,מגוונים בכלים

   .ומבנה

 מפני קיימים מבנים חיזוק ולתמרץ לאפשר שמטרתו כולל ארצי תכנוני כלי היא 38 א"תמ

 של והאישור העריכה בהליכיהחופשי.  השוק פעילות על מבוסס שיישומו ,אדמה רעידות

 ועל לכך בהתאם  .המבנים חיזוק לבעיית כולל פתרון ארצי במתן מגבלותיה הוכרו א"התמ
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 ממשלתיים שחקנים בתחום פועלים ,המבנים חיזוק לאתגר יותר מלא ארצי פתרון לתת מנת

  .במשרד הביטחון אדמה לרעידות להיערכות והוועדה הבינוי משרד בניהם, נוספים

  

  קבע כי :   2015מבקר המדינה עסק בנושא ובחן את יישום התמ"א, נכון לנובמבר 

בתנאים הנוכחיים שבהם מופעלים המסלולים הממשלתיים, בלי שנוצרו לצידם מסלולים 

אפקטיביים, תושבי הפריפרייה אינם זוכים באופן מעשי לנגישות לאותן הטבות שעומדות 

   התחדשות העירונית.לרשותם לעידוד ולמימוש של תהליכי ה

  

  המצב בערד

, סביר כי הבעיה היא חוסר כדאיות כלכלית, 38בערד לא התממשו פרויקטים בהתאם לתמ"א 

  .38מחירי הקרקעות והדירות בערד לא מצדיקים כניסה של יזם לפרויקט תמ"א 

  

בנושא מחלקת הביטחון  2015גם במסגרת דוח מבקר העירייה לשנת  38הביקורת עסקה בתמ"א 

  הערכות לתרחיש רעידות אדמה.  –

  הסכמי גג  ומחיר למשתכן  .ז

בשנים האחרונות, מנסה משרד האוצר לפתור את משבר הדיור הנוכחי באמצעות קיצור הליכי 

שרד האוצר) וקידום הסכמי גג לבניה התכנון (כולל העברת מנהל התכנון ממשרד הפנים למ

  מואצת ברשויות, והן באמצעות הוזלת מחירי הדירות במסגרת תוכנית מחיר למשתכן. 

  

עיצוב הסכמי  -פונה יו"ר מרכז השלטון המקומי לשר האוצר בנושא  25/4/2018במכתב מיום 

  דות הבאות :הגג עם הרשויות המקומיות, בראיה צופה פני עתיד, מציין בין השאר את הנקו

הסכמי הגג עם הרשויות המקומיות, משמשים כאחר הכלים המרכזיים של הממשלה בכלל  . 1

ומשרד האוצר בפרט להגדלת היצע הדיור במדינה. הפוטנציאל הגלום במסגרת ההסכמים 

  יחידות דיור. 336,000 -רשויות מקומיות, נאמד ב 38שנחתמו עד כה עם 

חרונה משרד הפנים, בנק ישראל, ראשי רשויות אנו שותפים מלאים לדאגה שמבטאים לא . 2

וגזברים, כי הסכמי הגג ובמיוחד ההסכמים הגדולים, אשר עתידים בחלקם להכפיל את 

מספר התושבים בישובים, יש בהם בכדי להוות סיכון ממשי ליציבותן הכלכלית בטווח 

 הבינוני והארוך.

 

 -ו"ר ועדת הפנים בכנסת בנושא פונה יו"ר מרכז השלטון המקומי לי 24/5/18במכתב מיום 

  משמעויות הפיתוח המואץ למגורים על הרשויות המקומיות, ומציין בין השאר כי :

חשוב לזכור כי הפיתוח המואץ בבניה למגורים מייצר אתגר ארוך טווח לרשויות המקומיות, 

חלקי   בדמות הצורך למימון השירותים השוטפים הניתנים לתושבים, אשר כידוע מכוסים באופן

  בלבד באמצעות גביית הארנונה למגורים. 

  

כאמור מעלה, הוספת שטחי מגורים משמעותה בפועל גרעון שוטף לרשות המקומית , מאחר 

  וההכנסות מיחידת הדיור גבוהה מסך השירותים אותם מעניקה הרשות למשפחה. 
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  המצב בערד

נית תשתנה יש לקחת בחשבון עיריית ערד לא חתמה על הסכם תוכנית גג. ככל שהמדיניות העירו

את המחיר הכלכלי של תוכנית בניית שטחי מגורים, ללא הגדלה מסיבית במקביל של שטחי מסחר 

  ותעשייה. 

כמו כן כל הניסיונות לשיווק פרויקטים למחיר למשתכן בערד בשנים האחרונות לא הצליחו, בעיקר 

  ל).מאחר וקבלנים לא ניגשו למכרזים השונים (לא היו הצעות כל

  

  עירוניות   .ח

משרד השיכון הקצה משאבים כספיים לתכנון מרכז העיר ערד,  מתוך הבנה כי מרכז   2018בשנת  

  העיר מהווה בסיס להתפתחותה של העיר והינו מנוע מחולל צמיחה לעיר ולאזור כולו.

  

התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל (מאתר העמותה) מתוך  –עירוניות על פי עמותת מרחב 

  אמנת התנועה 

  קיימא של סביבת הבניה בישראל.-המטרה  : לפעול לקידום פיתוח אנושי, הרמוני בר

האתגר : לישראל משאבי קרקע מוגבלים, צפיפות אוכלוסייה מהגבוהות בעולם יחד עם מספר 

ם קטנים ביחס לכמות האוכלוסייה. המשך המגמה יביא לכשל ביצירתה של חברה רב של יישובי

אנושית, הרמונית, ובת קיימא. גם אותם מקומות היכולים להוות בסיס לסביבה בריאה נהרסים 

  או נמצאים בסכנה כתוצאה מהמגמות הבאות :

  התפשטות עירונית מבוזרת, בלתי מבוקרת וללא גבולות. –פרבור  -

ניוון והזנחה של מתחמים ותיקים, יציאת אוכלוסייה, מוקדי  –י הערים הזנחת מרכז -

 מסחר ותעסוקה ממרכזי הערים אל השוליים.

 שחיקת המרחב הציבורי על ידי תנועה וחניה של כלי רכב פרטיים. -

 מדיניות תכנון ופיתוח המעדיפה פיתוח חדש על פני חיזוק הקיים. -

 כיפה וזילות חוקים ותקנות.פגיעה מתמשכת במרחב הציבורי עקב העדר א -

כתוצאה מכך מתבזבז משאב הקרקע בערים ובמרחב שבניהם, נעשה שימוש מוגבר בכלי רכב 

 פרטיים ובתנועה מוטורית, גדל הרעש וזיהום האוויר והמים, מתבזבז זמן ונפגעת איכות החיים.

ה בישראל כדי להמשיך להתקיים ולשמור על רמת חיים ואיכות חיים של התושבים, על החבר

לשנות את מדיניות התכנון ולקדם פיתוח של סביבה עירונית צפופה, באיכות גבוהה ומתוך 

  רגישות חברתית ושמירה על נוף הארץ.

  

המשמעות החברתית של בניית שכונות חדשות  – 2010מסקנות מחקר עמותת מרחב משנת 

  בפאתי הערים (מתוך אתר האינטרנט של עמותת מרחב).

  ברחבי הארץ, וביצוע השוואה בין שכונות ותיקות לחדשות.ערים  7נבחרו 

  הדרדרות -

  עם הקמת השכונות החדשות, ההידרדרות של השכונות הוותיקות היא מהירה וכוללת. 
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  הסטת משאבים -

הקמה של שכונות חדשות מסיטה את המשאבים העירוניים לכיוונן (טיפוח שצפים, מבני ציבור 

  חינוך...).חדשים, מוסדות 

  מצב כלכלי חברתי -

   .כלכלית של השכונות הוותיקות-בנייתן של שכונות חדשות מחריפה את ההידרדרות החברתית

  שאיבת אוכלוסייה חזקה -

הקמת שכונות חדשות מביאה לתהליך של עקירת התושבים הצעירים ובעלי היכולת המעוניינים 

  בשיפור דיור, מהשכונות הוותיקות לחדשות .

  עיםכולם יוד -

  מכלל השכונות מודעים לפערים הגדולים. –כל התושבים 

  תכנון מנותק לרכב פרטי -

כננת לרכב פרטי ומופרדת מהעיר הוותיקה, התושבים צורכים מסחר ושירותים והשכונה מת

  במקומות אחרים ומרכז העיר נחלש. 

  

  איך אפשר לעשות אחרת : 

  חיבור במקום ניתוק. -

 שות.התחדשות לצד הקמה של שכונות חד -

 ניהול ותחזוקה. –שיקום נראות המרחב הציבורי  -

 עדכון מערך השירותים הציבוריים. -

 יצירת מגוון צורות מגורים לאוכלוסייה מגוונת. -

 צמצום התלות ברכב פרטי.  -

  

  המצב בערד

התופעות כפי שעולות ממחקר העמותה קיימות גם בערד, כך האוכלוסייה המוחלשת ביותר נשארה 

לגור במרכז העיר בשכונות הוותיקות (שכונות בבניה רוויה), כאשר השכונות החדשות שנבנו היו 

בעיקר של בתים פרטיים צמודי קרקע, אליהן עברה אוכלוסייה חזקה יותר התלויה בעיקר ברכב 

  פרטי. 

התקיים תהליך שיתוף עם הציבור בנושא התחדשות המרכז העירוני, בהנחיית עמותת   2018בשנת  

מרחב, וכן נבחר משרד אדריכלים לתכנון התחדשות מרכז העיר. נכון לסיום תאריך הביקורת, 

  התוכניות טרם הבשילו. 

בשכונות לדעת הביקורת על הנהלת העירייה להגדיר סדר עדיפויות של טיפול במרכז העיר ו

הוותיקות, כאשר הנושא החשוב ביותר (לכל הפחות מבחינת סיכון לחיי אדם) הוא חיזוק מבנים 

  מפני רעידות אדמה. 

כמו כן, יש לבחון איזה אוכלוסייה מעוניינת אם בכלל להגיע להתגורר במרכז העיר בפרויקט עיבוי 

קט מעין זה, כאשר עדיין כשליש הבניה, לביקורת לא ברור איפה נמצא היתרון היחסי של ערד בפרוי

מהבניה בארץ היא של בתים פרטיים צמודי קרקע, ולערד יש את השטחים את הנוף ואת היתרון 
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של המחיר הנוח (מחיר של בית צמוד קרקע בערד, שווה ערך לדירת שלושה חדרים חדשה בבאר 

  שבע) לבניית שכונות צמודי קרקע. 

  

ליחו מכרזי מקרקעין בערד הן לבניה רוויה והן לבנייה של לא הצ  2017ועד    2015בכל מקרה משנת 

  צמודי קרקע , להלן הפרויקטים ששווקו ללא הצלחה לפי אתר רשות מקרקעי ישראל : 

מספר 

  מכרז

  תוצאה  יעוד  סוג מכרז  ישוב, שכונה  תאריך

  אין הצעות  בניה רוויה  מחיר למשתכן  ערד, יהושפט  20/11/17  171/2017

  אין הצעות  בניה רוויה  מחיר למשתכן  ערד יהושפט  30/01/17  258/2016

ערד, גבעה   24/07/16  330/2015

  מזרחית

אין מספיק   צמוד קרקע  בניה עצמית

הצעות 

)60%(  

  אין הצעות  בניה רוויה  מחיר למשתכן  ערד, יהושפט  03/05/16  322/2015

  אין הצעות  בניה רוויה  מחיר למשתכן  ראשונים, ערד  14/12/15  182/2015

  

  

כשלו כל מכרזי המקרקעין של רשות מקרקעי ישראל  2017ועד  2015ממצא : משנת  -

בערד (בניה רוויה, בניה, צמודת קרקע, מחיר למשתכן), הן בשכונות חדשות והן 

שכונות במרכז העיר, דבר המעיד על חוסר אמון של קבלנים ואנשים פרטיים בבניה 

  בעיר.

הממצא מקובל,  האבחון בוצע, הוסקו מסקנות ואופן השיווק תגובת המבוקר : 

 התשנה.

  

לרכישת קרקעות המלצה : מומלץ לבחון לעומק את הסיבות לכישלון המכרזים  -

פתרונות לגבי מכרזים עתידיים וכמו כן לתכנון בהתאם ליישם ובהתאם לבנייה, 

 לביקוש הרצוי ולא בהתאם למצוי. 

 

  

  תחבורה   .ט

  של המועצה הלאומית לכלכלה) : 2040-2017הפיזור הגאוגרפי (התוכנית האסטרטגית לדיור 

הסטת אוכלוסייה בהיקפים נרחבים ממגמת הביקוש דורשת השקעה כספית אדירה ליצירת 

, חינוך, תרבות ועוד). כמו כן יכולתה של השקעה בתחבורהאוכלוסין ( תמריצים למעבר

הממשלה לגבות את יעדי פיזור האוכלוסין ביצירת תעסוקה (ובפרט תעסוקה איכותית) 

  בהיקפים כה נרחבים מוטלת בספק.
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שלכות תחבורתיות, מטרת מדריך בחינת המשרד התחבורה פרסם מדריך להכנת בחינת 

   ות (מתוך אתר המשרד) :ההשלכות התחבורתי

ה"בה"ת", נועדה לספק למוסד התכנון, האחראי על בחינה ו/או אישור התכנית המבוקשת 

מידע תומך החלטה בצורת נוהל/מסלול ממוסד ושיטתי לבחינת הפתרונות התחבורתיים 

 המוצעים והצעות לשיפור מערכות התחבורה המוצעות. 

ות השלכות תחבורתיות של פרויקט מוצע, מטרת המדריך להוות כלי מנחה להכנת בחינ

המהוות כלי תומך בהחלטה בתחום התכנון, מבחינה זו, המדריך יכול לסייע רבות לשיפור 

איכות התכנון ובעתיד יעודד את אישורן של תוכניות טובות יותר מנקודת המבט התחבורתית 

  ובהלימה למדיניות תחבורה ארוכת טווח.

  
השלכות תכנוניות (בה"ת) של משרד התחבורה נועד לקיים תכנון המדריך להכנת מסמך בחינת  

תחבורתי נכון (כלי רב פרטיים, תחבורה ציבורית, רכבת ופתרונות להסעות המוניות בכלל), כל 

ועדה מקומית יכולה להחליט אם ובאילו מקרים לדרוש הכנתו, וכן באיזה אופן לעשות כן 

  (מצומצם או מורחב).

  

ממצא : בפועל, אין חובה היום להכין כחלק מתוכנית מתאר כוללנית מסמך מפורט  -

ומלא לבחינת השלכות תכנוניות בנושא תחבורה. במבחן התוצאה, שכיחות וזמן פקקי 

התנועה הפכו לבעיה קשה בערים/שכונות ברחבי הארץ (אף כאלה שתוכננו בשנים 

פחות בחלקו עם תכנון תחבורתי האחרונות), ומכאן נוצר כשל שהיה יכול להמנע ל

  מושכל מראש. 

תגובת המבוקר : הממצא מקובל,  תוכנית המתאר תכלול פרק של היבטים 

 תחבורתיים ומדיניות תנועה ותחבורה.

  

המלצה : ערד לא סובלת מכשלי תשתיות תחבורה מהותיים נכון להיום, מומלץ כי  -

חב ומפורט לבחינת במסגרת תוכנית המתאר הכוללנית החדשה יערך מסמך מור

השלכות תכנוניות בנושא התחבורה (בה"ת), הן ברמה העירונית והן הבינעירונית, על 

 מנת למנוע כשלים עתידיים בנושא, למרות שאין חובה להכין מסמך כזה. 

  

  

למרות שנושא השקעות בתחבורה אינו באחריות הרשות המקומית, קיימת חשיבות גדולה 

שראל, ובתכנון מושכל, זאת על מנת להפוך את העיר בקידום הנושא מול ממשלת י

  לאטרקטיבית לקהלים נוספים (בד בבד עם פיתוח נושא התעסוקה). 

  

  

  המצב בערד

  

  כלי רכב
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), 6מצומת שוקת לערד, שודרג בשנים האחרונות והפך לכביש ברמה גבוהה (דומה לכביש    31כביש  

דרום עד צומת שוקת, מכאן תחבורה באמצעות רכב הפכה לנוחה ובטוחה   6בנוסף להשלמת כביש  

  ומהירה בהרבה ממה שהייתה בעבר. 

ת מפקקים או מבעיות חניה הכבישים בשכונות הוותיקות בתוך העיר רחבים במיוחד, ערד לא סובל

מהותיים. אך החזון לגידול בכמות התושבים מצריך חשיבה לגבי התשתיות התחבורתיות 

  הנדרשות גם בתוך העיר (כבישים, חניות, חניונים וכד').

  

  תחבורה ציבורית

קיים רישות של תחנות אוטובוס בכל רחבי העיר, תכנון הבניה העתידי מחייב התייחסות גם לקווי 

  האוטובוס הקיימים מול הנדרשים. 

  

  

  כלי טיס

 וקםראשי הרשויות בדרום עדיין נאבקים כי נמל התעופה האזרחי הגדול השני חוץ מנתב"ג י

משרות  10,000-, הצפי הוא ליצירת כנבטיםבנבטים ולא בצפון הארץ. ערד רחוקה כעשר דקות מ

  באזור כתוצאה מהפעלת שדה התעופה, כשדה אזרחי. ברור כי הנושא מהותי לערד.

בפאתי העיר קיים מנחת למטוסים קלים, אשר יזם מנסה להפעיל מחדש בשנים האחרונות, (בעבר 

  שימש מפעלים שונים בערד לטיסות מנהלים ועובדים).

  

  רכבת

כבת בערד, אך הנושא לא מקודם זה מספר שנים, גם במקרה זה קיימת קיים תכנון לתחנת ר

חשיבות גדולה לקידום העבודות מאחר ועל פי הניסיון בארץ, הפעלת תחנת רכבת מביאה לשגשוג 

  האזור. 
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  תמצית מנהלים. 7

 

התכנון העירוני  הוא אחד מהכלים  המשמעותיים למימוש החזון העירוני והשפעתו על עתיד העיר 

הינו מהותי. תפקוד ראוי של הוועדה לתכנון ובניה העירונית יכול לקדם את  כיווני ההתפתחות 

העירוניים הן מבחינת כמות ותמהיל התושבים והן מבחינת כמות ותמהיל העסקים, דבר שיקבע 

 פי העיר בעתיד. את או

כנית מתאר כוללנית למימושם, ובאמצעות גיבוש חזון ותוכנית אסטרטגית, ניתן יהיה לבנות ת

  ולקצר את הזמן שיידרש להשגתם.

  

  הממצאים :  ישהציג את עיקר 5להלן עיקר ההמלצות בהקבלה לפרק 

  

המלצה : יש למנות את ועדת המשנה לתכנון ובניה על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה,  7.1

כמוגדר בחוק. זאת בישיבה נפרדת ובפרוטוקול נפרד של הועדה המקומית לתכנון ובניה ולא 

כחלק מישיבת מועצת העירייה, בה מאושרות כלל ועדות העירייה. מומלץ לקבל חוות דעת 

לגבי חוקיות החלטות ועדת המשנה שהתקבלו, לאור אופן מינויה  היועץ המשפטי לעירייה

 שהוא לכאורה לא בהתאם למוגדר בחוק. 

 

המלצה : מומלץ לקבל חוות דעת משפטית שתכשיר את החלטות וחתימות ממלא מקום  7.2

 המהנדס, מאחר וזה לא עמד בקריטריונים לשמש כממלא מקום מהנדס העירייה.

  

בות לאי הסמכת הועדה לתכנון ובניה ערד, לרמה גבוהה יותר המלצה : מומלץ לנתח את הסי 7.3

דבר שהיה מאפשר יותר סמכויות החלטה וייעול וקיצור הליכי הגביה, ובהתאם לבנות 

  תוכנית עבודה לשיפור יכולות הועדה, לרמה שתאפשר הסמכה גבוהה יותר.

 

  המלצה : יש לפעול לשם תכנון ואישור תוכנית מתאר רלוונטית לערד. 7.4

 

מלצה : מומלץ לבחון האם שינוי המדיניות התכנונית והחזון העירוני ככל שקיים, ה 7.5

מצדיקים בניית תוכנית חדשה מאפס, או שניתן להסתמך על תסקירים ותכנונים מהתוכנית 

  שנזנחה, גם על מנת לקצר את משך הזמן לבניית התוכנית ואישורה.

 

לפני התחלת תכנון תוכנית  המלצה : מומלץ לסיים את הגדרת התוכנית האסטרטגית 7.6

  המתאר הכוללנית, מאחר וזו צרכה לענות על הצרכים של החזון והאסטרטגיה העירונית. 

 

המלצה : מומלץ ללמוד את מחקר משרד הפנים בנושא חלוקת הכנסות ארנונה רצויה ולבנות  7.7

רו תוכנית פעולה הן להשלמת הפער הקיים היום , והן על מנת להשלים את הפערים שייווצ

עקב גידול האוכלוסייה שהוא חלק מהחזון העירוני. נראה כי מירב המאמצים של העירייה 
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צרכים להיות בתכנון ויזום פרויקטים שלא למגורים (עסקים, תעשייה, מסחר וכד'), דבר 

  שלא בא לידי ביטוי בתוכניות בהן עוסקת העירייה בפועל. 

 

, מבחינת גידול במספר 2017ון לדצמבר המלצה : ככל שרוצים לממש את החזון העירוני נכ 7.8

יחידות בממוצע בכל שנה. מאחר  333התושבים יש למצא את הדרך להגיע למצב של בניית  

ונושא התכנון והשטחים מעולם לא היווה בעיה בערד, מומלץ לבחון כיצד שינוי תדמית ואופן 

להתאים את מספר   יש 2018שיווק יביאו לתוצאה הרצויה. מאחר והחזון עודכן במהלך שנת  

  היחידות בהתאם לחזון המעודכן. 

 

 10המלצה : לאור פרסום משרד השיכון בנושא עלויות האחזקה הגבוהות של בניין מעל  7.9

קומות, לאור היכולות הכספיות של   10ם מעל  יקומות, יש לבחון האם נכון בערד לאשר בניינ

ט של העיר, ומחיר רוכשי הדירות בפועל ולאור אי המחסור בקרקעות בתחום השיפו

  הקרקעות הזול.

 

המכרזים לרכישת קרקעות לבנייה, המלצה : מומלץ לבחון לעומק את הסיבות לכישלון  7.10

כן לתכנון בהתאם לביקוש הרצוי ולא  ובהתאם ליישם פתרונות לגבי מכרזים עתידיים וכמו

  בהתאם למצוי. 
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 רקע –כללי  .1

  

(להלן "החוק") הוא הבסיס להגדרת כל מוסדות התכנון  1965 –חוק התכנון והבניה, התכש"ה 

  במדינה, את הסמכויות לקבוע תוכניות ואת ההיררכיה שלהן.

  בראש ההיררכיה מצויה המועצה הארצית לתכנון ובניה  .א

  הבאות בהיררכיה הן הועדות המחוזיות לתכנון ובניה   .ב

  ועדות ערר  .ג

  ועדות מקומיות לתכנון ובניה  .ד

ועדות מקומיות לתכנון ובניה, הועדה המקומית לתכנון ובניה בערד היא אחת   125  -בישראל כ

מהן. הוועדה המקומית לתכנון ובניה ערד, אחראית על שטח השיפוט של העיר, החברים 

  במספר). 15בוועדה הם חברת מועצת העירייה הנבחרים (

 וועדת המשנה לתכנון ובניה בערד   .ה

חוק, לוועדת המשנה כל הסמכויות של הועדה לתכנון ממונה על ידי מועצת העירייה בתאם ל

  ובניה. (רוב פעילות הועדה מתקיימת במתכונת זו).

  

  

-2013בחרתי לקיים ביקורת בנושא הועדה לאור הרפורמה הרחבה שנערכה בתחום במהלך השנים  

 2013, במטרה לייעל את הליכי התכנון והאישור לבניה, המעקב אחר הוועדה החל עוד בשנת 2018

  ודוח הביקורת נדחה לאור הקשיים והתארכות יישום הרפורמה.

  

על פי סקר הסיכונים שערכה הביקורת בעירייה באמצעות מנהלי המחלקות ונבחרי העירייה בשנת 

, נמצא כי הנושאים בסמכות הועדה לתכנון ובניה, דורגו במקומות גבוהים מבחינת הסיכון 2014

דורגו הנושאים של  2014הסיכונים לאחר שנת  ים. בסקריהגלום בהם, זאת לעומת סיכונים אחר

  הוועדה לתכנון ובניה במקומות נמוכים בהרבה.  

  

רוב נושאי הרפורמה יושמו, כולל עבודה במערכת ממוחשבת חדשה כלל ארצית,  2018נכון לשנת 

 בחרתי להתחיל את הביקורת בנתיב התכנוני שבאחריות הועדה, דוח זה הוא השני בסדרה ובו

נסקר נושא נוסף הנמצא בסמכות ובאחריות הועדה המקומית לתכנון ובניה, מערך הפיקוח על 

  עבירות בניה והממשק לתובע העירוני לשם אכיפת חוקי התכנון והבניה מול עבריינים.
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 מטרות הביקורת .2

 

 בחינת פעילות יחידת הפיקוח בוועדה המקומית לתכנון ובניה. . 1

 העבודה והממשקים הקיימים בין יחידת הפיקוח למערך התביעה העירוני.נהלי  בחינת   . 2

  

  

 היקף הביקורת .3

הביקורת בחנה את מדיניות הפיקוח של הועדה תכנון ובניה בערד ואת התנהלות פקחי  . 1

 הוועדה בפועל, כולל הממשק עם מערך התביעה העירוני.

 תכנון ובניה.  לא נכלל בהיקף הביקורת פעילות מערך התביעה העירונית בנושא . 2

 לחוק התכנון והבניה. 116הביקורת מימוש תיקון לא נכלל בהיקף  . 3

 

 אור כללי של מהלך הביקורתית  .4

  

 הביקורת כללה בין השאר :

 סקירת חקיקה רלוונטית בנושאי תכנון ובניה. -

 סקירת מדיניות האכיפה בעירייה בנושאי תכנון ובניה. -

 לתכנון ובניה ערד.השתתפות כמשקיף בישיבות ועדת המשנה  -

 השתתפות כמשקיף בישיבות רשות הרישוי העירונית. -

 סקירת תיקי פיקוח במערכת המחשוב של הוועדה לתכנון ובניה.  -

 סקירת פסקי דין בנושא תכנון ובניה בכלל ולגבי ערד בפרט. -

  ראיונות עם : -

 .2016מהנדסת העירייה משנת  –גברת מרים אלחדד  . 1

 ). 2016סת העירייה היוצאת  (שימשה בתפקיד עד שנת מהנד –גברת ויקטוריה ברנגל  . 2

 מזכירת הועדה לתכנון ובניה בעירייה. –גברת ליאורה סגרון  . 3

 ).2018ועד  2013פקחי הועדה לתכנון ובניה בעירייה (משנת  . 4
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  עיקרי הממצאים .5

 

 בחינת פעילות יחידת הפיקוח בוועדה המקומית לתכנון ובניה.  – 1מטרת ביקורת מספר 

  

למרות שהחוק העניק למהנדס העירייה את הסמכות והחובה לעסוק בכל נושא הבניה  5.1

הציבורית בעירייה, פקחי הועדה לתכנון ובניה אינם מבצעים כל פיקוח על פרויקטים 

ים ומפוקחים שלא על ידי עירוניים (בעיריית ערד רוב הפרויקטים העירוניים מתוכננ

 מחלקת ההנדסה, עובדה המחזקת את הצורך בפיקוח מחלקת ההנדסה על עבודות אלה).

 

(ליקוי שטרם תוקן נכון   2013בבחינת תיקי הבניין של נכסי העירייה בביקורת משנת  5.2

), נמצא כי התיקים לא כללו מסמכים שונים הנדרשים על פי דין, כגון : היתרי 2018לשנת  

בניה, תעודות גמר, היתרים לתוספות בניה, חוזי חכריה בתוקף וכד'. דבר המעיד בין 

 עבודות בניה עירוניות.  השאר על פיקוח לא מיטבי על

 

בניגוד לנדרש לא קיים במשרדי מחלקת ההנדסה חלל חקירות נפרד ייעודי לשם ביצוע  5.3

חקירת חשוד בעבירות בניה, החקירות נערכות במתחם עבודה משותף, דבר העלול בין 

 השאר לפגוע בפרטיות הנחקר. 

  

יה מונעת מתלונות למרות קיום מסמך מדיניות אכיפה, רוב פעילותם של פקחי העירי 5.4

 תושבים על חריגות בניה ומטרדים, כך שבפועל אין אכיפה יזומה באופן מסודר ומובנה. 

  

מסמך המדיניות מהווה תשתית איתנה למרות המוצהר במסמך מדיניות אכיפה, כי  5.5

לגיבוש תכנית עבודה אשר תבטא ותתווה את מימוש המדיניות על ידי יחידת הפיקוח, 

לא הוגש אף תיק פיקוח  2018בפועל, בשנת דת התכנון של הוועדה. יחידת התביעה ויחי

 אחד לתביעה העירונית להמשך הליך אכיפה.

 

הוועדה לתכנון ובניה ערד לא הגדירה כל נהלי עבודה למערך הפיקוח ואף לא אימצה את  5.6

הנהלים שהוגדרו בחוברת נהלי עבודה לפיקוח על התכנון והבניה בוועדות המקומיות 

ל ידי מפעם השפלה, משרד הפנים ומשרד האוצר, בנושא יחידת הפיקוח. אי שהוצא ע

ך רעבודה על פי נהלים ומדדי ביצוע היא אחת הסיבות לפעילות הלא מיטבית של מע

 הפיקוח העירוני.

  

בניגוד למדיניות האכיפה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה ערד , בפועל לא קיים כל  5.7

נושא פלישת קרקעות על ידי בדואים  בתחום השיפוט של טיפול של הפיקוח העירוני ב

 העיר.
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כתוצאה מאי טיפול לאורך שנים רבות בפלישת בדואים לקרקעות בתחום השיפוט של ערד  5.8

בכלל ובאזור התעשייה העירוני בפרט, נתקלים לאחרונה יזמים המנסים לפתח מבני 

שטחי המסחר והתעשייה תעשייה בבעיות בפיתוח מיזמים מצד הפולשים לקרקע. גידול 

בעיר הוא בין המטרות החשובות להגדלת מקומות התעסוקה (הקטנת ההגירה השלילית 

 מהעיר מסיבת חוסר תעסוקה) ואיתנות כלכלית לעירייה (הכנסות ארנונה עסקית). 

  
  

  

בחינת נהלי העבודה והממשקים הקיימים בין יחידת הפיקוח למערך  – 2מטרת ביקורת מספר 

  התביעה העירוני.

  

הרוב המוחלט של תיקי הפיקוח שנפתחו בשלוש השנים שנבדקו נשארו פתוחים (מסך  5.9

 2018, ומשנת 89% 2017, משנת 65%עדיין פתוחים  2016התיקים בשנת שנפתחו בשנת 

לא סבירה בסגירת תיקי פיקוח (אלא אם  ). הדבר יכול להעיד או על התמהמהות92%

ט, ואז יש לציין את סטטוס זה), או על אי עדכון תוכנת פהתיק מנוהל בתביעה בבית המש

 ניהול התיקים דבר המונע ניטור ובחינת פעילות מערך הפיקוח.

 

למרות ההתנהלות הלא מיטבית (לאורך שנים) בממשק בין מערך הפיקוח לתביעה, לא  5.10

אף אחד מהנהלים שנבנו על ידי מפעם השפלה בנושא פיקוח על התכנון  אימצו בעירייה

המגדיר את התיאום ושיתוף  11והבניה בוועדות המקומיות והמרחביות, כולל נוהל מספר 

הפעולה הנדרש בין מחלקת האכיפה על הבניה לבין המחלקה המשפטית/התובע, או כל 

 נוהל עבודה אחר.
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 פרוט הממצאים .6

 

  – 1מטרת ביקורת מספר  6.1

 לתכנון ובניה.המקומית בחינת פעילות יחידת הפיקוח בוועדה 

 

 כללי 6.1.1

  

  ) :2017של עיריית ערד (מנובמבר מדיניות האכיפה מתוך מסמך 

אופייה , על  בעירמדיניות האכיפה המובאת  במסמך זה , התבססה על  מגמות הפיתוח החלות 

  הקיימת והעתידית.  האוכלוסייה, תוך מתן מענה לצורכי הייחודי של העיר

לקבוע  אכיפה של עבירות אשר  בהן קיים  עניין רב לציבור,  כגון עבירות אשר    הייתההנחת היסוד  

  מטרדים סביבתיים , מפגעי בטיחות ופגיעה בחזות הישוב. מהוות פגיעה בתשתיות ציבוריות,

נקבעה רשימה של  עבירות  שקשורות לבטיחות הציבור, בטיחות בבניה וכן  עבירות אשר  יש בהן 

  יים של הציבור, כפי שיפורט בהמשך.פגיעה  באיכות הח

מסמך המדיניות מהווה תשתית איתנה לגיבוש תכנית עבודה אשר תבטא ותתווה את מימוש 

  יחידת התביעה ויחידת התכנון של הוועדה. המדיניות על ידי יחידת הפיקוח, 

. ניסוח מדיניות אכיפה מהווה מימוש חובתה של הוועדה המקומית עפ"י דין לאכוף את החוק

המדיניות תקבע מהם אותם עניינים שבהם יש מן הראוי למקד את האכיפה ולהתרכז בהם, ובאילו 

יש להדגיש כי  לל, לעת הזו, אין מקום להקדיש לכך משאבים.כהעניין נמוך יותר וכ –מקרים 

מדיניות האכיפה אינה מפרשת מחדש את חוקי התכנון והבנייה, אלא מהווה מימוש ממוקד של 

 אם ליכולות ולמשאבים של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.החוק, בהת

  

בנושא  –מתוך המדריך לנבחר של משרד הפנים –מהנדס הוועדה המקומית ומחלקת הנדסה 

  הועדה המקומית לתכנון ובניה :

מהנדס הרשות המקומית שהינו גם מהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה, אחראי ישירות מכוח 

  .לארבעה נושאים :1991 –מיות (מהנדס רשות מקומית) התשנ"ב חוק  הרשויות המקו

 תכנון העיר. . 1

 ורישוי. פיקוח . 2

 הבניה הציבורית. . 3

 העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי הרשות המקומית או מטעמה.  . 4

  

דורגו, בטווח עשרת הסיכונים הגבוהים  2014בסקר סיכונים שערכה הביקורת בעירייה בשנת 

  סיכונים שהם באחריות מהנדס העיר לפי הפרוט הבא :  7ביותר לעירייה, 
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מיקום הסיכון 

 1(מקום 

  הגבוה ביותר)

  

  מהות הסיכון

  עיר. ןכשל בשמירה על רוח תוכנית בני  1

  פרויקטים של בניה עירונית ללא תאום כלל מחלקות העירייה.ביצוע   * 2

  אי זיהוי שיהוי בעבודות בניה עירונית שנמשכים מעבר לחוזה/התחייבות.  * 4

  שנים.  40אי יכולת להתמודד עם בעיות רוחביות של בתים משותפים בני מעל    ** 6

  סיבה ראויה.עיכוב באישור חשבונות לקבלנים / עיכוב כספים ללא   * 7

  כשל בתכנון פרויקטים של בניה עירונית.  8

  דבר העלול לגרום לנזקים בתשתיות. GIS –מערכות מחשב לא מעודכנות   *** 9

  

  

  הערות לטבלה כמסומן משמאל למיקום הסיכון בסקר הסיכונים : 

מחלקת הביצוע, למרות שעל פי הדין  -בעיריית ערד תחת אחריות מחלקה נפרדת  -כוכבית אחת *  

 2012,2013הנושא באחריות מהנדס העירייה (הנושאים נבחנו בדוחות מבקר העירייה לשנים 

  במסגרת פרקי מחלקת הביצוע, ובדוח זה בפרק בחינת ביצוע פרויקט רמפה).

יות סניף האגודה לתרבות הדיור העירוני (בחלקו תחת אחריות מהנדס נושא באחר  -שתי כוכביות **  

העירייה לדוגמא מבנים מסוכנים, שיפור חזיתות מבנים, הנושא נבחן בדוח מבקר העירייה לשנת 

  במסגרת פרק האגודה לתרבות הדיור). 2016

וכוח  בעיריית ערד תחת אחריות מחלקת המחשוב (האחריות המקצועית –שלוש כוכביות  *** 

בפרק  2015האדם נמצאים במחלקת ההנדסה, הנושא נבחן במסגרת דוח מבקר העירייה לשנת 

  מחלקת הביטחון והערכות לרעידת אדמה).

  

עוסקים בנושאי התכנון העירוני, אלה נבחנו בדוח זה בפרק העוסק בהיבטי  1,8סיכונים מספר 

  התכנון של הועדה לתכנון ובניה בערד. 

  

ביצוע פרויקטים של בניה :  2קוח הסיכון הרלוונטי ביותר הוא סיכון מספר מבחינת יחידת הפי

, זאת כאשר הסמכות והאחריות היא של מהנדסת העיר, עירונית ללא תאום כלל מחלקות העירייה

  וחלק נכבד מהתהליך צריך להיות מפוקח על ידי יחידת הפיקוח של הוועדה לתכנון ובניה. 

  

למהנדס העירייה את הסמכות והחובה לעסוק בכל ממצא : למרות שהחוק העניק  -

נושא הבניה הציבורית בעירייה, פקחי הועדה לתכנון ובניה אינם מבצעים כל פיקוח 

מתוכננים על פרויקטים עירוניים (בעיריית ערד רוב הפרויקטים העירוניים 

, עובדה המחזקת את הצורך בפיקוח מחלקת שלא על ידי מחלקת ההנדסהפוקחים  מו

 ).סה על עבודות אלהההנד
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המלצה : מומלץ לקיים נוהל מחייב של דיווח מצד המחלקות המבצעות פרויקטים  -

מצד מחלקת שוטף פיקוח קיום , ולמחלקת ההנדסה של בניה ציבורית ברחבי העיר

 . , כבכל פרויקט בניה ברחבי העירההנדסה על פרויקטים אלה

  
  

  

בפרק העוסק נושא ניהול נכסי  2013ייה לשנת בדוח מבקר העירזווית נוספת של הנושא נבחנה 

  עירייה, להלן ציטוט מהדוח : 

  

  הביקורת בחנה עשרות תיקים של נכסי עירייה בארכיון מחלקת ההנדסה.

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

 נמצאו תיקים ללא היתרי בניה. . 1

 .4נמצאו תיקים ללא טופס  . 2

 נמצאו תיקים ללא היתרים לתוספות שנבנו. . 3

 נמצאו תיקים ללא חוזה חכירה בתוקף. . 4

 נמצא כי בכל התיקים לא קיימת תעודת גמר.  . 5

  

ממצא : בניגוד למוגדר בחוק לתכנון ובניה, נמצא כי ברבים מתיקי הנכסים של נכסי  -

: העירייה בארכיון ההנדסה חסרים מסמכים שחייבים להיות מתויקים בתיק כגון 

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

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

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

 

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

 של העירייה בארכיון מחלקת ההנדסה תעודת גמר. 

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

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

 

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

  של העירייה. 

  

  .2013סוף ציטוט מדוח המבקר לשנת 

  

  

  

 2013), לא תוקנו הליקויים מדוח מבקר העירייה לשנת  2018נכון לתאריך סיום הביקורת (אוקטובר  

לטענת מהנדסת העירייה הנוכחית כיום בכל פרויקט עירוני חדש יש הקפדה על כמפורט מעלה. 
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בבדיקת הביקורת את פרויקט הרמפה (פרק בדוח זה), נמצא כי אין  קיום מסמכים אלה, לפחות

  תעודת גמר לפרויקט. 

  

(ליקוי שטרם  2013ממצא : בבחינת תיקי הבניין של נכסי העירייה בביקורת משנת  -

, נמצא כי התיקים לא כללו מסמכים שונים הנדרשים על פי )2018תוקן נכון לשנת 

תרי בניה, תעודות גמר, היתרים לתוספות בניה, חוזי חכריה בתוקף יון : הגדין, כ

 וכד'. דבר המעיד בין השאר על פיקוח לא מיטבי על עבודות בניה עירוניות. 

 

המלצה : מומלץ לבנות נוהל פיקוח מסודר על עבודות בניה ציבוריות, המבוצעות על  -

  ידי העירייה, כולל תוספות בניה למבני ציבור קיימים. 

  

  

  :הרלוונטיים לנושאי הביקורת) 2014-2018עירייה (בהשינויים המהותיים בין השנים 

 .נבחר ראש עירייה חדש והתחלפה הנהלת העירייה 2015באמצע  – שינוי שלטון . 1

השנים האחרונות ותחתיה נכנסה לתפקיד   15-התפטרה מהנדסת העירייה ב  2016במהלך שנת   . 2

 מהנדסת חדשה מרשות אחרת. 

ועד היום מתנהלת רפורמה עמוקה בנושא התכנון והבניה, עקב כך נוספו תקנים  2013משנת  . 3

 .חדשים לוועדה, הוגדרו תפקידים חדשים והוכנסה לשימוש תוכנה חדשה

  

בעשרת הסיכונים  2017לאור שינויים אלה בין השאר, בסקר הסיכונים של הביקורת משנת 

ם למהנדס העירייה (לעומת סקר הסיכונים הגבוהים של העירייה, נותרו רק שני סיכונים הקשורי

  ):  2014של שנת 

  

מיקום הסיכון 

 1(מקום 

  הגבוה ביותר)

  

  מהות הסיכון

  שנים.  40אי יכולת להתמודד עם בעיות רוחביות של בתים משותפים בני מעל    * 6

  כשל בתכנון פרויקטים של בניה עירונית.  8

  

  הערות לטבלה כמסומן משמאל למיקום הסיכון בסקר הסיכונים : 

הנושא הרלוונטי הספציפי לביקורת זו מכלל הסיכון, הוא אי זיהוי מבנים  -כוכבית אחת *  

  מסוכנים.
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  יחידת הפיקוח בעיריית ערד 6.1.2

  

  (מעבר למהנדסת ומזכירת הוועדה) :   2017מצבת כח האדם של עובדי הועדה בעירייה נכון לשנת 

  

  מספר משרות  תפקיד

  1  מנהל הועדה 

  2.5  מפקחי בניה

  1  בודק תוכניות

  2  בודקי היתרים

  1  מזכירה

  

  סה"כ 

  

7.5  

  

  

התפטר מפקח נוסף מעבודתם בעירייה, כך  2018פטרה אחת המפקחות ובשנת תה 2017בסוף שנת 

מערך האכיפה פעל בכח אדם חסר. כמו כן מנהלת הועדה לא שימשה  2018שבפועל ברוב שנת 

  .  2018בתפקידה במשך מספר חודשים בשנת 

  

  

   אר :, מגדיר בין הש1965-חוק התכנון והבניה, התשכ"הל פרק י': פיקוח, אכיפה ועונשין

  ; 205מי שהוסמך למפקח לפי סעיף  -"מפקח"  

  כל אחת מאלה, לפי העניין:  -"רשות אוכפת"  

  לעניין עבירה שבוצעה במרחב התכנון שלה;  -) ועדה מקומית 2(

לעניין עבירה שבוצעה בתחומה של אותה רשות מקומית;  -) רשות מקומית המוסמכת לאכיפה 3(

  כל אחד מאלה:  -"שימוש אסור"  

) שימוש במקרקעין הטעון היתר שנעשה בלא היתר, או בניגוד לתנאי היתר או שימוש במקרקעין 1(

  בניגוד לתכנית; 

  ) שימוש בעבודה אסורה; 2(

  

  יקוח ואכיפה סימן ב': סימן ב': סמכויות פ

   , מגדיר בין השאר :1965-חוק התכנון והבניה, התשכ"הלהסמכת מפקחים    -  205סעיף 

(א) שר האוצר יסמיך, מבין עובדי משרדו, מפקחים לעניין חוק זה, אשר יוסמכו בסמכויות לפי סימן 

  ה: זה, כולן או חלקן, וכן רשאי הוא להסמיך מפקחים בסמכויות כאמור מבין אל

או עובדי רשות מקומית מוסמכת   18) עובד מעובדי רשות מקומית שהיא ועדה מקומית לפי סעיף  2(

  בהסכמת ראש הרשות המקומית שהוא עובד בה;  -לאכיפה 

(ב) סמכויותיהם של מפקחים מבין עובדי ועדה מקומית יהיו בתחום מרחב התכנון שלה 

  ת יהיו בתחומה של אותה רשות מקומית. וסמכויותיהם של מפקחים מבין עובדי רשות מקומי
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  (ג) לא יוסמך מפקח כאמור בסעיף קטן (א) אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה: 

) משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה 1(

  מתנגדת למינויו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי; 

א קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה שר ) הו2(

  האוצר, בהסכמת השר לביטחון הפנים; 

) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה שר האוצר, לאחר התייעצות עם השר לביטחון 3(

  הפנים. 

היחידה הארצית לאכיפה,  (ד) הודעה על הסמכת מפקח תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של

  הוועדה המקומית או הרשות המקומית, לפי העניין. 

(ה) מצא מנהל היחידה הארצית לאכיפה כי מפקח אינו ממלא אחר ההנחיות המקצועיות כאמור 

(ד), רשאי הוא, לאחר שנתן למפקח הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו, לבקש משר 204בסעיף 

  פקח או להגביל את סמכויותיו לתקופה.  האוצר לבטל את הסמכתו של המ

  

ממצא : מחלקת משאבי האנוש של העירייה לא עוקבת כלל אחר נושא הסמכת  -

המפקחים בוועדת התכנון והבניה, אין כל מידע בתיק העובד אם ואיזה הסמכה קיבל, 

 עד מתי תקפה ההסמכה ומה צריך לעשות על מנת להאריך את תוקפה. 

 

קת משאבי האנוש תקיים מעקב רישום ותיעוד מתאים, לגבי המלצה : מומלץ כי מחל -

עובדי העירייה המוסמכים לשמש כפקחים על פי דיני התכנון והבניה, זאת כחלק 

, וכבקרה על טיפול הוועדה חלקת משאבי האנוש בנושא הכשרות העובדיםממעיסוק  

  . לתכנון ובניה בנושא

  

, ככלל 2018הביקורת את הסכמת המבקרים במהלך שנת לא נמצאו ממצאים מהותיים בבדיקת 

ברשות המפקחים היו תעודות תקפות של מפקח מורשה, עובדים חדשים שנקלטו וטרם עברו את 

  ההסמכה הנדרשת לא פעלו בשטח (לעיתים נלוו לפקח מורשה).

  

  

  

  השאר :, מגדיר בין 1965-חוק התכנון והבניה, התשכ"הל סמכויות מפקחים  - 206סעיף  

   –(א) לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח 

) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית 1(

  אחרת המזהה אותו; 

) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך הדרושים לו לצורך ביצוע 2(

  ; 1995-לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה -"מסמך"  תפקידו; בפסקה זו, 

) לערוך בדיקות או מדידות או ליטול דוגמאות לשם בדיקה וכן להורות על מסירת 3(

  דוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה, או לנהוג בהן בדרך אחרת; 
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קום המשמש למגורים, אלא ) להיכנס בכל עת לכל מקרקעין, ואולם לא ייכנס מפקח למ4(

  באחד מאלה: 

(א) בעת סבירה ולאחר שקיבל את הסכמת המחזיק, ובלבד שהמחזיק הוא בגיר 

  ושהמפקח הודיע למחזיק כי הוא רשאי לסרב לכניסתו; 

  (ב) ניתן צו של בית משפט המתיר לו להיכנס למקום. 

   –(ב) התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה, רשאי מפקח 

קור כל אדם הקשור לעבירה כאמור או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה ) לח1(

) לפקודת הפרוצדורה 3(–) ו2כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים (

   הפלילית (עדות), בשינויים המחויבים;

יעי ) לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרב2(

פקודת  -(בסעיף זה    1969-לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט

  מעצר וחיפוש), בשינויים המחויבים; 

לפקודת מעצר וחיפוש ולבצעו; על חיפוש  23) לבקש מבית המשפט צו חיפוש לפי סעיף 3(

מעצר וחיפוש,  לפקודת 45-ו 28עד  26), 1(א)(24לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 

  בשינויים המחויבים; 

) להיכנס בכל עת סבירה למקרקעין, ורשאי המפקח לעשות שימוש בכוח סביר כלפי רכוש 4(

  לשם כך, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא לפי צו של בית משפט. 

חשש (ג) סירב אדם להיענות לדרישת מפקח, על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה, והיה 

(ב) 75שיימלט או שזהותו אינה ידועה, רשאי המפקח לעכבו, ויחולו על עיכוב כאמור הוראות סעיף 

  , בשינויים המחויבים. 1996-מעצרים), התשנ"ו -(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה –ו

  אחר.    (ד) אין בסמכויות מפקח לפי פרק זה כדי לגרוע מסמכויות פיקוח שנתונות לו לפי כל דין

  

  

 חקירות נפרד ייעודי במשרדי מחלקת ההנדסה חלללא קיים  לנדרשממצא : בניגוד  -

החקירות נערכות במתחם עבודה משותף, לשם ביצוע חקירת חשוד בעבירות בניה, 

 לפגוע בפרטיות הנחקר. בין השאר דבר העלול 

 

ובכך כשיר חדר חקירות נפרד לפקחי הוועדה לתכנון ובניה, ההמלצה : מומלץ ל -

, פרטיות הנחקרים (כיום החקירות מתבצעות בחלל עבודה פתוח) שמירת לאפשר

ולמלא אחר הדרישה לחקירה של כל חשוד בנפרד, ללא נוכחות בני משפחה, עו"ד, או 

  .אדם אחר, שאינו שייך ליחידת הפיקוח, בעת החקירה

  

  

  בת הזדהות  חו -  207סעיף 

(א) מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בעת מילוי תפקידו 

  ובהתקיים שניים אלה: 
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) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ולובש מדי מפקח בצבע 1(

ובצורה שהורה שר האוצר לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות 

  ; מדי משטרה

) יש בידו תעודה החתומה בידי שר האוצר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, 2(

  שאותה יראה על פי דרישה. 

  (ב) חובת הזדהות לפי סעיף קטן (א) לא תחול אם קיומה עלול לגרום לאחד מאלה: 

  ) סיכול ביצוע הסמכות בידי המפקח; 1(

  ) פגיעה בביטחון המפקח או בביטחון אדם אחר. 2(

) חלפה הנסיבה שבשלה לא קיים המפקח את חובת ההזדהות כאמור בסעיף קטן (ב), (ג

  יקיים המפקח את חובתו כאמור, מוקדם ככל האפשר.   

  

לא נמצאו ממצאים מהותיים בבדיקת הביקורת את מילוי חובת ההזדהות שחלה על פקחי הוועדה 

  לתכנון ובניה. 

  

  

  

  

  

  

 התנהלות יחידת הפיקוח בפועלמסמך מדינות אכיפה ואופן  6.1.3

  
של הוועדה  –עדכון נוהל נושאים וסדרי עדיפויות לאכיפה מקומית גובש  27/11/2017בתאריך 

    , להלן עקרי המסמך:ערד המקומית לתכנון ובניה

  רקע כללי 

 בקביעת הצורך נקבע") ש"היועמ הנחיית: "להלן, (4.1002 מס לממשלה המשפטי היועץ בהנחיית

  .העונשין בתחום ותביעה חקירה של מרכזית מדיניות

  גיבוש מדיניות האכיפה 

אופייה , על  בעירמדיניות האכיפה המובאת  במסמך זה , התבססה על  מגמות הפיתוח החלות 

  הקיימת והעתידית.  האוכלוסייה, תוך מתן מענה לצורכי הייחודי של העיר

לקבוע  אכיפה של עבירות אשר  בהן קיים  עניין רב לציבור,  כגון עבירות אשר    הייתההנחת היסוד  

  מטרדים סביבתיים , מפגעי בטיחות ופגיעה בחזות הישוב. מהוות פגיעה בתשתיות ציבוריות,

נקבעה רשימה של  עבירות  שקשורות לבטיחות הציבור, בטיחות בבניה וכן  עבירות אשר  יש בהן 

  יים של הציבור, כפי שיפורט בהמשך.פגיעה  באיכות הח

מסמך המדיניות מהווה תשתית איתנה לגיבוש תכנית עבודה אשר תבטא ותתווה את מימוש 

  המדיניות על ידי יחידת הפיקוח, יחידת התביעה ויחידת התכנון של הוועדה. 

. ניסוח מדיניות אכיפה מהווה מימוש חובתה של הוועדה המקומית עפ"י דין לאכוף את החוק

המדיניות תקבע מהם אותם עניינים שבהם יש מן הראוי למקד את האכיפה ולהתרכז בהם, ובאילו 

יש להדגיש כי  לל, לעת הזו, אין מקום להקדיש לכך משאבים.כהעניין נמוך יותר וכ –מקרים 
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מדיניות האכיפה אינה מפרשת מחדש את חוקי התכנון והבנייה, אלא מהווה מימוש ממוקד של 

 אם ליכולות ולמשאבים של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.החוק, בהת

  

  על פי המסמך: יפות לאכיפה בוועדה לתכנון ובניה ערדדסדרי הע

  

  אכיפה במיקוד גבוה עבירות ל

#  
  עבירות בסדר 
עדיפות גבוה  

 לאכיפה 

 דגשים/קריטריון לאכיפה ממוקדת/מיקוד גיאוגרפי 

1  
עבירות בנייה בעלות  

  בטיחותית סכנה 

 דגש על עבירות בעלות סכנה בטיחותית כגון: 

תוספות בנייה ללא אישור קונסטרוקטור המהוות סכנה   •

 . בטיחותית

 . בריכות שחייה ללא אישורי בטיחות וקונסטרוקציה נדרשים  •

 . קירות תמך ללא אישורי קונסטרוקטור •

 . מבנים מסוכנים •

   .בלוני גז וצוברי גז בדגש על בנייה רוויה  •

   .בניית מרפסות קונזוליות  •

2  

  - סטייה מהיתר 

בבנייה חדשה  
 ותוספות בנייה  

 

   .בכל מקרה של סטייה מהותית מתנאי ההיתר  •

 ללא היתר   חדשה  בנייה  3
 

  

עבירות בנייה ללא תכנית המאפשרת הסדרה (תכנית   •

האכיפה תתמקד באיתור עבירות שאינן ברות   – מפורטת) 

 . הסדרה

בעבירות בנייה ברות הסדרה תינתן אפשרות להסדרה ע"י   •

 . הוועדה 

בנייה במרווחים שבין קו הבניין לבין גבול המגרש שאינם   •

תואמים את התכניות החלות ואת תקנות התכנון והבנייה 

 . כגון: מצללות, חניות מקורות ומחסנים שנבנו ללא היתר

  

4  

פלישה לשטח  

ציבורי/שטחים  

בשטח שיפוט  

 המקומית  הוועדה 
 

פלישה לשטח ציבורי/שטחים בשטח שיפוט הוועדה המקומית (פלישה  •

 . מגודל השטח) 5%-הפוגעת בשצ"פ/דרך, יותר מ

   .פלישה לשטח ציבורי עקב עבודות פיתוח ובנייה היוצרת מטרד ונזק •

5  
בנייה המהווה פגיעה  

 עירוניות בתשתיות 

  

    .כל בנייה המהווה פגיעה בתשתיות  •
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 שימושים חורגים   6

 בדגש על השימושים החורגים הבאים: 

  . דגש על שימושים חורגים המהווים מטרד לציבור •

משפחתונים וגני ילדים שיש בהם מעל לחמישה ילדים   •

  . בבתים משותפים

בתי עסק הפועלים ללא היתר במבנים למגורים בהתאם   •

 . הוועדהלהחלטת 

  . בתי כנסת בשימוש חורג במבנים למגורים •

 

7  
אכלוס מבנים ללא  

 תעודת גמר 

  

  . ללא סייגים, בכל מקרה של אכלוס ללא תעודת גמר  •

8  

פיצול דירות ליחידות  
נופש ודירות משנה   

 ללא היתר 

  

 בדגש על: 

 . פיצול דירות במבני מגורים משותפים  •

  . קרקע ללא היתר בניית יחידות נופש בבתי מגורים צמודי   •

  

עבירות אלו הן עבירות אשר הוחלט כי אין לציבור   –רשימת עבירות בנייה שבתחתית סדר העדיפות  

 : עניין באכיפתן

), למעט 2014 -עבודות ומבנים הפטורים מהיתר על תקנות התכנון והבנייה (התשע"ד •

תואמים את ההנחיות אלמנטים המהווים מפגע בטיחותי או מטרד לסביבה ולשכנים ואינם  

 המרחביות של הוועדה.

מ'  0.5פיתוח שטח קרקע: שבילים אדניות, ספסלים וכו'; בניית קירות תומכים עד לגובה  •

 ללא שינוי במפלס הקרקע בבניינים משותפים ופרטיים.

 עבודות ריצוף של משטחי חצר בבתים פרטיים או משותפים ללא שינוי פני השטח. •

 ים.סככת חנייה מחומרים קל •

  

מונעת של פקחי העירייה ממצא : למרות קיום מסמך מדיניות אכיפה, רוב פעילותם  -

אין אכיפה יזומה באופן כך שבפועל , ומטרדים מתלונות תושבים על חריגות בניה

 מסודר ומובנה.  

 

מומלץ לקיים תוכנית עבודה יזומה ומובנת לפקחי הועדה, על מנת לממש את מדיניות  -

 האכיפה הקיימת. 

  

מסמך המדיניות מהווה תשתית ממצא : למרות המוצהר במסמך מדיניות אכיפה, כי   -

איתנה לגיבוש תכנית עבודה אשר תבטא ותתווה את מימוש המדיניות על ידי יחידת 

לא הוגש אף   2018בפועל, בשנת  חידת התכנון של הוועדה.  הפיקוח, יחידת התביעה וי

 תיק פיקוח אחד לתביעה העירונית להמשך הליך אכיפה.
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המלצה : מומלץ לקיים ניטור אחר עבודת המפקחים באופן שוטף, כולל קיום ישיבות  -

עם התביעה העירונית בתדירות גבוהה, על מנת שיוחלט אילו תיקי פיקוח יש להגיש 

 ורך הכנת כתב אישום.לתביעה, לצ

  

  

תוכנה השנפתחו בשלוש השנים האחרונות (מתוך  "פרוט תיקי הפיקוח"מסקירת וניתוח קובץ 

  ) עולים הנתונים הבאים : המשמשת גם את מערך הפיקוח ייעודית לניהול ועדות תכנון ובניהה

  

כללי, תיק תלונה, תיק מספר התיקים שנפתחו בכל שנה (כולל כל סוגי תיקי הפיקוח כגון תיק 

  עבירה, תיק בקשה לרישיון עסק):

  

  מספר תיקים שנפתחו   שנה

2016  307  

2017  240  

2018  249  

  

פקחים   1.5פקחים, ומאוגוסט    2(עד אפריל    2018מכאן למרות קיטון מהותי במספר הפקחים בשנת  

  .2017בלבד), אין שינוי מהותי במספר תיקי הפיקוח שנפתחו בהשוואה לשנת 

  

  

  

  בבחינת הסיבות לפתיחת תיק הפיקוח עולים הנתונים הבאים : 

  

 אור העבירהית

סה"כ 

  מקרים

שיעור 

  המקרים

 18% 144  ללא פרוט העבירה

 16% 130 ה מהיתריבניה בסטי

 54% 429 בניה ללא היתר

 6% 50 מבנה מסוכן

 1% 6 ין ללא היתרישימוש בבנ

 5% 37 שימוש חורג

 100% 796 2016-2018מקרים סה"כ 
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 2016-2018תיקי פיקוח לא הוזן תיאור העבירה בשנים  144-ממצא : נמצא כי לכ -

מכלל התיקים). מכאן נפגעת יכולת הניטור והפיקוח על ניהול  18%-(שיעור של כ

 התיקים, ומדידת העמידה ביעדי האכיפה. 

 

המלצה : יש להקפיד על הזנת תיאור העבירה בין השאר על מנת לאפשר ניטור  -

 ופיקוח על מדדי האכיפה שהוגדרו. 

  

  

בהשוואת הסיבות לפתיחת תיקי פיקוח בין , 2017כאמור, מדיניות האכיפה עודכנה בסוף שנת 

  על הפעילות בשטח, התקבלו הנתונים הבאים : השפעת המדיניות החדשה  השנים לבחינת

  

 2016 2017 2018 אור העבירהית

 19 27 98 ללא פרוט העבירה

 76 43 11 ה מהיתריבסטיבניה 

 168 150 111 בניה ללא היתר

 23 14 13 מבנה מסוכן

 3 0 3 ן ללא היתרישימוש בבני

 18 6 13 שימוש חורג

 307 240 249 סה"כ

  

 לעומת שנים קודמות , 2108בירה בשנת לאור הגידול הלא סביר של פתיחת תיקים ללא תיאור הע

אכן מתקיימת בשנת  2017שהוגדרה בסוף שנת לא ניתן להסיק האם מדיניות האכיפה החדשה 

2018 .  

  

לא הוזן למערכת מהתיקים    98-ב,  2018תיקי פיקוח שנפתחו בשנת    249  ךממצא : מתו -

מכלל  40%-(כ" שהוא הסיבה לפתיחת תיק הפיקוח תיאור העבירה"המחשוב 

שנים קודמות בהן שיעור הרשומות ללא תיאור התיקים שנפתחו, גידול מהותי לעומת  

ניתוח פעילות מערך הפיקוח בכלל,   תהמונע  עובדה),  בלבד  11%-6%העבירה עמד על   

 וניתוח קיום מדיניות האכיפה החדשה בפרט.  

 

המלצה : יש להקפיד על הזנת תיאור העבירה בין השאר על מנת לאפשר ניטור  -

 שהוגדרו. ופיקוח על מדדי האכיפה 
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מהראיונות לאורך השנים של מהנדסות העירייה והפקחים, עלה נושא חוסר כח האדם באופן עקבי. 

מכאן ושל חוסר בכח אדם,    טענהגם לאחר הרפורמה והגדלת תקן הפקחים בחצי משרה, עדיין עולה  

  גם ההסבר לתפוקה של מערך הפיקוח והקושי לקיים אכיפה יזומה מחוסר זמן. 

  

את מערך בין השאר על מנת לבחון לועדה לתכנון ובניה ערד נשכר יועץ ארגוני  2016 במהלך שנת

היועץ נמנע מהעובדים של חלק מהפיקוח ולהמליץ על ייעול אופן העבודה, עקב חוסר שיתוף פעולה  

  הארגוני להתייחס למערך הפיקוח. 

  

, כי ברשות האחרת בעבר בוועדה בערד ועבר לעבוד ברשות אחרת עולה דמראיון עם פקח שעב

הפקחים עובדים בצורה שונה ויעילה יותר, כאשר את מירב העבודה המשרדית (הצורכת זמן עבודה 

, וממלאים רשימות תיוג הפקחים נמצאים כמעט כל הזמן בשטח ואילורב), מבצעים עובדי משרד 

  . מוגדרות מראש

 וכך לאפשר להם להיותקחים  מומלץ לשקול התנהלות בדומה לערים אחרות, על מנת לפנות זמן לפ

ל תיקי ובשטח ולבצע פיקוח יזום ופחות להתעסק עם עבודה משרדית מול תוכנת ניהזמן יותר 

  . )2מטרת ביקורת מספר  - 6.2(ראה הרחבה בנושא זה בהמשך הדוח, בסעיף  העבירות

  

  

ובדי מערך הפיקוח עם יועץ ארגוני חלק מעממצא : לאור חוסר שיתוף פעולה של  -

שנשכר לבצע תוכנית עבודה בוועדה לתכנון ובניה, לא הוגשו כל מסקנות בתחום מערך 

 הפיקוח, זאת למרות הצורך הגדול בשינוי התנהלות המערך. 

  

המלצה : מומלץ לחייב שיתוף פעולה עם יועץ ארגוני בנושא מערך הפיקוח, או לכל  -

לות מערך הפיקוח ברשויות אחרות ולאמץ את צורת העבודה הפחות ללמוד אופן התנה

 היעילה ביותר. 

  
  

חוברת נהלי עבודה לפיקוח על התכנון והבניה בוועדות המקומיות  2016מפעם השפלה פרסם ביוני 

  והמרחביות.

בחוברת מוצעים שורה של נהלים שאימוצם יכול לסייע לקיים מנגנון אכיפה מקצועי ואפקטיבי, 

  תבו במסגרת הפרויקט לגיבוש מדיניות אכיפה לוועדה המקומית.הנהלים נכ

  להלן פרוט הנהלים הרלוונטיים ליחידת הפיקוח :  

  

  : נוהל אכיפה יזומה והכנת תוכנית עבודה שבועית. 1נוהל מספר 

  נקודות עיקריות בנוהל : 

שבועית מטרה : להגדיר תהליך עבודה ואת תחומי האחריות בעת תכנון תוכנית עבודה   .א

 וביצוע אכיפה יזומה על עבירות תכנון ובניה.
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סיורים יזומים של פקחי המחלקה, בהתאם לתוכנית עבודה  –הגדרות : אכיפה יזומה   .ב

 לא כולל בדיקת תלונות.שבועית, ובהתאם למדיניות האכיפה של הוועדה המקומית. 

קשו לאכיפה יזומה הכנת תוכנית עבודה שבועית : לפחות יומיים (במצטבר) מתוך השבוע יו  .ג

בהתאם למדיניות האכיפה. תוכנית העבודה השבועית תועבר למנהל הפיקוח ולמהנדס עד 

  יום חמישי בצהריים לכל המאוחר ותתויק ותישמר במשרדי הוועדה.

  

בניגוד למוגדר בנוהל אכיפה יזומה והכנת תוכנית עבודה שבועית כפי שהוגדר  ממצא :   -

תכנון בוועדות המקומיות והמרחביות של מפעם, בחוברת נהלי עבודה לפיקוח על ה

אכיפה יזומה בוועדה המקומית לתכנון כמעט בפועל לא מתקיימת ולמנהל תקין, 

 בתלונות תושבים.בעיקר ובניה ערד, פקחי הוועדה עוסקים 

 

המלצה : יש לקיים אכיפה יזומה כדוגמת המוגדר בנוהל אכיפה יזומה והכנת תוכנית  -

הוגדר בחוברת נהלי עבודה לפיקוח על התכנון בוועדות עבודה שבועית כפי ש

  המקומיות והמרחביות של מפעם.

  

  : טיפול בתלונות על עבירות תכנון ובניה. 7נוהל מספר 

  נקודות עיקריות בנוהל : 

מטרת הנוהל : להגדיר את תהליך העבודה ואת תחומי האחריות של הגוף המטפל בתלונות על   .א

 עבירות תכנון ובניה.

 האשמה בפני רשויות החוק. –הגדרה : תלונה   .ב

שיטת עבודה : הטיפול בתלונה יתבצע בהתאם למדינות האכיפה של הוועדה המקומית, ולמדד   .ג

 זמן הטיפול בתלונה שהוגדר בוועדה המקומית (בהתאם לסוג העבירה).

  

כפי שהוגדר  טיפול בתלונות על עבירות תכנון ובניהבניגוד למוגדר בנוהל ממצא  :  -

 בחוברת נהלי עבודה לפיקוח על התכנון בוועדות המקומיות והמרחביות של מפעם

, אין הגדרה של תהליך העבודה ולא נקבע מדד זמנים ודיווח על , בפועלולמנהל תקין

 טיפול בתלונות.

 

תהליך עבודה לטיפול בתלונות תושבים הכולל זמני לקיים ו מומלץ להגדירהמלצה :  -

כפי שהוגדר בחוברת נהלי עבודה לפיקוח על התכנון בוועדות  וניטור,ביצוע, דיווח 

  המקומיות והמרחביות של מפעם.

  

  

  : הכשרת מפקח על הבניה. 8נוהל מספר 

  נקודות עיקריות בנוהל : 
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מטרה : לתאר ולהגדיר תחומים מקצועיים ומנהליים שהמפקח יוכשר להם לפני תחילת   .א

 קידו. תפקידו או במהלך השנה הראשונה לתפ

שיטת העבודה : הכשרה עיונית, הכשרה בסיסית בחוק התכנון והבניה, הכשרה מקצועית   .ב

 בסיסית, הכשרה מעשית (קורס מפקחים של המפעם), לוח זמנים של ההכשרה ובדיקתה.

  

כפי שהוגדר בחוברת נהלי עבודה  הכשרת מפקח על הבניהבניגוד למוגדר בנוהל  -

הגדירו את ות והמרחביות של מפעם, בפועל לא לפיקוח על התכנון בוועדות המקומי

 תהליך העבודה ולא נקבע לוח זמנים ובדיקת קיום ההכשרה.

 

תהליך עבודה להכשרת מפקחים הכולל זמני ביצוע, לקיים  ו  מומלץ להגדירהמלצה :   -

כפי שהוגדר בחוברת נהלי עבודה לפיקוח על התכנון  ובדיקת הטמעת ההכשרה,

  יות של מפעם.בוועדות המקומיות והמרחב

  

  

הגדירה כל נהלי עבודה למערך הפיקוח ואף לא לא  הוועדה לתכנון ובניה ערד  ממצא :   -

הנהלים שהוגדרו בחוברת נהלי עבודה לפיקוח על התכנון והבניה בוועדות ת  א  האימצ

, בנושא יחידת המקומיות שהוצא על ידי מפעם השפלה, משרד הפנים ומשרד האוצר

פי נהלים ומדדי ביצוע היא אחת הסיבות לפעילות הלא הפיקוח. אי עבודה על 

 ך הפיקוח העירוני.רמיטבית של מע

 

המלצה : מומלץ ללמוד ולאמץ את הנהלים הרלוונטיים מחוברת נהלי עבודה לפיקוח  -

או לחלופין  על התכנון והבניה בוועדות המקומיות שהוצא על ידי מפעם השפלה.

רים לצורך שיפור יעילות עבודת מערך הפיקוח להגדיר נהלי עבודה ומדדי ביצוע מסוד

  בפרט ופעילות הוועדה בכלל. 

  

   הבניה נוהל הפעלה :מודל מצוינות בוועדות המקומיות לתכנון 

 באחריות מהנדס הוועדה לבצע בחינת עמידה ביעדים של העובדים. . 1

העבודה מהיקף    20%המדדים ימדדו על סמך בדיקה מדגמית של מהנדס הועדה בשיעור של   . 2

 פר עובד.

באחריות הרשות המקומית לבצע בקרה חיצונית פעמיים בשנה (בחודשים פברואר  . 3

 ואוגוסט) על תשלום מענקי המצוינות לבעלי התפקידים המזכים.

 המדדים למפקח על הבניה : . 4

 .80%איכות תיקי פיקוח ייבחנו על פי רשימת תיוג וקבלת ציון  –מקצועיות   .א

 מוגשים לתביעה. 210יקי מפוטנציאל ת 25% –יעילות   .ב

  –אחריות ומחויבות   .ג

 משמעת. -
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 נוכחות בעבודה. -

 עמידה בזמנים. -

  –יעדי מפקח על הבניה   .ד

בבקשות להיתר בגין בניה בדיעבד כתוצאה מאכיפה לעומת חציון  20%גידול של  -

 קודם. 

 עמידה בתוכנית העבודה.  -

  מדד מהנדס. -

  

עבודת הפיקוח לא בפועל,    2018המצוינות נכון לשנת  מערך הפיקוח לא זכה לציונים גבוהים במדד  

  .2018בכל שנת  לטיפול מערך התביעה הגשת תיקי אישוםכדי הבשילה 

  

הגשת  הבשילה כדי, לא 2018ממצא : תפוקת מערך הפיקוח של העירייה בכל שנת  -

את ט שפבית המלמערך התביעה, על מנת לאכוף באמצעות  אחד כתב אישוםאפילו 

 . על עבירות בניה ברחבי העיר בנושא תכנון ובניההדין 

 

המלצה : מומלץ לייעל את עבודת מערך הפיקוח ואופן הדיווח לתובע העירוני, על מנת  -

  להביא לדין את העבריינים בנושאי תכנון ובניה. 

  

ציות בין פקחי הרשות המקומית באזורי פיקוח, קובע רוט – 6/2018חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

כי אין לאפשר מצב בו מפקח אחראי על אזור אחד ללא תחלופה בכל תקופה. בעיריית ערד לא 

  קיימת תוכנית תחלופה כאמור בחוזר המנכ"ל. 

  

רוטציות בין פקחי  – 6/2018ממצא : בניגוד למוגדר בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  -

הרשות המקומית באזורי פיקוח, בעיריית ערד לא קיימת תוכנית תחלופת אזורים של 

 פקחים.

 

בעניין רוטציה של פקחים  6/2018המלצה : מומלץ לקיים את המוגדר בחוזר מנכ"ל  -

  באזורי פיקוח, כנדרש במנהל תקין. 

  

  

א נהלים וללא תוכנית עבוד מוגדרת, לסיכום, מערך הפיקוח בוועדה לתכנון ובניה ערד פעל לל

מסיבה זו ואחרות (חוסר בכח אדם לדוגמא) המערך פועל האופן לא יעיל ולא מיטבי, על מנת לשנות 

  את ההתנהלות מומלץ לקבוע תוכניות עבודה מדידות, כולל לוחות זמנים וניטור קבוע.
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 לא חוקית בתחומי השיפוט של ערד ניהב  6.1.4

  

-תקנות התכנון והבניה (דיווח על בניה שלא כדין), התשמ"חמ ,דיווח של ועדה מקומית – 1סעיף 

  מגדיר : -  1987

  

ראש הועדה המחוזית שבתחום -ראש ועדה מקומית ליושב-(א) אחת לחודש ידווח יושב

סמכותה מצויה הועדה, על בניה שלא כדין שנעשתה במרחב התכנון המקומי, במקומות 

  שלפי התכניות החלות עליהן אסורה הבניה. 

  (ב) הדיווח האמור בתקנת משנה (א) יכלול פרטים אלה: 

  ) זיהוי המקום; 1(

  סוג הבניה, מועד ביצועה המשוער, ומועד גילויה; ) 2(

  ) היקף הבניה והשלב שבו היא נמצאת; 3(

  ) הטיפול המינהלי והמשפטי בבניה ובאחראים לה. 4(

  

ראו לנכון לשוב ולהזכיר את חובת הדיווח על פי התקנות,  3/2002בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

ווח ליושבי הראש של הוועדות המחוזיות על ולהנחות את יושבי ראש של הוועדות המקומיות לד

      בניה שלא כדין.

  

לראשת העירייה בבקשה במשרד הפנים, נה הממונה על מחוז דרום פ 2015-ו  2014 תבשנגם 

, מאחר ושא להקפיד על העברת הדוח מידי חודשנלהנחות את בעלי התפקידים העוסקים ב

  . והדוחות לא הוגשו באופן סדיר

  

תקנות התכנון והבניה (דיווח על דיווח של ועדה מקומית מ – 1ממצא : בניגוד לסעיף  -

, יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ובניה ערד  1987-בניה שלא כדין), התשמ"ח

, על בניה שלא כדין דרוםראש הועדה המחוזית -ליושב אחת לחודשאינו מדווח 

התכניות החלות עליהן אסורה שנעשתה במרחב התכנון המקומי, במקומות שלפי 

 הבניה. 

  

המלצה  : יש לדווח ליושב ראש הוועדה המחוזית דרום על בניה שלא כדין, כמוגדר  -

 . (דבר המחייב פיקוח מובנה ומוסדר על כלל שטח השיפוט של העיר) בתקנות

  

  

  

שמירה  –"רמ"י") –בנושא רשות מקרקעי ישראל (להלן  2016מתוך דוח מבקר המדינה לשנת 

  ופיקוח על מקרקעי ישראל :
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חוק על ניהול מקרקעי ישראל המוגדרים בחוק יסוד: מקרקעי ישראל הרמ"י מופקדת על פי 

, ראל)מקרקעי יש -כמקרקעין השייכים למדינה, לרשות הפיתוח ולקרן הקיימת לישראל (להלן 

  .חוקהמשטח המדינה. על פי  93%-כ אשר שטחם הכולל הוא

החטיבה לשמירת הקרקע ברמ"י אחראית לשמירה הפיזית על מקרקעי ישראל, לשימושים 

  בקרקע, לקיום התחייבויות של המשתמשים בה ולמניעת פגיעה בעתודות הקרקע.

של תכנון עברות  00,0008-יש במצטבר כ 2015עד לשנת על פי הערכות של גורמים מקצועיים, 

משטח   4.5%-ובנייה לרבות השתלטות על שטח כולל של יותר ממיליון דונם של מקרקעי ישראל (כ

כי דיני התכנון והבנייה משקפים הכרעה של  היועץ המשפטי לממשלה בעק 2015בינואר המדינה) 

על שלטון החוק,   תוך שמירה  , ויש להפעילהלאופן הפעלתה של רגולציה על הקרקע  נוגעהמחוקק ב

כי "תופעת הבניה הבלתי חוקית בישראל  עוד קבעעקרונות של צדק טבעי והגינות שלטונית. 

מסכלת את היכולת לממש עקרונות אלה, שכן הפרט עושה דין לעצמו ורומס את עקרונות שלטון 

ה אף ראהמשפט החוק. כידוע, תופעה זאת מטרידה את רשויות אכיפת החוק מזה זמן רב, ובית 

-הוא יעד אסטרטגי שעל רשויות המדינה להוביל על זאת ...מאבק בתופעה'מכת מדינה'בה מעין 

 מנת לבצר את שלטון החוק ללא מורא וללא משוא פנים".

ואילך, מנגנונים אחדים:   2005כדי למגר תופעה רווחת זו הוקמו במשרדי הממשלה, בייחוד משנת  

הקים משרד המשפטים את המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה, וזו  2005בשנת 

מגבשת את מדיניות התביעה בתחום התכנון והבנייה ומטפלת בתיקים של עברות פליליות בתחום 

במשרד הפנים עברות סביבתיות ובעברות בתחום ההשתלטות על מקרקעי ציבור; הבנייה, ב

ויחידות הפיקוח של הוועדות  היחידה הארצית לפיקוח על הבנייהובשלטון המקומי משמשות 

 המקומיות לתכלית דומה.

נמצאים בתחום  הםמ 80,000-כ :מבנים לא חוקיים 100,000-כ יש 2015על פי נתוני רמ"י, בשנת 

  ...רה הבלתי מוסדרת בנגבהפזו

  בסיכום הדוח נכתב :

לטובת הסביבה והדורות הבאים. ותפקידה של רמ"י לנהל את מקרקעי ישראל לפיתוח המדינה 

חטיבה לשמירת הקרקע, גברה חשיבותה של ה  3201שנת  הרפורמה והקמת רמ"י בהנהגת  בעקבות  

  ויאפשרו לה למלא את תפקידיה על הצד הטוב ביותר.  תמורות שיחזקו אותה  ו אמורות לחול בהוהי

ממצאי הביקורת מלמדים כי אמנם לאחר הנהגת הרפורמה חל שינוי לטובה באופן תפקודה של 

החטיבה בהתחשב בכמה מדדים כמותיים, למשל גדל מספר מסירות הצווים לפינוי הקרקע ומספר 

מהותיים לא חל שינוי: לרמ"י אין מדיניות של פיקוח ואכיפה  הפינויים העצמיים, אולם בנושאים

  המעוגנת בהחלטות של המועצה.

, ורמ"י לא שיפרה את אופן תפקודה פיקוח ואכיפה הם אבני היסוד שעליהן מושתתת משילות

בתחום זה במידה ניכרת בעקבות הנהגת הרפורמה. הדבר גורם למדינה נזקים ואף הפסדים 

מבקר המדינה, על רמ"י לייחד מאמצים רבים לשדרוג תחום השמירה על  כספיים. לדעת משרד

הקרקע לנוכח השכיחות הרבה והבלתי נסבלת של עברות בתחום התכנון והבנייה ובתחום 

המקרקעין, שהיו למכת מדינה. שומה על רמ"י לטפל בליקויים בתפקודה בתחום המשפטי ולמצות 

  ברות במקרקעין.את זכותה של המדינה לגבות כספים בגין ע
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של גם מכאן האחריות על האכיפה בנושא פלישת קרקעות במרחב השיפוט של הרשות, הינה 

פיקוח ואכיפה הם אבני היסוד הוועדה המקומית לתכנון ובניה בערד. וכדברי מבקר המדינה 

  .שעליהן מושתתת משילות

  

, של 2017הבדואית בנגב מאוקטובר בדוח סוגיות בהסדרת נושא הקרקעות בקרב האוכלוסייה 

  מרכז המחקר והמידע של הכנסת נכתב :

. במבט 18-תושבים, מחציתם בפני פחות מ 244,000לפי הלמ"ס אוכלוסיית הבדואים בנגב מונה 

צפויה האוכלוסייה הבדואית  2030ה על פי קצב הגידול של האוכלוסייה הבדואית בשנת מקדי

  נפש. 400,000-למנות קרוב ל

למגזר הבדואי כללה התייחסות גם לסוגיית האכיפה. בתוך כך  2021-2017נית החומש לשנים תוכ

החליטה הממשלה כי עיקר הדגש האכיפתי יושם על טיפול בהסדרת ריכוזי אוכלוסייה המתגוררות 

שלא כדין על אדמות מדינה מחוץ ליישובי הקבע, ובפרט על אכיפת פלישות  טריות וחדשות 

  חוץ לשטח יישובי הקבע.לאדמות מדינה מ

מדיניותה הנוכחית של הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב מתמקדת במתן פתרונות לבעיות 

  הדיור של האוכלוסייה הבדואית בנגב, ללא תלות בשאלת ההסדרה של תביעות הבעלות.

א בנוש 2016מדוחות הוועדות השונות שעסקו בנושא הבדואים וכן מדוח מבקר המדינה משנת 

עולה, כי אי מתן מענה לסוגיית תביעות הבעלות עשוי להוות חסם משמעותי בהסדרת התיישבות 

   האוכלוסייה הבדואית בנגב.

  

  

מכאן, על פי מכון המחקר והמידע של הכנסת, לא נראה כי הממשלה מקדמת פתרון רלוונטי 

חום השיפוט של בתראוי כי  מן הלאוכלוסיית הפזורה הבדואית. בהתאם לכך, לדעת הביקורת 

, בהתאם לסדרי עדיפויות הוועדה לתכנון ובניה ערד את אופן הטיפול בנושא בעצמהערד, תגדיר 

  והתכנון הכולל של ההתפתחות שכונות המגורים ואזור התעשייה. 

  

  המצב בעיריית ערד :

התייחסות , מדיניות האכיפה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה בערד כוללת גם כאמור מעלה

  לנושא פלישה לשטח ציבורי/ שטחים בשטח שיפוט הוועדה המקומית, ובכלל זה :

פלישה לשטח ציבורי/שטחים בשטח שיפוט הוועדה המקומית (פלישה הפוגעת  -

 .מגודל השטח) 5%-בשצ"פ/דרך, יותר מ

 .פלישה לשטח ציבורי עקב עבודות פיתוח ובנייה היוצרת מטרד ונזק -
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לאורך השנים פנו גופים שונים לוועדת התכנון והבניה בדיווח על פלישה לאדמות מדינה ובניה לא 

חוקית בתחום השיפוט של העיר, אך העירייה לא פעלה בנושא (ברוב המקרים הועברה בקשה 

  לטיפול לגורם אחר), בטענה כי אין ביכולת העירייה לאכוף את העבירה. 

  

ול בנושא (הגדרת משאבים נדרשים , מדיניות וכד'), ומכאן לא מתקיים בפועל, אין כל תוכנית לטיפ

כל טיפול יזום ומוסדר בנושא פלישות קרקע של בדואים בשטח השיפוט של העיר. זאת בניגוד 

לרשויות אחרות אשר בחרו שכן לטפל בנושא (לדוגמא עיריית ירושלים או מועצה מקומית עומר). 

  .בנושא אין כל תיקי פיקוחכפועל יוצא 

  

ממצא : בניגוד למדיניות האכיפה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה ערד , בפועל  -

תחום ב  עירוני בנושא פלישת קרקעות על ידי בדואים  של הפיקוח הלא קיים כל טיפול  

 השיפוט של העיר.

 

המלצה : מומלץ לקיים את מדיניות האכיפה בנושא פלישת קרקעות בכל תחום  -

 השיפוט של העיר.

  

כתוצאה ממדיניות אי הטיפול בפולשים לקרקעות, אף נפגעות תוכניות של פיתוח אזור התעשייה 

של העיר והפרעה ליזמים בשטח. זאת כאשר פיתוח עסקים בתחום השיפוט העירוני מוגדר כחלק 

מהחזון העירוני, והינו נושא מהותי לכל רשות מקומית (הן מבחינת הכנסות ארנונה, תעסוקה 

  דמית, וכלי למשיכת אוכלוסייה ויזמים וכד').מקומית, ת

  

לקרקעות בתחום בפלישת בדואים לאורך שנים רבות ממצא : כתוצאה מאי טיפול  -

יזמים לאחרונה , נתקלים בפרט אזור התעשייה העירוניהשיפוט של ערד בכלל וב

גידול הפולשים לקרקע. צד בבעיות בפיתוח מיזמים מהמנסים לפתח מבני תעשייה 

מסחר והתעשייה בעיר הוא בין המטרות החשובות להגדלת מקומות שטחי ה

התעסוקה (הקטנת ההגירה השלילית מהעיר מסיבת חוסר תעסוקה) ואיתנות 

 כלכלית לעירייה (הכנסות ארנונה עסקית). 

 

המלצה : מומלץ לקיים את מדיניות האכיפה בנושא פלישת קרקעות בכל תחום  -

, ועתודות בשטחים החשובים להתפתחות אזור התעשייההשיפוט של העיר ובמיוחד 

 .הבניה למגורים
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 חוות בודדים גבעות  מזרחיות –תיירות  6.1.5

  

  כחלק ממדיניות האכיפה הוגדר כי : 

  אכיפה במיקוד גבוה עבירות ל
  

1  
עבירות בנייה בעלות  

  סכנה בטיחותית 

 דגש על עבירות בעלות סכנה בטיחותית כגון: 

בנייה ללא אישור קונסטרוקטור  תוספות  •

 . המהוות סכנה בטיחותית

 קירות תמך ללא אישורי קונסטרוקטור  •

 . מבנים מסוכנים •
 

  

כמו כן,  כחלק מתפיסת התיירות העירונית מקדמים תב"ע של חוות בודדים באזור הגבעות 

  המזרחיות והדרך למצדה מערב. 

כיום קיימים מספר מתחמים לאירוח בגבעות המזרחיות וכן מתחמים של הפזורה הבדואית. בניגוד 

רובם בניה קלה להגדרת המדיניות, מערך האכיפה לא פועל באזורים אלה, המתחמים בנויים ב

  חלקם בניה עצמית, שלכאורה מנוגדת למדיניות האכיפה.

  

ממצא : בניגוד למדיניות האכיפה המוצהרת של הועדה, המגדירה את נושא עבירות  -

הבניה בעלות סכנה בטיחותית, כסיכון הגבוה ביותר שאותו יש לאכוף, לא מתקיימת 

מערב, מתחמים לאירוח אכיפה במתחמים שנבנו בגבעות המזרחיות ובדרך למצדה 

 תיירות מדבר. 

 

המלצה : מומלץ לקיים את מדיניות האכיפה בנושא מבנים עם סכנה בטיחותית, גם  -

 במתחמי האירוח בגבעות המזרחיות ובדרך למצדה מערב. 
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 – 2מטרת ביקורת מספר מ 6.2

הקיימים בין יחידת הפיקוח  בחינת נהלי העבודה והממשקים

  .למערך התביעה העירוני

  

  

  כללי 6.2.1

  

כאמור, מהנדס הרשות המקומית הינו האחראי ישירות מכח החוק (חוק הרשויות המקומיות 

  ), לארבעה נושאים :1991 –(מהנדס הרשות המקומית) התשנ"ב 

 תכנון העיר. . 1

 פיקוח ורישוי. . 2

 הבניה הציבורית. . 3

 וצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.העבודות הציבוריות המב . 4

  

פיקוח ואכיפה הם אבני היסוד כאמור, מבקר המדינה הדגיש בדוח נושא ניהול קרקעות המדינה כי  

  .שעליהן מושתתת משילות

  

  

בנושא מערך התביעה ברשויות  2012-2011דוח מבקר המדינה על רשויות מקומיות לשנים 

  המקומיות ובוועדות המקומיות לתכנון ובניה, מפרט בין השאר: 

המאשים במשפט פלילי הוא המדינה והיא מיוצגת בידי תובע אשר מנהל את התביעה. היועץ 

  בוועדות במקומיות לתכנון ובניה. המשפטי לממשלה מסמיך תובעים ברשויות המקומיות ו

תפקידו של התובע הוא לנהל את ההליך הפלילי ובתוך כך להבטיח את האינטרס הציבורי העומד 

בבסיס אכיפת החוק. על התובע לעזור לבית המשפט בבירור האמת, ועליו לנהוג בסבירות, בתום 

  לב, ללא הפליה וללא שיקולים זרים.

אופי שיפוטי, הדבר מתבטא, בין היתר, בסמכות להחליט אם להגיש   לתובע שיקול דעת שלטוני בעל

כתב אישום או לאו, במה להאשים ואילו ראיות יוגשו לבית המשפט. בסמכותו להפסיק את הליכי 

  ההעמדה לדין, להחליט בעניין הסדרי טיעון. 

  לתובע יש סמכות לקיים בקרה על החקירה ולהורות במקרה הצורך על השלמת חקירה.

מכויותיו ותפקידיו של התובע מחייבים עצמאות בשיקול הדעת בדבר העמדה לדין, ועליו להפעיל ס

  שיקול דעת זה בסבירות, בתום לב, ללא הפליה או שיקולים זרים.

לצורך שיפור מערכת האכיפה בתום התכנון והבניה והגברת המאבק בתופעות הבניה הבלתי חוקית 

ה הממשלה להקים בפרקליטות מחלקה לאכיפת דיני והשתלטות על מקרקעי הציבור החליט

  מקרקעין. המחלקה מטפלת בין היתר בהסמכת תובעים, בהכשרתם ובהעשרתם המקצועית.
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  המערך הארגוני והנורמטיבי של התביעה העירונית

התביעה העירונית) הוא גורם מרכזי במערך האכיפה של  –מערך התביעה ברשות המקומית (להלן 

הייעוץ המשפטי שלה. התובעים העירוניים שותפים בגיבוש מדיניות האכיפה של הרשות וחלק מ

הרשות, קובעים את מדיניות התביעה העירונית ומיישמים אותה. בתפקידם כתובעים פליליים, 

הם משמשים נציגיו של היועץ המשפטי לממשלה ועליהם לנהל את ההליכים המשפטיים בכפוף 

  ות התביעה. להנחיותיו, תוך משירה על עצמא

תובעי הוועדה לתכנון ובניה הם חלק ממערך התביעה של הרשות המקומית ואפשר שתהיה זהות 

  פרסונלית בניהם. 

  

  תכנון ובניה 

לבנייה לא חוקית ופלישה לקרקע בבעלות המדינה השפעות שליליות רבות, ובהן פגיעה בשלטון 

רוך הטווח, פגיעה כלכלית ברשויות החוק ושימוש שלא כדין במקרקעין. פגיעה בתכנון הפיזי א

  השלטון, ופגיעה באיכות החיים והסביבה. 

לחוק התכנון ובנהי המעניק לוועדה המקומית לתכנון ובניה סמכות ייחודית לנהל תביעה   258סעיף  

  פלילית בענייני הפרות החוק.

  

ה), לבין מכאן, יש לקיים ממשק שוטף בין מערך הפיקוח העירוני (הנמצא תחת מחלקת ההנדס

ט פגם בגיבוש מדיניות אכיפה וגם בנושא הגשת כתבי אישום לבית המשמערך התביעה העירונית, 

 מפעילות מערך הפיקוח.נשען על נתונים  בגין עבירות על חוק התכנון והבניה, מאחר ומערך התביעה  

  

  

  

  

  תיאור הממשקים הקיימים בפועל 6.2.2

  

הגדיר חובת יחידות הפיקוח להעביר את כל תיקי החקירה   1/2007חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר  

  להחלטת תובע : 

בעקבות פניית המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה שנעשתה על דעת היועץ 

המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, הנני להפנות את תשומת לבכם לכך כי כל גורמי הפיקוח 

תהא המלצת יחידות   –רשות המקומית/הוועדה המקומית, נדרשים להעביר את כל תיקי החקירה  ב

  הביקורת לגביהם אשר תהא, להחלטת התובע המוסמך של הרשות המקומית/הוועדה המקומית...

התובע הינו הגורם המוסמך להחליט על פתיחת ההליכים או על הימנעות מפתיחתם, לרבות כל 

  ניהול ההליך הפלילי.עניין אחר הקשור ל

ן מקדים" של התיקים על ידי בעלי תפקידים ברשות המקומית/הוועדה המקומית בטרם ועריכת "מי

העברתם להחלטת התובע, עומדת בניגוד לתפיסת היסוד הדוגלת בהפרדה בין הרשות החוקרת לבין 

  יעה הפלילית...הרשות התובעת, נוגדת את הוראות סדר הדין הפלילי ופוגעת בעקרון עצמאות התב
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, למרות החלטות שונות של הנהלת 1/2007במהלך השנים לא פעלו בעירייה על פי חוזר מנכ"ל 

העירייה כי יש לנהוג בהתאם לחוזר. בין השאר הנושא עלה בישיבת רשות הרישוי המקומית 

, אז נטען כי המחלקה המשפטית לא מקבלת דווח של כל עבירות הבניה, 2/8/2010מתאריך 

  חלטה להעביר העתק של כל הודעה ליועץ המשפטי. הקבלה והת

החלו להעביר למחלקה המשפטית את כלל תיקי הפיקוח להחלטת התובע  2017בפועל, רק משנת 

בדיעבד הוגדר כי יש לפתוח תיק פיקוח גם בגין בקשות  2018כיצד יש להמשיך בעניינם, ורק בשנת 

  תר בניה. ילה

  

  

שנותרו  הפיקוח תיקינמצא כי שיעור  2016-2018י הפיקוח בשנים מתוך בחינת קובץ סטטוס תיק

  : עמד על  2019פתוחים נכון לתחילת שנת 

  

  

  שנה

  תיקים 

  שנפתחו

תיקים פעילים 

  2019לתחילת 

שיעור התיקים 

  הפעילים

2016  307  201  65%  

2017  240  214  89%  

2018  249  230  92%  

  

הנתונים מעידים או על מצב בו הושארו תיקי פיקוח פתוחים ללא החלטה למשך שנים, או לחלופין 

אי עדכון תוכנת ניהול התיקים , יש לבחון אילו תיקים חייבים בהחלטת תובע לגבי סגירתם (כל 

עבירה), ולגבי האחרים לקבוע תוכנית עבודה כולל לוחות זמנים לסגירתם בתוכנת הניהול, לשם 

  ן אפשרות לבדיקת מדדים וניטור עבודת המפקחים. מת

  

ממצא : הרוב המוחלט של תיקי הפיקוח שנפתחו בשלוש השנים שנבדקו נשארו  -

 2017, משנת 65%עדיין פתוחים  2016פתוחים (מסך התיקים בשנת שנפתחו בשנת 

הדבר יכול להעיד או על התמהמהות לא סבירה בסגירת ). 92% 2018, ומשנת 89%

ט, ואז יש לציין את סטטוס פתיקי פיקוח (אלא אם התיק מנוהל בתביעה בבית המש

זה), או על אי עדכון תוכנת ניהול התיקים דבר המונע ניטור ובחינת פעילות מערך 

 הפיקוח.

 

לנוהל עבודה המלצה : מומלץ לקיים ניטור על התיקים הפתוחים ולפעול לסגירתם  -

להבחין בין תיקים המחייבים החלטת תובע  , ישבהתאם ללוחות זמנים מוגדריםו

  .לסגירתם בהתאם לחוזר מנכ"ל לבין תיקים שניתן לסגור במסגרת מערך הפיקוח
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המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה ביקשה את התייחסות  10/3/2013בתאריך 

המקומית לתכנון היועץ המשפטי לעירייה בנוגע לליקויים בתפקוד מערכת האכיפה של הוועדה 

  ובניה בערד, בין השאר נכתב כי :

העניין הוא תקלות מהותיות, שעולה למרבה הצער, כי מאפיינות את מערכת האכיפה של  . 1

 הוועדה המקומית לתכנון ובניה בערד. 

עולה תמונה קשה ומטרידה ביותר לגבי תפקוד  2012אף לפי דוח פעילות התביעה לשנת  . 2

ים הוגשו תיקים ספור 2012מערכת האכיפה של הוועדה המקומית בערד, כך למשל בשנת 

 לבית המשפט.

שיתוף הפעולה בין התביעה לבין הפיקוח בעייתי בלשון המעטה, הפיקוח אינו ממלא  . 3

הנחיות מקצועיות הניתנות לו, מספר התיקים המועברים לתביעה קטן מאוד... מדובר 

בתמונה קשה וחמורה שאין להשלים עמה, המשקפת, על פני הדברים, תפקוד בעייתי של 

צדו לחולשה כללית של מערכת האכיפה המקומית. לפיכך יש מחלקת הפיקוח המביא מ

 צורך דחוף וממשי בשינוי יסודי של המצב.

דת האכיפה מחייבת תיאום ושיתוף פעולה הדוק בין הפיקוח לבין התביעה. אין ועב . 4

להשלים עם כך שקיים נתק בין התביעה לבין הפיקוח, שלא מועברים תיקים, ושלא תמיד 

תביעה לקבלת תיקים. כידוע, התובע מחזיק כתב הסמכה מאת מקוימות הנחיות של ה

היועץ המשפטי לממשלה הוא הגורם המנחה את מערכת האכיפה של הועדה המקומית, 

 המוסמך להחליט על סגירת תיק או על נקיטה בהליכי גביה. היחידוהוא הגורם 

  

תה, כמו כן סירבה לדברי מהנדסת העירייה הקודמת היא לא כותבה למכתב ולא נדרשה התייחסו

המהנדסת לבקשת הביקורת להתייחס לאמור מעלה, אך ברור מהכתוב ומראיונות הביקורת לאורך 

השנים עם המפקחים ומהנדסות העירייה, כי הממשק בין מערך הפיקוח לתביעה העירונית אינו 

  מיטבי בשנים אלה, כולל האשמות בהעלמות תיקים, אי שיתוף פעולה וכד'. 

  

  

(בתאריך זה כל הפקחים במחלקת ההנדסה חדשים, מהנדסת העירייה עדיין  /8/20163בתאריך 

תאום עבודה עם המחלק המשפטית,  -לא התחלפה) הוציאה מחלקת ההנדסה פרוטוקול בנושא 

  בו פורטו סעיפים לדיון בישיבה עם הנהלת העירייה, פיקוח ומחלקה משפטית :

 ל הנחיות ברורות למהלך טיפול סביר גביית עדות.הכנת נוהל גילוי וטיפול בעבירות בניה, כול . 1

טיפול בשימושים חורגים, בעיית הסמכה לכניסה לעסק ללא תיאום מראש ושיבוש תהליכי  . 2

 בדיקה, בזמן סיור.

תיקים שחוזרים לאחר הגשה ליועץ המשפטי להגשת כתב אישום, תיקונים ללא הגדרה וללא  . 3

 הגבלת זמן.

 כתב אישום מטעם היועץ המשפטי. רשימת הסעיפים להגשת תיק להכנת . 4
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לא הועבר אפילו תיק פיקוח אחד לצורך הגשה לכתב אישום, מחלקת  2018כאמור, במהלך שנת 

, מערך התביעה טען 2018ההנדסה החלה לפעול על פי הגדרת אופן הגשת התיק לתביעה בסוף שנת 

  .2016בפני המהנדסת כי הנוהל לאופן הגשת תיק לתביעה הועבר כבר בשנת 

  

פורסם מכתב לתובעים בתחום התכנון ובניה מפרקליטות המדינה המחלקה  15/9/2017בתאריך 

בנושא : חובתו של תובע לקיים בקרה על  –להנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה 

  עבודת הפיקוח, המכתב מפרט בין השאר את הנושאים הבאים :

הסתמכות התובע באופן נפל פגם, בהמכתב תאר מקרה בו קבע נציב תלונות הציבור כי  . 1

כאשר מחלקת הפיקוח נותנת תשובות סותרות על  .עיוור על תשובות מחלקת הפיקוח

התביעה היה לבקש לרדת לשורש העניין, ולא להסתמך  על דברים שנמסרו על ידי הפיקוח 

 כמו שהם.

ם ביקורת על עמדת הגורמים המקצועיים הינם מתפקידיו בחינה של חומר החקירה וקיו . 2

 של התובע. 

  

מכאן, על התביעה לקבל תיק חקירה באופן מובנה על מנת למנוע אי הבנות והסתמכות על דברי 

  הפיקוח, לשם כך יש לקבוע נהלים מתאימים לאופן העבודה. 

  

בחוברת נהלי עבודה לפיקוח על התכנון והבנייה בוועדות המקומיות של מפעם השפלה (משנת 

לסייע לקיים מנגנון אכיפה מקצועי ואפקטיבי,  ), מוצעים שורה של נהלים שאימוצם יכול2016

  הנהלים נכתבו במסגרת הפרויקט לגיבוש מדיניות אכיפה לוועדה המקומית.

  

  להלן פרוט הנהלים הרלוונטיים לשיתוף הפעולה בין הפיקוח לתובע העירוני: 

  : נוהל הוצאת צו מנהלי. 2נוהל מספר 

  : נוהל ביצוע הריסה ודיווח. 3נוהל מספר 

  : נוהל הכנת תיק חקירה. 4מספר  נוהל

  : מעקב על מימוש גזרי דין. 5נוהל מספר 

  : טיפול במקרי איום ותקיפת מפקח. 9נוהל מספר 

  : עבודה בין אכיפה לתביעה בוועדה המקומית.  11נוהל מספר 

  

ממצא : למרות ההתנהלות הלא מיטבית (לאורך שנים) בממשק בין מערך הפיקוח  -

ירייה אף אחד מהנהלים שנבנו על ידי מפעם השפלה בנושא לתביעה, לא אימצו בע

 11פיקוח על התכנון והבניה בוועדות המקומיות והמרחביות, כולל נוהל מספר 

המגדיר את התיאום ושיתוף הפעולה הנדרש בין מחלקת האכיפה על הבניה לבין 

 המחלקה המשפטית/התובע, או כל נוהל עבודה אחר.

 

הלי העבודה שהוגדרו על ידי מפעם השפלה, או לחלופין המלצה : מומלץ לאמץ את נ -

 לקבוע נהלים עירוניים בנושאים הרלוונטיים. 
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 תמצית מנהלים .4

 

 בחינת פעילות יחידת הפיקוח בוועדה המקומית לתכנון ובניה.  – 1מטרת ביקורת מספר 

  

המלצה : מומלץ לקיים נוהל מחייב של דיווח מצד המחלקות המבצעות פרויקטים של  7.1

בניה ציבורית ברחבי העיר למחלקת ההנדסה, וקיום פיקוח שוטף מצד מחלקת ההנדסה 

 על פרויקטים אלה, כבכל פרויקט בניה ברחבי העיר. 

 

על ידי העירייה, מומלץ לבנות נוהל פיקוח מסודר על עבודות בניה ציבוריות, המבוצעות  7.2

 כולל תוספות בניה למבני ציבור קיימים. 

 

מומלץ להכשיר חדר חקירות נפרד לפקחי הוועדה לתכנון ובניה, ובכך לאפשר שמירת  7.3

פרטיות הנחקרים (כיום החקירות מתבצעות בחלל עבודה פתוח), ולמלא אחר הדרישה 

אדם אחר, שאינו שייך לחקירה של כל חשוד בנפרד, ללא נוכחות בני משפחה, עו"ד, או 

 ליחידת הפיקוח, בעת החקירה.

 

מומלץ לקיים תוכנית עבודה יזומה ומובנת לפקחי הועדה, על מנת לממש את מדיניות  7.4

 האכיפה הקיימת. 

 

מומלץ לקיים ניטור אחר עבודת המפקחים באופן שוטף, כולל קיום ישיבות עם התביעה  7.5

תיקי פיקוח יש להגיש לתביעה, לצורך  העירונית בתדירות גבוהה, על מנת שיוחלט אילו

 הכנת כתב אישום.

 

מומלץ ללמוד ולאמץ את הנהלים הרלוונטיים מחוברת נהלי עבודה לפיקוח על התכנון  7.6

והבניה בוועדות המקומיות שהוצא על ידי מפעם השפלה. או לחלופין להגדיר נהלי עבודה 

יקוח בפרט ופעילות הוועדה ומדדי ביצוע מסודרים לצורך שיפור יעילות עבודת מערך הפ

 בכלל. 

  

מומלץ לקיים את מדיניות האכיפה בנושא פלישת קרקעות בכל תחום השיפוט של העיר  7.7

 ובמיוחד בשטחים החשובים להתפתחות אזור התעשייה, ועתודות הבניה למגורים.

 

 מומלץ לקיים את מדיניות האכיפה בנושא פלישת קרקעות בכל תחום השיפוט של העיר. 7.8
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בחינת נהלי העבודה והממשקים הקיימים בין יחידת הפיקוח למערך  – 2מטרת ביקורת מספר 

  התביעה העירוני.

 

מומלץ לקיים ניטור על התיקים הפתוחים ולפעול לסגירתם לנוהל עבודה ובהתאם ללוחות  7.9

זמנים מוגדרים, יש להבחין בין תיקים המחייבים החלטת תובע לסגירתם בהתאם לחוזר 

  ין תיקים שניתן לסגור במסגרת מערך הפיקוח.מנכ"ל לב

 

מומלץ לאמץ את נהלי העבודה שהוגדרו על ידי מפעם השפלה, או לחלופין לקבוע נהלים  7.10

 עירוניים בנושאים הרלוונטיים.
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  רקע  –כללי  .1

  

  מפעם) –(מתוך חוברת הדרכת נבחרים 
עם השנים הפך רישוי עסקים לתחום מרכזי בעבודת הרישוי והאכיפה של עסקים שהוגדרו טעוני 

רישוי על פי חוק רישוי עסקים בתחום הרשות המקומית. עסקים רבים (שונה מרשות לרשות), 

  ומהווים בכך סכנה לציבור.פועלים ללא רישיון עסק 

  

בשנים האחרונות נעשתה עבודה רחבת היקף בתחום החקיקה על מנת לקדם רפורמות בחוק רישוי 

עסקים ובחוק התכנון והבניה בסעיפים הנוגעים לעסקים במטרה לקדם ולפשט את תהליכי הרישוי, 

  תוך הגברת השקיפות וייעול ההליכים.

נחקק חוק רישוי חדש,  2013אושרו בכנסת במספר סבבי חקיקה, בשנת הרפורמות ברישוי עסקים 

  תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) וצו רישוי עסקים חדש לגמרי.

נכנסה רפורמה נוספת לחוק רישוי עסקים, רפורמה שאפשרה לאשר רישיון עסק על  2017בינואר 

בתכנון ובניה במטרה להקל על סמך תצהיר עצמי של בעל העסק. כמו כן, נכנסה חקיקה חדשה 

  עסקים.

וכעת היא נכנסת  2018הרפורמה האחרונה שאושרה בשם "רישוי דיפרנציאלי" אושרה ביולי 

  לתהליך של חקיקה.

  

הרפורמה המתמשכת מובילה לשינוי בעבודת הרשות וממצבת את תחום רישוי עסקים כגורם 

ה לקידום העסקים ולחיזוק הבסיס מרכזי בהסדרת פעילות העסקים במרחב המוניציפלי ובתרומ

הכלכלי של בעלי העסקים וכלכלת העיר. ואולם אם הרשות המקומית אינה מתפקדת כראוי 

בטיפולה ברישוי עסקים ובאכיפה כנגד עסקים שלא מגיעים לכדי רישיון, הפעילות העסקית ברשות 

  עלולה להיפגע. 

  

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

ברשומות והוא כולל עשר קבוצות עסקים החייבות ברישיון כתנאי לפעולתם. על מנת שלא לסתור 

את חוק חופש העיסוק , נקבע בתקנות רישוי עסקים ובצו שר הפנים, שרק עסקים שהפעלתם כרוכה 

  ו ברישיון. יחויב –בחובה לדאוג לבטיחות הציבור, לביטחונו ובריאותו 

  

לאור יישום חלק גדול מהרפורמה וחשיבות נושא העסקים לעירייה, ומאחר שהביקורת הקודמת 

שנים, החלטתי לקיים ביקורת בנושא העמידה ברפורמה והתנהלות  7במחלקה נערכה לפני 

  המחלקה לרישוי עסקים בשנה זו. 
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 מטרות הביקורת .2

 .בחינת יישום הרפורמה ברישוי עסקים בעירייה . 1

 בחינת התנהלות מחלקת רישוי עסקים.  . 2

 אכיפת חוק רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים בנושא עסקים.  . 3

  

 

  היקף הביקורת .3

הביקורת כללה בחינה של יישום הרפורמה והתנהלות שוטפת של המחלקה, בהתאם  . 1

 למטרות הביקורת לעיל.

 .2018ויישומו טרם החל בשנת לחוק, מאחר  34הביקורת לא כללה בחינת יישום תיקון  . 2

הביקורת בנושא אכיפה כללה את ההתנהלות עד לשלב הגשת תיק העסק למחלקה  . 3

 המשפטית, ולא כללה בחינת התנהלות המחלקה המשפטית.

 לא נכלל מדגם תביעות בנושא רישוי עסקים.  . 4

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .4

  שוי עסקים בפרט.סקירת תקציב העירייה בתחום מחלקת התברואה בכלל ורי -

  בחינת הנתונים בתוכנת ניהול רישוי העסקים.  -

  בחינת נתוני פלט ממערכת גביית הארנונה של העירייה ונכסי ארנונה. -

  בחינת הארכיון העירוני בנושא רישוי עסקים. -

 בחינת אתר האינטרנט העירוני בנושא רישוי עסקים. -

 בחינת מדגם של תיקי רישוי עסקים בסטטוסים שונים.  -

  

  

  ראיונות עם :

 מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים. –מר שמואל אורן  . 1

  מזכירה במחלקת התברואה ואחראית נושא רישוי עסקים. -גברת אריאלה מויאל  . 2

 תברואן עירוני.  –מר יריב מלכה  . 3

 מנהל הפיקוח העירוני.  –מר לאוניד חזן  . 4
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 עיקרי הממצאים .5

  

  בחינת יישום הרפורמה ברישוי עסקים בעירייה – 1מטרת ביקורת מספר 

  

מנוע הצמיחה של הרשות הוא עסקים, הן מבחינת הכנסות ארנונה והן מבחינת מתן  5.1

הזדמנויות תעסוקה ואיכות חיים לתושבי הרשות, לכל הפחות מבחינת דיווח העירייה 

א מתקיים מנוע הצמיחה למשרד הפנים בדבר מספר עסקים טעוני רישיון, בערד ל

במספר העסקים טעוני הרישוי   27%  -קיימת ירידה של כ  2012-2018מאחר ובין השנים  

 לפי רישומי מחלקת רישוי עסקים.

מחלקת רישוי עסקים נטולת כלים מתאימים לשמש כמנוף לקידום  תגובת המבוקר :

  עסקים, הנושא מטופל באמצעות החברה הכלכלית בהתאם למדינות העירונית.

  

למעט בתחומי מים, פסולת ושמירה, מספר העסקים בכל סוגי העסקים טעוני הרישוי  5.2

השלילי הם , המובילים בשיעור השינוי 2012-2018חווה ירידה בכמות בין השנים 

), וכן  2018בלבד בשנת    38-עסקים ל  80-(מ  48%תחומי מסחר ושונות בשיעור ירידה של  

-, ל2012-עסקים ב 45-(מ 44%תחום עינוג ציבורי נופש וספורט עם שיעור ירידה של 

 ).2018-עסקים בלבד ב 52

 

רישוי ממצא : בעיריית ערד אין כל מדד או דוחות למדידת פעילות המחלקה בנושא  5.3

עסקים ולכן לא ניתן לבדוק כיצד והאם הרפורמה ברישוי העסקים השפיעה על פעילות 

 המחלקה.

לרשות המחלקה ככלל וכל אורך הביקורת בפרט עומד לזכותו דו"ח תגובת המבוקר : 

המיועד למשרד הפנים באשר לכלל בתי העסק טעוני רישוי ואלו שפועלים ללא רישיון 

  הסיבות בסמיכות להם.

  ו"ח הנ"ל נותן תמונה עדכנית יומית, חודשית ואף שנתית .הד  .א

יבנה טופס משוב אשר יחולק לכל בקשה לרישוי עסק   2019במהלך שנת    –נושא המשוב    .ב

 חדשה .

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את הממצא. מטרת הרפורמה 

פועל לא נקבעו מדדים הייתה לפשט הליכים  ולשפר שירות בנושא רישוי עסקים, ב

 לבחינת יישום הרפורמה בעיריית ערד. 

 

ועדת רישוי עסקים שקידמה בין השאר את נושא הרפורמה, הפסיקה להתכנס בשנת  5.4

 2018, כתוצאה מכך חלק מהנושאים שהועלו בוועדה טרם קודמו עד לסוף שנת 2014

 ובפועל לא קיים גוף מפקח על יישום הרפורמה בעירייה. 

  תתואם ישיבת ועדה.  2019וקר : בשנת תגובת המב
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  בחינת התנהלות מחלקת רישוי עסקים. - 2מטרת ביקורת מספר 

 

ממצא : בניגוד להמלצת היועץ המשפטי לעירייה ומנהלת מחלקת המחשוב, שהשתתפו  5.5

, לא אומצו נהלים מחייבים בטיפול בעסקים (קיים 2014בוועדה לרישוי עסקים בשנת 

 אושר כנדרש מנוהל עירוני).נוהל פנימי שלא 

  .הנושא יובא לדיון לכשתתכנס וועדת רישוי עסקים תגובת המבוקר : 

  

בניגוד להגדרת התפקיד של המחלקה הקובע בין השאר כי עליה לדאוג להשתתפות נציג  5.6

היחידה בדיונים של הועדה המקומית לתכנון ובניה, הנוגעים לעסקים ולוועדות קשורות 

 לאיכות הסביבה; בפועל לא משתתף נציג המחלקה בוועדות.אחרות כגון הועדה 

בעבר סוכם שמנהל המחלקה יוזמן רק לוועדות שבהם קיימת זיקה תגובת המבוקר : 

לרישוי עסקים ולכל תחום שבסמכות מחלקת תברואה, אולם בפועל, מזמנים את מנהל 

הנושא ייבדק במהלך המחלקה לכל הוועדות שחלקן אינן רלוונטיות לתחומי תפקידו, 

  השנה.

  

בניגוד להגדרות תפקיד מנהל רישוי עסקים, הקובעות בין השאר כי באחריותו לגבש  5.7

תוכניות הדרכה לעובדי היחידה ולפקח על השתתפות בהן, מזכירה ורכזת נושא רישוי 

, טרם יצאה להכשרה בנושא רישוי עסקים נכון לסוף 2017עסקים שהחלה לעבוד במרץ  

 .2018שנת 

  גובת המבוקר :ת

 הדרכות פנים מחלקתיות נערכות ע"י המחלקה בישיבות משותפות עם העובדים. . 1

הכשרה מקצועית תקבל עדיפות, נידון עם  2019במהלך שנת  –הכשרה מקצועית  . 2

 .יםמנהלת משאבי אנוש וממתינים לפתיחה של קורסים רלוונטי

 

שאר כי באחריותו להכין בניגוד להגדרות תפקיד מנהל רישוי עסקים, הקובעות בין ה  5.8

תוכניות עבודה שבועיות למפקחים והתאמתן לבקשות הרישוי ולתלונת המתקבלות 

מהמוקד, בפועל אין תוכניות עבודה שבועיות או כל הגדרה/נוהל של אופן ומחזורי פיקוח 

 על עסקים.

תדירות , הוכנו תכניות חודשיות הקובעות את  2019הנושא טופל בשנת    תגובת המבוקר :

הביקורות שיערכו בבתי העסק על פי מפתח שמי, לא ניתן לקבוע תכנית יומית מאחר 

ותמיד עלולות להתרחש תקלות בלתי צפויות ובין היתר  היעדרות מעבודה, ביקורות 

  פתע של גורמי חוץ ולכן התכנית מרכזת במהלך חודש בחודשו את תכנית העבודה.
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הל יחידת ביקורת עסקים, בניגוד לעקרון הפרדת ממצא : בעירייה לא קיים תקן של מנ 5.9

התפקידים חלק מסמכויות מנהל יחידת ביקורת עסקים המפורטות באוגדן העיסוקים 

 של משרד הפנים, הוגדרו באחריות מנהל המחלקה ואחראית נושא רישוי העסקים.

במחלקת תברואה מתקיימת הפרדת תפקידים בהתאם לכח האדם  תגובת המבוקר : 

  –ובין היתר הפעיל 

 רכזת רישוי עסקים בנושאים מנהלתיים .  .א

 רכז רישוי עסקים בנושא ביקורות , קריאת תכניות וחתימה על אישורים לגורמי חוץ.  .ב

 מנהל מחלקת בביקורת על וחתימה על רישיון העסק.  .ג

להסרת כל ספק בעבר היו מקרים ספורים שבו נעדר בשל סיבותיו הוא רכז רישוי עסקים 

  מנת לעמוד בסרגל הזמן נאלץ מנהל המחלקה לחתום על ההפניות לגורמי חוץ.ולכן על 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה מתארת את המצב המצוי, ככל שאין 

כוונה לגייס מנהל יחידת ביקורת רישוי עסקים, יש לבחון את נאותות הפרדת 

ידי האחראים על נושא התפקידים לכל הפחות על ידי מחלקת משאבי האנוש וכן על 

  רישוי העסקים במשרד הפנים.

 

בניגוד להגדרות תפקיד מפקח רישוי עסקים, הקובעות בין השאר כי באחריותו לבדוק  5.10

את הבקשות והתוכניות שצורפו לבקשה, כולל בדיקה במקום העסק ואימות תוכניות 

ך, ואינם ההגשה מול המצב הקיים בעסק. בפועל, המפקחים העירוניים לא הוכשרו לכ

 בוגרי קורס רישוי עסקים שלבים א',ב', כנדרש באוגדן. 

הכשרה מקצועית תקבל עדיפות, נידון עם מנהלת  2019במהלך שנת  תגובת המבוקר :

  .יםמשאבי אנוש וממתינים לפתיחה של קורסים רלוונטי

 

על פי משרד הפנים ברשות לה מספר עסקים טעוני רישיון כערד, צריכים להיות  5.11

₪, בעיריית ערד להערכת  450,000-כשלושה תקני כח אדם בתקציב שכר שנתי של כ

מהנדרש על פי משרד  50%-הביקורת המשאבים לעניין רישוי עסקים לא מגיעים ל

 רישוי עסקים). הפנים (בתקציב העירייה אין כלל שיוך הוצאות לנושא 

  במסגרת ההנהלה. 2019הנושא נבחן וימשיך להיבחן במהלך שנת  תגובת המבוקר :

  

קיימה העירייה הגרלות שוברים לתושבי העיר, אשר הקנו להם זכות   2018במהלך שנת   5.12

לקבלת שירות/מוצר בעסקים שונים ברחבי העיר, זאת לשם עידוד עסקי הבידור והפנאי 

קת רישוי העסקים לא היתה מעורבת בפרויקט, התאפשרה ברחבי העיר. מאחר ומחל

 השתתפות של עסקים ללא רישוי על פי חוק. 

תגובת המבוקר : בהתאם למדיניות הרשות וכמנוע לעידוד תרבות צריכה פנים עירונית 

לעידוד העסקים המקומיים, ועל מנת לצמצם את הנדידה בשדות זרים הרשות מצאה 

הסבת תשומת לב שכל העסקים הלוקחים חלק במבצע חלופה בדמות פרסום. למעט 

  מחויבים שיהיו בעלי רישיון תקף אין למחלקת תברואה ורישוי עסקים כל נגיעה בנושא.
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בפרסומי מחלקת התיירות העירונית מופיעים מספר עסקים של אירוח ביתי קולינרי,  5.13

עדה ללא הגדרה ברורה האם מדובר בסדנה (שאינה דורשת רישוי עסק) או בהס

(המחייבת רישוי). מן הראוי כי העירייה תקפיד על פרסום עסקים בעלי רישוי עסקים 

 בלבד (כאשר נדרש).

תגובת המבוקר : כל עוד במחלקת תברואה ורישוי  מצוי מכתב חתום בידי מארגן הסדנא 

פטור הוא מחובת רישוי , לגבי פרסום של עסקים טעוני רישיון המחלקה תסב את 

את תוקפו של  וההנהלה לכך שכל פרסום של עסק הטעון רישיון יוודא תשומת ליבם של

  הרישיון בטרם פרסומו.

 

ממצא : מהשוואת הביקורת את מספרי תעודות הזהות/ח.פ. של העסקים (הנתונים  5.14

היחידים המהווים זיהוי חד חד ערכי במערכות המחשוב) בין תוכנת רישוי העסקים לבין 

העירונית של עסקים המשלמים ארנונה עסקית, נמצאה התאמה  נתוני מערכת הגביה 

העסקים בנתוני רישוי עסקים). מכאן נתוני   382עסקים, מתוך    147לכשליש מהמקרים (

רישוי העסקים לכאורה אינם מעודכנים (עסקים שנסגרו, עסקים שהחליפו בעלים 

 וכד').

  .2019תגובת המבוקר : הנושא יטופל בשנת 

  

ות המהותיות בין נתוני מערכות המחשוב של רישוי העסקים לבין נתוני לאור אי ההתאמ 5.15

 7מערכות המחשב של הגביה, בפועל, לא תוקן הליקוי עליו הצביעה הביקורת לפני 

שנים, שהצביע על ממשקים לא מיטביים בין המחלקות. הביקורת רואה בחומרה את 

י יעילות פעילות צוות תיקון  שנים, דוגמא נוספת לא  7העובדה כי הממצא לא טופל לאחר  

 הליקויים העירוני. 

דו סטרית ושוטפת בין  ההנושא מטופל בשוטף וקיימת אינטראקציתגובת המבוקר : 

  מרינה נציגת מחלקת הגבייה לבין אריאלה מזכירת המחלקה.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : במבחן התוצאה ולאור אי ההתאמות, 

  בית.ההתנהלות בשוטף אינה מיט

 

נמצא כי בקובץ נתוני הגביה לגבי עסקים המחויבים בארנונה עסקית, נמצאו עשרות  5.16

עסקים, שמספר זהות הבעלים, לא מופיע בקובצי רישוי העסקים, וזאת בסוג עסקים 

המחייב רישוי דוגמת : מספרה, תחנת דלק, נגריות , מסגריות, מלאכה, מוסכים, חדרי 

פות חולים, מסעדות, סופרמרקט, וכד'. מכאן לכאורה, כושר, תעשייה, אנרגיה, מים, קו

 קיימים עסקים המשלמים ארנונה עסקית אך אין להם רישיון עסק כדין. 

  .2019תגובת המבוקר : הנושא יטופל בשנת 
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בניגוד להוראות המחייבות את העירייה לקבל אישור מורשה נגישות שירות ומורשה  5.17

מית או מועסק על ידה (החוק שונה במסגרת נגישות מתו"ס, שהוא עובד הרשות המקו

), לא קיימים אישורי נגישות כאלה לכל העסקים שקיבלו רישיונות בשנים 34תיקון 

האחרונות, ואף לא לאירועים או פעילויות של העירייה המחייבים רישוי עסק כולל 

 נגישות. 

 תגובת המבוקר : כן קיימים היתרים ממורשה נגישות לחלק מהעסקים.

  י מורשה נגישות רשותי או חיצוני הנושא בטיפול ראש העיר כולל הנגשת אירועים.לגב

  

  

  

  אכיפת חוק רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים בנושא עסקים. - 3מטרת ביקורת מספר 

 

לא קיים נוהל אכיפה במחלקת רישוי העסקים, או לוח זמנים מוגדר לתהליך האכיפה,  5.18

 לגופו, דבר היכול לאפשר קיום פעילות עסק ללא רישיון לנצח.בפועל כל מקרה מטופל 

תגובת המבוקר : לו יהיה קיים נוהל אכיפה אנחנו משתפים פעולה בפעולה עבריינית , 

לחוק רישוי עסקים טוען בין היתר שלא יפעיל אדם עסק הטעון רישיון ללא   14  -ו  4סעיף  

לולים לפגוע בבעל העסק מחד גיסא רישיון ולכן באם אנחנו נפעיל שיקול דעת אנחנו ע

  ומאידך לפגוע בהסמכה שיש למחלקת רישוי עסקים לאכיפת החוק, התקנות והצווים.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את הממצא. קביעת נוהל 

זמנים מצמצם את טווח שיקול הדעת של המחלקה לזמנים מוגדרים, לדעת הביקורת 

קין, אין לקבל אפשרות לשיקול דעת ללא מגבלת זמן, הדבר מהווה מבחינת מנהל ת

  פתח לקיום עסק עבריין לנצח.

 

בניגוד לנוהל עבודה שנקבע במחלקה בנושא מעקב וביקורת, לא מתקיימת ישיבה  5.19

רבעונית בהשתתפות ראש העירייה, מחזיק תיק התברואה, יועץ משפטי ומנהל מחלקת 

 כן בפעולות האכיפה שבוצעו.  תברואה, בין השאר על מנת להתעד

  .2019תגובת המבוקר : תקבע ישיבה ברבעון הראשון של שנת 

 

עיריית ערד אפשרה לבעלי עסקים במרכז המסחרי להציב שולחנות, כסאות וסחורה  5.20

במעברים שיש לציבור זכות לעבור בהם, כפי שמתיר חוק עזר לערד (שימור רחובות), 

האגרה המוגדרת בחוק תמורת היתר כזה  , אך לא גבתה מהם את1965 –תשכ"ה 

 (הערכת אובדן הכנסות בעשרות אלפי שקלים בשנה).

תגובת המבוקר : בגין הצבת שולחנות וכיסאות גובים אגרה על קרקע תפוסה , לגבי חוק 

  העזר הנושא יובא לדיון בפני ראש העיר.
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ד (פתיחת בתי עסק סגירת בית עסק ביום שאינו מנוחה, לחוק עזר לער  -  2בניגוד לסעיף   5.21

בערב  21:00, קיימים בתחומי העיר עסקים הפתוחים לאחר 2010וסגירתם), התש"ע 

ופועלים גם בימי המנוחה (לדוגמא חנויות מכולת ברחבי העיר), ללא כל אכיפה מצד 

 העירייה. 

  תגובת המבוקר: המחלקה תמלא כל מדיניות שתקבע על ידי הנהלת העירייה.

 

פתיחת בית אוכל ובית עינוג ציבורי ביום שאינו יום מנוחה, לחוק עזר  – 3בניגוד לסעיף  5.22

, קיימים בתחומי העיר בתי אוכל 2010לערד (פתיחת בתי עסק וסגירתם), התש"ע 

בערב ופועלים גם בימי המנוחה (לדוגמא קיוסקים), ללא כל  24:00הפתוחים לאחר 

  אכיפה מצד העירייה.
  המחלקה תמלא כל מדיניות שתקבע על ידי הנהלת העירייה.תגובת המבוקר: 
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 פרוט הממצאים .6

  

 – 1מטרת ביקורת מספר  6.1

  בחינת יישום הרפורמה ברישוי עסקים בעירייה

  

 כללי 6.1.1

  

  מתוך חוברת הדרכה לנבחר של משרד הפנים בנושא רישוי עסקים 

והאכיפה של עסקים שהוגדרו טעוני עם השנים הפך רישוי עסקים לתחום מרכזי בעבודת הרישוי 

רישוי על פי חוק רישוי עסקים בתחום הרשות המקומית. עסקים רבים (שונה מרשות לרשות), 

  פועלים ללא רישיון עסק ומהווים בכך סכנה לציבור.

  

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

  

  חשיבות עסקים לרשות המקומית : 

 חזון ואסטרטגיה :  . 1

אחת מנקודות החזון של עיריית ערד היא עצמאות כלכלית לעירייה, על פי ניתוח פערים 

),  נמצא כי 2016בין הרשויות המקומיות בישראל שערך משרד הפנים (פורסם באוגוסט 

אינה למגורים גדול ככל שקבוצת הרשויות חזקה יותר, כן החלק היחסי של הארנונה ש

, ראה הרחבה בדוח זה בפרק הביקורת בנושא הועדה לתכנון 60%-יותר (ברשויות איתנות כ

מהכנסות הארנונה מקורה בארנונה שלא  40% -תכנון). בעוד בעיריית ערד רק כ –ובניה 

 למגורים.

 כלכלה מקומית מקיימת :  . 2

דוגמת הזדמנויות תעסוקה  תהליכי פיתוח עסקים מקומיים, מייצרים תועלות מגוונות,

ופרנסה, הנגשה ושדרוג של תשתיות ושירותים, סביבת חיים בטוחה ואיכותית (מתוך 

  חוברת הדרכה לנבחר של משרד הפנים, בנושא תהליך אסטרטגי). 

היבט זה חשוב במיוחד ברשויות המקומיות הפריפריאליות, כגון עיריית ערד המתמודדת 

 ה בין השאר בגלל חוסר במגוון ואיכות אפשרויות תעסוקה.עם הגירה שלילית של אוכלוסיי

 שירות לעסקים :    . 3

מנוע הצמיחה של כל רשות הוא העסקים, מה שהופך את העסקים לקהל יעד ראשי. בעשור 

האחרון פועלות הרשויות לקידום העסקים, ושיפור קלות ויעילות עשיית העסקים בשטחן 

ים, רמת השירות של הרשות לעסקים, איכות כולל שיפור איכות תהליך רישוי העסק –

ההסדרה והאכיפה, יעלות תהליך הגביה והתשלומים, פעולות לקידום עסקים וייזום 

עסקים חדשים (מתוך חוברת הדרכה לנבחר של משרד הפנים, בנושא ערוצי תקשורת עם 

 הציבור). 
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יבור בהנפקת רישיון מכאן, מעבר לאחריות וסמכות מחלקת רישוי עסקים לבריאות ובטיחות הצ

לעסקים המוגדרים בחוק, יש להתנהלות המחלקה חלק חשוב בהתפתחות העירונית מאחר וגידול 

בכמות העסקים היא אינטרס ראשון במעלה של הרשות (מבחינה כלכלית, דמוגרפית, 

  תעסוקתית, תדמיתית וכו'). 

  

  מתוך חוברת הדרכה לנבחר של משרד הפנים בנושא רישוי עסקים :

מצביעים בעקביות על כישלונה של מדינת ישראל בכל הנוגע למדד עשיית  OECD -חות של הדו

 2006בשנת  23-עסקים בישראל. בתחום עודף הרגולציה התדרדרה  מדינת ישראל מהמקום ה

  .2014בשנת  116למקום 

  ממשלת ישראל קיבלה מספר החלטות לשינוי התוצאות הלא מחמיאות :

 ).10/2014רגולוטורי (החלטה על הפחתת הנטל ה . 1

 ).1/2016יישום הרפורמה ברישוי עסקים ( . 2

), כלומר : רמת הביקורת ותדירותה נגזרת מהסכנות 7/2018הנהגת רישוי דפרינציאלי ( . 3

הפוטנציאליות מהעסק, לרבות אפשרות להגיש תצהיר ולקבל היתר מזורז וכן להמיר 

  ביקורת בעסק בתצהיר שיקבע ותן האישור. 

  

האחרונות נעשתה עבודה רחבת היקף בתחום החקיקה על מנת לקדם רפורמות בחוק רישוי בשנים  

עסקים ובחוק התכנון והבניה בסעיפים הנוגעים לעסקים במטרה לקדם ולפשט את תהליכי הרישוי, 

  תוך הגברת השקיפות וייעול ההליכים.

חקק חוק רישוי חדש, נ 2013הרפורמות ברישוי עסקים אושרו בכנסת במספר סבבי חקיקה, בשנת 

  תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) וצו רישוי עסקים חדש לגמרי.

  

נכנסה רפורמה נוספת לחוק רישוי עסקים, רפורמה שאפשרה לאשר רישיון עסק על  2017בינואר 

סמך תצהיר עצמי של בעל העסק. כמו כן, נכנסה חקיקה חדשה בתכנון ובניה במטרה להקל על 

  עסקים.

  

וכעת היא נכנסת  2018מה האחרונה שאושרה בשם "רישוי דיפרנציאלי" אושרה ביולי הרפור

  לתהליך של חקיקה.

  

הרפורמה המתמשכת מובילה לשינוי בעבודת הרשות, וממצבת את תחום רישוי עסקים כגורם 

מרכזי בהסדרת פעילות העסקים במרחב המוניציפלי ובתרומה לקידום העסקים ולחיזוק הבסיס 

ל בעלי העסקים וכלכלת העיר. ואולם אם הרשות המקומית אינה מתפקדת כראוי הכלכלי ש

בטיפולה ברישוי עסקים ובאכיפה כנגד עסקים שלא מגיעים לכדי רישיון, הפעילות העסקית ברשות 

  עלולה להיפגע. 
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  קבוצות עסקים החייבים בקבלת רישיון לפני הפעלתם : 10קיימות 

 וקוסמטיקה.בריאות, רוקחות   .א

 דלק ואנרגיה.  .ב

 חקלאות ובעלי חיים.  .ג

 מזון.  .ד

 מים ופסולת.  .ה

 מסחר ושונות.  .ו

 עינוג ציבורי, נופש וספורט.  .ז

 רכב ותעבורה.  .ח

 שירותי שמירה ואבטחה.  .ט

 תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים.  .י

  

  

דוח רישוי עסקים בעיריית ערד לפי שנים וקבוצות העסקים, כפי שדווח בסוף כל שנה למשרד  

  הפנים :

  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 סוג העסקים חייבי רישוי/שנה 

 51 57 51 45 39 40 42 בריאות רוקחות וקוסמטיקה 

 18 17 13 14 14 12 11 דלק ואנרגיה 

 17 18 13 12 14 14 12 חקלאות, בעלי חיים 

 177 186 146 141 144 138 142 מזון 

 4 4 5 7 7 6 12 מים ופסולת 

 80 79 48 44 44 47 42 מסחר ושונות 

 45 41 30 26 27 30 25 עינוג ציבורי, נופש וספורט 

 50 51 34 37 37 40 36 רכב ותעבורה 

 3 3 4 3 3 4 4 שירותי שמירה ואבטחה 

 58 56 48 45 46 46 42 מחצבים מיה, יתעשייה, מלאכה, כ

 4 4 0 0 0   0 אחר 

 507 516 392 374 375 377 368 סה"כ 
  

  

  

  

  

  נתוני הטבלה בגרף :
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ממצא : מנוע הצמיחה של הרשות הוא עסקים, הן מבחינת הכנסות ארנונה והן מבחינת  -

מתן הזדמנויות תעסוקה ואיכות חיים לתושבי הרשות, לכל הפחות מבחינת דיווח 

העירייה למשרד הפנים בדבר מספר עסקים טעוני רישיון, בערד לא מתקיים מנוע 

במספר העסקים טעוני   27%  -דה של כקיימת ירי  2012-2018הצמיחה מאחר ובין השנים  

 הרישוי לפי רישומי מחלקת רישוי עסקים. 

מחלקת רישוי עסקים נטולת כלים מתאימים לשמש כמנוף לקידום  תגובת המבוקר :

  עסקים, הנושא מטופל באמצעות החברה הכלכלית בהתאם למדינות העירונית.

 

המלצה : מומלץ לבחון את סיבות המגמה הרב שנתית של קיטון במספר העסקים טעוני  -

הרישיון, על מנת לבחון את אפשרויות העירייה לספק את הפתרונות שבתחום יכולתה, 

 על מנת לשנות ככל האפשר את המגמה. 

  
  

שונים  נבעה הן מסגירת עסקים 2014-ל 2013להערכת מנהל המחלקה הירידה החדה בין השנים 

  (לדוגמא מגבות ערד), והן מעדכון בסיס הנתונים של רישוי העסקים שכלל עסקים לא פעילים.

  

בהשוואת הביקורת את בסיס הנתונים של מערכת רישוי העסקים לבסיס הנתונים של מערכת 

אי התאמות, כאשר עסקים הרשומים ברישוי עסקים לא משלמים   50%הגביה העירונית נמצאו מעל  

כלל (ראה פרוט בהמשך דוח זה) מחד, וקיום עסקים בנתוני הארנונה החייבים ברישוי עסק ארנונה  

אך לא קיימים בנותני מערכת רישוי העסקים (השוואה על פי ת.ז/ח.פ. עסק). לאור ממצא הביקורת,  

החלה המחלקה לבחון העסקים הרשומים בסיס הנתונים ונמצאו עסקים נוספים שאינם קיימים 

יקטן בכמה  2019רים שונים אחרים. לאור הממצאים סביר כי מספר העסקים בשנת בפועל, ומק

  עשרות. דבר המחריף את הממצא לגבי הירידה במספר העסקים בתקופה.
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על פי רישומי מחלקת רישוי העסקים שיעור העסקים ללא רישוי נמוך מהממוצע הארצי, לאחר 

יה (מחיקת עסקים לא פעילים) יש לבחון את עדכון הנתונים עקב ההשוואה לקובץ מחלקת הגב

  השיעור מחדש. 

  

  

  לפי סוג עסק :  2012-2018שינוי במספר סוגי העסקים בין השנים 

 2012 2018 סוג העסקים חייבי רישוי/שנה 

שינוי  
  שינוי באחוז  בכמות  

 18%- 9 51 42  בריאות רוקחות וקוסמטיקה 

 39%- 7 18 11 דלק ואנרגיה 

 29%- 5 17 12 בעלי חיים חקלאות,  

 20%- 35 177 142 מזון 

 200% 8- 4 12 מים ופסולת 

 48%- 38 80 42 מסחר ושונות 

 44%- 20 45 25 עינוג ציבורי, נופש וספורט 

 28%- 14 50 36 רכב ותעבורה 

 33% 1- 3 4 שירותי שמירה ואבטחה 

 28%- 16 58 42 תעשייה, מלאכה, כמיה, מחצבים 

 100%- 4 4   אחר 

 27%- 139 507 368 סה"כ 
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ממצא : למעט בתחומי מים, פסולת ושמירה, מספר העסקים בכל סוגי העסקים טעוני  -

, המובילים בשיעור השינוי השלילי 2012-2018הרישוי חווה ירידה בכמות בין השנים 

), 2018בשנת בלבד  38-עסקים ל 80-(מ 48%הם תחומי מסחר ושונות בשיעור ירידה של 

-, ל2012-עסקים ב 45-(מ 44%וכן תחום עינוג ציבורי נופש וספורט עם שיעור ירידה של  

 ).2018-עסקים בלבד ב 25

  

המלצה : מומלץ לבחון את הסיבות לסגירת העסקים בתחומים שחווה את הירידה  -

בשיעורים המהותיים ביותר על מנת להבין הם וכיצד העירייה יכולה לתרום אם בכלל 

  להמשך קיומם של עסקים אלה. 

42 11
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2018חלוקת עסקים לפי קבוצות רישוי לשנת 

בריאות רוקחות וקוסמטיקה דלק ואנרגיה

בעלי חיים, חקלאות מזון

מים ופסולת מסחר ושונות

נופש וספורט, עינוג ציבורי רכב ותעבורה

שירותי שמירה ואבטחה מחצבים, כמיה, מלאכה, תעשייה

אחר
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הרפורמה מחייבות שינוי בתפיסת העבודה של הנהלת הרשות ואגפי ומחלקות הגדרות משמעויות 

  הרפורמות ברישוי עסקים :  ןרישוי עסקים. עיקר הנושאים שעסקו בה

מתן מידע מוקדם בנוגע לתהליך קבלת רישיון העסק והדרישות הנובעות מכך, ופרסומו  . 1

 באתר האינטרנט של הרשות המקומית. 

על כל משרדי הממשלה והרשות המקומית לפרסם את דרישותיהם באינטרנט כמפרט  . 2

 אחיד במקום תקנות.

מי השגה יש לאפשר תהליך של השגה על החלטות מפקחי השטח, באמצעות מינוי גור . 3

 שאליהם מפנים הפונים את השגותיהם הן במשרדי הממשלה והן ברשות המקומית.

 יום.  30מתן היתר זמני לעסק כאשר גורם רישוי לא עונה תוך  . 4

אפשרות לתת היתר מזורז לעסקים מסוימים שיוגדרו בצו רישוי עסקים, יגישו בקשה  . 5

 להיתר מזורז ויעמדו במגבלות החוק.

עסקים ששינו את תקופת תוקף הרישיון, אפשרות למתן היתר זמני, שינויים בצו רישוי  . 6

ביטול מספר עסקים מחובת רישוי, וכן נקבע אילו סוגי עסקים נדרשים למפרט אחיד ואילו 

 פטורים מכך.

אפשרות לתת רישיון עסק לעסקים שהוגדרו בצו רישוי עסקים כרשאים לקבל רישיון עסק  . 7

כי הוא עמד בכל דרישות החוק. בשלב ראשון רק  לפי תצהיר שיגיש בעל העסק המציין

 כיבוי אש פרסמו עסקים הנדרשים לתצהיר.

רישוי דיפרנציאלי, סמכות לתת היתר מזורז לעסק בחלוקה לשתי קבוצות סיכון כפי  . 8

 ).2018שיפורט בצו רישוי עסקים (אמור להתפרסם עד סוף 

האחריות לרישוי עסקים מסוימים שינויים בצו רישוי עסקים שהעבירו חלקית את  . 9

 ממשרדי ממשלה לרשות הרישוי המקומית.

מתן כלי אכיפה נוספים (כגון קנסות או עיצומים כספיים) למפקחי רישוי עסקים כנגד בעלי  . 10

 עסקים הפועלים ללא רישיון או מפרים את תנאי הרישיון.

  

  

  

  

 

 מימוש הרפורמה ברישוי עסקים בעיריית ערד 6.1.2

  

מטרות הרפורמה ברישוי  -ה לנבחר של משרד הפנים בנושא רישוי עסקים מתוך חוברת הדרכ

  עסקים :

 הסרת חסמים בתחום רישוי העסקים בישראל.  . 1

 מניעת כפילויות בדרישות נותני האישור. . 2

 הגברת השקיפות של הרשויות ושל גורמי הרישוי. . 3

 הקטנת מספר העסקים טעוני הרישוי. . 4
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 על הסביבה והתושבים. התאמת משך תוקף הרישיון להשפעת העסק . 5

 יצירת אחידות בדרישות בין הרשויות השונות. . 6

קיצור הליכים לעסקים בעלי פוטנציאל סיכון נמוך ומתן האפשרות לעבור הליך רישוי  . 7

 יום ולהגיש השגות בהתאם לחוק. 28מזורז של 

 אפשרות לקבלת אישור של  "נותן אישור" על פי תצהיר בעל העסק. . 8

חובת פיקוח על עסקים ואמצעי אכיפה וסנקציות כנגד עסקים הפועלים פרק חדש בחוק  . 9

ללא רישיון או מפירים את תנאי הרישיון, נותנים תצהיר כוזב ולא ממלאים אחרי הנחיות 

 מבקר העסקים בעסק בתהליך רישוי והבקרה ולאחר קבלת הרישיון.

העיר למתן רישיון פרק חדש לחוק בנושא בדיקת דיני התכנון ובנייה וסמכויות מהנדס  . 10

 במבנים שאינם עומדים בדיני התכנון והבניה. 

 סעיף מיוחד לרישוי ואירועים המוניים חד פעמיים.  . 11

  

  

  

  הצעדים שנדרשו לצורך יישום מטרות הרפורמה, לעומת מה שבוצע בעירייה :

  

משרד הפנים אכן גיבש מספר מפרטים  -גיבוש מפרט רישוי ארצי אחיד לרישוי עסקים  . 1

 אחידים.  ארציים

  

נמצא כי המחלקה פועלת בהתאם למפרטים, ובאתר העירוני קיימת הפניה למפרטים 

  הארציים. 

 

כתיבת דרישות רשות הרישוי עבור כל הפונים בנושא רישוי עסקים (מפרט אחיד פנים  . 2

 עירוני).

  

  הפעולות שהמחלקה היתה צרכה לבצע כללו בין השאר : 

המגדיר את המדיניות העירונית בתחומי גיבוש, אישור ופרסום מפרט עירוני   .א

 פעילות פנים עירוניים, הרלוונטיים להליכי הרישוי.

מפרט זה יעסוק במדיניות רישוי עסקים ביחס לרוכלים, משחקי מזל, שולחנות   .ב

וכסאות, הוצאת פריטים מחוץ לכותלי העסק, דוכני פרסום והסברה, אירועים 

 המוניים, שעות פתיחה/סגירת עסקים ועוד.

אי ביצוע הנחיה זו לא יאפשר לרשות המקומית להוסיף תנאים או/ו לסרב לבקשות   .ג

 לקבלת רישוי/היתר שיתקבלו ברשות המקומית בתחומים הנ"ל.

אחריות לביצוע : מנהל מערך רישוי עסקים בשיתוף פעולה עם היועץ המשפטי של   .ד

 העירייה.
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פורטת מדיניות המועצה נמצא כי באתר האינטרנט של העירייה בנושא רישוי עסקים מ

  בפרק הרפורמה ברישוי עסקים. 

בעיריית ערד לא קיים מפרט אחיד למעט בנושא איכות הסביבה, גם תחום זה אינו שלם 

הוצאה הזמנה לספק מתמחה לכתיבת מפרט רחב ומלא יותר. חלק מהנושאים   2018ובסוף  

 3ת ביקורת מספר מוסדרים בחוקי עזר, אשר לא נאכפים באופן מלא (ראה הרחבה במטר

  בדוח זה).

   

ממצא : בניגוד לדרישות הרפורמה בעיריית ערד לא קיים מפרט אחיד פנים עירוני למעט  -

הוצאה הזמנה לספק מתמחה  2018בנושא איכות הסביבה, גם תחום זה אינו שלם ובסוף 

 לכתיבת מפרט רחב ומלא יותר.

פנים עירוני שאמור להתייחס תגובת המבוקר : באתר העירוני בא לידי ביטוי מפרט 

למדיניות הרשות בלבד ובין היתר הנדסה, מפגעי רעש, מפגעי ריח, הוצאות כסאות 

  ושולחנות, פתיחת עסקים וכדומה.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את הממצא. כאמור יש 

פתיחת עסקים התייחסות לנושאי איכות סביבה, ומפורטים חוקי עזר המפרטים זמני 

והוצאת שולחנות וכסאות למרחב הציבורי, אך אין מפרטים אחידים בנושאים אחרים 

הקיימים ברשויות אחרות. לא הובאו בפני הביקורת כל אסמכתאות לבחינת הנושא על 

  ידי מומחי תוכן, או עבודה אחרת שנעשתה בנושא בעירייה. 

  

ים כנדרש ברפורמה, על מנת לשלוט המלצה : מומלץ לקבוע מפרטים אחידים פנים עירוני -

 בצורה מיטבית יותר בסוגי ופעילות העסקים הטעונים רישוי בעירייה.

  

  

 יצירת מסלול "היתר מזורז" להוצאת רישיונות עסק. . 3

  

על פי מנהל מערך רישוי העסקים, קיים מסלול מזורז אך בפועל עד היום אף יזם לא בחר 

  לפעול על פיו.

  

רישוי עסקים לעסקים מסוימים (צמצום במספר פרטי הרישוי) והגברה מתן פטור מחובת  . 4

 של האצלת הסמכויות מנותני האישור אל רשויות הרישוי.

  

  שינוי בתוקף רישיונות עסק כולל :

ביטול רישיונות שניתנו לצמיתות ושינוי תקופת הרישיון לשלוש תקופות שונות   .א

 שנה בהתאם לסוג העסק. 5,10,15

  2015חייבה את המחלקה לבצע מספר פעולות בשנת משמעות השינוי   .ב

מיפוי כלל העסקים הקיימים בעלי רישיונות לצמיתות ומיונם לפי תקופות  -

 הרישוי החדשות.
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 יידוע בכתב את בעלי העסקים שתוקף רישיונם יוחלף. -

 הוצאת רישיונות חדשים בהתאם לתקופות החדשות.  -

 באחריות מנהל מערך הרישוי העירוני.     .ג

  

על בעיריית ערד, בוצע בתחנות דלק בלבד, על פי מנהל המחלקה זה סוג העסק היחיד בפו

  הרלוונטי בעירייה. 

  

 קיצור הליך הרישוי בגין התייעלות והקלות, תוך שימוש בשיקול דעת מקצועי. . 5

  

בעיריית ערד אין כל מדד או דוחות למדידת פעילות המחלקה בנושא רישוי עסקים ולכן לא 

אם הרפורמה ברישוי העסקים השפיעה על פעילות המחלקה. להערכת מנהל ניתן לבדוק ה

  המחלקה הרפורמה לא שינתה הרבה את עבודת המחלקה לאורך השנים.

  

ממצא : בעיריית ערד אין כל מדד או דוחות למדידת פעילות המחלקה בנושא רישוי  -

השפיעה על פעילות עסקים ולכן לא ניתן לבדוק כיצד והאם הרפורמה ברישוי העסקים 

 המחלקה.

לרשות המחלקה ככלל וכל אורך הביקורת בפרט עומד לזכותו דו"ח תגובת המבוקר : 

המיועד למשרד הפנים באשר לכלל בתי העסק טעוני רישוי ואלו שפועלים ללא רישיון 

  הסיבות בסמיכות להם.

  הדו"ח הנ"ל נותן תמונה עדכנית יומית, חודשית ואף שנתית .  .א

יבנה טופס משוב אשר יחולק לכל בקשה לרישוי עסק   2019במהלך שנת    –נושא המשוב    .ב

 חדשה .

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את הממצא. מטרת הרפורמה 

הייתה לפשט הליכים  ולשפר שירות בנושא רישוי עסקים, בפועל לא נקבעו מדדים 

  לבחינת יישום הרפורמה בעיריית ערד.

 

המלצה : מומלץ לקיים ולנטר מדד קיצור הליכים במחלקה לצורך שיפור השירות לבעלי  -

 העסקים, כמו גם לבקש משוב מבעלי העסקים לגבי ההתנהלות מול המחלקה.

 

הקמת אתר אינטרנט ייעודי ארצי לרישוי עסקים במטרה להגביר את השקיפות והנגישות  . 6

 למידע (ממשל זמין).

  

  רד הפנים, באתר העירוני קיים קישור המפנה אליו.נבנה אתר על ידי מש

 

  הקמת אתר אינטרנט לכל רשות מקומית המיועד לכל הפונים בנושא רישוי עסקים. . 7

  



  ת ערדרייעי

  2018 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

164 

 

  בפועל, נבנה אתר עירוני המפרט את הדין הקיים ומסביר כיצד ועל מי לפעול לרישוי עסק. 

 

 קביעת מעטפת מסמכים אחידה לכלל הרשויות. . 8

  

העירונית עובדת עם תוכנה ייעודית לרישוי עסקים, ממנה מפיקים את הטפסים המחלקה 

  והמסמכים לכלל התהליך.

 

 הגברת השקיפות והנגישות. . 9

  

 הרחבת הפרסום באתר האינטרנט העירוני לגבי מידע רלוונטי לרישוי עסקים הכולל : 

 המפרטים האחידים העירוניים.  .א

מידע רלוונטי לעסקו (על פי סיסמא מתן נגישות אינטרנטית לבעל העסק לעיון ב  .ב

 אישית).

 אחריות : מנהל מערכות המידע ומנהל מערך רישוי העסקים.  .ג

   

כאמור, העירייה לא בנתה מפרטים אחידים פנים עירוניים פרט בנושא איכות הסביבה וגם 

  זה באופן חלקי בלבד. 

סטטוס התיק, ללא כל קיימת אפשרות גישה אינטרנטית לבעלי עסקים, אך רק לשם ברור 

  פרוט.

 

 עיגון קיומה של סמכות ערר מנהלית ברמת משרדי הממשלה וברמה של הרשות המקומית. . 10

הקמת סמכות השגה רשותית הממונה על ידי ראש הרשות, שתפקידה לדון   .א

בבקשות ערר, שיתקבלו על ידי בעלי עסקים, בנוגע להחלטות רשות הרישוי 

 העירונית, במקרים כגון :

 סירוב לקבל בקשה לקיום הליך רישוי. -

 סירוב למתן רישיון לעסק. -

 אחר -

 באחריות היועץ המשפטי לעירייה בתיאום עם ראש העירייה.  .ב

 

בעיריית ערד מונה עובד כסמכות להגשת ערעור, לאחר פרישתו (כשנתיים מסיום מועד 

  הביקורת), לא מונה עובד אחר כסמכות להגשת ערעור. 

  

דר ברפורמה לרישוי עסקים, מזה שנתיים לא מינתה העירייה עובד ממצא : בניגוד למוג -

בכיר שישמש כסמכות ערעור בנושא רישוי עסקים, זאת לאחר שהעובד שמונה בשנת 

 פרש לגמלאות. 2014

  מונה מנכ"ל העירייה כסמכות ערעור. 2019תגובת המבוקר : תוקן, בשנת 



  ת ערדרייעי

  2018 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

165 

 

 

ור לרישוי עסקים כנדרש המלצה : מומלץ למנות עובד בכיר שישמש סמכות ערע -

 ברפורמה. 

  

 

ארגון מחדש של מערכת הביקורת והפיקוח על העסקים וכן ארגון מערך התביעה והאכיפה  . 11

 לרישוי עסקים. 34המפורטים בתיקון 

  

לחוק רישוי עסקים לא בהיקף ביקורת זו, מאחר ובתאריך סיום הביקורת  34נושא תיקון 

  טרם הסתיימה החקיקה בנושא. 

  

  

 2013לסיכום, מהמפורט מעלה נראה כי המחלקה יישמה חלק מהשינויים שהוגדרו ברפורמה משנת  

בלבד).   2019היה בשנת  אינו בהיקף הביקורת מאחר ויישומו י  34(כאמור, נושא תיקון    2018ועד שנת  

, ובפועל לא קודמו חלק 2014ועדת הרישוי שהובילה את השינויים הפסיקה להתכנס מסוף שנת 

  מהנושאים שנדונו בה.

לא קודמו נושאים הקשורים לרפורמה, מן הראוי לחדש את פעילות   2018ועד סוף שנת     2014משנת  

  העסקים כמנוע צמיחה לעיר.  הועדה ולהמשיך לקדם את הרפורמה, גם לאור תפיסת מקום

  

  

ממצא : ועדת רישוי עסקים שקידמה בין השאר את נושא הרפורמה, הפסיקה להתכנס  -

 2018, כתוצאה מכך חלק מהנושאים שהועלו בוועדה טרם קודמו עד לסוף שנת  2014בשנת  

 ובפועל לא קיים גוף מפקח על יישום הרפורמה בעירייה. 

  אם ישיבת ועדה.תתו  2019תגובת המבוקר : בשנת 

 

המלצה : מומלץ למנות ולכנס את ועדת הרישוי העירונית, על מנת להמשיך ביישום  -

שאמור להיות מיושם במהלך שנת  34הרפורמה ברישוי העסקים, ובמיוחד את תיקון 

2019 .  
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 2מטרת ביקורת מספר  6.2

 בחינת התנהלות מחלקת רישוי עסקים.

 

 כללי  6.2.1

  

  , הנוהל מתייחס לנושאים הבאים : 2014למחלקה נוהל עבודה פנימי ממרץ 

 פתיחת הליך רישוי על ידי יזם. . 1

 אינו פעיל. –הליך רישוי מול יזם שהעסק שלו בשלבי הקמה  . 2

 הליך רישוי מול יזם שעסקו פועל ללא רישיון עסק כחוק. . 3

 החלפת ניהול בשם. –הליך רישוי מול יזם שעסקו מופעל  . 4

 וש רישיון זמני.נהלי חיד . 5

 הליך ביטול רישיון. . 6

 הליך צו סגירה. . 7

 נוהל מערך האכיפה. . 8

 נוהל הכנת כתב אישום. . 9

  מעקב ביקורת.  . 10

  

  תפקידי המחלקה הם :

 למסור מידע ומסמכים מתאימים לכל פונה בנושא.  .א

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

 לקבל רישיון עסק.

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

 למחלקות העירייה הרלוונטיות.

 לקבוע את סוג הרישיון והפריטים החייבים לכל עסק.  .ד

 לטפל בחידוש רישיונות של עסקים שתוקפם עומד לפוג.  .ה

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

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

 לנקוט פעולה כמתחייב בחוק.

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

 משפטית (בהתייעצות עם ובאמצעות היועץ המשפטי של העירייה).

 שר מולאו כל התנאים של הגורמים המאשרים.להנפיק רישיון עסק כא  .ט

 לקיים מעקב אחר לוח הזמנים לתיקון ליקויים או ביצוע שינויים והשלמות בעסק.  .י

 לקדם את הוראות הרפורמה ברישוי עסקים, כולל אתר אינטרנט אינטראקטיבי.  .יא

 לקיים פעילות שוטפת של ועדת רישוי עסקים.  .יב
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הועדה המקומית לתכנון ובניה, הנוגעים לדאוג להשתתפות נציג היחידה בדיונים של   .יג

 לעסקים. ולוועדות קשורות אחרות כגון הועדה לאיכות הסביבה.

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

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

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

  הליכי הרישוי כנדרש.

  

בניגוד להגדרת התפקיד של המחלקה הקובע בין השאר כי עליה לקיים פעילות   ממצא : -

 . 2014שוטפת של ועדת רישוי עסקים, בעיריית ערד ועדת רישוי עסקים לא פעלה משנת 

  תתואם ישיבת ועדה.  2019תגובת המבוקר : בשנת 

 

: מומלץ לקיים פעילות שוטפת של ועדת רישוי עסקים, במיוחד לאור השינויים המלצה  -

 לחוק.  34שיש לבצע לאור תיקון 

  

ממצא : בניגוד להמלצת היועץ המשפטי לעירייה ומנהלת מחלקת המחשוב, שהשתתפו  -

, לא אומצו נהלים מחייבים בטיפול בעסקים (קיים 2014בוועדה לרישוי עסקים בשנת 

 שלא אושר כנדרש מנוהל עירוני).נוהל פנימי 

  .הנושא יובא לדיון לכשתתכנס וועדת רישוי עסקים תגובת המבוקר : 

  

המלצה : מומלץ לכתוב ולאכוף נהלים בנושא טיפול בעסקים, כהמלצת היועמ"ש  -

  . 2014והמנהלת המחלקת המחשוב של העירייה, עוד משנת 

  

בניגוד להגדרת התפקיד של המחלקה הקובע בין השאר כי עליה לדאוג   ממצא : -

עסקים להשתתפות נציג היחידה בדיונים של הועדה המקומית לתכנון ובניה, הנוגעים ל

ולוועדות קשורות אחרות כגון הועדה לאיכות הסביבה; בפועל לא משתתף נציג המחלקה 

 בוועדות. 

בעבר סוכם שמנהל המחלקה יוזמן רק לוועדות שבהם קיימת זיקה תגובת המבוקר : 

לרישוי עסקים ולכל תחום שבסמכות מחלקת תברואה, אולם בפועל, מזמנים את מנהל 

ן אינן רלוונטיות לתחומי תפקידו, הנושא ייבדק במהלך המחלקה לכל הוועדות שחלק

  השנה.

 

המלצה : מומלץ לקיים מנגנון שיביא להשתתפות נציג המחלקה בוועדות הרלוונטיות  -

 (תכנון ובניה, איכות סביבה וכד').
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 מבנה ארגוני 6.2.2

  

ומד מכוח רשות הרישוי בעירייה היא הגוף שבסמכותו להנפיק רישיון לעסק. בראש רשות הרישוי ע

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

  את מקומו. 

  בעיריית ערד הוסמך מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים, כראש רשות הרישוי. 

     

                                                                                                                                                                                                                                                          

כפי שאושרו בוועדה  –פורטו הגדרות התפקידים ברישוי עסקים  3/04בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

  הבינמשרדית לרישוי עסקים : 

 מנהל. . 1

 פקיד רישוי. . 2

 מפקח רישוי עסקים. . 3

 תוכניות רישוי עסקים.בוחן  . 4

  

  מוגדרים התפקידים הבאים :  2018באוגדן העיסוקים של משרד הפנים משנת 

 מנהל יחידת קידום ורישוי עסקים ברשות המקומית. . 1

  תחומי אחריות : 

 ניהול היחידה לרישוי עסקים.  .א

 ניהול הליך קבלת רישיון עסק.  .ב

 ר העירוניים.פיקוח על פעילות עסקים, בהתאם להוראות הדין ולחוקי העז  .ג

 הטמעת צעדים לרפורמה ברישוי עסקים.  .ד

 

 רכז רישוי עסקים ברשות המקומית. . 2

  תחומי אחריות :

 קבלת קהל.  .א

 טיפול בבקשות לרישוי עסק.  .ב

 הנפקת רישיונות והיתרים.  .ג

 

 מנהל יחידת ביקורת עסקים. . 3

  תחומי אחריות : 

הקיים לחוקי העזר ניהול מערך הפיקוח על פעילות העסקים בהתאם להוראות כל הדין    .א

 העירוניים.

 מתן אישורים לעסקים.  .ב

 ניהול והנחיית עובדי היחידה לביקורת עסקים.  .ג
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 מפקח רישוי עסקים ברשות המקומית. . 4

  תחומי אחריות : 

 בדיקה וליווי של הבקשות לקבלת רישיון עסק לעסקים חדשים.  .א

ות, בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים, אכיפת החוקים והתקנ  .ב

 בהתאם להוראות הדין הקיים.

 תיעוד פעילות הפיקוח.   .ג

  

מבנה המחלקה בעיריית ערד (כל העובדים בנושא רישוי עסקים ממלאים תפקידים נוספים, 

  התפקיד הנוסף מופיע בסוגריים): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מנהל רישוי עסקים 

נושאים שלא מטופלים על ידי מנהל יחידת רישוי העסקים בעירייה, בהתאם למוגדר באוגדן 

  העיסוקים : 

  

גיבוש תוכניות הדרכה לעובדי היחידה ופיקוח על ביצוען ועל  –ניהול היחידה לרישוי עסקים  . 1

 השתתפות בהן. 

הכשרה וטרם יצאה ל 2017בפועל, מזכירה ורכזת רישוי העסקים עובדת במחלקה ממרץ 

  בנושא רישוי עסקים. 

  

ממצא : בניגוד להגדרות תפקיד מנהל רישוי עסקים, הקובעות בין השאר כי באחריותו  -

לגבש תוכניות הדרכה לעובדי היחידה ולפקח על השתתפות בהן, מזכירה ורכזת נושא 

, טרם יצאה להכשרה בנושא רישוי עסקים נכון 2017רישוי עסקים שהחלה לעבוד במרץ 

 .2018לסוף שנת 

  תגובת המבוקר :

 הדרכות פנים מחלקתיות נערכות ע"י המחלקה בישיבות משותפות עם העובדים. . 1

  מנהל רישוי עסקים

 מנהל מחלקת התברואה)(

  רכז רישוי עסקים

 (תברואן)

מזכירה ורכזת רישוי 
עסקים מההיבט 

   המנהלי

 (מזכירת מח' תברואה) 

  פקחית רישוי עסקים

כללית ואחראית (פקחית 

 נושא שילוט)
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הכשרה מקצועית תקבל עדיפות, נידון עם  2019במהלך שנת  –הכשרה מקצועית  . 2

 .יםמנהלת משאבי אנוש וממתינים לפתיחה של קורסים רלוונטי

 

  המלצה : מומלץ לקבוע תוכנית הדרכה למזכירת ורכזת רישוי עסקים בטווח המיידי.  -

  

כנת ה –פיקוח על פעילות העסקים, בהתאם להוראות הדין הקיים ולחוקי העזר העירוניים  . 2

 תוכניות עבודה שבועיות למפקחים והתאמתן לבקשות הרישוי ולתלונת המתקבלות מהמוקד.

, בנוהל על כלל העסקיםבפועל, אין תוכניות עבודה שבועיות או כל הגדרה של מחזורי פיקוח 

  המחלקה אין כלל התייחסות לנושא.

  

ר כי באחריותו בניגוד להגדרות תפקיד מנהל רישוי עסקים, הקובעות בין השא ממצא : -

להכין תוכניות עבודה שבועיות למפקחים והתאמתן לבקשות הרישוי ולתלונת המתקבלות 

מהמוקד, בפועל אין תוכניות עבודה שבועיות או כל הגדרה/נוהל של אופן ומחזורי פיקוח 

 על עסקים.

תדירות , הוכנו תכניות חודשיות הקובעות את 2019הנושא טופל בשנת  תגובת המבוקר :

הביקורות שיערכו בבתי העסק על פי מפתח שמי, לא ניתן לקבוע תכנית יומית מאחר ותמיד 

עלולות להתרחש תקלות בלתי צפויות ובין היתר  היעדרות מעבודה, ביקורות פתע של 

  גורמי חוץ ולכן התכנית מרכזת במהלך חודש בחודשו את תכנית העבודה.

 

 תוכניות עבודה בהתאם לפקחי היחידה. המלצה : מומלץ לקבוע נהלי עבודה ו -

  
  

קביעת תכנים מקצועיים לעמדות המידע  –הטמעת צעדים לרפורמה ברישוי עסקים  . 3

 הממוחשבות ועדכונם, לרבות מידע על התקדמות תהליכי הרישוי.

. לעניין אפשרות כניסת יזם לברור מצב רישוי העסק, 2014בפועל, לא עודכנו תכני האתר משנת  

בבדיקת הביקורת הייתה תקלה שמנעה את האפשרות לכניסת בעלי עסקים, התקלה תוקנה 

  בהמשך הביקורת. 

  

בניגוד להגדרות תפקיד מנהל רישוי עסקים, הקובעות בין השאר כי באחריותו  ממצא : -

תכנים מקצועיים לעמדות המידע הממוחשבות ועדכונם, לרבות מידע על התקדמות לקבוע  

  . 2014תהליכי הרישוי, בפועל לא עודכנו תכני האתר משנת 

  מול מפעיל האתר. 2019טופל בשנת  הנושא תגובת המבוקר :

 

 המלצה : מומלץ לקיים עדכון רציף של אתר העירייה.   -
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  רכז רישוי עסקים

  ם על ידי רכז רישוי העסקים בעירייה, בניגוד למוגדר באוגדן העיסוקים : נושאים המטופלי

  

במכרז העירוני לאחראי נושא רישוי עסקים הוגדר בין השאר כי התפקיד כולל הכנת כתבי  . 1

  אישום, זאת בניגוד להגדרת התפקיד באוגדן העיסוקים של משרד הפנים. 

  

ממצא : בניגוד להגדרות תפקיד רכז רישוי עסקים על ידי משרד הפנים, המכרז העירוני  -

 אישום. הגדיר כחלק מעבודת הרכז גם הכנת כתבי 

בפועל, האחריות הבלעדית להכנת כתבי אישום נתונה בידי המחלקה  תגובת המבוקר :

המשפטית , סוג העברות שהינן בניגוד לחוק רישוי עסקים , תקנות וצווים מועלים על הכתב 

ומועברים למחלקה המשפטית, נתונים אלו מתקבלים בישיבת רישוי פנים מחלקתית שרכז 

  ממנה.הרישוי הינו חלק 

 

המלצה : מומלץ לבחון את הגדרת התפקיד העירונית לעומת המוגדר באוגדן העיסוקים  -

של משרד הפנים, על מנת לוודא כי מתקיימת הפרדת תפקידים נאותה ולוודא הכשרה 

 מתאימה לממלא התפקיד.  

  
  

במכרז העירוני לאחראי נושא רישוי עסקים הוגדר בין השאר כי התפקיד כולל הכנת צווי  . 2

  סגירה, זאת בניגוד להגדרת התפקיד באוגדן העיסוקים של משרד הפנים. 

  

ממצא : בניגוד להגדרות תפקיד רכז רישוי עסקים על ידי משרד הפנים, המכרז העירוני  -

 הגדיר כחלק מעבודת הרכז גם טיפול בצווי סגירה. 

שוי צו סגירה באחריות ראש העיר על פי המלצת וועדת רי בפועל, תגובת המבוקר :

 מחלקתית שרכז הרישוי הינו חלק ממנה.

 

המלצה : מומלץ לבחון את הגדרת התפקיד העירונית לעומת המוגדר באוגדן העיסוקים  -

של משרד הפנים, על מנת לוודא כי קיימת הפרדת תפקידים נאותה ולוודא הכשרה 

  מתאימה לממלא התפקיד.  

  

  

  מנהל יחידת ביקורת עסקים

  ת ערד, ובפועל מבוצע על ידי מנהל המחלקה ואחראית הנושא. תפקיד זה לא קיים בעיריי

  

ממצא : בעירייה לא קיים תקן של מנהל יחידת ביקורת עסקים, בניגוד לעקרון הפרדת  -

התפקידים חלק מסמכויות מנהל יחידת ביקורת עסקים המפורטות באוגדן העיסוקים 

 ואחראית נושא רישוי העסקים.של משרד הפנים, הוגדרו באחריות מנהל המחלקה 
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במחלקת תברואה מתקיימת הפרדת תפקידים בהתאם לכח האדם  תגובת המבוקר : 

  –הפעיל ובין היתר 

 רכזת רישוי עסקים בנושאים מנהלתיים .  .א

 רכז רישוי עסקים בנושא ביקורות , קריאת תכניות וחתימה על אישורים לגורמי חוץ.  .ב

 רישיון העסק.מנהל מחלקת ביקורת על וחתימה על   .ג

להסרת כל ספק בעבר היו מקרים ספורים שבו נעדר בשל סיבותיו הוא רכז רישוי עסקים 

  ולכן על מנת לעמוד בסרגל הזמן נאלץ מנהל המחלקה לחתום על ההפניות לגורמי חוץ.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה מתארת את המצב המצוי, ככל שאין 

ביקורת רישוי עסקים, יש לבחון את נאותות הפרדת התפקידים   כוונה לגייס מנהל יחידת

לכל הפחות על ידי מחלקת משאבי האנוש וכל על ידי האחראים על נושא רישוי העסקים 

 במשרד הפנים.

 

המלצה : מומלץ לבחון קיום נאות של הפרדת תפקידים, בין בעלי התפקידים  -

קידי הפיקוח על ביקורת שבאחריותם ההליך המנהלי של רישוי עסקים, לבין תפ

 העסקים.

 

  
  

  מפקח רישוי עסקים 

  נושאים שלא מטופלים על ידי מפקח רישוי העסקים בעירייה, בהתאם למוגדר באוגדן העיסוקים: 

  

בדיקת הבקשות והתוכניות  –בדיקה וליווי של הבקשות לקבלת רישיון עסק לעסקים חדשים  . 1

 שצורפו לבקשה, כולל בדיקה במקום העסק ואימות תוכניות ההגשה מול המצב הקיים בעסק. 

בפועל, בעיריית ערד לא מתקיימת כל בדיקה, המפקחים לא הוכשרו לכך, ואינם בוגרי קורס 

  רישוי עסקים שלבים א',ב'. 

  

הקובעות בין השאר כי באחריותו ממצא : בניגוד להגדרות תפקיד מפקח רישוי עסקים,  -

לבדוק את הבקשות והתוכניות שצורפו לבקשה, כולל בדיקה במקום העסק ואימות 

תוכניות ההגשה מול המצב הקיים בעסק. בפועל, המפקחים העירוניים לא הוכשרו לכך, 

 ואינם בוגרי קורס רישוי עסקים שלבים א',ב', כנדרש באוגדן. 

הכשרה מקצועית תקבל עדיפות, נידון עם מנהלת  0192במהלך שנת  תגובת המבוקר :

  .יםמשאבי אנוש וממתינים לפתיחה של קורסים רלוונטי

 

המלצה : מומלץ להכשיר את המפקחים לבדיקת תוכניות שצורפו לבקשת הרישוי, כך  -

  שיוכלו למלא אחר הגדרת תפקידם באוגדן העיסוקים של משרד הפנים. 
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ניהול מעקב אחר המצב התברואתי,  –בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים  . 2

 בעלות, מבנה ומהות העסק.

  בפועל אין כל תוכנית עבודה לפיקוח וניטור לפחות חלק מנושאים אלה באופן מובנה ושוטף. 

  

ו ממצא : בניגוד להגדרות תפקיד מפקח רישוי עסקים, הקובעות בין השאר כי באחריות -

לנהל מעקב אחר בעלות, מבנה ומהות העסק, בפועל אין בעירייה כל תוכנית עבודה 

 לפיקוח וניטור נושאים אלה באופן מובנה ושוטף.  

דו סטרית ושוטפת בין נציגת   ההנושא מטופל בשוטף וקיימת אינטראקצי  תגובת המבוקר :

  מחלקת הגבייה לבין מזכירת המחלקה.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה מתארת את המצב המצוי, לדעת 

הביקורת המצב המצוי בנושא זה אינו מיטבי, כמתואר בהמשך הביקורת (השוואת דוחות 

שא עסקים המשלימים מערכת ניהול רישוי עסקים לנתוני מערכת הגביה העירונית בנו

  ארנונה). 

 

המלצה : מומלץ לבנות תוכנית עבודה סדורה שתבטיח ניהול מעקב אחר המצב הבעלות,  -

ומבנה ומהות העסק, באופן שוטף. על התוכנית לכלול את כלל העסקים הרשומים במאגר 

רישוי עסקים (כולל בעלי רישיון לצמיתות), בין השאר על מנת למנוע מצב בו במערכת 

  ימים עסקים המוגדרים פעילים למרות שנסגרו זה מכבר. קי

  

איתור עסקים חדשים טעוני  –בנושא אכיפת חוקים ותקנות, בהתאם להוראות הדין הקיים  . 3

  רישוי בשטחי הרשות המקומית, בפועל אין כל נוהל עבודה בנושא, או תוכנית עבודה. 

  

ות בין השאר כי באחריותו ממצא : בניגוד להגדרות תפקיד מפקח רישוי עסקים, הקובע -

לאתר עסקים חדשים טעוני רישוי בשטחי הרשות המקומית, בפועל אין כל נוהל עבודה 

 בנושא, או תוכנית עבודה.

  איתור עסקים חדשים מתקיים בשוטף במספר אופנים תגובת המבוקר :

 פיקוח עירוני.  .א

 סקר שילוט שנתי.  .ב

ביקורות באזור  2019בשנת פיקוח של מפקחת מוסדות חינוך שהתווסף לה   .ג

התעשייה על כלל בתי העסק ובין היתר איתור עסקים חדשים או כאלו שנסגרו כולל 

 תכנית עבודה.

 איתור דרך המדיה והעיתונות המקומית מבוצע ע"י אחראית הנושא.  .ד

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה מתארת את המצב המצוי, התגובה אף 

ר רק בסעיף ג מצוין כי קיימת תוכנית עבודה, בעוד שבשאר מחזקת את הממצא כאש

  הסעיפים אינה קיימת, כמתואר בממצא ובהתאם ההמלצה.
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המלצה : מומלץ לבנות נוהל/תוכנית עבודה סדורה, לאיתור עסקים חדשים (כגון סיורים  -

יזומים המכסים את כלל שטחי העיר, וכן מעקב אחר פרסומים ברשתות החברתיות, 

  בעיתונות וכד'). 

  

לסיכום, המבנה הארגוני בנושא רישוי עסקים בעירייה הינו מבנה חסר הן מבחינת הפרדת תפקידים 

  בחינת כמות התקנים המומלצת על ידי משרד הפנים. והן מ

  

  

  

  

 

 תקציב שנתי 6.2.3

  

בסקירת ספרי העירייה נמצא כי נושא רישוי העסקים מתבטא בהכנסות מאגרות רישוי בלבד, אין 

תקציב הוצאות ואין שיוך של כח אדם לפעילות. דבר זה מבטא את המציאות בעיריית ערד, כאשר 

  מבצעים זאת בנוסף לתפקידים אחרים, במחלקת התברואה. העוסקים בנושא רישוי העסקים 

  

  

  

הועבר מכתב ממנכ"ל משרד הפנים לרשויות בנושא : תקצוב רשויות מקומיות לטובת   2019בינואר  

יישום הרפורמה ברישוי עסקים. במכתב מפרט משרד הפנים את התקנים הנדרשים לעניין רישוי 

  העסקים, בהתאם למספר העסקים ברשות. 

עסקים טעוני רישוי), עלפי המבנה הארגוני שבנו במשרד הפנים   100-500ד מוגדרת כרשות זעירה (ער

₪ לצורך   50,000  -₪, וכן תוקצבו כ  450,000  -תקנים בעלות של כ  3.1ברשות זעירה נדרשים בממוצע  

  כתיבת מפרטים אחידים. 

  

רד, צריכים להיות ממצא : על פי משרד הפנים ברשות לה מספר עסקים טעוני רישיון כע -

₪, בעיריית ערד להערכת  450,000-כשלושה תקני כח אדם בתקציב שכר שנתי של כ
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מהנדרש על פי משרד  50%-הביקורת המשאבים לעניין רישוי עסקים לא מגיעים ל

 הפנים (בתקציב העירייה אין כלל שיוך הוצאות לנושא רישוי עסקים). 

  במסגרת ההנהלה. 2019וימשיך להיבחן במהלך שנת הנושא נבחן  תגובת המבוקר :

 

המלצה : מומלץ לבחון את צרכי יחידת רישוי העסקים, בהתאם לדרישות הרפורמה  -

ולהגדרות משרד הפנים ולתקצב את הנושא בהתאם, כולל העמסת עלויות במקרים בהם 

  עובדים ממלאים תפקידים נוספים.  

  

 

 קידום עסקים  6.2.4

  

  ני הרישוי בעיר נמצא במגמת ירידה רב שנתית.כאמור, מספר העסקים טעו

  

  

  

  מתוך המדריך לנבחר בנושא רישוי עסקים : 

בשנים האחרונות קבע משרד הפנים כי רישוי עסקים ישמש גם ככלי לקידום העסקים ברשות 

  המקומית והוא ציר מרכזי בפיתוח הכלכלי של הרשות.

מתנהל  יחידת רישוי העסקים, החל מתפיסת השירות תפיסה זו מחייבת שינוי מהותי באופן שבו 

שלה, דרך אוכלוסיית היעד ועד לתוכנית העבודה של המחלקה. בחלק מן הרשויות שינוי זה בא לידי 

ביטוי בשינוי שם המחלקה או הוספת הנושא של קידום עסקים לשם המחלקה. תפיסה זו מעודדת 

ע וקידום עסקים, תוך שימת דגש על שיפור חזות פיתוח סביבה עסקית תומכת ליזמים, מדיניות סיו

  העיר והמרחב הציבורי, על ידי מציאת איזון בין האינטרס של היזמים לבין המדיניות העירונית.

  

  המחלקה לרישוי עסקים צרכה לפעול ליישום התפיסה הדוגלת בקידום עסקים באמצעות : 
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 קידום עסקים בהליך הרישוי. . 1

 .מסרבים או מעכבים את תשובתם בניסיון להגיע להבנותכינוס גורמים  -

משרדיות אחת לכמה חודשים כדי לבדוק ולעקוב אחר מפעלים בעלי חשד -קיום ישיבות בין -

 או פוטנציאל לליקויים ולמזהמים המהווים סכנה או מפגע סביבתי.

 גמישות ויצירתיות במציאת פתרונות במסגרת החוק. -

 קידום עסקים בשוטף ובבקרה. . 2

 מיפוי עסקים חדשים לצורך איתור עסקים הפועלים ללא רישוי. -

 יצירת מנגנון התייעצות עם כל גורמי הרישוי לעסקים שנתקלו בבעיות בהליך הרישוי. -

הקמת מערך בקרה שייתן התראות על עסקים שלא קיבלו רישיון, עסקים זכאים להיתר  -

 זמני ועוד.

 יוזמה בקידום עסקים. . 3

 דשים.ביקורת לאיתור עסקים ח -

 הגברת מודעות לצורך ברישיון עסק באמצעות תהליכי הסברה ופרסום. -

מעורבות בתכנון העיר והתאמת ייעודי קרקע לשימושי עסקים משתנים, לדוגמא אזורי  -

  תעשייה שהופכים לאזור מסחרי, הסעדה ובילוי.

  

  בעיריית ערד נושא קידום העסקים אינו מאחריות המחלקה. 

  

ברשויות אחרות ולקביעת משרד הפנים, נושא קידום העסקים ממצא : בניגוד לנהוג  -

אינו בסמכות מחלקת רישוי העסקים העירונית, זאת כאשר מספר העסקים בעיר 

 נמצא בירידה לאורך השנים. 

 א.   נושא קידום העסקים לעת עתה בסמכות החברה הכלכלית .  תגובת המבוקר :

עסקים במקרים בהם רישוי עסקים פועל באופן נמרץ לקידום   .ב

הדרישות על פי המפרט האחיד מסרבל מאוד ולכן רישוי 

עסקים מנסה " להוציא את הערמונים מהאש" ומנסה לגשר 

בין דרישות נותן האישור לבין היזם על מנת להגיע לפתרון 

 מושכל ולקבלת רישיון.

 

 המלצה : מומלץ לשקול להעביר את נושא קידום העסקים לאחריות מחלקת רישוי -

העסקים בהתאם לקביעת משרד הפנים, בין השאר על מנת שהמחלקה תהווה מנוף 

לקידום העסקים בעיר, תוך גיבוש נהלי עבודה ואכיפת חוקי עזר להסדרת פעילות 

 העסקים בעיר. 
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  בנושא תוכנית אסטרטגית :  2016ציטוט מדוח מבקר העירייה לשנת 

  

א כי ערד נמצא במקום השני בסיכון לסגירת עסקים נמצ  2016על פי מדד דן אנד ברדסטריט לשנת  

  ).13.2%, באר שבע 13.4%(דימונה  14.2%בדרום בשיעור של 

  

מצד שני על פי מחקר משרד הפנים המפתח לאיזון תקציבי עירוני, מבחינת סיווג הארנונה הוא 

ה מאוד ארנונה אחרת (עסקים, משרדים וכד'). עיריית ערד רחוק 55%-ארנונה למגורים ו 45%

  ארנונה אחרת). 40%-מגורים ו 60%-כ 2013מנתונים אלה לרעה (בשנת 

  

ממצא : מחד לפי מדד דן אנד ברדסטריט שיעור הסיכון לסגירת עסקים בערד הוא  -

השני בדרום, כמו כן לפי מחקר משרד הפנים ללא הגדלת שטחי הארנונה מעסקים 

מאידך אין כל התייחסות בתחומי העיר, תתקשה העירייה להגיע לאיזון תקציבי, 

בתוכנית האסטרטגית העירונית להסרת חסמים לעסקים, או לכימות שטחי 

 הארנונה מעסקים הנדרשים לצרכי העירייה.

  תגובת המבוקר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת הצוות האסטרטגיה.

 

המלצה : מומלץ לקיים מסגרת/להגדיר תפקיד עירוני אשר ייעודם הוא עבודה מול  -

עסקים ויזמים להקלה על חסמים ולעזרה בהקמת עסק בתחומי העיר. מומלץ להגדיר 

  מדדי הצלחה לפי כמות שטחי ארנונה מעסקים שנוספו בכל תקופה.

  

גיבשה העירייה תנאים להעדפת ספקים מקומיים במכרזי העירייה. כהמלצת  2016במהלך שנת 

   נושא העדפת ספקים מישראל לא טופל).בנושא מחלקת הרכש. (  2015הביקורת בדוח המבקר לשנת  

  

 2016סוף ציטוט מדוח מבקר העירייה לשנת 

  

  

  "משחק העונה" –כשל עירוני בנושא קידום עסקים ללא רישוי : הגרלות שוברים 

  

קיימה העירייה הגרלות לחלוקת שוברים לתושבים למימוש בעסקים   2018ברבעון הראשון של שנת  

  ירייה : ברחבי העיר.  מתוך פרסום הע

דבר כזה עוד לא היה בשום יישוב בארץ: תושבי ערד מוזמנים לזכות בשוברים כספיים ולצאת לבלות על "

חשבון העירייה והממשלה. עיריית ערד והרשות לפיתוח הנגב יוצאים בקרוב למסע גדול לעידוד עסקי 

יולים, סיורי  הבילוי והפנאי בערד, להגברת מודעות התושבים לעסקים מקומיים כגון מסעדות, הדרכות ט

 ג'יפים, סדנאות, טיפולים אטרקציות וכדומה, הפועלים בעיר. 

תושבים בשובר כספי למסעדה, לטיול מודרך, לסדנה ולאטרקציות   300בכל יום חמישי בחודש הקרוב יזכו  

  ". נוספות בהתאם לבעלי עסקים מהתחום שהצטרפו למשחק העירוני (ויקבלו החזר כספי מלא מהעירייה)
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ישוי העסקים לא עודכנה בפרויקט והעסקים לא נדרשו להציג רישיון עסק (בעסקים מחלקת ר

החייבים ברישוי עסק). מבדיקת הביקורת עולה כי חלק מהעסקים שהורשו להשתתף בפרויקט 

  הציעו פעילות ללא רישוי עסק מתאים. 

  

ו קיימה העירייה הגרלות שוברים לתושבי העיר, אשר הקנ  2018ממצא : במהלך שנת   -

להם זכות לקבלת שירות/מוצר בעסקים שונים ברחבי העיר, זאת לשם עידוד עסקי 

הבידור והפנאי ברחבי העיר. מאחר ומחלקת רישוי העסקים לא היתה מעורבת 

 בפרויקט, התאפשרה השתתפות של עסקים ללא רישוי על פי חוק. 

פנים עירונית תגובת המבוקר : בהתאם למדיניות הרשות וכמנוע לעידוד תרבות צריכה  

לעידוד העסקים המקומיים, ועל מנת לצמצם את הנדידה בשדות זרים הרשות מצאה 

חלופה בדמות פרסום. למעט הסבת תשומת לב שכל העסקים הלוקחים חלק במבצע 

מחויבים שיהיו בעלי רישיון תקף אין למחלקת תברואה ורישוי עסקים כל נגיעה 

 בנושא.

 

מבצעת פעולות לקידום עסקים ברחבי העיר, מן הראוי כי המלצה : ככל שהעירייה  -

יקודמו רק עסקים פועלים על פי חוק ומחזיקים ברישיון כחוק (לא כל העסקים 

 והפעילות חייבים ברישוי עסק).

  
  

  

  כשל עירוני לכאורה בנושא מניעת מטרד לציבור : צימרים וחדרי אירוח

  

דת קרקע), קיימת אפשרות להפעלת חדרי אירוח, במספר שכונות ברחבי העיר (שכונות בבניה צמו

זאת מתוך מטרה לעודד תיירות ולפתח מקורות תעסוקה לתושבי העיר. בשנים האחרונות נוצלה 

  אפשרות במספר מקומות בעיר באופן שגורם למטרד לשכנים (אירוח מספר רב של אנשים). 

אירוח למטרת נופש, המלווה במתן על פי צו רישוי עסקים נדרש רישוי לפעילות של השכרת יחידות  

, הנוהג בעירייה הוא 4שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על 

  שבעל הפעילות מצהיר כמה יחידות הוא מפעיל. 

  

העירייה מתקשה לתת לשכנים פתרון לאור צו רישוי העסקים, בניגוד למועצה מקומית כפר ורדים 

  יחידות, כחייב רישוי מאחר ועסקינן בבית מלון.  4-מתחם אירוח לו פחות מאשר תבעה מפעילי 

  

  שנדון בבית משפט השלום בקריות, קבע השופט בין השאר : 15-10-26112ברע"ס 

בצו רישוי עסקים, כאמור אין הגדרה של בית מלון, וגם אין בו הפניה להגדרה בחיקוק המגדיר בית 

כל ההגדרות המצויות בחקיקה הינו, שהמחוקק אינו מגדיר "בית מלון. עם זאת, מה שניתן ללמוד מ

מלון" על פי מבחנים של סוג השירותים הניתנים בו. די למחוקק בחיקוקים אלה, ובמיוחד 
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בחיקוקים שעניינם הגבלת חופש העיסוק של בית מלון, בעובדה שעסקינן בשירותי אירוח, 

אכן, שוב, המטרה העולה מהגדרות אלה  המתייחס למספר אנשים העולה על חמישה או תשעה.

ברורה. המחוקק ביקש להגן על הציבור בצורה רגולטורית, כאשר עסקינן בעסק שבא ליתן שירות 

ליותר ממספר מועט של אנשים. ודאי הוא שהמחוקק לא ביקש לפטור עסק שכזה מדרישות רישוי... 

פגעי רעש, ותפיסת מקומות חניה, עסק אירוח המאפשר אירוח מספר רב של אנשים, יש בו ליצור מ

כאשר לא כל מקום מגורים שקט בתוך יישוב מתאים לקליטת עסק מעין זה. עובדה זו מלמדת על 

א לצו הוסיף 7.1כך שעסק אירוח המיועד לקלוט מספר רב של אנשים מחייב רישוי. לא בכדי סעיף 

   ית, מחייב רישוי.את המילה וכיו"ב, ללמדך שגם עסק שאינו בית מלון בהגדרתו הקלאס

  

לאור האמור קבע השופט מועד להמשך הוכחות בתיק (בתאריך סיום הביקורת, טרם פורסם 

  פרוטוקול ההוכחות).

  

ממצא : העירייה ומחלקת רישוי העסקים לא השכילו לתת פתרון לתושבים  -

צמודי המתלוננים על מטרדי רעש, צפיפות וכד' בגין מתחמי אירוח המצויים בשכונות  

קרקע, זאת מתוך פרשנות טכנית לצו רישוי עסקים בנושא מספר יחידות אירוח 

המחייבות רישוי. רשות מקומית בצפון הארץ, תבעה מפעילי מתחם אירוח שהפך 

למטרד בסביבת מגורים דומה לשכונות ערד, כמפעיל בית מלון והשופט לא קיבל את 

המשך ההליך, מאחר ולשיטתו : הפרשנות הטכנית של מספר יחידות אירוח ואישר 

עסק אירוח המאפשר אירוח מספר רב של אנשים, יש בו ליצור מפגעי רעש, ותפיסת 

מקומות חניה, כאשר לא כל מקום מגורים שקט בתוך יישוב מתאים לקליטת עסק 

מעין זה. עובדה זו מלמדת על כך שעסק אירוח המיועד לקלוט מספר רב של אנשים 

 מחייב רישוי.

   המבוקר :תגובת 

נתנו את דעתם ופעלו בעזרת הליך גישור דהיינו כל  כןראש העיר ורשות הרישוי    .א

 נפגשו בלשכת ראש העיר לשם מציאת פתרון הוגן. םהגורמים הרלוונטיי

 לנושא הרעש יש התייחסות במפרט האחיד הפנים עירוני.  .ב

מפגעי רעש הינו גם בסמכות המשטרה עליהם מוטלת החובה לפעול למניעתו    .ג

 בשעות שבהן הרשות אינה פועלת.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא ו/או את 

ההמלצה, לא בכל המקרים גישור אפשרי. בפועל, חלק מהתלונות נמשכו לאורך של 

בות למעקב אחר התנהלות המשפט בנושא, ככל מספר חודשים, מכאן יש חשי

 והרשות המקומית תזכה בהליך, ניתן יהיה לאמץ פתרון מלא לתופעה.

 

המלצה : מומלץ לעקוב אחר ההליך המשפטי המתואר, על מנת לנסות לשמר את  -

איכות החיים של תושבי השכונות צמודות הקרקע, אשר יזמים שונים מפעילים בהן 

  אנשים או כיו"ב.  10ות אירוח של מעל יחידות אירוח המאפשר
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  כשל עירוני לכאורה בנושא שמירה על בריאות הציבור : אירוח ביתי

  

כחלק מפעילות מחלקת התיירות העירונית החלו בהכשרה וקידום עסקים של אירוח ביתי מסוגים 

  שונים. 

חלק מפעילות זו עוסקת בקולינריה, כאשר בשלנים תושבי העיר מארחים בביתם אנשים לסעודות, 

ממטבח טבעוני ועד ארוחות בשרים. מדיניות מחלקת רישוי עסקים ברובה פסיבית וככל שנתקלים 

בפרסום של אירוח ביתי, לכל היותר מבהירים כי הסעדה דורשת רישוי עסק, אך סדנה לא מחייבת 

  רישוי. 

  

בפרסומי מחלקת התיירות העירונית מופיעים מספר עסקים של אירוח ביתי, ללא הגדרה ברורה 

ים האם מדובר בסדנה או בהסעדה. מן הראוי כי העירייה תקפיד על פרסום עסקים בעלי רישוי עסק

בלבד (כאשר נדרש), ולעניין אירוח ביתי העוסק בקולינריה לקבוע כללים ברורים מתי מדובר בסדנה 

  שאינה מחייבת רישוי, ומתי מדובר בהסעדה המחייבת רישוי כחוק. 

  

ממצא :  בפרסומי מחלקת התיירות העירונית מופיעים מספר עסקים של אירוח ביתי  -

ר בסדנה (שאינה דורשת רישוי עסק) או קולינרי, ללא הגדרה ברורה האם מדוב

בהסעדה (המחייבת רישוי). מן הראוי כי העירייה תקפיד על פרסום עסקים בעלי 

 רישוי עסקים בלבד (כאשר נדרש).

תגובת המבוקר : כל עוד במחלקת תברואה ורישוי  מצוי מכתב חתום בידי מארגן 

וני רישיון המחלקה תסב הסדנא פטור הוא מחובת רישוי , לגבי פרסום של עסקים טע

את תוקפו   ואת תשומת ליבם של ההנהלה לכך שכל פרסום של עסק הטעון רישיון יוודא

  של הרישיון בטרם פרסומו.

 

המלצה : יש לוודא כי העירייה אינה מפרסמת עסקים ללא רישוי כחוק (כאשר נדרש)  -

שאינה מחייבת רישוי, ומתי מדובר  המומלץ לקבוע כללים ברורים מתי מדובר בסדנ

  בהסעדה המחייבת רישוי כחוק. 

  

  

  

  

 הנפקת רישיונות לעסקים 6.2.5

  

ברמה  2015בהתאם לפרסום האחרון של האגף לרישוי עסקים במשרד הפנים המתייחס לשנת 

  הארצית (הנתונים על פי דיווח הרשויות ואינם מבוקרים):

  

  מצב רישוי העסקים :
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מספר עסקים   מיקום/נתון סטטיסטי

  חייבים ברישיון

  מספר עסקים

  ללא רישיון

אחוז עסקים ללא 

  רישיון

  21%  2,917  13,393  מחוז דרום

  29%  35,263  120,694  כלל ארצי

  

  בלבד.  6.5% -, בערד אחוז העסקים ללא רישיון עומד על כ2015על פי נתוני המחלקה נכון לשנת 

  

  הסיבות העיקריות להעדר רישיון עסק ברמה הארצית :

  

  35%  כיבוי אש

  33%  תכנון ובניה

  17%  משרד הבריאות

  11%  משטרת ישראל

  7%  הגנת הסביבה

  3%  משרד הכלכלה

  2%  משרד החקלאות

  12%  חיקוק אחר

  

, בו 29/6/2015בביקור נציגי משרד הפנים מחוז דרום במחלקת רישוי עסקים בעירייה בתאריך 

כאמור) הביעו אלה את הערכתם הרבה  6%-הציגה המחלקה את שיעור העסקים ללא רישוי (כ

ית לעוסקים במלאכה וציינו בין השאר כי  "נתונים אלה באים רק בעקבות עבודה  אחראית איכות

ומקצועית רבת השנים. וציינו כי נתון זה מעמיד את עיריית ערד כאחר הרשויות המובילות במדינה 

  באחוז נמוך של עסקים ללא רישיון עסק".  

  

  (על פי דיווחי המחלקה) : 2018עסקים ללא רישוי בעיריית ערד נכון לסוף 

   

מספר   סוג עסקים

  עסקים

  חייבי רישוי

  עסקים ללא

  רישוי

  עסקיםאחוז 

  ללא רישוי

  0  0  42  בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

  0  0  11  דלק ואנרגיה

  8.33%  1  12  חקלאות ובעלי חיים

  3.52%  5  142  מזון

  0  0  12  מים ופסולת

  7.14%  3  42  מסחר ושונות

  8.00%  2  25  עינוג ציבורי, נופש וספורט

  2.78%  1  36  רכב ותעבורה
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  0  0  4  שירותי שמירה ואבטחה

  9.52%  4  42  תעשיה, מלאכה, כמיה ומחצבים

  4.35  16  368  סה"כ

  

כאמור, מחלקת רישוי העסקים מנהלת את תהליך הרישוי באמצעות תוכנה ייעודית, אך תוכנה זו 

  לא מקושרת לתוכנות עירוניות אחרות כדוגמת התוכנה בה מנוהל מערך הארנונה. 

  

  

  בנושא רישוי עסקים:  2011ציטוט מדוח מבקר העירייה לשנת 

  

נסמכת על העובדה שעיריית ערד הינה מקום קטן ורוב היום ההתנהלות של מחלקת רישוי העסקים  

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

לדעת הביקורת יש ליצור מנגנון של שיתוף מידע בין מחלקות העירייה בדבר שינויים בדבר הקמת 

  עסק חדש או החלפת בעלים בעסק קיים. 

חלקת הרישוי פונה לדוגמא למחלקת ההנדסה בדבר עמידה בתנאי חוק תכנון ובניה, זאת כשם שמ

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

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

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

  הטיפול בכל מקרה. 

  

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

 ארנונה לבין מחלקת הרישוי בעירייה.

  

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

 ת הרישוי בעירייה.רישוי לבין מחלק

  

ממצא : לא קיים ממשק בין מחלקת ההנדסה לגבי השתתפות נציג מחלקת רישוי  -

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

מוזמן מנהל מחלקת התברואה והפיקוח לכל הישיבות של הוועדה, כאשר ברובן אינן 

 קים).נוגעות לנושא רישוי עס

  

 תגובת ראש רשות הרישוי : הממצאים נכונים, ההמלצות מקובלות.  -

  
  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
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 נציג המחלקה המשפטית.  .ד

 ההנדסה.נציג מחלקת   .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 

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

  

מומלץ כי תיבנה תוכנית מעקב שתוודא כי כל העסקים בהליכי רישוי מטופלים באופן  -

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

 הרישוי בעירייה.

  

  

  2011סוף ציטוט מדוח המבקר לשנת 

  

  

  

דר בין ולקיים מערך תקשורת מס  2011המצב המליצה הביקורת עוד בשנת כמצוטט, לאור 

דר והמחלקות על מנת לזהות שינויים בפעילות העסקים ברחבי העיר, מאחר ולא נבנה מערך מס

ערכה הביקורת השוואה בין קבצי תוכנת רישוי העסקים לקבצי מערך הגביה. (התייחסות לנושא 

  ).2014ת משנת לא מתכנס –ועדת רישוי ראה מעלה 

  

וכן מהשוואתם לקבצי מערכת הגביה  31/12/2018בבחינת קובץ תיקי רישוי עסקים לתאריך 

  העירונית נמצאו הליקויים הבאים : 

  

עסקים, אך לפי קובץ   368לפי דוח מצב רישוי עסקים שהועבר למשרד הפנים קיימים בעיר   . 1

 עסקים. 382תיקים פעילים מאותה התוכנה קיימים  

ההסבר שניתן על ידי אנשי התוכנה הוא כי היתה תקלה בספירת העסקים, לטענתם 

התקלה תוקנה לאחרונה כחלק מעדכון התוכנה. אין אפשרות בתוכנה להנפיק דוח מתוקן 

  .31/12/2018לתאריך 

  

ממצא : נמצאה אי התאמה של מספר עסקים בהשוואת שני דוחות של תוכנת רישוי  -

עסקים), לטענת אנשי התוכנה היתה תקלה  14פרש של העסקים לאותו התאריך (ה

במערכת שתוקנה לאחרונה במסגרת עדכון תוכנה. מכאן לכאורה הדיווח למשרד 
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הוא השגוי, מאחר ולא ניתן להנפיק   31/12/2018הפנים לגבי מספר העסקים לתאריך  

 את הדוח רטרואקטיבית לא ניתן לתקן את הדיווח.

 רמה מערכות. –לאלתר ע"י ספק התכנה תגובת המבוקר : הנושא טופל 

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא.

 

המלצה : מומלץ לקיים פיקוח והצלבה על הדוחות שמפיקה המערכת על מנת לוודא  -

 כי הדיווח למשרד הפנים הוא מלא ונכון.  

  

 

כאן אין יכולת זיהוי חד חד ערכי עסקים ללא מספר זהות, מ  4בקובץ עסקים פעילים נמצאו   . 2

של העסק (שניים בסטטוס רישיון זמני, אחד בהמתנה ואחד עם רישיון מתחדש (בתוקף עד 

31/12/2019 .( 

  

עסקים ללא  4ממצא : בקובץ העסקים הפעילים מתוכנת רישוי העסקים נמצאו  -

וי חד מספר זיהוי (תעודת זהות/ח.פ./מספר עמותה וכד'). מאחר ואין אפשרות לזיה

 ערכי ללא מספר זה, אין לאפשר קיום רשומות כאלה במערכת.

  .2019תגובת המבוקר : הנושא טופל בשנת 

 

המלצה : יש לבצע פיקוח וניטור על בסיס הנתונים לפי הדיווח למשרד הפנים, על  -

  מנת לוודא כי לא קיימות רשומות לא מזוהות/מלאות.

  

 

 147 -במערכת רישוי העסקים, נמצאה התאמה רק לעסקים טעוני רישיון  382מתוך   . 3

עסקים משלמי ארנונה עסקית במערכת הגביה של העירייה בקובץ גבית ארנונה מעסקים, 

מהעסקים במערכת רישוי העסקים אינם משלמים ארנונה עסקית לעירייה,  62% -מכאן כ

ם עסקים ההסברים הסבירים לתופעה זו מעבר לטעות אנוש בהקלדת מספרי הזיהוי, ה

 שכבר לא פעילים, או עסקים שהבעלות עליהם עברה, ללא עדכון רישוי עסקים.

מאחר ורישיון עסק הינו אישי ולא ניתן להעברה, יש לבחון האם מתקיימים מקרים של 

העברת בעלות ללא הוצאת רישיון חדש ולפעול מול העסקים להוצאת רישוי כדין. לגבי 

  מקובץ זה, שהוא קובץ העסקים הפעילים.   עסקים שלא פעילים יש לגרוע אותם

  

ממצא : מהשוואת הביקורת את מספרי תעודות הזהות/ח.פ. של העסקים (הנתונים  -

היחידים המהווים זיהוי חד חד ערכי במערכות המחשוב) בין תוכנת רישוי העסקים 

לבין נתוני מערכת הגביה העירונית של עסקים המשלמים ארנונה עסקית, נמצאה 

העסקים בנתוני רישוי עסקים).   382עסקים, מתוך    147התאמה  לכשליש מהמקרים (

מכאן נתוני רישוי העסקים לכאורה אינם מעודכנים (עסקים שנסגרו, עסקים 

 שהחליפו בעלים וכד').
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  .2019תגובת המבוקר : הנושא יטופל בשנת 

 

ני מחלקת המלצה : מומלץ שמחלקת רישוי העסקים תקיים השוואה תקופתית לנתו -

הגביה בנושא עסקים המשלמים ארנונה עסקית, על מנת לזהות מקרים בהם עסקים 

 עם רישוי נסגרו או שהועברה בעלות למפעילים אחרים. 

  

 

ממצא : לאור אי ההתאמות המהותיות בין נתוני מערכות המחשוב של רישוי העסקים  -

עליו הצביעה  לבין נתוני מערכות המחשב של הגביה, בפועל, לא תוקן הליקוי

שנים, שהצביע על ממשקים לא מיטביים בין המחלקות. הביקורת  7הביקורת לפני 

שנים, דוגמא נוספת לאי  7רואה בחומרה את העובדה כי הממצא לא טופל לאחר 

 יעילות פעילות צוות תיקון הליקויים העירוני. 

שוטפת בין דו סטרית ו ההנושא מטופל בשוטף וקיימת אינטראקציתגובת המבוקר : 

  נציגת מחלקת הגבייה לבין מזכירת המחלקה.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : במבחן התוצאה ולאור אי ההתאמות, 

  ההתנהלות בשוטף אינה מיטבית. 

 

המלצה : מומלץ שצוות תיקון הליקויים העירוני ימלא את תפקידו על פי הדין ויפעל  -

 לתיקון הליקויים או הכלתם. 

 

 

יימים עסקים במערכת הגביה המשלמים ארנונה עסקית וטעוני רישוי לכאורה, מצד שני ק . 4

שלא קיימים בקובץ רישוי העסקים, עסקים כגון , מספרות, תחנות דלק, נגריות, מסגריות, 

מלאכה, מוסכים, חדרי כושר, תעשייה, אנרגיה, מים, קופות חולים, מסעדות, סופרמרקט, 

  וכד'. 

  

ממצא : נמצא כי בקובץ נתוני הגביה לגבי עסקים המחויבים בארנונה עסקית, נמצאו  -

עשרות עסקים, שמספר זהות הבעלים, לא מופיע בקובצי רישוי העסקים, וזאת בסוג 

עסקים המחייב רישוי דוגמת : מספרה, תחנת דלק, נגריות , מסגריות, מלאכה, 

ופות חולים, מסעדות, סופרמרקט,  מוסכים, חדרי כושר, תעשייה, אנרגיה, מים, ק

וכד'. מכאן לכאורה, קיימים עסקים המשלמים ארנונה עסקית אך אין להם רישיון  

 עסק כדין. 

  .2019תגובת המבוקר : הנושא יטופל בשנת 
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המלצה : יש לקיים פיקוח על העסקים טעוני הרישוי הרשומים במערכת הגביה  -

ת להבין מי בעל העסק בפועל ומה ואינם מופיעים בקבצי רישוי עסקים, על מנ

  הפעילות. 

  

  

  

  

  

  סוגי רישיונות עסק : 

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

 רשות הרישוי.

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

שנים/עשר או חמש עשרה שנים, והוא מיועד לסוגי עסקים שבהם יתקיים הליך חידוש 

 רישוי מחדש בתום התקופה.

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

 תני האישור.מתן רישיון, וזאת באישור נו

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

 הוא פחות משנה.

יום, שבמהלכה רשות   270עד    180יום וניתן לתקופה של    21היתר מזורז : היתר המוצא תוך   . 5

  הרישוי צרכה לקבל החלטה בנוגע להנפקת רישיון עסק.

  

  

 (על פי קובץ תיקים פעילים):  31/12/2018כון לתאריך סטטוס תיקים פעילים נ

  
מספר תקיים   סטטוס תיק

  בסטטוס 

  2  בהמתנה

  6  בטיפול

  11  נדחה

  18  תהליך חידוש

  104  רישיון לצמיתות

  111  מתחדש

  130  רישיון זמני

  382  סה"כ

             
  

  כאמור, אין בעירייה עסקים עם היתר מזורז (היתר זמני הוא אופציה חדשה ברפורמה). 
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שיעור העסקים בעלי רישיון זמני אינו סביר (מאחר ורישיון זמני מקבלים כאשר לא מתקבלת 

תשובה מאחד מהרגולטורים המאשרים, או כאשר יש בעיות בעסק שלא מאפשרות מתן רישיון 

  עוד תקופה להתארגנות על מנת לעמוד בדרישות החוק). מתחדש, וניתנתתקופתי/

  

מהתיקים), נמצא כי קיימת התקדמות בחלק  10%-(כ 2019ממדגם הביקורת בתחילת שנת 

מהמקרים והונפקו רישיונות מתחדשים, ובחלק נמצא כי הסיווג לרישיון זמני אינו נכון ובעצם 

  מתחדש.תקופתי/הסטטוס הוא רישיון 

  

סבירות שיעור העסקים בעלי סיווג רישיון זמני מכלל הרישיונות, ממצא : לאור אי  -

ם של תיקים ונמצאו מספר מקרים בהם תיקי עסקים שסווגו בתוכנה  דגנבדק מ

 כבעלי רישיון זמני  בטעות, כאשר הסיווג הנכון הוא רישיון מתחדש. 

ון זמני תגובת המבוקר : אכן נמצאו מספר רישיונות עסק בהם הופיעו בהגדרה של רישי

  במקום רישיון מתחדש , הנושא טופל במידי.

 

המלצה : מומלץ לקיים בחינה של כלל העסקים המסווגים כבעלי רישיון זמני ולוודא  -

  מתחדש.תקופתי/כי הסיווג נכון, ומה הסיבות לאי מתן רישיון 

  

  

  

  

  

  

 

 נגישות לעסקים 6.2.6

 

  המדריך לנבחר בנושא רישוי עסקים :ממשק בין תחום רישוי עסקים לבין נגישות (מתוך חוברת 

תקנות הנגישות לאנשים עם מוגבלויות קובעות את רשימת העסקים החייבים לעמוד בהוראות 

  הנגישות ולהיות נגישים לאנשים עם מוגבלויות. 

חוק רישוי עסקים קובע כי לא יינתן רישיון עסק לעסק החייב בנגישות לאנשים עם מוגבלויות אם 

מאת מורשה נגישות השירות ומורשה נגישות המתו"ס (מתקנים, תשתיות  לא התקבל אישור

  .שהוא עובד הרשות המקומית או מועסק על ידהוסביבה) 

לחוק רישוי עסקים (עדיין לא בתוקף), נקבע כי רשות הרישוי תוכל לקבל חוות דעת של   34בתיקון  

על העסק שיבקש כי רשות מורשה נגישות השירות ומורשה נגישות מתו"ס שישכור בעל העסק. ב

הרישוי תבצע את הבדיקה על ידי מורשה נגישות מטעמה, תוכל הרשות המקומית לגבות אגרה 

  עבור בדיקה זו. 

  

  הליך הרישוי המתואר חל על העסקים האלה : 
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מקומות שניתן בהם שירות לציבור או שיש בהם קבלת קהל (כגון קניון, חנות, חניון ציבורי,  . 1

 מסעדה).

בית מלאכה או מקום עבודה אחר (בבניין קיים או חדש), חל הליך זה רק על האזור במפעל,  . 2

  שאליו מגיעים לקוחות. 

  

ממצא : בניגוד להוראות המחייבות את העירייה לקבל אישור מורשה נגישות שירות  -

ומורשה נגישות מתו"ס, שהוא עובד הרשות המקומית או מועסק על ידה (החוק שונה 

, לא קיימים אישורי נגישות כאלה לכל העסקים שקיבלו רישיונות )34במסגרת תיקון 

בשנים האחרונות, ואף לא לאירועים או פעילויות של העירייה המחייבים רישוי עסק כולל 

 נגישות. 

 תגובת המבוקר : כן קיימים היתרים ממורשה נגישות לחלק מהעסקים.

 העיר כולל הנגשת אירועים. לגבי מורשה נגישות רשותי או חיצוני הנושא בטיפול ראש

 

המלצה : יש לדאוג לקבל אישורי מורשי הנגישות לכל עסק המחייב אישורים כאלה,  -

  כתנאי להנפקת רישיון העסק. 

  

  

על המחלקה להיערך על מנת לאפשר לבעלי העסקים שירותי חוות דעת לגבי הנגשה, בהתאם לתיקון 

  לחוק (לא בהיקף ביקורת זו) 34
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 3ביקורת מספר מטרת  6.3

  אכיפת חוק רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים בנושא עסקים.

 

 אכיפת חוק רישוי עסקים בעיריית ערד 6.3.1

  

  פיקוח ואכיפה

  מתוך חוברת הדרכה לנבחר של משרד הפנים : 

רשות הרישוי נדרשת לגבש מדינות אכיפה ברורה ושקופה שתפורסם באתר האינטרנט שלה. 

אחד סיכוי לעסקים להגיע לרישיון עסק מבלי להיות מורשעים בבית זאת כדי להבטיח מצד 

משפט בגין ניהול עסק ללא רישיון, ומצד שני לבצע אכיפה במקרים בהם העסק אינו מצוי 

בתהליך רישוי תקין או שהוא נמנה על רשימת העסקים שהרשות המקומית תגדיר כעסקים 

  מסוכנים.

שות אכיפה לא שוויונית השונה ממפקח אחד למשנהו בהיעדר מדיניות אכיפה נוצרת במרחב הר

  ומעסק אחד לאחר, ונוצרת תחושה ברשות של אכיפה מותנית ושרירותית.

  

  לוח זמנים מוצע לאכיפה : 

המלצה להגשת כתב   2התראה   1התראה     

אישום, הוצאת צו 

  הפסקה

טיפול   

הרשות 

  המקומית

טיפול נותני 

  האישור

טיפול הרשות 

המקומית 

  להפסקת הרישיון

  

  סה"כ התהליך

  יום 60  ימים 7  יום 30  יום 21  זמן מינימום

  יום 90  ימים 7  יום 90  יום 45  זמן מקסימום

  

בעיריית ערד לא קיים נוהל בנושא אכיפה וזמני פעולה, כפי המוצע על ידי משרד הפנים, מכאן 

  אין אחידות בטיפול בעסקים להם לא קיים רישיון כחוק, כל מקרה לגופו. 

  

ממצא : לא קיים נוהל אכיפה במחלקת רישוי העסקים, או לוח זמנים מוגדר לתהליך  -

ו, דבר היכול לאפשר קיום פעילות עסק ללא רישיון האכיפה, בפועל כל מקרה מטופל לגופ

 לנצח.

תגובת המבוקר : לו יהיה קיים נוהל אכיפה אנחנו משתפים פעולה בפעולה עבריינית , סעיף 

לחוק רישוי עסקים טוען בין היתר שלא יפעיל אדם עסק הטעון רישיון ללא רישיון  14 -ו 4

ם לפגוע בבעל העסק מחד גיסא ומאידך ולכן באם אנחנו נפעיל שיקול דעת אנחנו עלולי

  לפגוע בהסמכה שיש למחלקת רישוי עסקים לאכיפת החוק, התקנות והצווים.
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התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את הממצא. קביעת נוהל 

זמנים מצמצם את טווח שיקול הדעת של המחלקה לזמנים מוגדרים, לדעת הביקורת 

אין לקבל אפשרות לשיקול דעת ללא מגבלת זמן, הדבר מהווה פתח  מבחינת מנהל תקין,

 לקיום עסק עבריין לנצח.

 

המלצה : מומלץ לקובע מדיניות אכיפה מסודרת ולוחות זמנים לתהליכים, על מנת  -

 להקטין את הסיכון שעסק יוכל לפעול ללא רישיון לנצח.  

  
  

דעת הביקורת יש שיקול דעת רחב מדי , בנושא רישוי עסקים צוין כי ל2011בדוח המבקר לשנת  

  בנושא אכיפה.

כיום, כל מכתב פיקוח לעסק (לאחר ביקור בעסק) מועבר גם ללשכת היועץ המשפטי של 

העירייה, אך כאמור אין כל הגדרה של לוחות זמנים ליישום שלבי האכיפה, כמו כן אין כל משוב 

  ט.מהמחלקה המשפטית לגבי מקרים של הגשת תביעות לבית המשפ

חוסר הבהירות לגבי סטטוס הטיפול בעסקים שהומלצו על ידי המחלקה להגשת תביעה, הביא 

את המחלקה לרישוי עסקים להמליץ על הגשת תביעה לגבי אותו העסק (בתחום המסעדנות) 

  .  2018וגם בשנת  2017גם בשנת 

  

עירייה, בגין לפי נתוני המחלקה מספר תיקי העסקים שהועברו לטיפול המחלקה המשפטית של ה

  ניהול עסק ללא רישיון בכל שנה בארבע הנשים האחרונות :

  

  2015  2016  2017  2018  שנה

  19  6  10  5  מספר עסקים

  

  

ממצא : מחלקת רישוי העסקים לא מעודכנת על ידי המחלקה המשפטית לגבי הגשת  -

 תביעות כנגד עסקים העוברים על חוק רישוי העסקים.

שוטפת בין המחלקה המשפטית למחלקת תברואה  האינטראקציתגובת המבוקר: קיימת 

ובין היתר מעבירים מידעים , זימונים ופסקי דין למעט עדכון בדבר סטטוס של תיק אשר 

הועבר אליהם להכנת כתב אישום, גם נושא זה ימצא את פתרונו במפגשי ישיבות רישוי 

 עסקים השוטפות.

  ה אינה סותרת את הממצא.התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגוב

 

 

המלצה : מומלץ לבנות ולקיים מגנון דיווח תקופתי בנושא עסקים לגביהם הוגשו כתבי  -

  אישום לבית המשפט בנושא הפרת חוק רישוי עסקים.
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  בהתאם לנוהל העבודה שהוגדר במחלקה : 

 

  מעקב ביקורת :

   

התברואה , יועץ משפטי ומנהל מחלקת בכל רבעון תתקיים ישיבה עם ראש העיר , מחזיק תיק   .א

  תברואה .

  הצגת תמונה עדכנית וקבלת החלטות אופרטיבית עתידיות .   .ב

 
  

  בפועל, לא מתקיים האמור בנוהל שקבעה המחלקה. 

  

ממצא : בניגוד לנוהל עבודה שנקבע במחלקה בנושא מעקב וביקורת, לא מתקיימת ישיבה  -

רבעונית בהשתתפות ראש העירייה, מחזיק תיק התברואה, יועץ משפטי ומנהל מחלקת 

 תברואה, בין השאר על מנת להתעדכן בפעולות האכיפה שבוצעו.  

  .2019תגובת המבוקר : תקבע ישיבה ברבעון הראשון של שנת 

 

המלצה : מומלץ לקיים ישיבות כאמור בנוהל העבודה של המחלקה, לכל הפחות על מנת  -

 להתעדכן בנושאי האכיפה, ואופן המשך הטיפול בעסקים ללא רישיון.

  
  

  

  

 

 אכיפת חוק עזר לערד (שימור רחובות) 6.3.2

  

 כחלק ממדיניות רישוי העסקים, אמורה העירייה לקבוע מפרטים אחידים בנושאים שונים ו/או

חוקי עזר. בעיריית ערד קיימים חוקי עזר המתייחסים לפעילות עסקים. אחד מהם הוא חוק עזר 

, החוק מופיע באתר האינטרנט העירוני בנושא רישוי עסקים 1965  –לערד (שימור רחובות), תשכ"ה  

  כחלק ממדיניות העירייה. 

  

  , קובע בין השאר :  1965 –חוק עזר לערד (שימור רחובות), תשכ"ה 

  היתר לבתי עסק ולחנויות – 3סעיף 

ראש המועצה ראשי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות לצרכי בתי קפה, וכן   .א

להצגת סחורה ברחוב בחזית החנות, לבטל היתר שניתן או להתלותו, וכן לכלול בו תנאים, 

 להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם. 
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מטר מרובע שקלים לשנה לכל  100בעד היתר כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה בת   .ב

 מהשטח הכלול בהיתר.

בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו, אלא אם כן בוטל  31היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום   .ג

 לפי סעיף קטן (א).

  

בעיריית ערד ניתן אישור לעסקים (בעיקר במרכז המסחרי), להעמיד ברחוב שולחנות כסאות 

וסחורה (בתלות בפעילות העסק), אך לא נגבתה אגרה כאמור בחוק העזר. כמו כן הנושא לא נאכף 

  בשאר חלקי העיר. 

  

ממצא : עיריית ערד אפשרה לבעלי עסקים במרכז המסחרי להציב שולחנות, כסאות  -

ה במעברים שיש לציבור זכות לעבור בהם, כפי שמתיר חוק עזר לערד (שימור וסחור

, אך לא גבתה מהם את האגרה המוגדרת בחוק תמורת היתר 1965 –רחובות), תשכ"ה 

 כזה (הערכת אובדן הכנסות בעשרות אלפי שקלים בשנה).

גבי חוק תגובת המבוקר : בגין הצבת שולחנות וכיסאות גובים אגרה על קרקע תפוסה , ל

  העזר הנושא יובא לדיון בפני ראש העיר.

 

המלצה : ככל שמתירים לעסקים להוציא לרשות הציבור שולחנות כיסאות וסחורה, כפי  -

 שמאפשר חוק שימור הרחובות, יש לגבות אגרות בהתאם לאותו החוק. 

  

  

  

 

 אכיפת חוק עזר לערד (פתיחת בתי עסק וסגירתם)  6.3.3

  

  

לחוק   5, הותקן בין השאר בהתאם לסעיף    2010חוק עזר לערד (פתיחת בתי עסק וסגירתם), התש"ע  

  , חוק העזר מגדיר בין השאר :1968 –רישוי עסקים, התשכ"ח 

  הגדרות : – 1סעיף 

חנות, משרד, מחסן, מספרה, דוכן, בית מלאכה, בית מלון, פנסיון וכל מקום אחר בתחום   –בית עסק  

מתנהל עסק, נעשית מלאכה או מאוחסנת סחורה, למעט בית אוכל, בית עינוג ציבורי,   העירייה שבו

  בית מרקחת.

עסק טעון רישוי בתחום העירייה, לפי צו רישוי עסקים, שבו מוכרים דברי אוכל או  –בית אוכל 

משקאות, לצריכה במקום, לרבות קיוסק, מזנון, בית קפה, דוכן לממכר מזון, מסעדה, בית מרזח, 

  מסבאה, בית יין, בין אם מוגש בו מזון ובין אם לאו, למעט מלון.

  

  סגירת בית עסק ביום אינו מנוחה  – 2סעיף 
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לא יפתח בעל עסק ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח בימים שאינם ימי מנוחה בית עסק   .א

 .6:00לבין  21:00בימים ראשון עד חמישי בשבוע בשעות שבין 

  

סגירת בית עסק ביום שאינו מנוחה, לחוק עזר לערד  - 2ממצא : בניגוד לסעיף  -

, קיימים בתחומי העיר עסקים הפתוחים 2010(פתיחת בתי עסק וסגירתם), התש"ע  

בערב ופועלים גם בימי המנוחה (לדוגמא חנויות מכולת ברחבי העיר),  21:00לאחר 

 ללא כל אכיפה מצד העירייה.

 ע על ידי הנהלת העירייה. תגובת המבוקר: המחלקה תמלא כל מדיניות שתקב

 

המלצה : ככל שמדיניות העירייה משתקפת בחוק העזר, על העירייה לאכוף את החוק  -

  ובימי מנוחה.  21:00ולא לאפשר פתיחת עסקים לאחר השעה 

 

  

  פתיחת בית אוכל ובית עינוג ציבורי ביום שאינו יום מנוחה – 3סעיף 

לפתוח בית אוכל או בית עינוג ציבורי, למעט באזור לא יפתח בעל ולא ירשה לאחר מטעמו   .א

 למחרת. 6:00עד  24:00התעשייה ומלאכה ובקניון, ביום שאינו יום מנוחה בשעות שבין 

 ... 2:00רשאי אדם לפתוח בית אוכל או בית עינוג ציבורי הנמצאים בקניון עד שעה   .ב

בורי, באזור שאינו רשות רישוי רשאית לתת היתר לפתיחת בית אוכל או בית עינוג צי  .ג

, או לפרק זמן ארוך יותר, אם לדעתה אין הדבר 2:00לתעשייה ומלאכה או קניון, עד שעה 

 מהווה מטרד...

 בעד היתר כאמור בסעיף קטן (ג) תשולם אגרה כנקוב בתוספת לחוק עזר זה.  .ד

  

  

, פתיחת בית אוכל ובית עינוג ציבורי ביום שאינו יום מנוחה  –  3ממצא : בניגוד לסעיף   -

, קיימים בתחומי העיר 2010לחוק עזר לערד (פתיחת בתי עסק וסגירתם), התש"ע 

בערב ופועלים גם בימי המנוחה (לדוגמא קיוסקים),   24:00בתי אוכל הפתוחים לאחר  

 ללא כל אכיפה מצד העירייה. 

  תגובת המבוקר: המחלקה תמלא כל מדיניות שתקבע על ידי הנהלת העירייה.

 

יות העירייה משתקפת בחוק העזר, על העירייה לאכוף את החוק המלצה : ככל שמדינ -

  ובימי מנוחה.  24:00ולא לאפשר פתיחת בתי אוכל לאחר השעה 
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 תמצית מנהלים 7

  

נושא רישוי העסקים שבמהותו נועד לשמור על בריאות הציבור, ונושא קידום העסקים התורמים 

העיר, הינם שני נושאים מהותיים בפעילות לטובת הכנסות העירייה, מקומות תעסוקה ותדמית 

העירייה, לא כל שכן כאשר הנושא הוא חלק מהחזון העירוני. מכאן, מומלץ להשתמש בנתוני 

המערך לצורך זיהוי והאטת מגמות שליליות (סגירת עסקים) מחד, וקידום והגברת מגמות חיוביות 

  מאידך.

  

ערך רישוי העסקים העירוני, יש לבחון האם מתוך ממצאי הדוח עולה כי ניתן לשפר את פעילות מ

המערך מתוקצב כראוי וכי כח האדם הקיים יכול לתפקד, באופן ראוי ולקיים הפרדת תפקידים 

  כמקובל במנהל תקין. 

  

כמו כן על בעלי התפקידים לוודא כי תוכנת ניהול רישוי העסקים מעודכנת כראוי, ולהופכה לכלי 

יקוח וניטור על כלל העסקים בעיר. מצד שני על העירייה להיזהר ניהולי שבאמצעותו ניתן לקיים פ

  בפרסום וקידום עסקים ללא רישוי עסק כחוק. 

  

נמצא כי אי קיום נהלים ומדדי ביצוע, מאפשרים שיקול דעת נרחב שעלול לאפשר קיום עסקים ללא 

רישוי ללא מגבלת זמן, מומלץ להגדיר זמני פעולה ולצמצם את שיקול הדעת, על מנת לקיים 

  שוויוניות ושקיפות באכיפה כלפי עסקים. 

  

יש לקיים ישיבות ועדת היגוי  2019לאור המשך הרפורמה והצפי להמשך חקיקה בנושא בשנת 

  בנושא על מנת לעזור למערך לממש את החידושים הנדרשים בפעילותו. 

 

    

  עיקרי הממצאים : 5להלן עיקרי ההמלצות בהקבלה לפרק 

  

  בחינת יישום הרפורמה ברישוי עסקים בעירייה – 1מטרת ביקורת מספר 

העסקים טעוני הרישיון, על מומלץ לבחון את סיבות המגמה הרב שנתית של קיטון במספר  7.1

מנת לבחון את אפשרויות העירייה לספק את הפתרונות שבתחום יכולתה, על מנת לשנות ככל 

 האפשר את המגמה. 

 

מומלץ לבחון את הסיבות לסגירת העסקים בתחומים שחווה את הירידה בשיעורים  7.2

להמשך המהותיים ביותר על מנת להבין הם וכיצד העירייה יכולה לתרום אם בכלל 

  קיומם של עסקים אלה. 
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מומלץ לקיים ולנטר מדד קיצור הליכים במחלקה לצורך שיפור השירות לבעלי העסקים,  7.3

 כמו גם לבקש משוב מבעלי העסקים לגבי ההתנהלות מול המחלקה.

 

מומלץ למנות ולכנס את ועדת הרישוי העירונית, על מנת להמשיך ביישום הרפורמה  7.4

 . 2019שאמור להיות מיושם במהלך שנת  34ת תיקון ברישוי העסקים, ובמיוחד א

  
  

 בחינת התנהלות מחלקת רישוי עסקים. - 2מטרת ביקורת מספר 

מומלץ לכתוב ולאכוף נהלים בנושא טיפול בעסקים, כהמלצת היועמ"ש והמנהלת  7.5

  . 2014המחלקת המחשוב של העירייה, עוד משנת 

  

מומלץ לקיים מנגנון שיביא להשתתפות נציג המחלקה בוועדות הרלוונטיות (תכנון  7.6

 ובניה, איכות סביבה וכד').

 

 סקים בטווח המיידי.מומלץ לקבוע תוכנית הדרכה למזכירת ורכזת רישוי ע 7.7

 

 מומלץ לקבוע נהלי עבודה ותוכניות עבודה בהתאם לפקחי היחידה.  7.8

 

מומלץ לבחון קיום נאות של הפרדת תפקידים, בין בעלי התפקידים שבאחריותם ההליך  7.9

 המנהלי של רישוי עסקים, לבין תפקידי הפיקוח על ביקורת העסקים.

 

ורפו לבקשת הרישוי, כך שיוכלו מומלץ להכשיר את המפקחים לבדיקת תוכניות שצ 7.10

 למלא אחר הגדרת תפקידם באוגדן העיסוקים של משרד הפנים. 

  

מומלץ לבחון את צרכי יחידת רישוי העסקים, בהתאם לדרישות הרפורמה ולהגדרות  7.11

משרד הפנים ולתקצב את הנושא בהתאם, כולל העמסת עלויות במקרים בהם עובדים 

  ממלאים תפקידים נוספים. 

  

עירייה מבצעת פעולות לקידום עסקים ברחבי העיר, מן הראוי כי יקודמו רק ככל שה 7.12

עסקים פועלים על פי חוק ומחזיקים ברישיון כחוק (לא כל העסקים והפעילות חייבים 

 ברישוי עסק).

  
יש לוודא כי העירייה אינה מפרסמת עסקים ללא רישוי כחוק (כאשר נדרש) מומלץ  7.13

בסדנא שאינה מחייבת רישוי, ומתי מדובר בהסעדה לקבוע כללים ברורים מתי מדובר 

 המחייבת רישוי כחוק.
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מומלץ שמחלקת רישוי העסקים תקיים השוואה תקופתית לנתוני מחלקת הגביה בנושא  7.14

עסקים המשלמים ארנונה עסקית, על מנת לזהות מקרים בהם עסקים עם רישוי נסגרו 

 או שהועברה בעלות למפעילים אחרים.

  

מומלץ שצוות תיקון הליקויים העירוני ימלא את תפקידו על פי הדין ויפעל לתיקון  7.15

 הליקויים או הכלתם. 

  

יש לקיים פיקוח על העסקים טעוני הרישוי הרשומים במערכת הגביה ואינם מופיעים  7.16

  בקבצי רישוי עסקים, על מנת להבין מי בעל העסק בפועל ומה הפעילות. 

  

רשי הנגישות לכל עסק המחייב אישורים כאלה, כתנאי יש לדאוג לקבל אישורי מו 7.17

 להנפקת רישיון העסק. 

  
  

  אכיפת חוק רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים בנושא עסקים. - 3מטרת ביקורת מספר 

מומלץ לקובע מדיניות אכיפה מסודרת ולוחות זמנים לתהליכים, על מנת להקטין את  7.18

 צח.  הסיכון שעסק יוכל לפעול ללא רישיון לנ

 

מומלץ לקיים ישיבות כאמור בנוהל העבודה של המחלקה, לכל הפחות על מנת להתעדכן  7.19

 בנושאי האכיפה, ואופן המשך הטיפול בעסקים ללא רישיון. 

 

ככל שמתירים לעסקים להוציא לרשות הציבור שולחנות כיסאות וסחורה, כפי שמאפשר  7.20

 ק.חוק שימור הרחובות, יש לגבות אגרות בהתאם לאותו החו

 

ככל שמדיניות העירייה משתקפת בחוק העזר, על העירייה לאכוף את החוק ולא לאפשר  7.21

 ובימי מנוחה. 21:00פתיחת עסקים לאחר השעה 

 

ככל שמדיניות העירייה משתקפת בחוק העזר, על העירייה לאכוף את החוק ולא לאפשר  7.22

 ובימי מנוחה. 24:00פתיחת בתי אוכל לאחר השעה 
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 רקע –כללי  .1

  

  יחידת הווטרינריה בערד אחראית על הנושאים הבאים :

  

 פיקוח על עסקים המוכרים מזון מן החי. . 1

 טיפול בבעלי חיים. . 2

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

 במרפאות פרטיות).

 עיקור וסירוס חתולים. -

 לכידת כלבים והפעלת תחנת הסגר. -

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

כלבים,  –ות מתן מענה לפניות אזרחים למוקד העירייה בנושאי חיות (חיות משוטט -

 גמלים, דורבנים, חשד בהתעללות, רעש והפרעות אחרות, וכד').

 קשר עם משרדי ממשלה . 3

 קשר שוטף ודיווח למשרד הבריאות. -

 קשר שטוף ודיווח למשרד החקלאות. -

  

  

  טרינרית מוסדרות במספר חוקים, בין השאר כוללים חוקים אלה את :ופעולות היחידה הו

 פקודת העיריות (נוסח חדש). . 1

 .2015חוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו  . 2

 -תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל"ב   . 3

1971. 

 .1934 פקודת הכלבת . 4

 .1959 –תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד), התשי"ט  . 5

 -(החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט  תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) . 6

2009. 

 . 2010 - חוק עזר לערד (פיקוח על מכירת בשר ומוצריו), התש"ע . 7

 . 1998 - חוק עזר לערד (פיקוח על כלבים וחתולים), התשנ"ח . 8

  

  בחרתי השנה לקיים ביקורת בנושא.שנים מהביקורת האחרונה ביחידה,  7מאחר ועברו 
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 מטרות הביקורת .2

 בחינת תפעול תחנת ההסגר לכלבים בתחומי העירייה. . 1

 בחינת ניהול מערך הרישיונות לבעלי חיים. . 2

 ניתוח תלונות בנושא האחריות של היחידה הווטרינרית. . 3

 

 

  היקף הביקורת .3

הביקורת כללה בחינה של יישום הרפורמה בתחום והתנהלות שוטפת של המחלקה,  . 1

 בהתאם למטרות הביקורת לעיל.

 לא נכלל בהיקף הביקורת בחינת הפיקוח על עסקים המוכרים מזון מהחי. . 2

 לא נכלל בהיקף הביקורת נושא סירוס חתולי רחוב. . 3

 למשרדי הממשלה.לא נכלל בהיקף הביקורת בחינת הדיווחים השוטפים  . 4

 

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .4

  

 הביקורת כללה בין השאר :

  סקירת תקציב העירייה בתחום מחלקת התברואה בכלל והיחידה הווטרינרית בפרט. -

  בחינת הנתונים מתוכנת ניהול רישיונות בעלי חיים.  -

  בחינת הארכיון העירוני בנושא וטרינריה. -

 וטרינריה. בחינת אתר האינטרנט העירוני בנושא -

 . 106ניתוח תלונות תושבים בנושא האחריות של היחידה מנתוני תוכנת מוקד  -

 סיור בתחנת ההסגר לכלבים. -

  

  ראיונות עם :

 מנהל מחלקת התברואה. -מר שמואל אורן  . 1

 הוטרינרית עירונית. -ד"ר יאנה קורול  . 2

 הכלבנית העירונית.  -גברת טטיאנה שינקרנקו  . 3
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 עיקרי הממצאים .5

  

  בחינת תפעול תחנת ההסגר לכלבים בתחומי העירייה. – 1מטרת ביקורת מספר 

  

ממצא : בניגוד למוגדר באוגדן העיסוקים של משרד הפנים בנושא משרת הווטרינר,  5.1

בעיריית ערד לא מתקיימות כמעט כלל פעולות חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה 

 ובתחום הפיקוח על המזון.בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי החיים 

בשנים האחרונות לא בוצעה הסברה והסתפקנו בחלוקת עלוני הסבר על תגובת המבוקר : 

אופן טיפול במזון, מניעת מחלות והתנהגות מול בעלי חיים משוטטים. לא מן הנמנע 

שבתקופה הקרובה, יחד עם מחלקת החינוך, נגבש נוהל לכניסה למוסדות חינוך, על מנת 

 השתלמויות בנושאים וטרינריים.להעביר 

 

בניגוד למוגדר באוגדן העיסוקים של משרד הפנים בנושא משרת הווטרינר, בעיריית ערד  5.2

 לא קיימות תוכניות עבודה תקופתיות לעובדי המחלקה.

כוח האדם במדור וטרינריה מסתכם במשרה של כלבנית, משרה של :  תגובת המבוקר

חת הייחוד שלה ולכל אחת תוכנית עבודה המאפיינת מזכירה ומשרה של וטרינרית. לכל א

טרינרית תוכנית עבודה מוגדרת, כאשר פעמיים בשבוע מתבצעים ואת משימותיה. לו

ניתוחים במסגרת קול קורא "עיקור/סירוס חתולי רחוב", פעם בשבוע ביקורות בעסקים, 

כלבים. למזכירת   פעם בשבוע קבלת קהל, לטיפול בפניות תושבים ופעם בשבוע ביצוע חיסוני

המדור, בין יתר משימותיה, גם מענה לנושא הווטרינריה ואי אפשר לתחום בסידור עבודה, 

למעט יום א' המוקדש כולו לחיסונים. לגבי הכלבנית, קיימת תוכנית עבודה אחודה הכוללת 

  טיפול בכלבים. את אופי הטיפול הוטרינרית מעבירה אליה בהתאם לצרכים.

לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר מתארת את המצב המצוי, לעומת  התייחסות הביקורת

המצב  הרצוי המתואר באוגן העיסוקים של משרד הפנים, תוכנית עבודה מאפשרת ניטור 

  עמידה ביעדים ורמת הביצוע.  בדברומעקב למנהל, ולעובד משוב 

 

לי הסעדה על פי אוגדן העיסוקים של משרד הפנים חלק מתפקיד הווטרינר לפקח על מפע 5.3

המספקים ארוחות למוסדות חינוך ורווחה בעיר. לטענת היחידה הווטרינרית האחריות 

לתקינות המזון המסופק לצהרונים העירוניים היא של עובדות הצהרון, מאחר והמפעלי 

המזון אינם נמצאים בערד. לדעת הביקורת, לאור ייעוד המקצוע שהוא שמירה על בריאות 

המבוצע בעסקים המספקים אוכל לציבור, ראוי כי יבוצע פיקוח  הציבור, ובדומה לפיקוח

 גם על המזון המגיע לצהרונים.  

וטרינרית אין הרשאה לבדוק עסקים שאינם בתחום השיפוט של ערד ולתגובת המבוקר : 

ולכן לא ניתן לבדוק את המפעלים. כמו כן, אספקת המזון לצהרונים, ברחבי העיר ערד, 

נרית אלא באחריות המתנ"ס (מפעיל הצהרונים). על סמך חוות דעת וטריואינה באחריות ה
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של משרד הבריאות, על מקבל המזון חלה החובה לנהל יומן רישום ובין היתר: שעת קבלת 

  המזון, טמפרטורת המזון והתפריט.

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

ת מפורשת לביצוע בדיקות המזון בצהרונים העירוניים בערד, אך בממצא אין חובה חוקי

יש חובה חוקית לשמור על בריאות הציבור ולאור החשש לגבי איכות המזון המסופקת 

לילדים במוסדות, לדעת הביקורת ראוי שהיחידה המתמחה בנושא בעירייה, תבצע בקרות 

  על הנושא. 

 

תחנות הסגר, בעיריית ערד אין רכב ייעודי להובלת בניגוד לנוהל משרד החקלאות להפעלת   5.4

לנוהל. ככל ומתקבלת תלונה על חיות משוטטות, היחידה צרכה  76כלבים כמוגדר בסעיף 

 לאתר רכב פנוי מיחידות אחרות, לא תמיד קיים רכב זמין. 

  

 בחינת ניהול מערך הרישוי והחיסונים לבעלי חיים. -2מטרת ביקורת מספר 

 

בין הנתונים בדוחות שהפיקה תוכנת הניהול לגבי מספר בעלי החיים  נמצאה אי התאמה 5.5

המסורסים/מעוקרים, לבין הנתונים הלא מעובדים הקיימים במערכת כפי שהועברו 

 לביקורת.

 

מהשוואת הביקורת את ההכנסות הרשומות בספרים משירותי יחידת הווטרינריה בנושא  5.6

מות החיסונים והרישיונות שהונפקו לפי חיסונים ורישיונות לבעלי חיים, לבין מכפלת כ

נתוני המערכת, קיימים הפרשים של עשרות אלפי שקלים שלא נרשמו כהכנסות בספרי 

 העירייה. 

תפקיד המזכירה מסתכם בגביית האגרה ושתילת הנתונים. בסוף יום תגובת המבוקר : 

ת הגבייה הפעילות כל הכספים, הן בהמחאות והן במזומן, מועברים בהתאמה מול מחלק

  ובזה תם התפקיד. 

  

  

  

 ניתוח תלונות בנושא האחריות של היחידה הווטרינרית. - 3מטרת ביקורת מספר 

 

ממצא  : אין אפשרות בתוכנת המוקד להפיק דוח כולל תתי מיון לגבי מהות התלונה  5.7

בנושאי הווטרינריה, מכאן קיים קושי להפיק ניתוח מלא, לגבי סוגי התלונות וזמני 

 הן. הטיפול ב

תתי קטגוריות שבהן ניתן למצוא מענה לכל  17וטרינרית ישנן ולדעת התגובת המבוקר : 

  פנייה במוקד העירוני.
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התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא. לא ניתן 

 להפיק ניתוח מלא כאמור בממצא, ובפועל לא הוצגו דוחות כאלה בפני הביקורת. 

 

מכלל התלונות בנושאי ווטרינריה  50%-40%שיעור התלונות על שוטטות בעלי חיים הינו  5.8

בשנה. אמנת השירות של העירייה המגדירה זמן תגובה לפניה למוקד בנושא שוטטות 

שעות ורק בשעות העבודה. לדעת הביקורת תגובה לא יעילה  4מגדירה הגעת ניידת תוך 

תלונות בנושא  493 2018מכלל התלונות (בשנת לאור מהותיות שיעור נושא השוטטות 

 לכידות של בעלי חיים). 218שוטטות, בפועל התבצעו 

שעות, אך בפועל  4 -נכון להיום, המענה אומנם מוגדר במסגרת עבודה לתגובת המבוקר : 

מבוצעות לכידות  –המענה ניתן לפרק זמן קצר יותר של פחות מחצי שעה. לגבי לכידה 

כן, המוקד נותן מענה, לכלבים משוטטים, -ע בשעות אחה"צ. כמויזומות פעם בשבו

  באמצעות קריאות פתע.

  

במקרים של תלונות תושבים על מטרדים בגין בעלי חיים, לא מאפשר חוק העזר הקיים  5.9

לפי פרשנות העירייה, לווטרינרית להתערב ככל שבעלי החיים מוחזקים בתנאי מחייה 

מטרדים לא מקבלות פתרון. בקשת היחידה לשנות את נאותים, מכאן פניות רבות בנושאי  

, כך שבין השאר יספק סמכות לפתור מקרים כאמור, טרם 2011חוק העזר העירוני משנת 

 מומשה.

 חוק העזר נמצא בהליך חקיקה.תגובת המבוקר : 
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 פרוט הממצאים .6

  

 – 1מטרת ביקורת מספר  6.1

  בתחומי העירייה.בחינת תפעול תחנת ההסגר לכלבים 

 

 כללי 6.1.1

  

  מתוך אתר האינטרנט העירוני : 

    שירותים וטרינריים

חיסונים  1,300 -המדור מבצע מדי שנה כ  המדור הווטרינרי אחראי לפיקוח הכלבת בתחום ערד.

    מסך כל חייבי החיסון בעיר.  80%-75% –נגד כלבת לכלבים וחתולים. כמות זו מהווה כ 

על מנת לשפר את הפיקוח על חיסוני הכלבת ועל שוטטות הכלבים, אושר על ידי הממשלה חוק חדש, 

ומאפשר זיהוי חד ערכי של בעלי המחייב סימון אלקטרוני לכל הכלבים. הסימון הינו חד פעמי 

החיים המשוטטים, גם ללא לכידתם הפיזית. כמו כן מאפשר הסימון זיהוי בעלי חיים גנובים או 

₪, ומתעדכן בהתאם להנחיות משרד  62אבודים, והחזרתם לבעליהם. הסימון מתבצע בעלות של 

  וב הכלבים בערד). כלבים (ר 1,400 –עד היום סומנו בסימון אלקטרוני בערד, כ  החקלאות.

המדור אחראי על ביצוע הסגרי כלבת של כלבים נושכים, בהתאם לדיווחי התושבים או משרד 

ימים,  10הבריאות. הכלבים הנושכים מובלים לתחנת ההסגר העירונית לתקופת הסגר של 

  על ידי בעלי הכלב הנושך.   ₪ 295הממומנת בסך של 

תה בהתאם להנחיות השירותים הווטרינריים, ואושרה למדור הווטרינרי כלבייה חדישה אשר נבנ

על ידם כתחנת הסגר רשמית לכלבת. הכלבייה העירונית עובדת בתיאום עם עמותת "ערד לחי", 

עמותה מקומית למען בעלי החיים לעידוד אימוץ כלבים עזובים העוזרת גם באחזקת 

ור הניקיון וההדברה, תחת אחזקת הכלבים בכלבייה והטיפול בהם הנם באחריות מד  הכלבייה.

עובדי המדור והרופא הווטרינר עוברים חיסון  פיקוח הרופא הווטרינר ובשילוב עם אנשי העמותה.

תקופתי נגד כלבת, כאמצעי מניעה הנובע מן הצורך לבוא במגע ישיר ותכוף עם בעלי חיים 

     משוטטים.

ן מן החי המוכנס לעיר לשם הצגתו על פי החוק, חייבת העירייה בבדיקה קבועה ושוטפת של כל מזו

או מכירתו. בדיקה זו הקרויה "בדיקת משנה", מתבצעת על ידי הרופא הווטרינר או על ידי מפקח 

וטרינרי העובד תחת פיקוחו. כל ספקי המזון חייבים להגיע לתחנת הבדיקות, להציג ולהחתים את 

על הסחורה שבו לביקורת  האישור הווטרינרי המלווה את המשלוח, ולהציג את רכב האספקה

תברואית. תחנה זו פועלת במקביל לשעות העבודה הנהוגות בעירייה. הפעילות מתבצעת על ידי אחת 
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ממזכירות המחלקה אשר עברה השתלמות מתאימה ופעילותה מגובה על ידי מפקחי מדור הפיקוח 

 15 - 10 -ם של כ והווטרינר העירוני. במסגרת עבודתה, מבצעת המפקחת ביקורות יומיות ורישו

משאיות אספקה, וביקורות תקופתיות בבתי העסק, על מנת לוודא ניהולם ואחזקתם בתנאים 

  תברואיים נאותים. 

במקרי הצורך, נעשות על ידי הרופא הווטרינר החרמות מזון אשר אינו מוחזק בצורה נאותה או 

מבתי העסק. הבשר או  כאשר אינו ראוי למאכל אדם. ההחרמה נעשית הן ממשאיות האספקה והן

השלכה לפח האשפה לאחר הסרת האריזות,  –המוצרים המוחרמים, מושמדים באמצעים שונים 

שפיכת אקונומיקה או ליזול על הסחורה, השלכה ישירות לרכב הדחס או הובלה לקבורה באתר 

   הפסולת.

  סוף ציטוט מאתר האינטרנט של העירייה.

  

, במסגרתו 2015גנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו נכנס לתוקף חוק הה 1/3/2016בתאריך 

  נוסף פרק הסדרת הפיקוח הווטרינרי.

  בחוק נקבע כי בתום תקופת מעבר של ארבע שנים יבוצעו השינויים הבאים :

מערך בדיקות המשנה ישונה, לא יערכו בדיקות ברשויות של משאיות המובילות מזון מן  . 1

 החי.

 ארצית, אשר תנחה את הרשויות המקומיות .תוקם רשות פיקוח  . 2

 תיקבע חלוקת תפקידים וסמכויות בין משרד החקלאות למשרד הבריאות. . 3

, לבחינת המשמעויות לנושא הסדרת 6/1/2016בישיבה בנושא אצל מנכ"ל העירייה ערד, מתאריך 

ינרית הפיקוח הווטרינרי, סוכם כי בשש השנים הבאות לא צפוי שינוי מהותי בפעילות הווטר

  העירונית.

לבצע בדיקות  2017בפועל, נושא בדיקות המשנה הופסק והעירייה לא נדרשה כבר מחודש מרץ 

  במשאיות המובילות מזון מן החי לעסקים בתחומי העירייה ולמלונות ים המלח.  

  

ממצא : אתר האינטרנט של העירייה מפרט את תפקידי המדור הווטרינרי אינו  -

 העירייה לא מבצעת בדיקות משנה למזון מן החי ,באתר מעודכן, בניגוד למצוין

במשאיות תובלה של מזון לעסקים העירוניים ולבתי המלון של ים המלח, מזה 

 כשנתיים. 
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במהלך שנת הנושא מטופל ע"י יחידת המחשוב ויבוא לידי ביטוי תגובת המבוקר : 

2019. 

ה בנושא המדור המלצה : מומלץ לעדכן את המפורט באתר האינטרנט של העיריי -

הווטרינרי, למחוק את פרק בדיקות המשנה למזון מן החי במשאיות תובלת מזון 

 שאינו מנוהל כבר על ידי העירייה. ולעדכן נושאים נוספים שהתשתנו.

  

 ,טרינריים הואווהשירותים המפרט את הנושא נוסף שאינו מעודכן באתר האינטרנט העירוני 

ה לתפעל את תחנת ההסגר וללכוד כלבים ישהעירייה מעסיקה כלבנית במשרה מלאה שתפקיד

  וחתולים משוטטים.

  

  

  

  

 מבנה ארגוני יחידת הווטרינריה  6.1.2

  

  היחידה הווטרינרית , נמצאת באחריות מחלקת התברואה של העירייה.

  

  :  תיאור המבנה הארגוני

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

 מנהל מחלקת תברואה  

  

 ווטרינרית עירונית       

        

 מזכירה          

  

 פקחים (כלבים, קנסות)        
        

 כלבנית ולוכדת בעלי חיים       
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 סעיף העיריה סימן א': מינוי עובדים ופיטוריהם  -פרק תשיעי: עובדי,  פקודת העיריות [נוסח חדש]ב

  נקבע בין השאר :. מינוי פקידים 167

(ביקורת בנושא   , ורופא וטרינר...יה  ימועצה רשאית, ולפי דרישת הממונה חייבת, למנות לעיר  )א(

 , בפרק2011במסגרת דוח מבקר העירייה לשנת  בוצעההליך קליטת הווטרינרית העירונית 

 העוסק ברישוי עסקים).

  

  

  

  ) בנושא משרת וטרינר 2016פרוט מאוגדן העיסוקים של משרד הפנים (מעודכן לסוף שנת 

  

  ייעוד :

פיקוח על בעלי חיים ומזון מן החי, לצורך שמירת בריאות הציבור מניעת מטרדים והפצת מחלות, 

לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של ומניעת צער בעלי חיים בתחומי הרשות ובסביבתה, בכפוף 

הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטוריים בתחום (משרד הפנים, משרד הבריאות, 

  משרד  החקלאות, הגנת הסביבה והרשות המקומית).

  

  תחומי אחריות :

 ניהול היחידה הווטרינרית. . 1

 ברשות המקומית.פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ואחזקת בעלי חיים  . 2

פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות המקומית (מכירה, שיווק, החזקה,  . 3

 הובלה, אכסון וייצור).

חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי החיים ובתחום  . 4

 הפיקוח על המזון.

 פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטמעתו. . 5

פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור בתיאום עם משרד   ביצוע . 6

 הבריאות ועם משרד החקלאות.

  קידום החקיקה הווטרינרית בתחום הרשות המקומית. . 7

  

ממצא : בניגוד למוגדר באוגדן העיסוקים של משרד הפנים בנושא משרת הווטרינר,  -

פעולות חינוך והסברה ופעילויות למען בעיריית ערד לא מתקיימות כמעט כלל 

 הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי החיים ובתחום הפיקוח על המזון.

בשנים האחרונות לא בוצעה הסברה והסתפקנו בחלוקת עלוני הסבר תגובת המבוקר :  

על אופן טיפול במזון, מניעת מחלות והתנהגות מול בעלי חיים משוטטים. לא מן הנמנע 

הקרובה, יחד עם מחלקת החינוך, נגבש נוהל לכניסה למוסדות חינוך, על  שבתקופה

 מנת להעביר השתלמויות בנושאים וטרינריים.
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המלצה : מומלץ לקיים פעולות חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום  -

הפיקוח וההגנה על בעלי החיים ובתחום הפיקוח על המזון, בהתאם להגדרות ניהול 

 רינרית באוגדן העיסוקים של משרד הפנים.המחלקה הווט

  

  

  באוגדן העיסוקים קיים פרוט לגבי הפעולות הדרושות בנושא חינוך והסברה :

קידום מודעות והסברה לבעלי עסקים ברשות ולתושבים בנושאים הנוגעים לבעלי חיים ומזון   .א

 מהחי.

 מוסדות עירוניים.קידום החינוך בנושא התנהגות אל בעלי חיים במסגרת מוסדות החינוך ו  .ב

קידום המודעות לטיפול נאות בבעלי חיים ולחובות הכרוכות בכך, לרבות חיסונים, סימון   .ג

 בשבב אלקטרוני והאכלה.

  ניהול קשר רציף עם עמותות הפועלות למען בעלי חיים, כגון ארגון ימי אימוץ.    .ד

  

  

  

  

  

 התנהלות יחידת הווטרינריה בכלל ותחנת ההסגר בפרט  6.1.3

  

  מתוך אוגדן העיסוקים של משרד הפנים בנושא משרת וטרינר:

  

  פירוט הביצועים והמשימות העיקריות , כנגזר מתחומי האחריות :

 היחידה הווטרינרית.ניהול  . 1

תכנון תוכניות עבודה תקופתיות לעובדי המחלקה, תדרוך עובדי המחלקה ופיקוח על   .א

 ביצוע התוכנית.

ייעוץ להנהלת הרשות המקומית בתחום בריאות הציבור ובנושאים ווטרינריים   .ב

לדוגמא : הכנת מכרזים, פיקוח על מפעלי הסעדה המספקים ארוחות למוסדות חינוך 

 ר, הכנת תוכניות מל"ח, הקמת פארקים לכלבים וכד'.ורווחה בעי

הפקת דוחות חודשיים ותקופתיים נוספים למשרדי הממשלה לפי סמכותם ולהנהלת   .ג

 הרשות.

 

ממצא : בניגוד למוגדר באוגדן העיסוקים של משרד הפנים בנושא משרת הווטרינר,  -

 בעיריית ערד לא קיימות תוכניות עבודה תקופתיות לעובדי המחלקה.

כוח האדם במדור וטרינריה מסתכם במשרה של כלבנית, משרה של :  תגובת המבוקר

מזכירה ומשרה של וטרינרית. לכל אחת הייחוד שלה ולכל אחת תוכנית עבודה 

טרינרית תוכנית עבודה מוגדרת, כאשר פעמיים בשבוע והמאפיינת את משימותיה. לו
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ולי רחוב", פעם בשבוע מתבצעים ניתוחים במסגרת קול קורא "עיקור/סירוס חת

ביקורות בעסקים, פעם בשבוע קבלת קהל, לטיפול בפניות תושבים ופעם בשבוע ביצוע 

חיסוני כלבים. למזכירת המדור, בין יתר משימותיה, גם מענה לנושא הווטרינריה ואי 

אפשר לתחום בסידור עבודה, למעט יום א' המוקדש כולו לחיסונים. לגבי הכלבנית, 

עבודה אחודה הכוללת טיפול בכלבים. את אופי הטיפול הוטרינרית  קיימת תוכנית

  מעבירה אליה בהתאם לצרכים.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר מתארת את המצב המצוי, 

לעומת המצב  הרצוי המתואר באוגן העיסוקים של משרד הפנים, תוכנית עבודה 

 עמידה ביעדים ורמת הביצוע.  בדברב עובד משוולמאפשרת ניטור ומעקב למנהל, 

 

המלצה : מומלץ לקיים תוכניות עבודה תקופתיות לעובדי המחלקה, בהתאם  -

 להגדרות ניהול המחלקה הווטרינרית באוגדן העיסוקים של משרד הפנים.

  

  

לאור תלונות של הורי ילדים,  לגבי איכות האוכל המסופק בצהרונים המנוהלים על ידי המתנ"ס 

בהסכם הפעלה עם העירייה, במתקני העירייה (ארוחות חמות הכוללות מזון מן החי), נטען על ידי 

  היחידה הווטרינרית כי האחריות היא של המתנ"ס ושל הסייעות ולא של המחלקה. 

עיסוקים כאמור לעיל, חלק מתפקיד הווטרינר הוא פיקוח על מפעלי הסעדה כמוגדר באוגדן ה

  המספקים ארוחות למוסדות חינוך ורווחה בעיר. 

מאחר ומפעלי ההסעדה אינם פועלים בעיר, לדעת הביקורת לעירייה וליחידה הווטרינרית יש 

אחריות לטיב האוכל המסופק לילדים במערכת החינוך, בדומה לאחריות של בחינת עסקים ברחבי 

  העיר המוכרים מזון מן החי. 

  

על  ממצא : על פי אוגדן העיסוקים של משרד הפנים חלק מתפקיד הווטרינר לפקח -

מפעלי הסעדה המספקים ארוחות למוסדות חינוך ורווחה בעיר. לטענת היחידה 

הווטרינרית האחריות לתקינות המזון המסופק לצהרונים העירוניים היא של עובדות 

הצהרון, מאחר והמפעלי המזון אינם נמצאים בערד. לדעת הביקורת, לאור ייעוד 

לפיקוח המבוצע בעסקים  המקצוע שהוא שמירה על בריאות הציבור, ובדומה 

 המספקים אוכל לציבור, ראוי כי יבוצע פיקוח גם על המזון המגיע לצהרונים.  

וטרינרית אין הרשאה לבדוק עסקים שאינם בתחום השיפוט של ולתגובת המבוקר : 

ערד ולכן לא ניתן לבדוק את המפעלים. כמו כן, אספקת המזון לצהרונים, ברחבי העיר 

וטרינרית אלא באחריות המתנ"ס (מפעיל הצהרונים). על סמך וה ערד, אינה באחריות

חוות דעת של משרד הבריאות, על מקבל המזון חלה החובה לנהל יומן רישום ובין 

  היתר: שעת קבלת המזון, טמפרטורת המזון והתפריט.

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

בה חוקית מפורשת לביצוע בדיקות המזון בצהרונים העירוניים כאמור בממצא אין חו

בערד, אך יש חובה חוקית לשמור על בריאות הציבור ולאור החשש לגבי איכות המזון 
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המסופקת לילדים במוסדות, לדעת הביקורת ראוי שהיחידה המתמחה בנושא 

 בעירייה, תבצע בקרות על הנושא. 

 

ופיקוח על הארוחות למוסדות חינוך ורווחה  המלצה : מומלץ לקיים תוכנית ניטור -

בעיר, נושא המתאים לייעוד המקצועי של הווטרינר העירוני שהוא שמירה על 

 בריאות הציבור.

  

 

 פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ואחזקת בעלי חיים ברשות המקומית. . 2

 יים.ביצוע פעולות כלכליות למניעת מחלות המועברות על ידי בעלי ח  .א

 ביצוע פעולות לפי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים ולפי פקודת הכלבת.  .ב

תפעול תחנת הסגר לכלבים משוטטים ("מאורות בידוד") בהתאם לחקיקה ונוהל  -

 כלביות רשות.

 וידוא העברת כלבים נושכים להסגר בהתאם להוראות הפקודה. -

 קבלת בעלי חיים וטיפול שגרתי בהם במהלך שהותם בהסגר. -

 ל רפואי בבעלי חיים חולים/פצועים בתחנת ההסגר.טיפו -

 ביצוע תצפית כלבת. -

 שחרור בעלי חיים מתחנת ההסגר ודיווח למשרד הבריאות ולמרכז הרישום. -

  

  

  

  

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

  , החוק מגדיר בין השאר : 1998 -וחתולים), התשנ"ח

 :הסגרת כלב למאורות 
ה ישיון שניתן לו בוטל, ימסור את הכלב למאורות העיריישיון או שהריבעל כלב שהמנהל סירב ליתן לו ר )א(   

 ימים מקבלת ההודעה על הסירוב או הביטול. 4או למאורות כפי שיורה לו המנהל, תוך 

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

יה או למאורות שיורה המנהל; יבסימון אלקטרוני, יתפסהו שוטר או מפקח וימסרהו למאורות העיר  

 אם אי אפשר לתפסו, רשאי שוטר או מפקח להשמיד את הכלב.  

ה או ישיון, ועל הסגרתו למאורות העירייאי הרהמנהל רשאי להורות על תפיסת כלב, שלא קוימו לגביו תנ )ג(

 למאורה אחרת, על פי החלטתו.  

שיון, הכלב חוסן וסומן בסימון יהוסגר כלב למאורות, הוא לא יוחזר לבעלו, אלא אם כן הוצא לגביו ר )ד(

 .יה כל האגרותיאלקטרוני, ושולמו לקופת העיר  

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

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

  (ד).10יה אגרות כאמור בסעיף ילקופת העיר  
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  השמדת כלב שהוסגר

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

 את הכלב לאחר או להורות על השמדתו.

, ולהורות על מסירתו או השמדתו ליוהוסגר כלב למאורות, רשאי המנהל לסרב לבקשת בעלו להחזירו א )ב(

 בדבר הסירוב כאמור.ימים מיום מסירת ההודעה לבעל הכלב  14תוך   

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

   שהכלב הוא בעל ערך או לקצרן מטעמים של סכנה לבריאות הציבור.   

  נשיכה
  שעות מעת היוודע לו הדבר, דברים אלה: 24(א)  נשך כלב או חתול אדם, יעשה בעל הכלב או החתול, תוך       

  יודיע על כך למנהל; )1( 

יה או למאורות כפי שיורה ין, לבידוד למאורות העירייביא את הכלב או החתול, לפי העני )2( 

  ימים. 10המנהל, למשך 

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

יה או למאורות שיורה ישעות, וימסרם לבידוד למאורות העיר 24הכלבת, יודיע בעלו על כך למנהל, תוך   

  המנהל.  

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

  החתול לבידוד.  

  

  

  

  

  

  להלן ציטוט מהדוח : 2011נושא תחנת ההסגר העירונית נבחן בדוח מבקר העירייה לשנת 

  

  בחינת תפעול תחנת ההסגר לכלבים בתחום העירייה.

  

תחנת ההסגר לבעלי חיים בתחומי העירייה, ממוקמת באזור התעשייה בסמוך למחסני 

  שנה.  20 -מחלקת התברואה. המבנה הוא מבנה בבניה קלה , שהוקם לפני יותר מ
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  תאי הסגר לכלבים וכן כלוב מאולתר אחד לחתול.  12בתחנה 

כלבים/חתולים החשודים כמתואר בפרק הקודם, התחנה נועדה לאפשר תצפית על 

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

  העירייה).

  התחנה נותנת שירותים גם למועצה אזורית תמר.

העירייה בחרה שלא להצטרף לקולות קוראים של משרד החקלאות בשנים האחרונות 

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

בדרישת השתתפות העירייה בפרויקט וכן מהסיבה כי תנאי סף להשתתפות היה שקיים 

  .75%בעירייה וטרינר עירוני באחוז משרה מעל  

  

  כיום המבנה לא עומד בהגדרות התקנות העוסקות בנושא :

  

, לתחנת ההסגר אין אישור ממנהל השירותים 3מבחינת פקודת הכלבת סעיף 

  טרינריים.הו

  

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

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

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

  

  

  

  

  

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

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

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

  בחיות כנדרש. התנאים להחזקת חתולים, וכן אין מקום לטיפול

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

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

 פר כלבים בכלוב, בגין העומס הקיים.זאת לאור ההכרח לשכן מס

 

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

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

 

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

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

 המינימליים הנדרשים.

  

 

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

גופנית לפחות פעמיים  ,לא מתקיימת פעילות2009 –לצרכים חקלאיים), תשס"ט 

 דקות. 30-ביום ולפחות ל

 

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

 , לא נבנה מקום לטיפול בבעלי החיים במתקן.2009 –לצרכים חקלאיים), תשס"ט 
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לי כלבים מצב התחנה גורם לכך שהכלבים הנכלאים בתחנה נדבקים במחלות עור שונות, בע

שאוספים את הכלבים מהמקום נאלצים לקחת אותם לטיפול, על מנת שיחלימו מהמחלות שנדבקו 

  בהן בתחנה.

  

  נערכה ביקורת פתע של משרד החקלאות בתחנת ההסגר העירונית. 15/1/12בתאריך 

  הם : 30/1/12הממצאים שעלו בביקורת כפי שהועברו לעירייה בתאריך 

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

 הווטרינרית העירונית).

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

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

  

  2011סוף ציטוט מדוח המבקר לשנת 

  

  

  טופלו. 2011ההסגר העירונית ורוב הממצאים מדוח שופצה תחנת  2017במהלך שנת 

  

בטווח העתידי הקרוב מתוכננת בניית מבנה בצמוד לכלבייה הכולל משרדים ומרפאות, על מנת 

  לאפשר טיפול בזמן אמת בתנאים אופטימליים.

  

  כמו כן ממתינים לקול קורא ומימון ממשלתי, להגדלת תאי הבידוד בתחנה (לא צפוי בזמן הקרוב).

  

  .2028הוצא רישיון עסק לעיריית ערד לתחנה לתצפית כלבת, הרישיון עד לשנת    15/5/2018תאריך  ב

  

  

  

  

  תמונות של הכלבייה לאחר השיפוץ : 
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תוספת מתחם חיצוני מגודר הצמוד לתאים , המאפשר הוצאת הכלבים מהתאים לפעילות גופנית 

  במשך היום.

  

שרות להוציא את הכלבים לשטח המגודר הצמוד נושא הצפיפות עדיין קיים, אך מאחר ויש אפ

לדעת הווטרינרית העירונית, הבעיה פחות חמורה מבעבר (עדיין קיימת הערה בנושא בביקורת 

  משרד החקלאות במתחם, ראה בהמשך הדוח):
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 2013משרד החקלאות ופיתוח הכפר השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, הגדיר במהלך שנת  

וכמאורת רשות לפי חוק הסדרת  1964נוהל הפעלת כלביות כמאורות בידוד לפי פקודת הכלבת, 

  . 2002הפיקוח על כלבים, התשס"ג 

  

ומותאמת לצרכים בימנו, מטרת הנוהל היא לשפר ולעגן את פעילות הכלביות הנ"ל בצורה אחידה 

  בכל הרשויות, בכל רחבי הארץ, במרכז ובפריפריה כאחד.

  

בין השאר הנוהל מגדיר כי בכל כלבייה רשותית יועסק כלבן במשרה מלאה, שתפקידו לטפל בבעלי 

  החיים שבכלבייה. כמו כן מוגדרים התנאים הפיזיים הנדרשים בכלבייה.

  

  

  ים למאורות הבידוד מגדיר : רכב להובלת בעלי חי –לנוהל  76סעיף 
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  ברכב המשמש להובלת כלבים לכלבייה הרשותית יתקיימו בין השאר התנאים הבאים : 

ברכב כלובים או תאים המחוברים לרצפתו או לדפנותיו באופן שאינו מאפשר את תזוזתם בעת   .א

 הנסיעה.

 אין בתאים בליטות העלולות לפגוע בעלי חיים.  .ב

להובלת כלבים לכלבייה כשהוא קשור ואינו מצוי בתא או כלוב אין להוביל כלב ברכב המשמש    .ג

 מתאים.

  

ליחידת הווטרינריה אין רכב ייעודי להובלת בעלי חיים, ככל שהצורך עולה (כאמור בהמשך הדוח, 

יש מאות תלונות על בעלי חיים משוטטים בשנה, דבר המצריך יציאה עם רכב ללכידת בעל החיים), 

בעלי רכבים אחרים במחלקת התברואה לבקש שימוש ברכב לצורך לכידה, על נציג היחידה לפנות ל

  דבר שלעיתים לא מסתייע. 

כמו כן, הווטרינרית נמנעת משינוע בעלי חיים בימי קיץ חמים מאחר וברכבים הקיימים במחלקה, 

  אין אוורור מתאים בתא בו מוחזק בעל החיים. 

  

ות הסגר, בעיריית ערד אין רכב ממצא : בניגוד לנוהל משרד החקלאות להפעלת תחנ -

לנוהל. ככל ומתקבלת תלונה על חיות  76ייעודי להובלת כלבים כמוגדר בסעיף 

 משוטטות, היחידה צרכה לאתר רכב פנוי מיחידות אחרות, לא תמיד קיים רכב זמין. 

 

המלצה : מומלץ לרכוש/להתאים רכב עירוני להובלת כלבים, כמוגדר בנוהל משרד  -

החקלאות, שיהיה בשימוש שוטף של היחידה הווטרינרית, על מנת לאפשר מענה 

  ראוי לתלונות על חיות משוטטות ולצרכי היחידה.

  

  

השירותים הווטרינריים ובריאות  –התקיימה ביקורת של משרד החקלאות  16/10/2018בתאריך 

ותה במתחם, והערכת המקנה, בתחנת ההסגר בערד. הביקורת בחנה את המבנה ואת הפעילות בכלל

  הביקורת היא כי אלה מניחים את הדעת תחת ההנחיות לביצוע פעולות מתקנות הבאות : 

 הקטנת צפיפות בעלי החיים. . 1

 הקמת גדר היקפית תקינה. . 2

 הוספת אזעקה. . 3

  הוספת שילוט בכניסה עם מספר טלפון לחירום. . 4

  

  נושאים שנמצאו תקינים : 

 יומנים, דיווחים, עבודה על פי הנוהל).פיקוח ווטרינרי (כח אדם, נוהל  . 1

 טיפול ווטרינרי (חיסונים כולל כלבת, טיפול בפציעות ומחלות). . 2

 מתקן מרפאה. . 3

 ציוד. . 4
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 ניקיון במתחם. . 5

 .תפעול הכלבייה (כח אדם, הכשרות מתאימות, הקפי משרה) . 6

 מצב בריאותי של הכלבים במתחם. . 7

 טיפול בשבתות וחגים (טיפול והאכלת בעלי החיים). . 8

 לות גופנית.פעי . 9

 מתחם ותאים (למעט צפיפות). . 10

 בידוד כלב שנשך. . 11

 מעקב ורישום בעלי חיים. . 12

 הדברה. . 13

 גדר וחצר (למעט גדר היקפית, שילוט, נעילה). . 14

 רכב ייעודי. . 15

  

  

בבדיקת הביקורת לא נמצאו ממצאים מהותיים בנושא הפעלת תחנת ההסגר, כאמור רוב הליקויים 

בנושא תוקנו. וחלקם יתוקנו עם הקמת מבנה נוסף, כולל  2011שעלו בדוח מבקר העירייה לשנת 

  משרדים ומרפאה (הפרויקט בשלבים מתקדמים לקראת ביצוע).

  

  

  פרוט נתוני המחלקה בנושא כלבים שנלכדו, והסגרים שבוצעו בשנים האחרונות: 

  
  הסגרים  כלבים שנלכדו  שנה/נתון

  21  לא קיים רישום  2016

2017  130  14  

2018  218  14  

  
  

  

  

   



  ת ערדרייעי

  2018 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

219 

 

  נתונים חשבונאיים 6.1.4

  

  :2015-2018להלן נתונים מתוך מערכת הניהול הכספי של העירייה לשנים 

       הכנסות

 2015 2016 2017 2018  שם סעיף  כרטיס/שנה 

 חיסוני כלבת  1214200220
  

143,499  
  

146,175  
  

159,473  
  

161,487  

 ריבית חיסוני כלבים  1214200221
           

28  
           

58  
           

24  
           

40  

1214200290 
אגרת בדיקות משנה  

 הכנסות עצמיות 
      

1,007  
      

8,243  
  

292,284  
    

28,392  

 אגרת בדיקות משנה   1214200990
  

136,323  
    

84,486  
  

118,335  
    

48,220  

   -             ועיקור הכנסות סרוס  1214201990
    

50,000  
    

50,024    

 חיסוני כלבת ש.ק.  1214220220
      

1,342  
           

97  
      

1,022  
         

498  

1214220221 
ריבית חיסוני כלבת  

 ש.ק. 
           

57  
           

16  
           

15  
           

23  

 בכלביה אגרת שימוש  1214300290
    

10,261  
      

5,701  
      

6,294  
      

6,496  

   סה"כ 

  

292,517  

  

294,776  

  

627,471  

  

245,156  
  

  

נראה כי הכנסות מחיסוני כלבת נמצאות במגמת ירידה לאורך השנים, נושא הכנסות מבדיקות 

 2017,2018(בשנים  2017משנה אינו רלוונטי לאור השינוי בחוק ואי קיום הבדיקות החל משנת 

  הועברו הכנסות על פי מפתח חלוקה של השלטון המקומי). 

  

       הוצאות 

 2015 2016 2017 2018  שם סעיף  כרטיס/שנה 

 שכר 1714200110
  
485,604  

  
488,699  

  
411,900  

  
354,313  

 כלבת חיסונים  1714301720
    
30,169  

    
40,127  

    
35,069  

    
29,984  

 מבצע סרוס ועיקור   1714302720
    
10,926  

    
41,496  

    
31,927  

    
13,381  

 כלבת מזון  1714309720
    
28,133  

    
26,314  

    
20,748  

    
19,415  

   סה"כ 

  

554,832  

  

596,636  

  

499,644  

  

417,093  
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בחינת ניהול מערך הרישוי  -2מטרת ביקורת מספר    6.2

 והחיסונים לבעלי חיים.

  

  

 כללי  6.2.1

  

מערך הרישיונות מנוהל על ידי תוכנה ייעודית, בה לכל בעל חיים יש כרטיס, ובאמצעותה מנהלים 

  את מערך החיסונים והרישיונות. 

  

  חובת חיסון ורישוי בעלי חיים מעוגנת בחוקים שונים, בין השאר : 

  .1934פקודת הכלבת, 

  .2002-חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג

  .2005 –ח על כלבים, התשס"ה תקנות להסדרת הפיקו

  .2009-תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(החזקה שלא לצרכים חקלאיים), התשס"ט

  

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

  , החוק מגדיר בין השאר : 1998 -וחתולים), התשנ"ח

  הגדרות

 
 ה;ייה מינתה לרופא הווטרינר של העיריימי שמועצת העיר- "המנהל"   

 יה;ימלונה, כלוב, מקום או מיתקן שקבע המנהל להחזקת כלבים בידי העיר- "מאורות"   

 ין חוק עזר זה;יה מינה למפקח לענימי שראש העירי- "מפקח"   

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

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

נאי או בתשלום, וכן תעבורה שלציבור יש אותה שעה זכות או רשות גישה אליהם או מעבר דרכם, ללא ת  

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

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

 צורכיהם;  

 ה.ישיון להחזקת כלב או חתול בתחום העירייר- שיון" י"ר  

  חובת סימון ורישוי  

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

 שיון, כולל סימונו האלקטרוני, ואל צוואר הכלב קשורה לוחית מספר.יהר      

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

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

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

  ימים. 30על   

  שיון, חיסון או סימון אלקטרוני.יונה ר(ג) החזקת כלב או חתול עד גיל שלושה חודשים אינה טע

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

  יה, מגיל שלושה חודשים ואילך.ישיון להחזקת הכלב או החתול בתחום העיריר  
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 קבלת רשיון
שיון להחזקת כלב או חתול, יינתן למבקש לאחר בדיקה וטרינרית של הכלב או החתול, חיסונו, סימונו יר )א(  

  (א).4האלקטרוני ותשלום האגרה כאמור בסעיף       

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

וחזק; ורשאי הוא להורות בדבר בדיקת הכלב או החתול בידי רופא וטרינר, מתן טיפול לכלב או ובידי מי י      

  לחתול בתנאים ובמועדים שיקבע ומתן חיסון נגד מחלת הכלבת.      

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

 הבאים:  

 הכלב הוא בעל מזג פראי; )1(

 טחון הציבור;יהכלב מהווה סכנה לב )2(

 הכלב מקים רעש שהוא מטרד לשכנים; )3(

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

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

שעות   24יה הורתה, תוך  ייה או למאורה שהעיריהכלב או החתול נשך אדם ולא הוסגר למאורות העיר  )6(

  מעת הנשיכה;

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

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

  לבצעו;

 ) הכלב משוטט באורח חופשי ברשות הרבים;9(

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

תנאי הרשיון על אף שהמנהל ) בעל הכלב או החתול לא קיים הוראה מהוראות חוק עזר זה או תנאי מ11(

 היתרה בו שיקיימו.

  שנים ומעלה. 18שיון תוגש בידי מי שגילו יבקשה לקבלת ר )ד(

 שיון יהא לשנה אחת מיום הוצאתו.יתוקפו של ר )ה(

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

 ימים מיום השינוי. 30העברתו לאחר, תוך   

 יה.ישיון לפי סעיף זה, לא תוחזרנה לבעל הכלב או החתול האגרות ששולמו לעיריבוטל ר )ז(

חתולים שבהחזקת אדם אחד, אם מהווים מטרד, מפגע המנהל רשאי להגביל את מספר הכלבים או ה )ח(

 תברואי או סיכון לציבור.  

  

  

) בנושא האחריות והתכנים של משרת 2016אוגדן העיסוקים של משרד הפנים (מעודכן לסוף שנת 

  וטרינר, מפרט בין השאר : 

 

 פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ואחזקת בעלי חיים ברשות המקומית.

 ביצוע פעולות לפי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים ולפי פקודת הכלבת.

 מתן רישיונות כלבים, החלטה על קביעת תנאים ברישיונות וביטול רישיונות. -

 סימן כלבים בשבב. -
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דיווח למרכז הרישום אודות סימון הכלבים, מתן או ביטול רישיון והתנהגות תוקפנית  -

 של כלב.

ומחסנים מורשים לגבי סימון וחיסון כלבים שבכתובת הבעלים קבלת דיווח מסמנים  -

היא בתחום הרשות, העברת דיווח למרכז הארצי לרישום כלבים לפי החוק והתקנות, 

פיקוח על תדירות ואמינות הדיווח על הטלת הקנסות המנהליים בהתאם לחוק 

 ולתקנות.

 ונם.רישום וניהול של כרטסת מעקב אחר כלבים ברשות המקומית וחיס -

 ביצוע חיסונים לכלבים בתחומי הרשות המקומית. -

  

 

  

  

 

 פיקוח על בעלי חיים. 6.2.2

  

וחתולים),  חוק עזר לערד (פיקוח על כלביםנושא הפיקוח על בעלי חיים בתחומי העירייה מוסדר ב

, להלן נתונים כלליים ממערכת המחשוב לניהול הנושא בעירייה, בהצלבה עם 1998 -התשנ"ח

  הנתונים הכספיים מתקבלים הנתונים הבאים לגבי חיסוני כלבת : 

  
  

 2016 2017 2018 שם סעיף 

 הכנסות מחיסוני כלבת 
  

143,499  
  

146,175  
  

159,473  

 מספר חיסונים 
      

1,514  1,493 1,506 
  
  
  
  

  שעסק בנושא :  2011להלן ציטוט מדוח מבקר העירייה לשנת 
  

 חיסון בעלי חיים.

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

  כלבים וחתולים בתחומי העירייה. 

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

זנח ואין בידי המחלקה שנים, נושא המעקב והניטור לגבי חיסונים של כלבים וחתולים, הו 3של 

  נתונים מלאים בנדון. 
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ממצא : ניטור ובקרה על בעלי כלבים וחתולים שלא חידשו את הרישיון השנתי, כולל  -

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

 האחרונות. 

 

תולים מהווה מפגע ממצא : חוסר ניטור ובקרה על חידוש רישיונות של בעלי כלבים וח -

 תברואתי וסכנה לשלום הציבור. כמו גם אובדן הכנסות לעירייה. 

  

  מספר רישיונות שחודשו וסך גבית האגרות עבור חיסון כלבת : 

  

  2009  2010  שנה/תאור הנתון

  1,141  937  חיסונים

  106,950  105,688  גביה בגין אגרת רישוי

  

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

בה מצהיר כי קרא והבין את הוראות החוק (המודפסות בגב הרישיון), בדבר אחזקת כלב/חתול 

  בתחומי העירייה. 

  

  ניהול מערך מתן הרישיונות והחיסונים מנוהל בתוכנת רמה וטרינריה.

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

  השבבים בתוכנה קיימות לווטרינרית ולמפקח הווטרינרי. 

  

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

 במידה ובא לחדש את רישיונו. 

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

  ורישום כלב או חתול, כמוגדר בדין.

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

  החיה במשך מספר שנים לבין כזה שלא ביצע חיסונים רק בשנה האחרונה.

  

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

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

 המודעות והציות לחוק על ידי בעלי הכלבים והחתולים.

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

 חלה עליה במספר החיסונים. 2011הסביר. יחד עם זאת בשנת 
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לתקן את חוק העזר העירוני, כך שתחול על בעלים של בעל חיים שלא חידש  מומלץ -

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

 הרישיון ולהודיע על פטירת בעל החי, במועד.

 

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

פה של בעלי התפקידים, יש לוודא כי קיים גיבוי של עובד מחלקה אחר קיימת תחלו

 לנושא.

  

 

  .2011סוף ציטוט מדוח מבקר העירייה לשנת 

  

המצוטט לעיל, בשנים האחרונות מתקיימת יציבות  2011בשונה מהמתואר בדוח הביקורת לשנת 

  במצבת העובדים, ובהתאם הפיקוח אחר בעלי החיים הלא מחוסנים השתפר. 

  

בשל העדר חוסר בכוח אדם, אכן בשלוש השנים האחרונות לא בוצע, באופן רציף, הערת המבוקר :  

חתולים. יחד עם זאת, בשנה האחרונה חלה התקדמות משמעותית ניטור ובקרה על בעלי כלבים ו

ומתבצעות בקרות בהתאם ליכולת המחלקתית לתת מענה לנושא זה. סנקציה על בעל כלב וחתול 

בחוק לא מוגדרת אפשרות גביית תשלום רטרואקטיבית עבור אי חידוש  – רישיון שלא חידש 

 וטרינרית.ומשפטית, ע"י הוחיסון, מעבר לשנה. הנושא ייבדק מול המחלקה ה

  

  מתוך אתר האינטרנט העירוני : 

חיסונים  1,300 -המדור מבצע מדי שנה כ  המדור הווטרינרי אחראי לפיקוח הכלבת בתחום ערד.

    מסך כל חייבי החיסון בעיר.  80%-75% –נגד כלבת לכלבים וחתולים. כמות זו מהווה כ 

על מנת לשפר את הפיקוח על חיסוני הכלבת ועל שוטטות הכלבים, אושר על ידי הממשלה חוק חדש, 

פעמי ומאפשר זיהוי חד ערכי של בעלי המחייב סימון אלקטרוני לכל הכלבים. הסימון הינו חד 

החיים המשוטטים, גם ללא לכידתם הפיזית. כמו כן מאפשר הסימון זיהוי בעלי חיים גנובים או 

₪, ומתעדכן בהתאם להנחיות משרד  62אבודים, והחזרתם לבעליהם. הסימון מתבצע בעלות של 

   ים (רוב הכלבים בערד).כלב 1,400 –עד היום סומנו בסימון אלקטרוני בערד, כ  החקלאות.

  נתונים מתוך מערכת המחשוב של היחידה  

  בעלי חיים שחוסנו מיון לפי סוג : 

סוג בעל  

 2016 2017 2018 חיים/שנה 

 1,490 1,482 1,501 סה"כ כלבים  

 16 11 13 סה"כ חתולים  

 1,506 1,493 1,514 סה"כ חוסנו
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  לכל שנה :  31/12בעלי חיים שלא חוסנו נכון ליום 

סוג בעל  

 2016 2017 2018 חיים/שנה 

 71 62 168 סה"כ כלבים  

 6 12 10 סה"כ חתולים  

 77 74 178 סה"כ לא חוסנו
  
  
  

  שיעור הכלבים המחוסנים מכלל הכלבים הרשומים במערכת ניהול הרישוי, לפי שנים : 

  

 2016 2017 2018 מספר כלבים/שנה 

 1,490 1,482 1,501 סה"כ כלבים שחוסנו 

 71 62 168 סה"כ כלבים לא מחוסנים 

 1,561 1,544 1,669 סה"כ כלבים רשומים 

שיעור הכלבים  
 95% 96% 90% המחוסנים 

  
  
  

על פי נתוני המערכת הממוחשבת של היחידה, שיעור הכלבים המחוסנים ליום האחרון בכל אחת 

  . 96%-90%מהשנים האחרונות נע בין 

  
  מכאן, גם בנושא זה אתר האינטרנט של העירייה לא מעודכן. 

  
  
  

בסוף שנת  96%-שיעור הכלבים המחוסנים נכון ליום האחרון בשנה ירד מ  ממצא : -

 .2018בסוף  90% -ל 2017

 

המלצה : מומלץ לבחון את הסיבות לירידה בשיעור הכלבים המחוסנים ולפעול  -

  . 2019להגדלת השיעור במהלך שנת 

  
  
  

  ת של העירייה:כמפורט מעלה הצלבה בין נתוני מערכת ניהול החיסונים לבין הנהלת החשבונו
  
  

 2016 2017 2018 שם סעיף 

 הכנסות מחיסוני כלבת 
  

143,499  
  

146,175  
  

159,473  

 מספר חיסונים 
      

1,514  1,493 1,506 
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מנתוני הטבלה לכאורה יש חוסר הגיון בעובדה שמספר החיסונים יציב למדי, בעוד ההכנסות בגין 

  חיסונים אלה בכסף ירדו (תעריפי האגרות לא השתנו כמעט לאורך השנים הנבדקות). 

ההסבר של היחידה הוא שהיה גידול במספר בעלי החיים המסורסים/מעוקרים, כאשר אגרת 

הרישוי לבעל חיים מסורס/מעוקרת נמוכה משמעותית מהאגרה בעלי חיים שאינם החיסון, ואגרת 

  כאלה.

  

  נתונים מתוך המערכת : 

  

 2016 2017 2018 מין/שנה 

 291 283 306 זכר

 199 195 217 נקבה

 412 427 410 מסורס 

 604 588 581 מעוקרת 

 1,506 1,493 1,514 סה"כ 
  

  על פי נתונים אלה הסבר היחידה לא מתקיים בפועל. 

  

לעניין בעלי חיים השוואת נתונים לא מעובדים מהמערכת לנתונים מדוחות שהנפיקה המערכת 

  : מסורסים/מעוקרים

  

 2016 2017 2018 שנה / מקור נתונים

 1,016 1,015 991 לפי נתוני המערכת 

 207 231 830 לפי דוח המערכת 

 809 784 161 הפרש 
  

לפי דוחות המערכת הסבר היחידה יכול להתקבל, אך הדוחות לא משקפים את הנתונים הלא 

  מעובדים במערכת. 

  

ממצא : בניגוד להיגיון מגמת ירידת ההכנסות לאורך השנים מחיסוני כלבת, אינה  -

תואמת את מספר החיסונים שניתנו על פי רישומי המחלקה (כמות החיסונים וסכומי 

 האגרות נשארו זהים כמעט לאורך השנים הנבדקות). 

 

שר המלצה : מומלץ לנתח את הסיבות לירידה בהכנסות מאגרת חיסוני כלבת, כא -

 מספר החיסונים לא ירד בהתאם. 

  

ממצא : נמצאה אי התאמה בין הנתונים בדוחות שהפיקה תוכנת הניהול לגבי מספר  -

בעלי החיים המסורסים/מעוקרים, לבין הנתונים הלא מעובדים הקיימים במערכת 

 כפי שהועברו לביקורת.
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הנתונים   המלצה : מומלץ לקבל הסברים מאנשי מערכת המחשוב לגבי ההבדלים בין -

 המוצגים בדוחות המערכת, לבין הנתונים במערכת, בשדה "מין" בעל החיים.

  
  

  אגרות עבור חיסונים ורישיון בשנים הנבדקות : 

  

 2016 2017 2018 אגרה/שנה 

 29.5 29.5 29.5 חיסון זכר/נקבה 

 14.5 14.5 14.5 חיסון מסורס/מעוקר 

 341.0 340.0 341.0 רישיון זכר/נקבה 

 39.0 39.0 39.0 רישיון מסורס/מעוקר 
  

  

  השוואת הכנסות בספרים לעומת מכפלת אגרות במספר בעלי החיים המחוסנים : 

  

 2016 2017 2018 שנה 

 159,473 146,175 143,499 הכנסות לפי ספרים 

 235,901 230,924 246,790 הכנסות מחיסונים ורישיון 

 76,428- 84,749- 103,291- הפרש 
  

  

מתוך השוואה זו נראה לכאורה כי היחידה סיפקה חיסונים ורישיונות לבעלי חיים, אך לא כל 

  האגרות בגין פעולות אלה, רשומות בספרי העירייה.  

 

  

ממצא : מהשוואת הביקורת את ההכנסות הרשומות בספרים משירותי יחידת  -

ת החיסונים הווטרינריה בנושא חיסונים ורישיונות לבעלי חיים, לבין מכפלת כמו

והרישיונות שהונפקו לפי נתוני המערכת, קיימים הפרשים של עשרות אלפי שקלים 

 שלא נרשמו כהכנסות בספרי העירייה. 

תפקיד המזכירה מסתכם בגביית האגרה ושתילת הנתונים. בסוף יום תגובת המבוקר :  

הפעילות כל הכספים, הן בהמחאות והן במזומן, מועברים בהתאמה מול מחלקת 

 הגבייה ובזה תם התפקיד. 

  

לבחון לעומק את הסיבות להפרשים הכספיים המהותיים בין סכומי   המלצה : מומלץ -

ההכנסות הרשומים בספרי העירייה, לבין מכפלת פעולות היחידה באגרות שיש 

  לגבות בגינן. 
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ניתוח תלונות בנושא  - 3מטרת ביקורת מספר      6.3

 האחריות של היחידה הווטרינרית.

 

 כללי 6.3.1

  

  בנושא :  2011ציטוט מדוח המבקר לשנת 

 טיפול בתלונות תושבים -

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

  תלונות באופן ישיר. 

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

   שכנים וכד'.להתעללות בכלבים, סכסוכי 

  

  2011סוף ציטוט מדוח המבקר לשנת 

 

  

  העירוני, תלונות בנושא ווטרינריה, לשלוש השנים האחרונות :  106נתונים ממוקד 

  

 שנה 

מספר  
  תלונות 

2016 
           

1,065  

2017 
           

1,191  

2018 
           

1,128  
  

  

, אך בשלוש השנים האחרונות קיימת 2011לעומת שנת בפניות למוקד  100%מכאן, יש עלייה של 

  יציבות במספר התלונות שהופנו למוקד העירוני בנושאי שבאחריות היחידה הווטרינרית.
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 ניתוח לפי נושאים 6.3.2

  

להפיק דוח כולל בנושאי ווטרינריה על פי מיון לתתי נושאים של  106מאחר ואין באפשרות מוקד 

  הות התלונות בהתאם למילת מפתח.התלונות, להלן בחינת מ

  

  ניתוח תלונות לפי  סוגי בעלי חיים : 

  מספר תלונות בנושא כלבים ושיעורן מסך התלונות :

  

 שנה 

מספר  
  תלונות  

שיעורן  
מכלל  

  התלונות 

2016 734 69% 

2017 703 59% 

2018 694 62% 
  

  

  מספר תלונות בנושא חתולים ושיעורן מסך התלונות : 

 שנה 

מספר  
  תלונות  

שיעורן  
מכלל  

  התלונות 

2016 196 18% 

2017 320 27% 

2018 292 26% 
  

  

  מספר תלונות בנושא גמלים ושיעורן מסך התלונות :

 שנה 

מספר  
  תלונות  

שיעורן  
מכלל  

  התלונות 

2016 3 0.3% 

2017 9 0.8% 

2018 4 0.4% 
  

  

  מספר תלונות בנושא שועלים ושיעורן מסך התלונות : 

 שנה 

מספר  
  תלונות  

שיעורן  
מכלל  

  התלונות 

2016 7 0.7% 

2017 3 0.3% 

2018 17 1.5% 
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ממצא  : אין אפשרות בתוכנת המוקד להפיק דוח כולל תתי מיון לגבי מהות התלונה  -

בנושאי הווטרינריה, מכאן קיים קושי להפיק ניתוח מלא, לגבי סוגי התלונות וזמני 

 הטיפול בהן. 

תתי קטגוריות שבהן ניתן למצוא מענה  17וטרינרית ישנן ולדעת התגובת המבוקר : 

  העירוני.לכל פנייה במוקד 

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

 ניתן להפיק ניתוח מלא כאמור בממצא, ובפועל לא הוצגו דוחות כאלה בפני הביקורת. 

 

המלצה : מומלץ להפיק כחלק מפעילות הניטור והבקרה השוטפות, דוחות ניתוח על  -

בנושאי ווטרינריה, כנתוני עזר לתוכניות עבודה  106פי תתי מיונים של תלונות מוקד 

ביחידה ולעמידה ביעדים שיש להגדיר בנושא (זמני טיפול, שיעור המקרים שנמצא 

 להם פתרון וכד'). 

  

  

  

  ניתוח תלונות לפי  מילת מפתח שוטטות : 

  

  חלק מתפקידי הווטרינרית על פי אוגדן העיסוקים של משרד הפנים הם : 

  חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולאחזקת בעלי חיים ברשות המקומית פיקוח ואכיפה של

הפעלת מערך לכידת כלבים משוטטים בתחומי הרשות המקומית : קבלת פניות  -

מהמוקד העירוני בנוגע לבעלי חיים משוטטים, טיפול ודיווח למוקד. בכלל ועל פי 

 פקודת הכלבת בפרט.

694 

292 

4 

17 

121 

2018מספר תלונות בחלוקה לבעלי חיים שנת 

תלונות בנושא כלבים תלונות בנושא חתולים תלונות בנושא גמלים

תלונות בנושא שועלים תלונות בנושאים אחרים
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  ות :  שיעור התלונות בנושא שוטטות מכלל התלונ

  

 שנה 

תלונות  
על  

  שוטטות 

שיעור  
מכלל  

  התלונות 

2016 508 48% 

2017 453 38% 

2018 493 44% 
  

  

  אמנת שירות : 

  הגדירה העירייה אמנת שירות לתושב אשר מגדירה זמן היענות מינימלי לתלונה.  2018בסוף שנת 

  בנושאים עליהם אחראית היחידה הווטרינרית הוגדרה פעולה אחת :

  

  זמני תגובה/ בדיקה/ טיפול בעירייה  מהות הפניה למוקד העירוני

  (בשעות הפעילות)שעות להגעת ניידת  4עד   לכידת בעלי חיים משוטטים

  

שעות עד  4ברור כי זמן התגובה אינו נותן מענה ראוי לבעיה, לא סביר שהחיה המשוטטת תמתין 

  להגעת הניידת ורק בשעות הפעילות (ראה מעלה נושא חוסר ברכב ייעודי לשימוש המחלקה).

  

  

  הסגרים  כלבים שנלכדו  שנה/נתון

  21  לא קיים רישום  2016

2017  130  14  

2018  218  14  

  

  

  בנושא :  2011ציטוט מדוח המבקר לשנת 

  

  
  נתונים כלליים :  

  
  כלבים שנלכדו  שנה/נתון

2009  234  
2010  130  

  
  

  2011סוף ציטוט מדוח המבקר לשנת 
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מכלל התלונות  50%-40%ממצא : שיעור התלונות על שוטטות בעלי חיים הינו  -

העירייה המגדירה זמן תגובה לפניה בנושאי ווטרינריה בשנה. אמנת השירות של 

שעות ורק בשעות העבודה. לדעת   4למוקד בנושא שוטטות מגדירה הגעת ניידת תוך 

הביקורת תגובה לא יעילה לאור מהותיות שיעור נושא השוטטות מכלל התלונות 

לכידות של בעלי   218תלונות בנושא שוטטות, בפועל התבצעו    493  נרשמו  2018(בשנת  

 חיים).

שעות, אך  4 -נכון להיום, המענה אומנם מוגדר במסגרת עבודה לת המבוקר : תגוב

מבוצעות  –בפועל המענה ניתן לפרק זמן קצר יותר של פחות מחצי שעה. לגבי לכידה 

כן, המוקד נותן מענה, לכלבים -לכידות יזומות פעם בשבוע בשעות אחה"צ. כמו

  משוטטים, באמצעות קריאות פתע.

 

מומלץ לשקול ולתקצב אופני פעולה שונים בנושא שוטטות בעלי חיים, המלצה :  -

לכידות בפועל מכלל התלונות בנושא הינו   40%-מהמצב כיום, זאת ככל ששיעור של כ

   בהתאם למדיניות העירייה.

  

  

  ניתוח תלונות לפי  מילת מפתח מטרד : 

  

  ר בין השאר : , מוגד1998 -חוק עזר לערד (פיקוח על כלבים וחתולים), התשנ"חב

  הגדרות .1

 
  ה;ייה מינתה לרופא הווטרינר של העיריימי שמועצת העיר- "המנהל" 

  קבלת רישיון  .3

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

  תברואי או סיכון לציבור.  

  

  

 שנה 

תלונות  
  על מטרד 

שיעור מכלל  
  התלונות 

2016 69 6% 

2017 92 8% 

2018 54 5% 
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לעירייה מופנות תלונות בנושאים של מטרד בגין בעלי חיים בעיקר בין שכנים, בין אם מדובר על 

  נביחות בלתי פוסקות, ריחות לא נעימים וכד'. 

  

במקרים אלה מגיעה הווטרינרית לבחון את המקום ולוודא כי בעל החיים מוחזק כראוי מבחינת 

  תנאי המחייה, ככל שהתנאים סבירים, על פי פרשנות העירייה אין באפשרות הווטרינרית להתערב. 

  מכאן, במקרים רבים לא ניתן לטפל במטרד.

  

בין השאר יאפשר פתרונות במקרה של , כך ש2011בקשת היחידה לשנות את חוק העזר עוד בשנת 

  עד היום.  התממשהמטרדים כאמור, לא 

  

ממצא : במקרים של תלונות תושבים על מטרדים בגין בעלי חיים, לא מאפשר חוק  -

העזר הקיים לפי פרשנות העירייה, לווטרינרית להתערב ככל שבעלי החיים מוחזקים 

דים לא מקבלות פתרון. בקשת בתנאי מחייה נאותים, מכאן פניות רבות בנושאי מטר

, כך שבין השאר יספק סמכות 2011היחידה לשנות את חוק העזר העירוני משנת 

 לפתור מקרים כאמור, טרם מומשה.

 חוק העזר נמצא בהליך חקיקה.תגובת המבוקר : 

 

המלצה : מומלץ לקבוע מדיניות עירונית ברורה בנושא מטרדים בגין בעלי חיים,  -

  ר העירוני בהתאם. ולהתאים את חוק העז

  

  

  

 

 ניתוח לפי שכונות 6.3.3

 

אין שינויים כאמור, ( 1/1/2016-31/12/2018בדיקת שיעור מספר התלונות לפי שכונות לתקופה של 

לשלוש  תלונות 3,384סה"כ ולכן הניתוח הוא על מהותיים במספר התלונות בין השנים הנבדקות, 

  :  )השנים

  

  שיעור   שכונה 

 11.1%  נעורים 

 10.1% גבים 

 9.8% מעוף 

 7.7% חלמיש 

 6.5% יעלים 

 6.3% אבישור 

 6.3% רותם 

 6.1% טללים 
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 5.3% לבאות 

 5.0% אזור תעשייה 

 4.8% שקד 

 3.9% הרדוף 

 3.6% רננים

 3.1% חצבים 

 2.1% יהושפט 

 1.8% מרכז מסחרי 

 1.4% אזור בתי מלון 

 1.2% כללי  - עיר 

 1.1% באר שבע -כביש ערד

 1.1% עיינות 

 0.7% מבוא שקד 

 0.4% קניון 

 0.3% מצדה -כביש ערד

 0.1% בן יאיר  - מדרחוב 

 0.1% קניון   - מדרחוב 

 0.1% ראשונים 

 0.0% ים המלח -כביש ערד

 0.0% פארק ג̀ 

  
  

לא נמצא קשר מובהק בין שיעור מספר התלונות לבין סוגי השכונות (בנייה רוויה, או צמודי קרקע), 

  או בין גודל השכונות ומיקומן בשולי העיר או במרכזה. 

  

   



  ת ערדרייעי

  2018 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

235 

 

 תמצית מנהלים .7

  

  תחומי אחריות של היחידה הווטרינרית העירונית :

 י חיים ברשות המקומית.פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ואחזקת בעל . 1

פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות המקומית (מכירה, שיווק, החזקה,  . 2

 הובלה, אכסון וייצור).

חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי החיים ובתחום  . 3

 הפיקוח על המזון.

 .פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטמעתו . 4

ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור בתיאום עם משרד  . 5

 הבריאות ועם משרד החקלאות.

 קידום החקיקה הווטרינרית בתחום הרשות המקומית. . 6

  

  מטרות הביקורת : 

 בחינת תפעול תחנת ההסגר לכלבים בתחומי העירייה. . 1

 חיים.בחינת ניהול מערך הרישיונות לבעלי  . 2

 ניתוח תלונות בנושא האחריות של היחידה הווטרינרית. . 3

  

בנושא היחידה הווטרינרית טופלו במהלך השנים,  2011נמצא כי רבים ממצאי הביקורת של שנת 

  בנושא תחנת ההסגר העירונית שכיום פועלת בתנאים סבירים ועם רישיון עסק כחוק. 

ניתוח תלונות תושבים, עולה כי היחידה פועלת מבחינת ניהול מערך הרישיונות לבעלי חיים והן מ

ללא תוכניות עבודה מסודרות, ומדדי ביצוע. כמו כן עולה כי הפיקוח והניטור על הפעילות לוקה 

  בחסר, גם מאחר ואין בסיס נתונים מתאים. 

  

  :  5להלן פרוט ההמלצות בהקבלה לעיקרי הממצאים בפרק 

  

  בחינת תפעול תחנת ההסגר לכלבים בתחומי העירייה. – 1מטרת ביקורת מספר 

  

מומלץ לקיים פעולות חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על  7.1

בעלי החיים ובתחום הפיקוח על המזון, בהתאם להגדרות ניהול המחלקה הווטרינרית 

 באוגדן העיסוקים של משרד הפנים.

 

תקופתיות לעובדי המחלקה, בהתאם להגדרות ניהול מומלץ לקיים תוכניות עבודה  7.2

 המחלקה הווטרינרית באוגדן העיסוקים של משרד הפנים.
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מומלץ לקיים תוכנית ניטור ופיקוח על הארוחות למוסדות חינוך ורווחה בעיר, נושא  7.3

 המתאים לייעוד המקצועי של הווטרינר העירוני שהוא שמירה על בריאות הציבור.

  

 

לרכוש/להתאים רכב עירוני להובלת כלבים, כמוגדר בנוהל משרד החקלאות, מומלץ  7.4

שיהיה בשימוש שוטף של היחידה הווטרינרית, על מנת לאפשר מענה ראוי לתלונות על 

 חיות משוטטות ולצרכי היחידה.

  

  

 בחינת ניהול מערך הרישוי והחיסונים לבעלי חיים. -2מטרת ביקורת מספר 

  

נשי מערכת המחשוב לגבי ההבדלים בין הנתונים המוצגים מומלץ לקבל הסברים מא 7.5

 בדוחות המערכת, לבין הנתונים במערכת, בשדה "מין" בעל החיים.

 

לבחון לעומק את הסיבות להפרשים הכספיים המהותיים בין סכומי ההכנסות  מומלץ 7.6

 הרשומים בספרי העירייה, לבין מכפלת פעולות היחידה באגרות שיש לגבות בגינן.

  
  

  

 ניתוח תלונות בנושא האחריות של היחידה הווטרינרית. - 3טרת ביקורת מספר מ

 

מומלץ להפיק כחלק מפעילות הניטור והבקרה השוטפות, דוחות ניתוח על פי תתי מיונים של  7.7

בנושאי ווטרינריה, כנתוני עזר לתוכניות עבודה ביחידה ולעמידה ביעדים  106תלונות מוקד 

 שיש להגדיר בנושא (זמני טיפול, שיעור המקרים שנמצא להם פתרון וכד'). 

 

עולה שונים בנושא שוטטות בעלי חיים, מהמצב כיום, זאת מומלץ לשקול ולתקצב אופני פ 7.8

לכידות בפועל מכלל התלונות בנושא הינו בהתאם למדיניות  40%-ככל ששיעור של כ

  העירייה.

  

מומלץ לקבוע מדיניות עירונית ברורה בנושא מטרדים בגין בעלי חיים, ולהתאים את חוק  7.9

 העזר העירוני בהתאם.
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 ביקורת בנושא  - 7 פרק
  

פרויקט הנגשת רובע   –מחלקת ביצוע 
  האומנים למתחם ישפרו סנטר (רמפה)

  
  

  

  תוכן העניינים
  
  

  

  נושא 

  

  

  עמוד 

  רקע  – . כללי  1

  

238  

  . מטרות הביקורת 2

  

239  

  היקף הביקורת  .3

  

239  

  אור כללי של מהלך הביקורת ית. 4

  

239  

  . עיקרי הממצאים 5

  

240-243  

    הממצאים . פרוט 6

  244-261  1מטרת ביקורת מספר   6.1     

  2מטרת ביקורת מספר   6.2     

  

262-280  

  . תמצית מנהלים 7

  

281-283  
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 רקע –כללי  .1

  

בהתאם לכללי חשבונות של הרשויות המקומיות בישראל, במקביל לניהול תקציב העירייה השוטף 

מיליון ₪ בשנה), מתנהלים תקציבים רבים של פרויקטים (תב"ר), בעוד התקציב הרגיל הוא   170-(כ

שנתי, התקציב הבלתי רגיל (להלן "התב"ר) שמהותו פרויקט, יכול להמשך מספר שנים כגון בניית 

  י ציבור וכד'. מבנ

  

מהמחזורים  4לאור הגדרת הנהלת העירייה כי בכוונתה לבצע פרויקטים במחזור כספי הכפול פי 

מיליון שקלים בשנה, לבצע  20-30-של השנים האחרונות (במקום ביצוע תב"רים בעלות של כ

העירייה בניהול מיליון ₪ בשנה), בחרתי לבקר את התנהלות   100-120 -פרויקטים במחזור של כ

  תב"ר בינוי (סוג התב"רים עם העלויות הגבוהות ביותר).

  

הביקורת נערכה על פרויקט קטן יחסית וכזה שהסתיים בהצלחה על מנת לבחון את כלל מחזור 

בניית רמפה המקשרת בין שני מתחמים, במטרה להביא להנגשת רובע  –החיים של פרויקט בינוי 

  האומנים למתחם ישפרו סנטר. 

  

פרויקט הנגשת רובע אומנים פרוט לגבי    -    2017פרויקטים שבוצעו בשנת  בנושא  מתוך מצגת עירונית  

  : מתחם "ישפרו סנטר" –

בניית רמפה שתשמש מעבר להולכי רגל ובעלי מוגבלויות ממתחם  -מרכיבי הפרויקט  . 1

  "ישפרו סנטר" לרובע האומנים.

  מיליון ₪.  1 –תקציב ייעודי  . 2

 שפרו סנטר".חמ"ת ו"י -שותפים  . 3

  

בחרתי לבצע את הביקורת של בינוי הרמפה באמצעות מיקור חוץ, זאת באמצעות מהנדס ומבקר 

  המתמחים בבדיקת פרויקטים ברשויות המקומיות. 

  

מכאן, לביקורת שתי מטרות, בדיקת התנהלות העירייה מבחינה הנדסית וכספית בביצוע פרויקט 

נושא כפי שעלו בדוחות ביקורת משנים קודמות על ידי בינוי ספציפי, ובחינת תיקון הליקויים ב

  השוואת הליקויים שנמצאו בפרויקט הרמפה, לליקויים שנמצאו בפרויקטים שנבחנו בשנים עברו.
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 מטרות הביקורת .2

 

בחינה הנדסית וכספית של ביצוע פרויקט בניית רמפה בין רובע האומנים למתחם  . 1

 ישפרו סנטר.

הביקורת בטיפול בליקויים שעלו מדוח מבקר העירייה בנושא ביצוע בחינת מערך  . 2

 פרויקטים של בינוי עירוני.

  

  

 היקף הביקורת .3

 הביקורת בחנה את ביצוע פרויקט הרמפה מבחינה הנדסית וכספית. . 1

 .בחינת אופן וביסוס ההחלטה על ביצוע הפרויקט ,הביקורתלא נכלל בהיקף  . 2

לא נכלל בהיקף הביקורת, בחינת בעלות הקרקע עליה נבנתה הרמפה, והמשמעויות לגבי  . 3

 אחזקת הפרויקט בטווח הארוך. 

 

 אור כללי של מהלך הביקורתית  .4

  

 הביקורת כללה בין השאר :

 סיור ומדידת הפרויקט. -

סקירת כל המסמכים הקשורים בבינוי ובהתחשבנות הכספית במהלך הפרויקט עד  -

 לסיומו.

 בחינת דוחות מבקר העירייה בנושא פרויקטים בשנים עברו. -

 סריקת פרוטוקולים של צוות תיקון הליקויים וועדת הביקורת בנושא. -
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  עיקרי הממצאים .5

 

  

בחינה הנדסית וכספית של ביצוע פרויקט בניית רמפה בין רובע   – 1מטרת ביקורת מספר 

  האומנים למתחם ישפרו סנטר.

  

הפרויקט, בוצע במקורו על מנת לאפשר נגישות ממתחם ישפרו לרובע האומנים. למרות  5.1

זאת, לא נבדקה תנועת הולכי הרגל באזור והצורך בחיבור שני החלקים מעבר לנגישות 

הקיימת של כל אחד מהם. יצוין, כי לפרויקט הרמפה, שכל מטרתו הייתה הנגשה,  כלל 

  לא ניתן אישור של יועץ הנגשה. 

תגובת המבוקר : העירייה בוחנת בשלב ייזום הפרויקט את הצורך בו ומטרותיו ובהתאם 

  מחליטה אם לממש אותו או לא.  

המטרה של הקמת הרמפה הייתה לחבר ולהנגיש את שני המתחמים ומתוך ראייה עתידית 

של חיזוק רובע האומנים כמרכז בילוי ותיירות, ובפרט באירועים השנתיים אותם מקיימת 

  העירייה. 

  ההערה לגבי יועץ הנגישות מקובלת, ובפרויקט הבא יופעל יועץ נגישות כנדרש.

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

נערך כל שימוש ברמפה באירועי העירייה מאז סיום בנייתו (כשנה וחצי), לעניין אישור 

  קר אף מחזקת את הממצא.מורשה הנגישות תגובת המבו

 

ממצא:  הביקורת מצאה, כי הקבלן הזוכה , זכה למעשה במכרז בהתבסס על תיקון עלות  5.2

סעיף במכרז וזאת לאחר פתיחת ההצעות ולאחר שכל פרטי ההצעות האחרות כבר היו 

ידועים. לסעיף שבו מדובר מחיר שוק קבוע, המבוסס על מחיר הברזל. לברזל מחיר קבוע 

₪ לטון  לכן, ניתן לומר, במידה רבה של וודאות, כי המחיר  5,000עת על כ  שעמד באותה

 ₪14% לטון), היה לא סביר ביחס למחיר הברזל  (כ  700אליו תיקן הקבלן את הצעתו (

  בלבד ממחיר הברזל).

תגובת המבוקר : כל החומרים והמסמכים הנדרשים לקבלת ההחלטות הועברו לוועדת 

י בחירת הקבלן היא בידי וועדת המכרזים בלבד ולא בידי מחלקת מכרזים, וכל החלטה לגב

  ביצוע. 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר: התגובה לא סותרת את הממצא, ובניגוד לתגובת 

ציטוט  בגוף הדוחעדת המכרזים כנדרש בדין (ראה הרחבה והמבוקר הטעות לא דווחה לו

  ).2013,2017מדוח המבקר לשנים 

 

על פי חוות הדעת ההנדסית, רק כמחצית מסעיפי הפרויקט תומחרו בצורה סבירה ביחס  5.3

לאומדן.  המחצית השנייה של הסעיפים תומחרו בחריגה משמעותית ולא סבירה ביחס 



  ת ערדרייעי

  2018 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

241 

 

או לאומדן, כאשר רוב הסעיפים תומחרו ביתר. בפועל, לא ניתנו הסברים למחיר הנמוך 

 הגבוה של פריטים אלו ביחס לאומדן. 

תגובת המבוקר : הסעיפים באומדן מבוססים על מחירון דקל, כאשר ההצעה של הקבלן 

 ניתנת על בסיס התמחור שלו ביחס לעבודה בערד תוך שקלול הנתונים הרלוונטיים לעבודה. 

עדת המכרזים מחלקת ביצוע לא קובעת סבירות של מחירים אלא מכינה אומדן ועל בסיסו וו

  נדרשת להחליט, וברצותה יכולה לשאול את הקבלן שאלות בנוגע לסבירות ההצעה שהגיש. 

יתרה מכך, ראוי התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את הממצא, 

את תשומת לב חברי ועדת המכרזים  יעיראיש המקצוע אשר בודק את המכרז, וצריך ש

חיר סעיפים, תמחור לא סביר של סעיפים יכול להצביע על הצעה לחריגות לא סבירות בתמ

על ידו בחסר משמעותי   , החשש הוא שהקבלן לא ירצה לבצע סעיפים שתומחרותכסיסנית

ומנגד ינסה לבצע בעודף סעיפים שתומחרו על ידו בעודף . כמו כן, תמחור נמוך מידי עשוי 

  ועה.לגרום לניפוח כמויות או לביצוע עבודה באיכות גר

  .דגש לחברי וועדת המכרזיםובפועל, הנושא לא הובהר וה

  

לא באמצעות  –הפיקוח על הפרויקט היה ברמה ירודה ולא התקיים כל תיעוד לפיקוח  5.4

יומני עבודה, לא באמצעות אישורי חריגות נוספות ולא באמצעים אחרים כגון בדיקות 

  מלאה וכדומה.   AS MADEמעבדה, תכנית 

קיימת והועברה לביקורת עם כל המסמכים שנדרשו   AS MADEתגובת המבוקר : תכנית

  כולל בדיקות מעבדה. יומני עבודה לא נוהלו, אך כל יום בוצעו צילומי שטח של מצב העבודה.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את הממצא. לא קיימת תוכנית 

AS MADE  מלאה לפרויקט, צילומי שטח אינם תחליף ליומני עבודה, מאחר ואינם

, עבודה (לדוגמא כמה ואיזה עובדים נמצאו בשטח בפועל  כוללים את כל הנדרש בפרוט יומן

או אילו כמויות חומרים שהגיעו לשטח ביום העבודה, כלי עבודה שפעלו, העבודות שבוצעו,  

  הוראות ניתנו בשונה מכתב הכמויות).

  

אלפי ₪, שלא נכללו בהצעה המקורית, נעשה ללא  37אישור העבודות הנוספות בסך של  5.5

 די הקבלן וללא בחינת הצורך בעבודות אלו, או תמחורן. ניתוח מחירים על י

כגון פירוט  –אין כל תיעוד בחשבונות הקבלן להיקף העבודות שהתבצע כעבודות נוספות

כמות הצינורות שהועתקו . בהעדר תיעוד כזה, לא ניתן לדעת איזו עבודה בוצעה וכיצד 

  תומחרה.

בהתאם לכמויות שהוגשו בהצעת תגובת המבוקר : העבודה של העתקת הצינור בוצעה 

הקבלן ואושרו על ידי כל הגורמים כולל מורשי חתימה על בסיס הזמנה חתומה. בחשבון 

  הסופי נעשתה בדיקת כמויות מדויקת ועל בסיסה שולם החשבון לקבלן. 

ככל שהתכנון מפורט ומקצועי, עדיין נשארות בשוליים עבודות שנדרש לבצע אותן באופן 

כל שהתכנון יותר הדוק, יותר מפורט ויותר מקצועי, כך טווח הבלת"מ יורד בלתי מתוכנן. כ

י. יחד עם זאת, לא ניתן לעצור לכל החלטה ולהפסיק את עבודת הקבלן חעד למינימום הכר

עד לקבלת החלטה, ולכן יש לפעמים החלטות שמתקבלות בסבב מיילים ובע"פ (ככל 
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רויקט),הקבלן ממשיך בביצוע העבודה על שהנושא נוגע לאישור תקציב נוסף או חריג מהפ

מנת לא לעכב אותה וסבב החתימות אורך מספר ימים. יחד עם זאת, לאחר שיש אישור 

פורמלי (בכתב) של הגזברית לתקציב הנדרש, העבודה ממשיכה להתבצע כחלק ממכלול 

    העבודות בפרויקט.

, בניגוד לתגובת הממצאהתייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את 

המבוקר לא הועברו כל מסמכים המפרטים את מרכיבי העבודה הנוספת (על פי מחירון 

  דקל), אין כל תיעוד לעבודות בפועל. 

  

, נתגלו ליקויים (ראה נספח א' לדוח זה) כאמור, על פי פרק ד' לחוות הדעת ההנדסית 5.6

של הצבע נמוכה והגוון לא   מהותיים באיכות העבודה שבוצעה. כך לדוגמא רמת הגימור

 ועוד. 15/15בעוד בתוכנית נקבע גודל  20/20אחיד, הריצוף במידות 

מעקה יד  –חלק מהליקויים עשויים לפגוע במידת הנגישות של הפרויקט. כך לדוגמא 

 בתוכנית.  1.1מטר מהקרקע לעומת  1.35בגובה 

מספר שנים ולגרום  חלק מהליקויים בביצוע, עשויים להשפיע על מצב הפרויקט לאחר

 סדקים, קורוזיה בצבע וכו.   –לעלויות תחזוקה ותיקון גבוהות כגון 

  כאמור, חוות הדעת קובעת כי הפרויקט בוצע באופן כללי באיכות ירודה. 

מקבל את ההערה בנוגע לטיב העבודה בפרקים מסוימים של העבודה :  תגובת המבוקר

ויים הללו הם חזותיים בלבד ולא מהווים סכנה (בעיקר בנוגע לעבודות ריתוכי מתכת). הליק

  לשלום הציבור. בפרויקטים הבאים ניקח לתשומת ליבנו את ההערה הזו. 

התגובה אינה סותרת את הממצא, ניסיון להקל התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : 

  בממצאי הביקורת אינו מקובל על הביקורת, ראה המלצה.

 

לא בוצעה מסירה רשמית של הפרויקט ולכן גם לא התאפשר לעירייה לבדוק באופן מקיף  5.7

את איכות העבודה ולדרוש מהקבלן רשימת תיקונים (רג'קטים) בפרויקט. האיכות 

העובדה שלא   –הירודה של הפרויקט היא, לדעת הביקורת, תולדה של הפיקוח הירוד עליו  

בדיקות מעבדה ואישורי מתכננים (ואולי אלו כלל לא הקפידו לנהל יומני עבודה, לא תיעדו  

נתקבלו), אפשרה לקבלן לבצע את הפרויקט באיכות ירודה בלא שהעירייה מקזזת לו סכום 

 כלשהו מהתשלום ואף משלמת לו על עבודות נוספות. 

יצויין עוד , כי העירייה לא הקפידה על הוראות הפיקוח שלה עצמה כפי שמשתקפות 

   בחוזה ובמכרז.

תגובת המבוקר : מחלקות העירייה הוזמנו למסירת הפרויקט. יש מחלקות שסירבו להגיע, 

ועקב כך לא נערך סיור מסירה מסודר. בדיקות מעבדה הועברו לביקורת יחד עם כל 

המסמכים שהתבקשו. יומני עבודה לא נוהלו, אך כל יום בוצעו צילומי שטח של מצב 

על ידי העירייה, הם סירבו להיענות לפניות המחלקה   העבודה. מאחר והמתכננים לא הופעלו

 ובפרט להזמנה להגיע לערד.   

התגובה אינה סותרת את הממצא, ניסיון להקל התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : 

בממצאי הביקורת אינו מקובל על הביקורת, ראה המלצה. יש לבצע מסירה מסודרת 
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סגרת עבודתם למסירה, וסרבו לבוא, על ומתועדת. באם המתכננים מחויבים לבוא במ

העירייה לקנוס אותם על כך. לא הועברו כל מסמכים על זימון למסירת הפרויקט ועל סירוב 

להגיע מבחינת מחלקות העירייה, הביקורת סבורה כי באם לא התבצעה מסירה סופית, 

  אין לשלם חשבון סופי. 

 

  

  

פול בליקויים שעלו מדוח מבקר העירייה בחינת מערך הביקורת בטי – 2מטרת ביקורת מספר 

  בנושא ביצוע פרויקטים של בינוי עירוני.

 

בנושא ביצוע פרויקטים עירוניים,  2013 -ו 2012 יםנמצא כי לא טופלו רוב הליקויים משנ 5.8

 למרות התראות הביקורת לאורך השנים במסגרת המעקב אחר תיקון הליקויים : 

  במנהל תקין.כך, לא קיימו הפרדת תפקידים כנדרש 

כך, תכננו פרויקט להנגשת מתחמים, אך בסיום הפרויקט לא פעלו להשגת אישור מורשה 

  נגישות כי זה אכן עומד בכללי הנגישות, כנדרש. 

כך, חתמו עם הקבלן על חוזה עבודה למרות מספר מהותי של סעיפים בכתב הכמויות של 

   .הקבלן שתומחרו באופן לא סביר למחירי שוק

 קמלאה לפרויקט (תוכנית המתארת מה בוצע בדיו AS MADEכך, לא קיימת תוכנית 

  .בשטח), וכן לא נדרשו חישובי כמויות מהקבלנים

כך, התאפשרה ההתנהלות בניגוד למוגדר בחוזה כאשר הקבלן לא חויב להגיש חשבונות 

  מסודרים עם פרוט נפרד לעבודות נוספות וחריגים.  

ה. המשמעות דומה לניהול ישיבות ללא רישום פרוטוקול, מכאן כך, לא נוהלו יומי עבוד

בכל התדיינות מול הקבלן אין כל מסמך המעיד על מה סוכם, איזה עבודות נוספות אושרו 

  ומתי, איזה שינויים בוצעו ומתי וכד'. 

מכאן התקיים כשל רוחבי ברמה העירונית, הן של מנהל המחלקה שלא פעל בהתאם 

מנכ"ל הן של ובהתאם למנהל תקין, ל בהתאם להמלצות הביקורת כאילו פועלהצהרתו 

העירייה שהוא מנהלו הישיר של מנהל מחלקת הביצוע שלא ניטר את ההתנהלות בפועל, 

גזברות העירייה שאישרה תשלומים ללא פרוט וללא הבנה את מהותם וסבירותם, הן של 

וועדת הביקורת שלא קיימה ל  והן שצוות תיקון הליקויים שלא פעל לתיקון הנושא,  הן של  

ניטור ובקרה על צוות תיקון הליקויים במקרה זה, ולא זימנה את מנהל המחלקה לתת 

  הסברים כפי שזכותה לעשות. 

הביקורת רואה בחומרה רבה את ההתנהלות המתוארת ואת העובדה שהגורמים האחראים 

סיכון כספי  היאשל התנהלות זו המשמעות לא ביצעו את תפקידם לאורך השנים , 

ההתנהלות מאפשרת תשלום כספי ציבור על עבודות שלא בוצעו בפועל, או  לעירייה,

במקרה היותר ו. מכאן במקרה הפחות גרוע מדובר ברשלנות,  תשלום הגבוה ממחירי השוק

  פתח למעילה בכספי ציבור.יכול להוות גרוע 
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 פרוט הממצאים .6

 

  – 1מטרת ביקורת מספר  6.1

וכספית של ביצוע פרויקט בניית רמפה בין בחינה הנדסית 

 רובע האומנים למתחם ישפרו סנטר.

 

 כללי 6.1.1

  

נערכה עבור מבקר העירייה ביקורת בנושא תב"ר בניית רמפה בין רובע האומנים   2018בדצמבר  

למתחם ישפרו. מבצעי הביקורת הינם מהנדס בנייה ורו"ח המומחית לביקורת רשויות 

  מקומיות. 

ייה מעורבים היבטים של ניהול תקציבי על ידי הגזברות והיבטים של ניהול בפרויקטים של בנ

  . ביצוע בעירייהפרויקטים, שמבוצע על ידי מחלקת ה

  

בלה הביקורת מסמכים והסברים ממבקר העירייה. כן עיינה הביקורת קי עבודתה, לצורך

יצוע השונים בתיקי הפרויקט במחלקת הנדסה. בנוסף הביקורת קיבלה צילומים של שלבי הב

הנתונים שיש  כלשל הפרויקט ונתונים ממפקח הפרויקט שהתבקש להעביר לביקורת את 

  בנושא הרמפה. הביקורת ערכה סיור בפרויקט שכלל צילומים ומדידות.  ברשותו

  

(ראה נספח א' לדוח  הביקורת כוללת חוות דעת הנדסית שמהווה חלק בלתי נפרד מהביקורת

  .זה)

  

  מטרות הביקורת 
  

בחינת כתב הכמויות שפורסם במכרז וסבירותו מבחינה הנדסית ומבחינת מחירון  . 1

 .4/2016למכרז  9/2014דקל וכן השוואת גרסת מכרז 

בחינת סבירות ההצעה הזוכה במכרז והסברי הקבלן לתמחור הנמוך של מספר  . 2

 בפועל ומחירם.רכיבים, לעומת הרכיבים שאושרו 

בחינת כתב הכמויות שאושר לתשלום לעומת התכנון, ובהתייחס למחירון דקל,  . 3

 מחירי שוק ויומני העבודה והבקרות שננקטו בפועל על ידי העירייה.

 חוות דעת לגבי איכות העבודה של קבלן הביצוע, ומכאן על רמת הפיקוח והבניה. . 4

 שה השונים.חוות דעת לגבי עמידת הרמפה שנבנתה בדיני ההנג . 5

בפועל בוצעו מספר שינויים לעומת התכנון המקורי, בחינת הרמפה בביצוע  . 6

להעריך התבקשה  השינויים שבוצעו בפועל לעומת התכנון (כולל תוספות) הביקורת  
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האם השינויים/תוספות סבירים מבחינה הנדסית ועד כמה הם מעידים על איכות 

 התכנון המקורי. 

  

  היקף הביקורת

    

  כללה בחינה הנדסית וכספית של הפרויקט.הביקורת  . 1

 הביקורת לא כללה בחינת הליכי המכרז מבחינת הדינים השונים.  . 2

הביקורת לא כללה ראיונות עם המבוקרים עקב חוסר שיתוף פעולה עם הגורמים בעירייה  . 3

 איתם ביקשו המבקרים להיפגש.

  

  מתודולוגיה 

 ).2016ומשנת  2014בחינת מסמכי המכרז (משנת  . 1

 בחינת חשבונות שאושרו לתשלום.  . 2

 ניתוח נתונים בגיליונות אלקטרונים וחישובי כמויות . 3

 סיור במתחם הרמפה. . 4

   בחינת תיק המתחם בארכיון מחלקת ההנדסה העירונית. . 5

  

  

  

  

  

 החלטה על הפרויקט, יציאה למכרז –שלבי הפרויקט  6.1.2

 

המתחם נבנה בתחילה ללא עמידה בהוראות סמוך לפרויקט בנוי מרכז מסחרי של חברת ישפרו.  

נגישות עדכניים. עקב כך, ועקב הרצון לקשר את רובע האומנים למתחם, ניהלה העירייה בשנים 

שורה של ישיבות עם מהנדסי חברת ישפרו, שמטרתן להסדיר חיבור בין המתחם  2012-2014

המתחם לבין העירייה, לק בין בעלי ולרובע. בישיבות אלו סוכם, כי עלות הקמת החיבור תח

 -כ₪ בסה"כ.  נציגי ישפרו הגבילו את השתתפות החברה ל 300,000כאשר העלות הוערכה בכ 

  .)₪300,000. (מחצית מסך כולל מוערך של  150,000

 

  מתחם ישפרו ורובע האומנים, שניהם נגישים לכלי רכב.  –הרמפה מחברת בין שני מתחמים

-2012שנים 
2014  

הגדרת 
הפרוייקט  
מול חברת 

ישפרו

2014  

הוצאת מכרז  
לביצוע

2014-2016  
הפרוייקט  

מעוכב  
לצורך בחינה 

מחדש

11/2015  
הוצאת מכרז  

לפרוייקט

2016  
בחירת זוכה  

וביצוע  
עבודות

סיום   8/17
 -הפרוייקט 
הגשת 

חשבון סופי
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   מתכננת הפרויקט פעלה מטעם ישפרו.

  

הוציאה העירייה טיוטא לפרסום מכרז לפרויקט. לביקורת לא נמסר אומדן שנערך  4/2014ב 

באותה עת לפרויקט. נמסר לביקורת, כי ראשת העיר הקודמת,  החליטה לא לבצע את הפרויקט 

בשל עלותו הגבוהה וביקשה לבחון תכנון חלופי. בסופו של דבר, לאחר עזיבתה של ראשת העיר, 

  . 11/2015ז לביצוע הפרויקט וזאת ב יצא שוב מכר

  

 11/2015הביקורת השוואתה את כתב הכמויות של המכרז המקורי עם כתב הכמויות של מכרז  

  ומצאה כי המכרזים זהים. 

  

בסופו יותר מכפול מהערכת הפרויקט במקור.  -₪  647,771יצוין, כי עלות הפרויקט עמדה על 

₪ בלבד בעוד העירייה נשאה בשאר הסכום  180,000 -כ חברת ישפרו נשאה בעלות שלשל דבר 

  אלפי ₪).  467(

  

  . הביקורת עיינה בתיקי הפרויקט במחלקת הנדסה ומצאה , כי לא ניתן לפרויקט אישור הנגשה

  

ממצא: הביקורת מצאה, כי העירייה אפשרה למעשה לגוף חיצוני לתכנן עבורה את  -

הפרויקט, בלא שבחנה אפשרויות חלופיות שעלותן נמוכה משמעותית (למשל 

מדרגות). העירייה ביצעה את הפרויקט במימון חלקי בלבד של ישפרו, כאשר בעוד 

אלפי ₪, בפועל  300ב שהוערך  –מהפרויקט  50%בפגישות דובר על מימון של 

  אלפי ₪).  180מהעלות ( 28% - אלפי ₪ וישפרו נשאה רק ב 650 - הפרויקט עלה כ

תגובת המבוקר : היתר בנייה הוצא על בסיס תכנית הגשה בה הוצגה רמפה. התכנון 

  בוצע על ידי היזם, אך באישור העירייה ומתוך רצון בחלופה זו.

מטרת הפרויקט הייתה לבנות מעבר נגיש, ומדרגות אמנם עשויות להוות חלופה זולה 

יותר אך לא חלופה שעונה על צרכי הפרויקט ומטרתו. על כן אם חלופה זו הייתה 

  נבחרת הרי שהיה ניצול לא נכון של תקציב הפרויקט. 

הגיעה  נושא התקציב לא נוגע למחלקת ביצוע, אך יש לציין כי השתתפות העירייה

מתקציב של החברה הממשלתית לתיירות אשר בחנה את הפרויקט ואישרה כי הוא 

  עונה על הצרכים התיירותיים של רובע האומנים.

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

 

המלצה:  הביקורת מעירה, כי על העירייה להימנע מלבצע פרויקטים עבור גופים  -

 יים, בעיקר כאשר רוב העלויות משולמות על ידי העירייה.פרט

  

ממצא : הפרויקט, בוצע במקורו על מנת לאפשר נגישות ממתחם ישפרו לרובע  -

האומנים. למרות זאת, לא נבדקה תנועת הולכי הרגל באזור והצורך בחיבור שני 
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שכל החלקים מעבר לנגישות הקיימת של כל אחד מהם. יצוין, כי לפרויקט הרמפה, 

  מטרתו הייתה הנגשה,  כלל לא ניתן אישור של יועץ הנגשה. 

תגובת המבוקר : העירייה בוחנת בשלב ייזום הפרויקט את הצורך בו ומטרותיו 

  ובהתאם מחליטה אם לממש אותו או לא.  

המטרה של הקמת הרמפה הייתה לחבר ולהנגיש את שני המתחמים ומתוך ראייה 

ם כמרכז בילוי ותיירות, ובפרט באירועים השנתיים עתידית של חיזוק רובע האומני

  אותם מקיימת העירייה. 

  ההערה לגבי יועץ הנגישות מקובלת, ובפרויקט הבא יופעל יועץ נגישות כנדרש.

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

בנייתו (כשנה וחצי), לעניין  לא נערך כל שימוש ברמפה באירועי העירייה מאז סיום

  אישור מורשה הנגישות תגובת המבוקר אף מחזקת את הממצא.

 

המלצה : הביקורת ממליצה, כי בתכנון עתידי, העירייה תבחן באופן מקיף הצורך  -

בפרויקט , מספר משתמשים פוטנציאלי, וכן תבחן השגת המטרה באמצעים חלופיים 

להקפיד על חוקי הנגישות בעיקר בפרויקטים שעיקר וזולים יותר (כגון מדרגות). יש 

 מטרתם נגישות.

  

  

  

  

  

  

 

  החלטה על הקבלן הזוכה ותיקון ההצעה 6.1.3

  

 החלטה על הקבלן הזוכה ותיקון ההצעה

  קבלנים.  4מכרז לפרויקט, למכרז ניגשו  2016העירייה פרסמה בתחילת 

  ₪.  577,048הייתה ההצעה הזוכה בסך של   1מספר בפתיחת המכרז הצעתו של הקבלן 

  לאחר הנחה. ₪  585,309  עמדה על  2מספר ההצעה של קבלן 

יחידה לכאורה הייתה טעות חשבונאית כאשר מכפלת מחיר יחידה בעלות  2מספר בהצעת הקבלן 

  .לא היה נכון

  ₪ לטון.  7,000רשתות פלדה מרותכות מחיר של  – 2קבלן מספר רשם  02.100.0030בסעיף 

 700הקבלן טען כי מדובר בסכום מכפלה שגוי וכי היה צריך לחשב לפי מחיר היחידה הרשום בסך 

  ₪ לטון. 

  

שימוע בוועדת המכרזים, עקב הטעות החשבונאית בסעיף הנ"ל.  2מספר נערך לקבלן  27/3/16ב 

  בוועדה הסביר הקבלן, שמדובר בטעות ברישום הסכום. 
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כתב אחרים בעבר, אותו קבלן טעה בחישוב    , במקריםומבקר העירייה, על פי  בוועדה נידונו הערות

המכפלה היא  הכמויות במכרז וניתנה לו האפשרות להסביר האם המחיר היחידה הוא הנכון או

  . הסכום אליו התכוון

₪ לטון, כן צוין, כי המציעים  5,000בוועדה צוין, כי מחיר הברזל, עליו מתבסס הסעיף, הוא כ 

  ₪ לטון לפריט.  5,000ל  3,000האחרים הציעו בין 

₪ בלבד) ובעקבות כך אושרה הצעתו  700וועדת המכרזים החליטה לאשר את התיקון (קרי מחיר 

  כהצעה הזוכה.   2ר מספשל קבלן 

₪,  כאשר ההצעה הבאה אחריה  576,201עמדה על  2קבלן מספר בעקבות התיקון, הצעתו של 

  ₪ בלבד.  ₪847 הפרש של  577,048עמדה על 

  

(שעקב תיקונו זכה  02.100.0030הביקורת בדקה ומצאה, כי בסופו של דבר הסעיף שמספרו 

  שניתן לכך כל הסבר.הקבלן במכרז), כלל לא בוצע בפועל וזאת בלא 

  

  

ממצא:  הביקורת מצאה, כי הקבלן הזוכה , זכה למעשה במכרז בהתבסס על תיקון 

עלות סעיף במכרז וזאת לאחר פתיחת ההצעות ולאחר שכל פרטי ההצעות האחרות 

כבר היו ידועים. לסעיף שבו מדובר מחיר שוק קבוע, המבוסס על מחיר הברזל. לברזל 

₪ לטון  לכן, ניתן לומר, במידה רבה של  5,000באותה עת על כ מחיר קבוע שעמד 

, היה לא סביר ביחס ₪ לטון) 700( וודאות, כי המחיר אליו תיקן הקבלן את הצעתו

  בלבד ממחיר הברזל). 14%למחיר הברזל  (כ 

תגובת המבוקר : כל החומרים והמסמכים הנדרשים לקבלת ההחלטות הועברו לוועדת 

ה לגבי בחירת הקבלן היא בידי וועדת המכרזים בלבד ולא בידי מכרזים, וכל החלט

  מחלקת ביצוע. 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר: התגובה לא סותרת את הממצא, ובניגוד 

עדת המכרזים כנדרש בדין (ראה הרחבה מטה ולתגובת המבוקר הטעות לא דווחה לו

  ).2013,2017ציטוט מדוח המבקר לשנים 

  

על העירייה להימנע ממצב בו היא מוכנה לקבל תיקון של סעיף במכרז המלצה : ככלל,   -

. תיקון כזה ראוי שיתבצע, רק אם , אלא בהתאם למוגדר בדיןלאחר פתיחת ההצעות

העירייה סבורה כי אין כל ספק שהייתה טעות בתום לב ברישום הסעיף. הביקורת 

   סבורה , כי זה לא המצב בעניינינו וזאת מהסיבות הבאות :

מגיש באופן קבוע  2קבלן מספר על פי דוחות ביקורת קודמים של מבקר העירייה ,

הצעות עם טעויות חשבונאיות, העירייה מאפשרת לקבלן בשימוע לבחור את הסכום 

. הדבר מעלה חשש לכך,  שהקבלן נוהג לתקן המתאים לו ובהתאם לתקן את ההצעה

 יות. סעיפים על מנת לזכות במכרז ולא בגלל טעויות אמית
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בלבד   13%כ    -הצעת הקבלן לסעיף שתוקן הייתה הצעה לא סבירה הן ביחס לאומדן   

 21%ל  11%ממחירי האומדן והן ביחס להצעות שאר הקבלנים (המחיר מהווה בין 

 מהצעות הקבלנים האחרים).

  

  

בנושא  2017, והן בדוח המבקר לשנת 2013הנושא נבחן על ידי מבקר העירייה בדוח המבקר לשנת 

 : 2017ועדת המכרזים, להלן ציטוט מדוח המבקר לשנת 

  

  השלמת עבודות פיתוח ברובע האמנים כולל התחברות לרובע האמנים – 4/2016מכרז 

 .18/2/2016, תאריך אחרון להגשה 2016המכרז פורסם בתחילת שנת  . 1

ומעטפת אומדן, פתיחת תיבת המכרזים, נמצאו ארבע מעטפות מציעים    2/3/2016בתאריך   . 2

מועבר למחלקה המקצועית לבדיקה אריתמטית. ההצעה הזולה מבין  ההצעות שנפתחו 

 .5מעטפה שסומנה במספר  -₪  577,142עמדה על 

, החליטה לבחור בהצעה הזולה בכפוף 10/2016ועדת מכרזים מספר  20/3/2016בתאריך  . 3

, מעטפה של 6,20257להשלמת מסמכים זאת לאור בדיקת המומחה. ההצעה הזולה בסך 

(בניגוד לנתוני פתיחת המעטפות ראה סעיף קודם, המשמעות זוכה  4שסומנה במספר 

 שונה).

רק בעקבות ברור המבקר לגבי שינוי זהות המציע, נמסר כי התגלו טעויות אריתמטיות על  . 4

ידי המומחה בהצעות מספר מציעים (משום מה גם סכום האומדן השתנה) וכי הבדיקה 

תיקונים חישוביים של הטעויות, וזו הסיבה לשינוי בזהות המציע הזול. שהציג כללה 

 הוחלט לאור הטעויות להזמין את הקבלן הזוכה לשימוע.

בה נערך שימוע לקבלן  11/2016מתקיימת וועדת מכרזים מספר  27/3/2016בתאריך  . 5

שהוגדר כזוכה על מנת להבין את מהות הטעות האריתמטית.   לאור השימוע התקבלה 

 החלטה לאשר אותו כהצעה הזוכה, בהתאם להחלטה הקודמת.

  

  

  התייעצות עם גורמים מקצועיים מגדיר בין השאר :  -לתקנות   18סעיף 

 מתיבת שהוצאו המכרז מסמכי כל של העתק, דיחוי ללא, ימסור הועדה ראש יושב  .א

 משתייך שאליו חוזים של סוג לאותו כלל דרך הועדה שקבעה המומחה לידי המכרזים

 ). המומחה - להלן( דעתו חוות קבלת לשם במכרז המוצע החוזה

 תתוקן,  חשבונית טעות  הועדה בידי  או  מומחה  בידי  הבדיקה  בעת, המכרז  במסמכי  ג. נתגלתה

 אי נתגלתה; בפרוטוקול יירשם התיקון; הועדה דעת ועל הועדה ראש יושב בידי הטעות

 במסמכי שצוין יחידה כל של המחיר ובין יחידות מספר של הכולל המחיר בין התאמה

  .יחידה כל של המחיר על בהסתמך התאמתה אי תתוקן, המכרז

  

  לאור המתואר לעיל ניתן להדגיש מספר בעיות בהתנהלות במכרז זה: 
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בניגוד לדין המומחה שבדק את ההצעה גם מבחינה אריתמטית לא עדכן את הוועדה על  . 1

 הטעות שבהצעה, מאחר וכך לא נרשם דבר בפרוטוקול כדרישת התקנות. 

בניגוד לדין נערך שימוע לקבלן על טעות אריתמטית למתן הסברים, כאשר הדין מגדיר  . 2

 בדיוק כיצד יש לנהוג במקרה של טעות כזו. 

 

בניגוד לתקנות, חוות הדעת של המומחה שהוצגה לחברי הוועדה לא ציינה  ממצא : -

את הטעות האריתמטית בהצעה, זו לא צוינה בפרוטוקול ולא תוקנה על ידי יו"ר 

 הוועדה כמוגדר בחוק. 

 

המלצה : מומלץ כי ככל שהחוק לא ברור למומחה מטעם העירייה, יוגדר אופן הדיווח  -

 ם השונים.לוועדה בהתאם למוגדר בדיני

  

ממצא : בניגוד לתקנות זומן הקבלן לשימוע על מנת לדון בטעות האריתמטית, כאשר  -

 התקנות מגדירות במפורש מה יש לעשות במקרה של טעות זו.

  

המלצה : מומלץ להבהיר ולהגדיר למתמודדים ולחברי הוועדה כיצד יש לנהוג  -

 בטעויות אריתמטיות כמוגדר בתקנות.

  

עסק כבר במכרז שהוגש על ידי אותו קבלן ובאותו מנהל מחלקה  2013שנת דוח מבקר העירייה ל

ששימש כמומחה בנושא המכרז, גם שם הייתה טעות אריתמטית וגם שם אפשרו לקבלן לבחור את 

  העלות "הנכונה" שכמובן משמעותה כי הוא הזוכה במכרז.

  

בפרויקט לאחר שאפשרו   , שבחן את המשך ההתנהלות2013להלן ציטוט מדוח מבקר העירייה לשנת  

  לקבלן לבחור את המחיר המתאים לו שהביאה בפועל לזכייה במכרז:

התנהלות מחלקת הביצוע אף במקרה זה חושפת כשלים בעבודה ובאישור החשבונות לקבלנים 

  מהבחינות הבאות :

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

 הסופי.

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

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

 שהיה ניתן לקבל אם היו מופיעות כחלק מהמכרז. 

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

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

  

  .2013סוף ציטוט מדוח מבקר העירייה לשנת 
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  :2013היו בפועל עבודות נוספות ושינויים שונים בדומה לשנת  4/2016גם במכרז 

  

  576,202    עלות העבודה לפי בדיקת המומחה  

  638,876          תשלום בפועל 

  53,567  הפרש בין התשלום בפועל להצעה המקורית

  11%  שיעור הגידול בעלות הפרויקט מהמחיר המקורי 

  

יש לציין כי באותו החודש בהליך של מחלקת הרכש לעבודה קבלנית, אותו הקבלן שוב ביצע טעות 

לו לבחור כיצד לנהוג, אך הפעם בחר  אריתמטית של כפל פשוט (כמות כפול מחיר) ושוב אפשרו

בדרך הפוכה מזו שבחר בהליך המכרז (בחר במקרה זה את המחיר הגבוה יותר), למותר לציין שגם 

  במקרה זה זכה בעבודה.

  

כמו כן יש לציין כי הקבלן המדובר במקרים אלה הוא אחד משני הקבלים שזכו בשלוש השנים 

תשתיות ושיפוצים, כאמור לעיל, מצב שבו מציעים מכלל המכרזים בנושא  67% -האחרונות בכ

זוכים בשיעור עבודות גבוה עלול להצביע על כשל בהליך המכרזי, הן במישור התחרותי והן במישור 

השיוויוני, לדעת הביקורת חובה על ההנהלה למצוא את סיבות השורש למצב המתואר (ראה הרחבה 

  ).2013בדוח מבקר העירייה לשנת 

  

  פסילת מסמכי מכרז קובע כי :  -נות לתק 20סעיף 

 המכרז  מסמכי  בעל  של  שכוונתו  לחשוד  סביר  יסוד,  המכרז  במסמכי  עיון  אחרי,  לוועדה  היה  .א

 בלתי תכסיסים ידי על או, במכוון שנעשו שגיאות ידי-על, שולל הועדה את להוליך היתה

 - טענותיו להביא הזדמנות המכרז מסמכי לבעל שנתנה לאחר - היא-רשאית, הוגנים

 . ידו על שהוגשו המכרז במסמכי עוד לדון שלא להחליט

 הזדמנות מכרז מסמכי לבעל שניתנה ולאחר המכרז במסמכי עיון אחרי לוועדה היה נראה  .ב

 או המכרז נושא של מוטעית הבנה על מבוסס המכרז במסמכי המוצע כי, טענותיו להביא

 להחליט היא רשאית, סבירים אינם בהם שצויינו שהמחירים או נכונות בלתי הנחות על

 . ידו על שהוגשו המכרז במסמכי עוד לדון שלא

 או המכרז לתנאי בהתאם שלא או אלה לתקנות בהתאם שלא שהוגשו מכרז מסמכי  .ג

 . פסולים - יסודי שינוי או עקרונית הסתייגות להם שצורפה

  .  בפרוטוקול יירשמו זו תקנה פי על הועדה החלטות נימוקי  .ד

 

למרות מכתב המבקר לוועדה בדבר ריבוי הטעויות של הקבלן המציע, לא התרשמה הוועדה בשימוע 

  ) כי הטעויות נעשו במכוון.27/3/2016-(שנערך ב

₪ והסברי המומחה כי   700למרות מכתב המבקר לוועדה בדבר אי הסבירות של המחיר ליחידה של  

  הוועדה כי המחיר הריאלי גולם בסעיף אחר. ₪, השתכנעה 5,000המחיר הריאלי הוא 

בפועל בחשבון הסופי שאושר לתשלום על ידי מנהל המחלקה בדומה להתנהלות שבוקרה בשנת 

2013 :  
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 בוטל הסעיף עם המחיר הלא ריאלי (הנמוך בצורה בלתי סבירה).  . 1

 שולם במלואו הסעיף האחר שבו נטען בשימוע כי כביכול גולם המחיר הריאלי. . 2

  עיף חדש שלא הופיע במכרז המקורי, בעלות דומה לתמחיר הריאלי. נוסף ס . 3

המשמעות לכאורה היא כי הקבלן במקום לספוג את עלות המחיר הנמוך שכתב לטענתו במכוון,  

קיבל שיפוי כפול הן בסעיף בו כביכול גולם המחיר הריאלי (כפי שהוסבר לחברי הועדה), והן 

  יר הריאלי. בתוספת סעיף חדש בסכום כמעט זהה למח

  

ממצא : בחשבון הסופי של העבודה כלל לא מופיע  הסעיף בו התגלתה הטעות  -

 700טון של רשתות בטון לזיון הבטון) שתומחר נמוך באופן מיוחד (  1.5האריתמטית (

₪ לטון).  מכאן ההסבר/ההשערה שניתנה על פי הפרוטוקול לחברי  ₪5,000 במקום 

יף אחר בו התמחור גבוה לא התקיים מאחר הוועדה כי המחיר הנמוך מגולם בסע

 והסעיף בתמחור הגבוה שולם במלואו. 

 

המלצה : מומלץ כי בוועדת המכרזים יספקו הסברים מקצועיים בלבד על ידי  -

  המומחים בעניין וימנעו ממתן השערות. 

  

  

דרישת המבקר מהנהלת העירייה לחקור את ההתנהלות של המחלקה הרלוונטית ואת ההתנהלות 

נציגי העירייה בוועדה, על מנת להסיק מסקנות מבחינת נאותות ההתנהלות, ועל מנת להגדיר   של

   דרך פעולה נאותה לעתיד לא נענתה.

  

  . 2017סוף ציטוט מדוח מבקר העירייה לשנת 

 

  

  

  

הביקורת מעירה לעירייה בחומרה, על הסכמתה לתיקון ההצעה של הקבלן, וזאת הן עקב חוסר  

המהותי של המחיר שתוקן, הן לאור המוגדר בדין לאופן תיקון הטעות (כמתואר בדוח הסבירות 

), והן  לנוכח העובדה, שבסופו של דבר הסעיף שתוקן (ושכאמור 2017מבקר העירייה לשנת 

  אפשר לקבלן לזכות במכרז), כלל לא בוצע בפועל.
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 בחינת סבירות ההצעה הזוכה ותמחור הרכיבים בפרויקט  6.1.4

  
ות דעת הנדסית שבוצעה על ידי מהנדס המתמחה בבחינת פרויקטים, מצורפת כנספח א' לדוח חו

  זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

פרק ב' לחוות הדעת ההנדסית (נספח א') מפרט בדיקה למחירי האומדן. אומדן נקבע על ידי 

 2017יה לשנת העירייה ומשמש לבחינת סבירות הצעת הקבלנים, ראה הרחבה בדוח מבקר העירי

  בנושא ועדת המכרזים), לבין מחירי השוק לסעיפים דומים בכתב הכמויות של הפרויקט.

  

על פי חוות הדעת ההנדסית המחירים באומדן נמצאו ככלל סבירים ותואמים את מחירי השוק 

  המקובלים.

  

  

פרק ג' לחוות הדעת ההנדסית (נספח א'), מפרט השוואה בין מחירי הקבלן הזוכה אל מול מחירי 

האומדן, ככלל נמצא כי כמחצית מהסעיפים בכתב הכמויות קיימת חריגה משמעותית בין מחירי 

  : האומדן למחירי הקבלן הזוכה, עד כדי אי סבירות, לדוגמא 

 !.  400%ל  55%ר האומדן בשיעור של בין שבעה סעיפים תומחרו במחיר שעלה על מחי  .א

ממחיר האומדן ועלות הסעיף  55%עלות סעיף אחד   –שני סעיפי תומחרו בחסר ביחס לאומדן    .ב

 ממחיר האומדן (כאמור מדובר על הפריט שעלותו תוקנה כאמור לעיל).  14%השני פחות מ 

  

  

פריטים בהם מחיר הקבלן חרג  - 1טבלה מספר 
 דןמשמעותית ממחיר האומ

  
  

  שם פריט  מספר פריט

  

  מחיר קבלן  מחיר אומדן

01.030.00200  
  

  80  40  חפירה 

  140  132  מצע סוג א  01.050.0100

  10  5  הידוק מבוקר   01.050.0210

  60  10  מצע יריעות פוליאטלן   02.011.0170

  1,600  996  30רמפא בטון  תיציק  02.042.0100
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  700  5,130  רשתות פלדה מרותכות  02.100.0030

  150  37  חפירה תעלות כבלים   08.01.0310

  900  580  יסוד לעמוד   08.01.0440

  3,000  1,700  פנס גלריה  08.03.0990

  335  600  מעקה בטיחות  44.021.0010

  1,200  720  צינור ניקוז לרמפה מבטון   57.051.0096

  
  

  

  

סעיפים המתומחרים בצורה בלתי סבירה , מעלים חשש להצעה תכסיסנית. החשש יש לציין כי 

הוא שהקבלן לא ירצה לבצע סעיפים שתומחרו על ידו בחסר משמעותי ומנגד ינסה לבצע בעודף 

סעיפים שתומחרו על ידו בעודף . כמו כן, תמחור נמוך מידי עשוי לגרום לניפוח כמויות או לביצוע 

    עבודה באיכות גרועה.

  

, רק כמחצית מסעיפי הפרויקט תומחרו בצורה על פי חוות הדעת ההנדסיתממצא :  -

סבירה ביחס לאומדן.  המחצית השנייה של הסעיפים תומחרו בחריגה משמעותית 

לא ניתנו בפועל, רוב הסעיפים תומחרו ביתר.  , כאשרולא סבירה ביחס לאומדן

 הסברים למחיר הנמוך או הגבוה של פריטים אלו ביחס לאומדן. 

תגובת המבוקר : הסעיפים באומדן מבוססים על מחירון דקל, כאשר ההצעה של 

הקבלן ניתנת על בסיס התמחור שלו ביחס לעבודה בערד תוך שקלול הנתונים 

 הרלוונטיים לעבודה. 

אלא מכינה אומדן ועל בסיסו וועדת מחלקת ביצוע לא קובעת סבירות של מחירים 

המכרזים נדרשת להחליט, וברצותה יכולה לשאול את הקבלן שאלות בנוגע לסבירות 

  ההצעה שהגיש. 

יתרה מכך, התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את הממצא, 

את תשומת לב חברי ועדת  יעיראיש המקצוע אשר בודק את המכרז, ראוי וצריך ש

מכרזים לחריגות לא סבירות בתמחיר סעיפים, תמחור לא סביר של סעיפים יכול ה

 , החשש הוא שהקבלן לא ירצה לבצע סעיפים שתומחרולהצביע על הצעה תכסיסנית
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על ידו בחסר משמעותי ומנגד ינסה לבצע בעודף סעיפים שתומחרו על ידו בעודף . כמו 

  ות או לביצוע עבודה באיכות גרועה.כן, תמחור נמוך מידי עשוי לגרום לניפוח כמוי

  .דגש לחברי וועדת המכרזיםובפועל, הנושא לא הובהר וה

   

המלצה : הביקורת ממליצה לעירייה בכל מקרה של תמחור בלתי סביר של פריט  -

במכרז, לקבל את הסברי הקבלן לתמחור וככלל לא לקבל הצעות קבלנים שבהן 

הנושא יבחן גם לאחר ביצוע העבודה, על מנת . מן הראוי כי מחירים בלתי סבירים

לוודא כי הסברי הקבלן התקיימו, ככל שלא התקיימו יש לעתיד לקחת בערבון מוגבל 

  את הסברי הקבלן.

  

ממצא: חלק מהסעיפים הוחלפו בסעיפים אחרים וגם זאת ללא הסבר. כך לדוגמא,  -

 בוטל סעיף רשתות פלדה והוסף סעיף גוש בטון לא מזויין.  

ת המבוקר : הסעיפים נדרשו לפי הביצוע הנדרש בפועל ולא כהחלפת הסעיפים. תגוב

הכמות שאושרה בחשבון אושרה על בסיס חישובים של הביצוע בפועל. כך למשל, לא 

ניתן להחליף רשתות פלדה ביציקת בטון. ככלל, אנו משתדלים בפרויקטים ככל 

ישות לשינויים שאפשר להיצמד לסעיפי העבודה כפי שנקבעו מראש, עם גמ

  המתעוררים במהלך העבודה. 

הממצא אלא מחזקת התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את 

ככל שהמצב בשטח מצריך שינויים דבר שכיח בעבדות בינוי, חובה לתעד אותו, 

הסברים מדוע הדבר נעשה, כך גם כאשר מבטלים סעיפים. כאמור בממצא, אין כל 

ים לשינויים ו/או לביטולים של סעיפים. התנהלות בדרך המתוארת הסברים מתועד

אינה מאפשרת ניטור ובקרה על עבודת הפיקוח, ומחבלת בעמדת העירייה כאשר 

  באים להסדיר אי הסכמות מול הקבלן לגבי הביצוע והתשלום. 

  

המלצה : על העירייה להימנע ככל האפשר מלאפשר החלפת סעיפים. על נציגי  -

העירייה לתת הסברים על הסיבות להחלפת הפריט, אין לאשר תשלומים ללא תיעוד 

  והסברים מתאימים.
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 כתב הכמויות שאושר לתשלום לעומת התכנון ובהתייחס למחירון דקל, בחינת  6.1.5

 מחירי השוק ויומני העבודה והבקרות שננקטו בפועל על ידי העירייה

 לעומת התכנון המקוריבדיקת סבירות שינויים ו

 

 

על פי חוות הדעת ההנדסית, בחלק מהמקרים, הביצוע בפועל לא תאם את התכנון   .א

 המקורי, באופן שהיה בו לפגוע בנגישות הפרויקט ובאיכותו. ראה פרק ד לחוות הדעת. 

 

על פי חוות הדעת ההנדסית, חלק מהרכיבים שונו, באופן שאינו מובן וללא הסברים   .ב

 לחוות הדעת.  5לסיבת השינוי. פרק 

  

 : וט בעיות איכות ומקרים בהם הביצוע בפועל לא תואם לתוכניתפר

  

ס"מ בפועל המרחק הוא  130על פי התוכנית , מרחק מרבי בין עמודי המעקה הוא   . 1

  .ס"מ 200

נסורה מעל לקירות חיצוניים של  ןעל פי התוכנית, יש להרכיב ראש קופינג מאב . 2

 .בפועל לא בוצע –הרמפה 

ת חיצוניים, בפועל וריס"מ פנימה מק 10במרחק על פי התוכנית, המעקה הינו  . 3

 .חיצונייםהקירות ההמעקה ממוקם ע"ג 

ס"מ   135ס"מ מפני רמפה. בפועל, גובה המעקה    110על פי התוכנית, גובה המעקה   . 4

 .מפני רמפה

ס"מ מפני  90ס"מ מפני רמפה בפועל גובה מאחז יד  85ע"פ תכנית גובה מאחז יד  . 5

פני קירות הבטון ולא על פני משטח הרמפה, גורם ה על קמפה. הרכבת המערה

 למעשה להרחקת המאחז מידי האוחז.

רמת הגימור נמוכה של ריתוכים, ליטושים, גוון צביעה סופי אינו אחיד, התפתחות  . 6

 חלודה (קורוזיה) באזור ריתוכים שלא טופלו כראוי.

המים,  היקוותבמקום בתחתית הרמפה מלווה באזורים ללא שיפוע ניתן להבחין  . 7

כמו כן גובה אבן גן נמוך מפני השטח התוחם החיצוני ומאפשר הצפה של השביל 

 בסחף ובוץ.

ם גזירה במידות משתנות, אומים קצרים שאינם בולמים את הכח הנוצר בבורג וא . 8

 החיבור.

 אין סגירת קצה של מאחז יד למניעת חדירת מים לתוך הפרופילים. . 9

 יד.רמת גימור של צבע נמוכה, גוון לא אח . 10
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בגודל   ס"מ בפועל בוצע שימוש באבן  15/15ע"פ תכנית גודל אריח לריצוף משתלבת   . 11

 .ס"מ 20/20

 נתגלו סדרים וכתמי צבע בקירות חיצוניים.  . 12

 .מ"מ 3.2מומלץ לבדוק דרישת מתכנן לעובי דופן פרופיל עמודים ומאחז יד  . 13

קרקע נתן הנחיות מילוי מצעים והידוק לפי הנחיית יועץ קרקע, יש לוודא שיועץ  . 14

בכתב. מעבר לזה בכתב כמויות ההידוק הינו מבוקר ובשכבות, יש לוודא שקיימות 

 תעודות בדיקה של מעבדה מוסמכת לצפיפות ההידוק.

 

 

"כל שינוי בכתב הכמויות המקורי ג לחוזה הקבלן עוסק בשינויים וקובע כי  16סעיף   .ג

, אישור זה אינו מהווה של החוזה מחייב את אישורו המוקדם של מנהל הפרויקט

 . אישור לחיוב עיריית ערד בסכומים העולים על סך ערך החוזה כאמור לעיל

"כל הכמויות בכתב הכמויות ניתנות בהערכה בלבד, בכתב הכמויות מגדיר כי    1סעיף 

הקבלן חייב למדוד את הכמויות בשטח ורק אח"כ להזמין חומרים" "עבודות נוספות  

ע בסעיפי כתב הכמויות, ואשר הקבלן מבקש לבצעו או לספקו או ציוד נוסף שלא מופי

במחיר חריג, עליו להגיש נספח מצורף לחשבון עם ניתוח מחירים עבורם. מחיר חריג 

יתבסס על מחיר הצעת המחיר. בהעדר עבודות כאלו בכתב הכמויות, ישולמו העבודות 

 הנ"ל לפי מחירון דקל" 

  

ת, על פי החשבון הסופי של הקבלן, חלק כפי שניתן לראות מחוות הדעת ההנדסי

מרכיבי העבודה בוצעו בכמות העולה על הכמות המוגדרת בכתב הכמויות. חלק 

 מהסעיפים בוטלו, וסעיפים אחרים נוספו. 

  

₪. בפועל בוצעו עבודות בסך  576,201בסה"כ הצעת הקבלן הזוכה עמדה על סך של 

 ₪12% (כ  71,570יקט בסך של . כלומר הקבלן חרג מעלות הפרו647,771כולל של 

  מהעלות המקורית). 

 

הביקורת מצאה, כי לפרויקט לא נוהל יומן עבודה. בהעדר יומן עבודה, אין כל תיעוד 

להתנהלות הפרויקט, החלטות המפקח לשינויים שאושרו, תיעוד פיקוח על של 

  המתכננים, אדריכל, קונסטרוקטור ויועץ קרקע.

 

עבודות הנוספות או לכמויות הנוספות. בהעדר יומני לקדם  לא ברור, אם ניתן אישור מו

עבודה, התיעוד היחיד לעבודות אלו הוא החיוב בחשבונות הקבלן עצמו שאושרו על 

ידי המפקח מטעם העירייה. כן נמסרו לביקורת, שני מסמכים הנוגעים לאישור תקציב 

  –נוסף על ידי העירייה 
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פירוט עבודה נוספת בגין העתקת צינורות סה"כ  – תהגדלה מספר אח . 1

מסמך שריון כספי לתוספת, אך אין כל פרוט לגבי מהות  םקיי₪.  37,674

 העבודות שאושרו, לא בוצע ניתוח מחירים על ידי הקבלן.

₪ בעקבות בקשת מהנדס מחלקת  25,000על סך  -הגדלה מספר שתיים   . 2

וראה זו חתומה בחותמת ביצוע בעקבות חישובי כמויות לפרויקט. ה

העירייה וכן על ידי גזברית העירייה, אך גם עליה לא רשום תאריך 

 האישור. 

  

כפי שניתן ללמוד מחוות הדעת ההנדסית, חלק מהעבודות שבוצעו חויבו ללא פירוט מהות 

₪  32,200העבודה וסיבתה. כך לדוגמא, עבודה של העתקת צינורות שחויבה בסך של 

  מ, לכאורה כלל לא הייתה דרושה. "+מע

בחשבונות הקבלן לא פורט היקף הצינורות שהועתקו והעבודות שבוצעו להעתקתם. 

לאישור ההגדלה צורפה הצעת מחיר של הקבלן לביצוע העתקת הצינורות, תוך פירוט סוג 

הצינור ואורכו ומחיר למטר, אך לא נרשם בהצעה מספר סידורי המתאים למחירון דקל. 

 מעשה, לא ניתן לקבוע כי המחיר מתאים למחירון דקל.כך ל

  

הביקורת מצאה, כי בחלק מהסעיפים,  הכמויות שחויבו אינן סבירות ביחס לכמויות 

ולמדידות שבוצעו על ידי נותן חוות הדעת. כך למשל, על פי חישוב המהנדס כמות הבטון  

  קוב!מטר  220מ"ק כאשר בפועל חויב על  70הנדרשת לפרויקט הינה כ 

 

. באם היו מבוצעות תכניות כאלו, ניתן מלאה as madeלפרויקט לא בוצע תכנית תיעוד 

היה להבין מהן מה בוצע, אלו תשתיות הועתקו ולאן והאם הכמויות שהוגשו לאישור 

 תקינות.  

  

כאמור לא בוצע ניתוח מחירים לביצוע עבודות נוספות, כמתחייב מהחוזה לגבי עבודות 

 אלו. 

  

דרגת צפיפות המצעים ע"פ שכבות, או אם בוצע מילוי לו תעודות מעבדה מוסמכת,  לא הוצג

 בשכבות כלל.

  

על העירייה להקפיד על אישור עבודות נוספות בכתב ומראש על ידי מורשי החתימה של 

  העירייה ולאחר שנבדק הצורך בעבודות נוספות, תמחורן והסיבה להגדלת הפרויקט. 

   

עדר תיעוד הפיקוח על הפרויקט, בעיקר בכל הנוגע לעבודות הביקורת רואה בחומרה, ה

. אלו שולמו על ידי העירייה, בלא שיהיה בידה תיעוד מספק ובצרוף חישובי כמויות  נוספות

  על הצורך בהן, על מחירן ועל היקף העבודה. 
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לא  –ממצא : הפיקוח על הפרויקט היה ברמה ירודה ולא התקיים כל תיעוד לפיקוח  -

באמצעות יומני עבודה, לא באמצעות אישורי חריגות נוספות ולא באמצעים אחרים 

 מלאה וכדומה.   AS MADEכגון בדיקות מעבדה, תכנית 

המסמכים קיימת והועברה לביקורת עם כל   AS MADEתגובת המבוקר : תכנית

שנדרשו כולל בדיקות מעבדה. יומני עבודה לא נוהלו, אך כל יום בוצעו צילומי שטח 

  של מצב העבודה.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את הממצא. לא קיימת 

מלאה לפרויקט, צילומי שטח אינם תחליף ליומני עבודה, מאחר   AS MADEתוכנית  

נדרש בפרוט יומן עבודה (לדוגמא כמה ואיזה עובדים נמצאו ואינם כוללים את כל ה

, כמויות חומרים שהגיעו לשטח ביום העבודה, כלי עבודה שפעלו, בשטח בפועל

  או אילו הוראות ניתנו בשונה מכתב הכמויות).העבודות שבוצעו, 

 

המלצה : על העירייה להקפיד בעתיד לקיים פיקוח אפקטיבי על העבודות ולשמור  -

התיעוד לביצוע של העבודות, לכמות העבודה והחומרים ולאיכותם, כפי את כל 

 .שמחויב הן מהחוזה ומכתב הכמויות והן מכללי מנהל תקין

  

אלפי ₪, שלא נכללו בהצעה המקורית,   37ממצא : אישור העבודות הנוספות בסך של   -

 מחורן. נעשה ללא ניתוח מחירים על ידי הקבלן וללא בחינת הצורך בעבודות אלו, או ת

כגון   –אין כל תיעוד בחשבונות הקבלן להיקף העבודות שהתבצע כעבודות נוספות

פירוט כמות הצינורות שהועתקו . בהעדר תיעוד כזה, לא ניתן לדעת איזו עבודה 

  בוצעה וכיצד תומחרה.

תגובת המבוקר : העבודה של העתקת הצינור בוצעה בהתאם לכמויות שהוגשו בהצעת 

ידי כל הגורמים כולל מורשי חתימה על בסיס הזמנה חתומה. הקבלן ואושרו על 

  בחשבון הסופי נעשתה בדיקת כמויות מדויקת ועל בסיסה שולם החשבון לקבלן. 

ככל שהתכנון מפורט ומקצועי, עדיין נשארות בשוליים עבודות שנדרש לבצע אותן 

עי, כך טווח באופן בלתי מתוכנן. ככל שהתכנון יותר הדוק, יותר מפורט ויותר מקצו

י. יחד עם זאת, לא ניתן לעצור לכל החלטה ולהפסיק חהבלת"מ יורד עד למינימום הכר

את עבודת הקבלן עד לקבלת החלטה, ולכן יש לפעמים החלטות שמתקבלות בסבב 

מיילים ובע"פ (ככל שהנושא נוגע לאישור תקציב נוסף או חריג מהפרויקט),הקבלן 

לעכב אותה וסבב החתימות אורך מספר ימים. יחד ממשיך בביצוע העבודה על מנת לא  

עם זאת, לאחר שיש אישור פורמלי (בכתב) של הגזברית לתקציב הנדרש, העבודה 

    ממשיכה להתבצע כחלק ממכלול העבודות בפרויקט.

, בניגוד התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את הממצא

לתגובת המבוקר לא הועברו כל מסמכים המפרטים את מרכיבי העבודה הנוספת (על 

  פי מחירון דקל), אין כל תיעוד לעבודות בפועל.  
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המלצה : הביקורת רואה בחומרה, העדר תיעוד הפיקוח על הפרויקט, בעיקר בכל  -

תיעוד מספק  הנוגע לעבודות נוספות. אלו שולמו על ידי העירייה, בלא שיהיה בידה

הביקורת ממליצה לעירייה, לשקול  .על הצורך בהן, על מחירן ועל היקף העבודה

בתמחור   דרישת השבה מהקבלן, על סעיפים לגביהם לא אושר מראש עבודות נוספות

, או שלגביהן הכמויות שחויבו על ידו הן בלתי סבירות (כגון בטון) וזאת, לאחר מפורט

  את החריגות. שנתנה לקבלן אפשרות להסביר 

  

ממצא : בהעדר יומני עבודה לא ניתן לראות כל תיעוד לאישור העבודות מראש, כמו  -

כן בהעדר יומן, אין כל תיעוד לעבודות שבוצעו, להנחיות המפקח וגורמי הפיקוח כגון 

  יועץ קרקע ומתכנן. כן אין תיעוד לבדיקות שבוצעו ולתיעוד שנתקבל.

פיקוח ניתנו לקבלן בשטח ובוצעו באופן מיידי תגובת המבוקר : כל ההערות של ה 

  בשטח בעת נוכחות הפיקוח. כמו כן, התיעוד המצולם מחליף את התיעוד בכתב. 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את הממצא. צילומי שטח 

אינם תחליף ליומני עבודה, מאחר ואינם כוללים את כל הנדרש בפרוט יומן עבודה 

, כמויות חומרים שהגיעו לשטח וגמא כמה ואיזה עובדים נמצאו בשטח בפועל(לד

או אילו הוראות ניתנו בשונה ביום העבודה, כלי עבודה שפעלו, העבודות שבוצעו, 

   מכתב הכמויות).

  

המלצה : על העירייה להקפיד בכל פרוייקט ביצוע על ניהול יומני עבודה, ועל  -

  .עבודת הקבלניםהשימוש בהם לביקורת על 

  

  

 

 איכות העבודה 6.1.6

 

ממצא : כאמור, על פי פרק ד' לחוות הדעת ההנדסית, נתגלו ליקויים מהותיים  -

באיכות העבודה שבוצעה. כך לדוגמא רמת הגימור של הצבע נמוכה והגוון לא אחיד, 

 ועוד.  15/15בעוד בתוכנית נקבע גודל  20/20הריצוף במידות 

מעקה  –חלק מהליקויים עשויים לפגוע במידת הנגישות של הפרויקט. כך לדוגמא 

 בתוכנית.  1.1מטר מהקרקע לעומת  1.35יד בגובה 

חלק מהליקויים בביצוע, עשויים להשפיע על מצב הפרויקט לאחר מספר שנים 

 סדקים, קורוזיה בצבע וכו.   –ולגרום לעלויות תחזוקה ותיקון גבוהות כגון 

  חוות הדעת קובעת כי הפרויקט בוצע באופן כללי באיכות ירודה.  כאמור,

מקבל את ההערה בנוגע לטיב העבודה בפרקים מסוימים של העבודה :    תגובת המבוקר

(בעיקר בנוגע לעבודות ריתוכי מתכת). הליקויים הללו הם חזותיים בלבד ולא מהווים 

  בנו את ההערה הזו. סכנה לשלום הציבור. בפרויקטים הבאים ניקח לתשומת לי



  ת ערדרייעי

  2018 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

261 

 

התגובה אינה סותרת את הממצא, ניסיון התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : 

 להקל בממצאי הביקורת אינו מקובל על הביקורת, ראה המלצה. 

 

וממליצה לעירייה לא מיטבי המלצה : הביקורת מעירה בחומרה, על הפיקוח ה -

ובלות בפרויקטים ולכל לעשות בדק בית ולהקפיד על הוראות הפיקוח, כפי שמק

הפחות על פי הוראות החוזה וכתב הכמויות של העירייה עצמה.  על העירייה לדרוש 

  מהקבלן תיקון הליקויים שהתגלו בביקורת לאלתר.

  

 

ממצא : לא בוצעה מסירה רשמית של הפרויקט ולכן גם לא התאפשר לעירייה לבדוק  -

באופן מקיף את איכות העבודה ולדרוש מהקבלן רשימת תיקונים (רג'קטים) 

בפרויקט. האיכות הירודה של הפרויקט היא, לדעת הביקורת, תולדה של הפיקוח 

תיעדו בדיקות מעבדה  העובדה שלא הקפידו לנהל יומני עבודה, לא –הירוד עליו 

ואישורי מתכננים (ואולי אלו כלל לא נתקבלו), אפשרה לקבלן לבצע את הפרויקט 

באיכות ירודה בלא שהעירייה מקזזת לו סכום כלשהו מהתשלום ואף משלמת לו על 

 עבודות נוספות.  

יצויין עוד , כי העירייה לא הקפידה על הוראות הפיקוח שלה עצמה כפי שמשתקפות 

  ובמכרז. בחוזה 

תגובת המבוקר : מחלקות העירייה הוזמנו למסירת הפרויקט. יש מחלקות שסירבו 

להגיע, ועקב כך לא נערך סיור מסירה מסודר. בדיקות מעבדה הועברו לביקורת יחד 

עם כל המסמכים שהתבקשו. יומני עבודה לא נוהלו, אך כל יום בוצעו צילומי שטח של 

ל ידי העירייה, הם סירבו להיענות לפניות מצב העבודה. מאחר והמתכננים לא הופעלו ע

 המחלקה ובפרט להזמנה להגיע לערד.   

התגובה אינה סותרת את הממצא, ניסיון התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : 

להקל בממצאי הביקורת אינו מקובל על הביקורת, ראה המלצה. יש לבצע מסירה 

רת עבודתם למסירה, וסרבו  מסודרת ומתועדת. באם המתכננים מחויבים לבוא במסג

לבוא, על העירייה לקנוס אותם על כך. לא הועברו כל מסמכים על זימון למסירת 

הפרויקט ועל סירוב להגיע מבחינת מחלקות העירייה, הביקורת סבורה כי באם לא 

 התבצעה מסירה סופית, אין לשלם חשבון סופי. 

 

דר בו יפורטו כל הפרטים המלצה : על העירייה להקפיד על פרוטוקול מסירה מסו -

הדורשים תיקון בפרויקט . על העירייה לשלם את החשבון הסופי רק לאחר תיקון כל 

הליקויים שנתגלו במסירה הביקורת חוזרת על ההמלצה לדרוש מהקבלן תיקון כל 

  .הליקויים בפרויקט
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 – 2מטרת ביקורת מספר  6.2

מערך הביקורת בטיפול בליקויים שעלו מדוח מבקר בחינת 

 העירייה בנושא ביצוע פרויקטים של בינוי עירוני.

  

  

  כללי 6.2.1

  

כאמור, דוחות מבקר העירייה בשנים קודמות עסקו כבר בהתנהלות העירייה בביצוע פרויקטים 

שונים. פקודת העיריות מפרטת את הנדרש לביצוע מהעירייה לאחר הוצאת דוח הביקורת ומפרטת 

ראה הרחבה בנושא בדוח מבקר העירייה ( תיקון הליקוייםאת אופן המשך הטיפול והבקרה על 

  בנושא הוועדה לענייני ביקורת ובנושא צוות תיקון הליקויים העירוני). 2016לשנת 

  

  גורמים עירוניים הממשיכים לפקח ולנטר את מצב תיקון הליקויים : 3על פי הדין קיימים 

 צוות תיקון הליקויים  . 1

הליקויים, האחראי על התיקון ולוח הזמנים לתיקון.  באחריותו להגדיר את אופן תיקון

באחריות הצוות לבצע מעקב בכל שלושה חודשים על התקדמות תיקון הליקויים (בפועל 

וכן בדוח זה, בפרק   2016ראה הרחבה בדוח מבקר העירייה לשנת    –לא קורה בעיריית ערד  

 ).2016מעקב מפורט אחר תיקון ליקויים של דוח מבקר העירייה לשנת 

 הוועדה לענייני ביקורת  . 2

באחריותה לנטר את עבודת צוות תיקון הליקויים ולוודא כי הליקויים מתוקנים כמוגדר 

וכן בדוח  2016ראה הרחבה בדוח מבקר העירייה לשנת  –(בפועל לא קורה בעיריית ערד 

 ).2016זה, בפרק מעקב מפורט אחר תיקון ליקויים של דוח מבקר העירייה לשנת 

 העירייהמבקר  . 3

באחריותו לקיים מעקב אחר תיקון ליקויים של דוחות מבקר קודמים. הנושא מבוצע 

בפועל בשוטף, בכל דוח ביקורת קיים פרק מעקב מפורט אחר הליקויים לשנה ספציפית, 

  בדוח זה). 9,10פרקים וכן מעקב סטטוס תיקון ליקויים משנים קודמות (ראה 

  

רויקטים הנדסיים, בחרתי לבחון את תיקון הליקויים שפורט מכלל דוחות הביקורת בנושא ביצוע פ

בהשוואה לעולה מדוח ביקורת זה, על ביצוע פרויקט  2013-ו 2012בדוח מבקר העירייה לשנים 

 רמפה.  -הנגשת רובע האומנים למתחם ישפרו סנטר 

  

  

  

  

  

  



  ת ערדרייעי

  2018 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

263 

 

  מעקב מפורט אחר תיקון ליקויים מדוחות מבקר העירייה 6.2.2

  

, בנושא 2012מוצג פרק מעקב מפורט אחר תיקון ליקויים לשנת  2015בדוח מבקר העירייה לשנת 

  התנהלות מההיבט ההנדסי, להלן ציטוט חלקים רלוונטיים מדוח זה :  –תקציבים בלתי רגילים 

  

  

  התנהלות מההיבט ההנדסי   –תקציבים בלתי רגילים  

  

כמצוין בדוח הביקורת נשכרה חברת יעוץ הנדסי על מנת לבחון פרויקטים שונים ברחבי העירייה. 

  הפרויקטים שנבדקו פוקחו ואושרו על ידי מחלקת הביצוע בעירייה. 

מנהל מחלקת הביצוע לא הסכים עם שום ממצא בדוח הביקורת של חברת הייעוץ ההנדסי, יש 

  לציין כי הממצאים היו לא פשוטים.

  

ניסיונות הביקורת להגיע לנוסח מוסכם וכתיבת הדוח מחדש לא שינו עמדת המבוקר. מכאן 

החלטתי להגיש את דוח חברת הייעוץ כלשונו, מול תגובת המבוקר המלאה כנספחים לדוח, ולהציג 

  בגוף הדוח המלצות בלבד (מאחר ולא היו הסכמות על הממצאים).

  

ובלות עליו, מכאן הבדיקה כאן היא אחר מימוש מנהל מחלקת הביצוע הודיע כי ההמלצות מק

  ההמלצות בפועל במחלקת הביצוע. 

  

  

המלצת הביקורת להתנהלות עתידית : מומלץ למצוא דרכים לביצוע עבודות במחירי  3.5

שוק, כגון הסכמים שנתיים, פניה למאגר הקבלנים של החברה למשק וכלכלה וכד', אין 

ים פי שתיים  ואף פי שלוש מעבר למחירי כל סיבה שעיריית ערד תשלם עבור פרויקט

  השוק.

  

  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה :

  לדוח (עיקר הממצאים). 4לא קיימת מאחר והליקוי לא הופיע בפרק 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

לא הוגדרה דרך פעולה מסודרת לעתיד.   לא הוגדר  לא הוגדר

למרות הוראת המנכ"ל היוצא, לפחות בחלק 

מהמקרים לא מתמחרת מחלקת הביצוע את 

  לא תוקן
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העבודות על פי מחירון דקל, כך שהאומדן 

  לעבודות גבוה ממחירי השוק. 

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

  כל האומדנים על פי מחירון דקל.  –הוצאה הוראת מנכ"ל    8/7/14תגובת המנכ"ל היוצא (רמי נבון) :  

  

  

  

מהמלצת הביקורת להתנהלות עתידית :  מומלץ לעבוד בהתאם לחוזה ולמקובל, יש  3.6

, את חישוב הכמויות AS MADEלדרוש מהקבלנים חישוב כמויות בנוסף לתכונית 

 שיגישו חובה לבדוק גם כן.

  

  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה :

  לדוח (עיקר הממצאים). 4לא קיימת מאחר והליקוי לא הופיע בפרק 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

למרות בקשת הביקורת להמצאת מסמכים   לא הוגדר  מלקת ביצוע

תומכים, לא התקבל כל מסמך התואם את 

טענת המחלקה כי הנושא מבוצע. מכאן 

  מבחינת הביקורת הנושא לא טופל.

  לא תוקן

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

  תגובת המנכ"ל היוצא (רמי נבון) :המנכ"ל ביקש תגובת מחלקת הביצוע. 

   תגובת מנהל מחלקת הביצוע : ההמלצה מיושמת על ידי מחלקת הביצוע כמקובל.

  

  

  

  

המלצת הביקורת להתנהלות עתידית :  מומלץ לפעול בהתאם לחוזה ולחייב את   3.7

 הקבלנים להגיש חשבונות מסודרים עם פרוט נפרד לעבודות נוספות וחריגים. 

  

  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה :

  לדוח (עיקר הממצאים). 4לא קיימת מאחר והליקוי לא הופיע בפרק 
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  :  2015ורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביק

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מחלקת 

  ביצוע

לא ונמצא כי  2013/2014הנושא נבדק בשנת   לא הוגדר

מבוצעת ההמלצה. (ראה לדוגמא דוח 

). לא הועברו 2פרק  2014ביקורת לשנת 

מסמכים לבקשת הביקורת להוכחת ביצוע 

  ההמלצה.

  לא תוקן

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

  תגובת המנכ"ל היוצא (רמי נבון) :המנכ"ל ביקש תגובת מחלקת הביצוע. 

   תגובת מנהל מחלקת הביצוע : ההמלצה מיושמת על ידי מחלקת הביצוע כמקובל.

  

  

כל היקף המלצת הביקורת להתנהלות עתידית : יש להקפיד על ניהול יומני עבודה ב 3.9

ור וכן למקרה בו יתגלעו עבודה וזאת לשם תיעוד נאות, אפשרות לקיום בקרה וניט

  חילוקי דעות בין הקבלן למחלקה.

 

  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה :

  לדוח (עיקר הממצאים). 4לא קיימת מאחר והליקוי לא הופיע בפרק 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מחלקת 

  ביצוע

בבדיקת פרויקט הנגשה, נמצא כי מולאו   לא הוגדר

יומני עבודה ללא חתימת הקבלן/נציגו. כך 

  שבפועל לא הושגה המטרה במילוי היומנים. 

  לא תוקן

  

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

  תגובת המנכ"ל היוצא (רמי נבון) :המנכ"ל ביקש תגובת מחלקת הביצוע. 

   תגובת מנהל מחלקת הביצוע : ההמלצה מיושמת על ידי מחלקת הביצוע כמקובל.
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, עולה כי כל הליקויים המופיעים מעלה לא תוקנו על ידי המחלקה לכל 1ממטרת ביקורת מספר 

  : 2018ונבדק בשנת  2017הפחות בפרויקט ביצוע הרמפה שבוצע בשנת 

  

מספר (נספח א' לדוח זה) מפורט בחוות הדעת ההנדסית בנושא הרמפה כ, 3.5כך, בניגוד להמלצה 

-מהותי של סעיפים בכתב הכמויות של הקבלן הזוכה שתומחרו באופן לא סביר למחירי שוק (כ

  ), בניגוד למחירי האומדן שהם בהתאם למחירי שוק.50%

סעיפים המתומחרים בצורה בלתי סבירה , מעלים חשש המשמעות היא סיכון כספי לעירייה, 

להצעה תכסיסנית. החשש הוא שהקבלן לא ירצה לבצע סעיפים שתומחרו על ידו בחסר משמעותי 

ומנגד ינסה לבצע בעודף סעיפים שתומחרו על ידו בעודף . כמו כן, תמחור נמוך מידי עשוי לגרום 

  ות או לביצוע עבודה באיכות גרועה.  לניפוח כמוי

  

מתארת מה המלאה לפרויקט (תוכנית  AS MADE, לא קיימת תוכנית 3.6כך, בניגוד להמלצה 

בוצע בדיוק בשטח), וכן לא נדרשו חישובי כמויות מהקבלנים, בחוות הדעת ההנדסית בנושא 

  יצוע בפועל.הרמפה, מצוין כי לפחות חלק מהכמויות ששולמו אינן סבירות לעומת הב

המשמעות היא סיכון כספי לעירייה, כאשר מאשרים לתשלום כספים על כמויות חומר ועבודה 

שלא בוצעו בפרויקט. מכאן במקרה הפחות גרוע מדובר ברשלנות, ובמקרה היותר גרוע עלול להוות 

  פתח למעילה בכספי ציבור. 

  

בניגוד למוגדר בחוזה כאשר  , התאפשרה ההתנהלות2012לעיל משנת  3.7בניגוד להמלצה כך, 

גם במקרה זה   להגיש חשבונות מסודרים עם פרוט נפרד לעבודות נוספות וחריגים.  הקבלן לא חויב

הוספו עבודות בעלות של עשרות אלפי שקלים ללא כל פירוט מתאים, מכאן לא ניתן לקיים ניתוח 

  ובקרה על העבודות שבוצעו והאם התשלומים בגינן סבירים. 

היא סיכון כספי לעירייה, כאשר משולמים סכומים ללא כל פירוט מהותם או הסבר המשמעות 

לסבירותם, מכאן במקרה הפחות גרוע מדובר ברשלנות, ובמקרה היותר גרוע עלול להוות פתח 

  למעילה בכספי ציבור. 

  

  

ל , לא נוהלו יומי עבודה. המשמעות דומה לניהו2012לעיל משנת  3.9כך, בניגוד להמלצה מספר 

ישיבות ללא רישום פרוטוקול, מכאן בכל התדיינות מול הקבלן אין כל מסמך המעיד על מה סוכם, 

  איזה עבודות נוספות אושרו ומתי, איזה שינויים בוצעו ומתי וכד'. 

המשמעות היא סיכון כספי לעירייה מאחר ואין כל עדות לגבי העבודות שאושרו לקבלן לבצע, 

שר בהליך משפטי מאחר ומנהל המחלקה לא זכר את פרטי אי לאחרונה נאלצה העירייה להתפ

ההסכמות מול הקבלן, מכאן הסיכון התממש והעירייה נאלצה לשלם כספים שאולי לא הגיעו 

  לקבלן.
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הכשל ברמה העירונית הוא הן של מנהל המחלקה שלא פעל בהתאם להצהרתו ובהתאם  ,מכאן

של מנהל מחלקת הביצוע שלא ניטר את למנהל תקין, מנכ"ל העירייה שהוא מנהלו הישיר 

ההתנהלות בפועל, גזברות העירייה שאישרה תשלומים ללא פרוט וללא הבנה את מהותם 

וסבירותם, צוות תיקון הליקויים שלא פעל לתיקון הנושא, וועדת הביקורת שלא קיימה ניטור 

הסברים כפי  ובקרה על צוות תיקון הליקויים במקרה זה, ולא זימנה את מנהל המחלקה לתת

  שזכותה לעשות. 

  

  

  

  

  

  

, בנושא 2013מוצג פרק מעקב מפורט אחר תיקון ליקויים לשנת  2016בדוח מבקר העירייה לשנת 

  התנהלות וניהול פרויקטים, להלן ציטוט הנושאים הרלוונטיים מדוח זה :  -מחלקת ביצוע

  

  התנהלות וניהול פרויקטים.  –מחלקת ביצוע  

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

תקציבים בלתי רגילים מבחינה הנדסית ומבחינת ההתנהלות המקובלת בפרויקטים 

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

המהנדסים מספקת שירותי פיקוח במספר רשויות במדינה בין השאר נשכרה על ידי 

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

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

 החיצונית לא הייתה ראויה וכי רוב ממצאיה אינם נכונים. 

אי הצלחת הביקורת לשכתב נוסח דוח מוסכם בשיתוף מנהל הביצוע, הביא לכך שבדוח   .ב

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

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

 ראויה יותר.

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

יבחנו פעולות מחלקת הביצוע בשנית כולל ליווי פרויקטים   2013לשנת    בדוח מבקר העירייה

 .2013במהלך שנת 

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

 לטעון כי דבריו הוצאו מהקשרם וכי הליך הביקורת לא הוגן.

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

 יופץ כפי ראות הביקורת וניתנה לו הזדמנות להעביר תגובה נוספת. 

לאור חומרת הדוח והממצאים, הוצגה גרסה של הדוח שהועבר למנהל מחלקת הביצוע   .ו

לתגובה שנייה ובמקביל לשם השקיפות וביטול טענת המנהל כאילו דבריו הוצאו מהקשרם 

 .2013מהנספחים לדוח  צורפה תגובתו במלואה כחלק
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הממצאים מבוססים  2013למען הסר ספק, כבכל ביקורת, גם בדוח הביקורת לשנת   .ז

ונתמכים על ידי מסמכים מתאימים, המסקנות וההמלצות הן בהתאם להבנת הביקורת. 

 ההחלטה לגבי הגדרת אופן הפעולה ותיקון הממצאים היא של הנהלת העירייה. 

  

  

  נת התנהלות תמחור פרויקטיםבחי – 1מטרת ביקורת מספר 

  

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

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

 לעבודות כגון אלה.

 

  :2013רוח תגובת המבוקר משנת 

יש להתייחס לאומדן כאומדן ולא כבסיס לביצוע עבודות, מחלקת הביצוע עם ניסיונה הרב עושה  

  אומדן אמיתי על בסיס מחירים ריאליים. המונח מחירי שוק אינו רלוונטי כלל.

  

   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר :

בעייתית כאשר תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, אלא מחזקת ומאשרת אותו. זו אמירה 

מנהל מחלקה טוען כי אומדן אינו מהווה בסיס לביצוע עבודות, הרי בדיוק לשם כך ניתן אומדן על 

ידי אנשי המקצוע, בהתאם לאומדן מחליטה הנהלת העירייה על סבירות מחירי ההצעה הזוכה.  

חלקת כמו כן המונח מחירי שוק הוא המדד האמיתי ולא המחירים הריאליים בהתאם לניסיון מ

  הביצוע בעיריית ערד בלבד.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לשם הקטנת עלויות, מומלץ ככל הניתן לקיים הסכמים שנתיים עם הקבלנים השונים, ולא להוציא 

  כל פרויקט קטן להליך ביצוע בנפרד. 

  

   בתגובה) : 2.1תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 יהיה המחיר המחירון בקוד המוגדר המחיר דקל"."מחירון  של העבודה קודי פ"ע יוגש אומדן כל

  .קוד באותו האומדן של המקסימאלי

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

לא הוגשו אומדני  2016-2015בפועל גם בשנים   2014שנת   לא נקבע

המחלקה כמוגדר בהחלטת המועצה. עדיין 

  

  לא תוקן
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מחירון  מוגשים אומדנים שלא על פי סעיפי

דקל. נמצא מקרה בו אומדן המחלקה הי גבוה 

ממחיר ששילמה העירייה על סעיף  100%-ב

זהה מספר חודשים קודם, וממחיר של סעיף 

  דומה במחירון דקל.

  

  :  2016תגובת המבוקר שנת 

החלטה לגבי ביצוע פרויקטים שונים הינה פררוגטיבה של הנהלת העיר. מחלקת הביצוע פועלת 

  בהתאם להחלטות אלה. 

  

הליקוי : למחלקת הביצוע המגישה באופן ישיר בקשת הצעות מחיר, קיימים  6.3

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

 ב הצעות המחיר.הכנסת קבלנים חדשים לסב

  

  :2013רוח תגובת המבוקר משנת 

  הדבר נכון לגבי כל מחלקות העירייה. 

  

   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר :

 תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, אלא מחזקת ומאשרת אותו.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

הצעות מחיר, את בחירת הקבלנים   יש לקבוע נוהל בו רק מחלקת הרכש פונה לקבלנים לשם קבלת

מומלץ לבצע לפי הדרך המוגדרת בפקודת העיריות לגבי מכרזי זוטא (ניהול ספר קבלנים, בחירה 

  אקראית ושוויונית של הקבלנים המתבקשים להעביר הצעות מחיר).

  

   לתגובה): 2.2תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

פקודות  פ"ע (זוטא במרכזי קבלנים למנגנון בחירת בהתאם לפעול הונחתה הרכש מחלקת

  .)העיריות

  
  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מחלקת 

  הרכש

, נמצא כי 2016-2015במבחן התוצאה בשנים   2014שנת 

לא נוספו קבלנים לסבב המציעים במספרים 

מהותיים, במקרה של מחלקת הביצוע 

  

  לא תוקן
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הקבלנים הקבועים ממשיכים לקבל את כל 

  ההצעות באופן קבוע. 

  

  

  

  

  

הליקוי : לאחר תיקון האומדן על ידי מחלקת הביצוע עלתה עלות הפרויקט ממאה אלף  2.5

 אלף ₪.   290 -ש"ח לכ

 

  :2013רוח תגובת המבוקר משנת 

  מחירי הסעיפים שונו בהתאם לעלותם הריאלית.

  

   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר:

העלות הריאלית נכונה רק   תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, אלא מחזקת ומאשרת אותו.

וכן דוח חברת    2013מחירי שוק (ראה נספח א לדוח    –בעיריית ערד ולא כמקובל ברשויות  אחרות  

 ).2012הפיקוח בנושא תב"רים בדוח המבקר לשנת 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

פניה למאגר הקבלנים מומלץ למצוא דרכים לביצוע עבודות במחירי שוק, כגון הסכמים שנתיים,  

של החברה למשק וכלכלה וכד', אין כל סיבה שעיריית ערד תשלם עבור פרויקטים סכומים פי 

 שניים ואף פי שלושה מעבר למחירי השוק.

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

ראשת   לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו הגיבה

  העירייה.

  
  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

לא הוגשו אומדני  2016-2015בפועל גם בשנים   לא נקבע  לא נקבע

המחלקה כמוגדר בהחלטת המועצה. עדיין 

סעיפי מחירון מוגשים אומדנים שלא על פי 

דקל, נמצא לפחות מקרה אחד בו התמחיר 

  באומדן לא מבוצע בהתאם להחלטה לעיל.

  

  לא תוקן
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מעלות הפרויקט, לעומת   50%הליקוי : בכניסת קבלן חדש למערכת חסכה העירייה כמעט   2.6

  המצב שהיה מתנהל על פי אומדן מחלקת הביצוע.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ לפעול ולעניין קבלנים חדשים להירשם למאגר קבלני העירייה ולפעול במסגרת מכרזי זוטא. 

 מומלץ לעבוד ככל הניתן בחוזי מסגרת רב שנתיים ולא בצורה של יציאה למכרז לכל עבודה בנפרד.

  

   לתגובה): 2.4תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 פניה תוך אקטיבית בצורה מחיר הצעות הקבלנים להליך ספר את ןלעדכ תונחה הרכש מחלקת

  .הסמוכות ברשויות עבודות/המספקים שירותים לקבלנים בנוגע לבירור

  
  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מחלקת 

  הרכש

, נמצא כי 2016-2015במבחן התוצאה בשנים   31/12/14

לא נוספו קבלנים לסבב המציעים במספרים 

מהותיים, במקרה של מחלקת הביצוע 

הקבלנים הקבועים ממשיכים לקבל את כל 

  ההצעות באופן קבוע. 

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  

בחינת התנהלות לעניין הפרדת תפקידים ואישור עבודות נוספות  – 2מטרת ביקורת מספר 

  מעבר לתכנון המקורי.

  

הליקוי : צורת העבודה כיום אינה מקיימת הפרדת תפקידים נאותה, דבר שיכול להביא  2.7

אין להמשיך לאפשר התנהלות  –להסתרת טעויות במקרה הטוב ולמעילות במקרה הגרוע 
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שרת את קבלת העבודה (קיים גם במחלקת אחזקה בה מחלקה אחת מתכננת, מפקחת ומא

 גם במחלקת ביצוע וגם במחלקת גנים ונוף).

  

  

  :2013רוח תגובת המבוקר משנת 

תיאוריה הזויה של "הפרדת תפקידים", בה דוגל המבקר, אינה תורמת כלל ליעילות הפרויקטים 

דוגמא מובהקת לכך אלא רק לירידת יעילותם וכתוצאה מכך גם לעלויות נוספות לא מבוטלות. 

  פרויקטים בניהול משכ"ל. במחלקת הביצוע הדבר לא קיים.

  

   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר :

תגובת המבוקר מחדדת ומבהירה את טענת הביקורת, מי שמוצא בהפרדת תפקידים תיאוריה 

  הזויה, אינו מבין את משמעות השירות הציבורי והבקרות הנדרשות בכספי ציבור. 

  

   לתגובה): 2.5תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 ביצוע ,אחזקה  :המחלקות המבצעות בין תיאום קיום ישיבת בדבר ל"המנכ הוראת יושמה  .א

 .תכנון פרויקט בשלב בטיחות ממונה ,גינון ,ונגישות

 על המפקחת היא גם המתכננת המחלקה בהם במקרים .תפקידים הפרדת תקוים הניתן ככל  .ב

 העירייה ל"למנכ אמת בזמן המבצעת תדווח המחלקה ,הוספה או צורך לשינוי ומתעורר הביצוע

  .התוספת/בקשת השינוי על דעתו חוות אשר ייתן נוסף מקצועי גורם יקבע אשר

  
  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

, נמצא כי 2016-2015במבחן התוצאה בשנים   2014שנת   מנכ"ל

הוראות המנכ"ל לא מיושמות, לדוגמא 

  פרויקט שיפוץ הבריכה החיצונית בקאנטרי. 

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  

הליקוי : בניגוד לנוהל הרכש בעירייה, אושרה לקבלן על ידי המחלקה המבצעת הגדלת  2.8

  בדיעבד.על עבודות שנעשו  10% –חוזה בכ 

 

  :2013רוח תגובת המבוקר משנת 
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האם אפשר לקבל את נוהל הרכש תקף לזמן הפרויקט כדי להבין את הבעיה וגם כדי לא לחזור על 

  טעויות אם היו בעתיד.

  

   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר :

תגובת המבוקר אף יותר בעייתית מהממצא, האם יעלה על הדעת כי העירייה מוציאה כספים 

ומבצעת רכישות ללא הזמנת רכש ואישור מראש לכל הוצאה ? האם מנהל מחלקת הביצוע לא 

תיד הביקורת מודע להליך אישור הוצאה הממומנת מכספי ציבור? על מנת למנוע טעויות בע

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

  מנהל מחלקת הביצוע!

  

   לתגובה): 2.6תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 ביצוע ,אחזקה  :המחלקות המבצעות בין תיאום קיום ישיבת בדבר ל"המנכ הוראת יושמה  .א

 .תכנון פרויקט בשלב בטיחות ממונה ,גינון ,ונגישות

 על המפקחת היא גם המתכננת המחלקה בהם במקרים .תפקידים הפרדת תקוים הניתן ככל  .ב

 העירייה ל"למנכ אמת בזמן המבצעת תדווח המחלקה ,הוספה או צורך לשינוי ומתעורר הביצוע

  .התוספת/בקשת השינוי על דעתו חוות אשר ייתן נוסף מקצועי גורם יקבע אשר

  

  
  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

, נמצא כי 2016-2015במבחן התוצאה בשנים   2014שנת   מנכ"ל

הוראות המנכ"ל לא מיושמות, לדוגמא 

  פרויקט שיפוץ הבריכה החיצונית בקאנטרי. 

  

  לא תוקן

  

  

  

 

הליקוי : בפרויקט מעבר חציה ברחוב יהודה הוסיפה מחלקת הביצוע לתכנון המקורי של  2.9

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

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

 כאמור (בפועל בוצע הפרויקט ללא התעלה).

  

  :2013רוח תגובת המבוקר משנת 

התעלה היא תולדה של בדיקה מקצועית של התכנון שהוגש לביצוע. הסבר מפורט יכול להבין רק 

  צוע בתחום הנדסת הדרכים. בעל מק
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   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר :

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

  תעלה.

  

   לתגובה): 2.7תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 ביצוע ,אחזקה  :המחלקות המבצעות בין תיאום קיום ישיבת בדבר ל"המנכ הוראת יושמה  .א

 .תכנון פרויקט בשלב בטיחות ממונה ,גינון ,ונגישות

 על המפקחת היא גם המתכננת המחלקה בהם במקרים .תפקידים הפרדת תקוים הניתן ככל  .ב

 העירייה ל"למנכ אמת בזמן המבצעת תדווח המחלקה ,הוספה או צורך לשינוי ומתעורר הביצוע

  .התוספת/בקשת השינוי על דעתו חוות אשר ייתן נוסף מקצועי גורם יקבע אשר

  
  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

  הפסקת מעקב  הפסקת מעקב, ממצא של מקרה נקודתי.    2014שנת   מנכ"ל

  

  

בתחילת כל פרויקט, וידוע כל הליקוי :למרות הוראת המנכ"ל לקיום ישיבות משותפות  2.10

המחלקות הרלוונטיות, זאת בעקבות המלצת הביקורת. ההוראה אינה מתקיימת בפועל, 

המשך התנהלות   -וגם בפעמים שהתקיימה לא הגיעו מנהלי המחלקות מוכנים, התוצאה  

 לא ראויה.

  

  :2013רוח תגובת המבוקר משנת 

  הופץ לכל הנוגעים בדבר. אין זה באחריות מחלקת הביצוע. צו התחלת עבודה 

  

   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר :

  תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא. 

  

   תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו הגיבה ראשת 

  : 2.7אך ניתן פתרון בתגובה לסעיף  העירייה.

 ביצוע ,אחזקה  :המחלקות המבצעות בין תיאום קיום ישיבת בדבר ל"המנכ הוראת יושמה  א.

 .תכנון פרויקט בשלב בטיחות ממונה ,גינון ,ונגישות

 על המפקחת היא גם המתכננת המחלקה בהם במקרים .תפקידים הפרדת תקוים הניתן ככל  .ב

 העירייה ל"למנכ אמת בזמן המבצעת תדווח המחלקה ,הוספה או צורך לשינוי ומתעורר הביצוע
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  .התוספת/בקשת השינוי על דעתו חוות אשר ייתן נוסף מקצועי גורם יקבע אשר

  

  
  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מחלקות 

  הביצוע

, נמצא כי 2016-2015במבחן התוצאה בשנים   2014שנת 

לא מתקיימות הישיבות כהגדרת המנכ"ל. 

  לדוגמא רמפה לרובע האומנים. 

  

  לא תוקן

  

  

  

  

הליקוי : מחלקת הביצוע אישרה חשבון ביניים לקבלן בו מרכיב העבודות הנוספות  2.11

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

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

 

  :2013רוח תגובת המבוקר משנת 

  הקביעות שרירותיות ולא מבוססות. 

  

   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר :

  הממצא מדויק ונתמך במסמכים , תגובת המבוקר לא.

  

   העירייה:תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו הגיבה ראשת 

  : 2.7אך ניתן פתרון בתגובה לסעיף  העירייה.

 ביצוע ,אחזקה  :המחלקות המבצעות בין תיאום קיום ישיבת בדבר ל"המנכ הוראת יושמה  א.

 .ויקטתכנון פר בשלב בטיחות ממונה ,גינון ,ונגישות

 על המפקחת היא גם המתכננת המחלקה בהם במקרים .תפקידים הפרדת תקוים הניתן ככל  .ב

 העירייה ל"למנכ אמת בזמן המבצעת תדווח המחלקה ,הוספה או צורך לשינוי ומתעורר הביצוע

  .התוספת/בקשת השינוי על דעתו חוות אשר ייתן נוסף מקצועי גורם יקבע אשר

  

  
  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מחלקת 

  ביצוע

בפרויקט שיפוץ הבריכה בקאנטרי עבודות   2014שנת 

, ללא אישור של גורם מקצועי  18% -נוספות כ

  כהחלטת העירייה.

  

  תוקןלא 

  

  

  :  2016תגובת המבוקר שנת 

  הדבר מאושר מראש על ידי ההנהלה ומקבל גיבוי תקציבי הנדרש.   –במידה ונדרש עבודות נוספות  

התגובה אינה סותרת את הממצא ואת העובדה   :  2016התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר שנת  

  בנושא. שלא מקיימים את החלטת ראשת העיר והמועצה לגבי אופן ההתנהלות 

  

  

  

-הליקוי : לתכנון המקורי הוספו עבודות של פירוק מדרכה מגרנוליט (מדרכה יצוקה כ 2.12

מטר), בשני המקרים  380-מטר) ותוספת אבן שפה עבור הנחה על גבול אספלט (כ 002

עבודות שבביקור בשטח היה ברור כי יש לבצען.  על פי ההסכם עם הקבלן עבודות אלה 

מופיעות במכרז עלותן הייתה זולה יותר מאחר מבוצעות במחירון דקל, כאשר אם היו 

התייחסות  –ובמכרזים נהוג להציע מחירים בהנחה ממחירון דקל (ראה נספח א 

 המתכנן המקורי למחירון דקל).

 

  :2013רוח תגובת המבוקר משנת 

בתוקף תפקידי להחליט החלטות מקצועיות בשטח תוך כדי ביצוע, דרך קבלתן הייתה תקינה 

  לחלוטין .

  

   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר :

 תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא.

  

   לתגובה): 2.8תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 ביצוע ,אחזקה  :המחלקות המבצעות בין תיאום קיום ישיבת בדבר ל"המנכ הוראת יושמה  .א

 .תכנון פרויקט בשלב בטיחות ממונה ,גינון ,ונגישות

 על המפקחת היא גם המתכננת המחלקה בהם במקרים .תפקידים הפרדת תקוים הניתן ככל  .ב

 העירייה ל"למנכ אמת בזמן המבצעת תדווח המחלקה ,הוספה או צורך לשינוי ומתעורר הביצוע

  .התוספת/בקשת השינוי על דעתו חוות אשר ייתן נוסף מקצועי גורם יקבע אשר
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  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מחלקת 

  הרכש

, נמצא כי 2016-2015בשנים במבחן התוצאה   2014שנת 

הוראות המנכ"ל לא מיושמות, לדוגמא 

  פרויקט שיפוץ הבריכה החיצונית בקאנטרי.

  

  לא תוקן

  

  

  

  

הליקוי : בניגוד להיגיון בחשבון הסופי של הפרויקט נשמטו מהחשבון חלק מהעבודות  2.13

מפורקות או הנוספות שאושרו בחשבון הראשון (לדוגמא : הרכבת אבנים משולבות 

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

 מטר בחשבון סופי). 178-הראשון ל

 

  :2013רוח תגובת המבוקר משנת 

  חשבון סופי נבדק עם חישובי כמויות, בחשבונות ביניים (חלקיים) הכמויות הן להערכה בלבד.

  

   : התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר

תגובת המבוקר אולי מסבירה ירידה בהיקף של כמויות בסעיפים אך לא היעלמות סעיפים 

  לחלוטין.

  

   לתגובה): 2.9תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 מחלקה המחלקה ועובד מנהל י"ע וייחתם ייבדק מחלקת הביצוע י"ע שיוגש כספי חישוב/חשבון כל

  .נוסף

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מחלקת 

  ביצוע

נמצא כי לא קיימת חתימה של שני עובדים על   2014שנת 

החשבון הסופי, לדוגמא נמצאה טעות חישוב 

כאשר במקום לקזז אחוז הנחה הוסיפו את 

  הסכום לחשבון !!! 

  

   לא תוקן
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  .2016סוף ציטוט מדוח המבקר לשנת 

  

  

המחלקה לכל , עולה כי כל הליקויים המופיעים מעלה לא תוקנו על ידי 1ממטרת ביקורת מספר 

  : 2018ונבדק בשנת  2017הפחות בפרויקט ביצוע הרמפה שבוצע בשנת 

  

,  מפורט בחוות הדעת ההנדסית בנושא הרמפה מספר מהותי 2.2כך, בניגוד להגדרת הטיפול בליקוי  

), 50%-של סעיפים בכתב הכמויות של הקבלן הזוכה שתומחרו באופן לא סביר למחירי שוק (כ

  דן שהם בהתאם למחירי שוק.בניגוד למחירי האומ

סעיפים המתומחרים בצורה בלתי סבירה , מעלים חשש המשמעות היא סיכון כספי לעירייה, 

להצעה תכסיסנית. החשש הוא שהקבלן לא ירצה לבצע סעיפים שתומחרו על ידו בחסר משמעותי 

די עשוי לגרום ומנגד ינסה לבצע בעודף סעיפים שתומחרו על ידו בעודף . כמו כן, תמחור נמוך מי

  לניפוח כמויות או לביצוע עבודה באיכות גרועה.  

  

,  הקבלן הזוכה בעבודה של ביצוע הרמפה הוא אחד 2.4כך, בניגוד להגדרת הטיפול בליקוי 

מהקבלנים הקבועים אליהם פונה המחלקה. אומנם הליקוי מתייחס להליך הצעות מחיר כאשר 

בנושא ועדת המכרזים, נמצא  2017ח המבקר לשנת במקרה הרמפה מדובר במכרז, אך כאמור בדו

מכלל המכרזים בנושא תשתיות ושיפוצים בשלוש השנים האחרונות  67%-כי שני קבלנים זכו ב

  שנבדקו. 

מחירי שוק, מעל המשמעות היא סיכון כספי לעירייה, מיעוט מציעים יכול להביא להצעות מחיר 

  מעלה. 2.6ראה לדוגמא ליקוי .  לאור חוסר התחרות

  

  

,  גם בפרויקט הרמפה מחלקה אחת הייתה אחראית על 2.7כך, בניגוד להגדרת הטיפול בליקוי 

  התכנון, הפיקוח ואישור קבלת העבודה והתשלומים בעבורה.

המשמעות היא סיכון כספי לעירייה, דבר שבמקרה הפחות גרוע מאפשר הסתרת טעויות, ובמקרה 

  לה בכספי ציבור. הגרוע יותר עלול להוות פתח למעי

  

  

,  גם בפרויקט הרמפה אושרו עבודות נוספות, אך לא ניתן 2.8כך, בניגוד להגדרת הטיפול בליקוי 

לדעת האם לפני או אחרי ביצוען, מאחר ואין כל פרוט לגבי מהות העבודות, ולא קיימים יומני 

  עבודה. 

ומים לספק צרכה להיות המשמעות היא סיכון כספי לעירייה, כנדרש במנהל תקין הגדלת תשל

 דבר בקרות.מאושרת מראש על ידי הגורמים המורים ואין היא החלטה של אדם אחד, ללא כל 

שבמקרה הפחות גרוע מאפשר הסתרת טעויות, ובמקרה הגרוע יותר להוות פתח למעילה בכספי 

  ציבור. 

  



  ת ערדרייעי

  2018 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

279 

 

  

ל פי הגדרת העירייה ,  גם בפרויקט הרמפה התכנון פעל ע2.9כך, בניגוד להגדרת הטיפול בליקוי 

שדרשה לספק פתרון לנגישות, כאשר בסיום הפרויקט לא התקבל כל אישור כי הפרויקט מונגש 

  כחוק. 

המשמעות היא סיכון כספי לעירייה, כאשר מגדירים למתכנן או מתכננים דברים שמשמעותם 

נדרשו כלל, מכאן הגדלת ההוצאות הכספיות של הפרויקט, אך בסיום הפרויקט מסתבר כי אלה לא  

  קיימת סבירות להוצאת כספי ציבור לשווא.

  

,  גם בפרויקט הרמפה לא היתה כל השפעה של הישיבות 2.10כך, בניגוד להגדרת הטיפול בליקוי 

 2016שכן התקיימו בנוכחות מחלקות העירייה בנושא הפרויקט, מאחר והמכרז שפורסם בשנת 

יבות עם כלל המחלקות נערכו לאחר פרסום המכרז , כאשר היש2014היה זהה לזה שפורסם בשנת  

  .2016ולפני פרסום המכרז של  2014של 

המשמעות היא סיכון כספי לעירייה, כאשר מבצעים פרויקטים שאינם מתאימים ליכולות של שאר 

מחלקות העירייה (לדוגמא אפשרות התחזוקה של מחלקת האחזקה או הגינון). בפועל, העירייה 

רויקט הרמה מאז הקמתו, כאשר אחת המטרות של ההקמה היו שימוש כלל לא נעזרה בפ

  באירועים עירוניים ברובע האומנים, מכאן קיימת סבירות להוצאת כספי ציבור לשווא.

  

  

,  גם בפרויקט הרמפה לא התקיימו ניטור ובקרה על 2.13כך, בניגוד להגדרת הטיפול בליקוי 

  ור מנהל מחלקת הביצוע. החשבונות שאושרו לתשלום לקבלן, מעבר לאיש

המשמעות היא סיכון כספי לעירייה, כאשר משלמים כספי ציבור ללא פרוט עבור מה שולמו, וללא 

חישובי סבירות על דרישות התשלום, דבר שבמקרה הפחות גרוע מאפשר הסתרת טעויות, ובמקרה 

  הגרוע יותר עלול להוות פתח למעילה בכספי ציבור.

  

  

מעלה כי העירייה כשלה בתיקונם,  2013בחינת תיקון הליקויים מדוח המבקר לשנת לסיכום, גם 

  המפורטת מעלה. 2201בדיוק כפי שעלה מבדיקת תיקון הליקויים לשנת 

  

  

 ביצועבנושא  2013ומשנת  2012הליקויים משנת רוב ממצא : נמצא כי לא טופלו  -

במסגרת המעקב אחר  , למרות התראות הביקורת לאורך השניםעירוניים פרויקטים

  : תיקון הליקויים

  כך, לא קיימו הפרדת תפקידים כנדרש במנהל תקין.

כך, תכננו פרויקט להנגשת מתחמים, אך בסיום הפרויקט לא פעלו להשגת אישור 

  מורשה נגישות כי זה אכן עומד בכללי הנגישות, כנדרש. 

פים בכתב הכמויות כך, חתמו עם הקבלן על חוזה עבודה למרות מספר מהותי של סעי

   .של הקבלן שתומחרו באופן לא סביר למחירי שוק
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מלאה לפרויקט (תוכנית המתארת מה בוצע  AS MADEכך, לא קיימת תוכנית 

  .בשטח), וכן לא נדרשו חישובי כמויות מהקבלנים קבדיו

כך, התאפשרה ההתנהלות בניגוד למוגדר בחוזה כאשר הקבלן לא חויב להגיש 

  עם פרוט נפרד לעבודות נוספות וחריגים.  חשבונות מסודרים

כך, לא נוהלו יומי עבודה. המשמעות דומה לניהול ישיבות ללא רישום פרוטוקול, 

מכאן בכל התדיינות מול הקבלן אין כל מסמך המעיד על מה סוכם, איזה עבודות 

  נוספות אושרו ומתי, איזה שינויים בוצעו ומתי וכד'. 

ה העירונית, הן של מנהל המחלקה שלא פעל בהתאם מכאן התקיים כשל רוחבי ברמ

הן של ובהתאם למנהל תקין, כאילו פועל בהתאם להמלצות הביקורת להצהרתו 

מנכ"ל העירייה שהוא מנהלו הישיר של מנהל מחלקת הביצוע שלא ניטר את 

גזברות העירייה שאישרה תשלומים ללא פרוט וללא הבנה הן של  ההתנהלות בפועל,  

והן של צוות תיקון הליקויים שלא פעל לתיקון הנושא,  הן של  בירותם,  את מהותם וס

וועדת הביקורת שלא קיימה ניטור ובקרה על צוות תיקון הליקויים במקרה זה, ולא 

  זימנה את מנהל המחלקה לתת הסברים כפי שזכותה לעשות. 

הביקורת רואה בחומרה רבה את ההתנהלות המתוארת ואת העובדה שהגורמים 

היא של התנהלות זו המשמעות האחראים לא ביצעו את תפקידם לאורך השנים , 

ההתנהלות מאפשרת תשלום כספי ציבור על עבודות שלא בוצעו   סיכון כספי לעירייה,

במקרה הפחות גרוע מדובר ברשלנות,   ,. מכאןבפועל, או תשלום הגבוה ממחירי השוק

  פתח למעילה בכספי ציבור. יכול להוות במקרה היותר גרוע ו

  

המלצה : מומלץ להגדיר מחדש את דרך עבודת העירייה בנושא פרויקטים, תוך  -

הפרדת תפקידים ועל נהלי עבודה המבטיחים מנהל תקין ניטור ובקרה  הקפדה על

על תשלומים לקבלנים. יש לאכוף את הנהלים ולקבוע סנקציות על אי קיומם. זאת 

על מנת להבטיח כי העירייה משלמת רק על העבודות אותן הזמינה, בהתאם למחירי 

  שוק, ובאיכות ראויה. 
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 תמצית מנהלים .7

  

בונות של הרשויות המקומיות בישראל, במקביל לניהול תקציב העירייה השוטף בהתאם לכללי חש

מיליון ₪ בשנה), מתנהלים תקציבים בלתי רגילים רבים של פרויקטים (תב"ר), בעוד  170-(כ

התקציב הרגיל הוא שנתי, התקציב הבלתי רגיל (להלן "התב"ר) שמהותו פרויקט, יכול להמשך 

  ציבור וכד'. מספר שנים כגון בניית מבני 

  

הביקורת נערכה על ידי מהנדס ומבקר המתמחים בבדיקת פרויקטים ברשויות המקומיות. נבחר 

פרויקט קטן יחסית וכזה שהסתיים בהצלחה על מנת לבחון את כלל מחזור החיים של פרויקט בינוי 

רו בניית רמפה המקשרת בין שני מתחמים, במטרה להביא להנגשת רובע האומנים למתחם ישפ –

  סנטר. 

  

  מטרות הביקורת : 

 בדיקת התנהלות העירייה מבחינה הנדסית וכספית בביצוע פרויקט בינוי ספציפי. . 1

בחינת תיקון הליקויים בנושא כפי שעלו בדוחות ביקורת משנים קודמות על ידי השוואת  . 2

הליקויים שנמצאו בפרויקט הנוכחי שנבדק (פרויקט הרמפה), לליקויים שנמצאו 

  נבחנו בשנים עברו.בפרויקטים ש

  

הביקורת רואה בחומרה את העובדה שהעירייה לא השכילה לתקן את הליקויים שעולים מדוח זה, 

, בסופו של דבר מדובר בכספי ציבור בדוחות משנים קודמות לאחר שרוב הממצאים כבר עלו

  מספר כשלים :. הדבר מעיד על בסכומים מהותיים

מחלקה המבוקרת שהעידה על עצמה כי פועלת כאמור ניהול הפרויקטים  (הכשל במערך  . 1

 . ובדוח זה נמצא כי אין זו המציאות) 2012בהמלצות הביקורת עוד משנת 

מדוחות הביקורת (צוות תיקון העולים כשל במערך העירוני האמון על תיקון הליקויים  . 2

ראה  -רת בנושא, וכן וועדת הביקו 2014ראה הרחבה בדוח מבקר העירייה לשנת  -הליקויים 

בנושא) שבסמכותם ובאחריותם לוודא כי  2016הרחבה בנושא בדוח מבקר העירייה לשנת 

  הליקויים מתוקנים בפועל.

 

  לעיל :  5להלן עיקר ההמלצות בהקבלה לעיקר הממצאים בפרק 

  

בחינה הנדסית וכספית של ביצוע פרויקט בניית רמפה בין רובע   – 1מטרת ביקורת מספר 

  ישפרו סנטר.האומנים למתחם 

  

הביקורת ממליצה, כי בתכנון עתידי, העירייה תבחן באופן מקיף הצורך בפרויקט , מספר  7.1

משתמשים פוטנציאלי, וכן תבחן השגת המטרה באמצעים חלופיים וזולים יותר (כגון 

 מדרגות). יש להקפיד על חוקי הנגישות בעיקר בפרויקטים שעיקר מטרתם נגישות.
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מנע ממצב בו היא מוכנה לקבל תיקון של סעיף במכרז לאחר פתיחת ככלל, על העירייה להי 7.2

. תיקון כזה ראוי שיתבצע, רק אם העירייה סבורה כי , אלא בהתאם למוגדר בדיןההצעות

אין כל ספק שהייתה טעות בתום לב ברישום הסעיף. הביקורת סבורה , כי זה לא המצב 

   בעניינינו וזאת מהסיבות הבאות :

הצעות מגיש באופן קבוע  2קבלן מספר דוחות ביקורת קודמים של מבקר העירייה ,על פי 

עם טעויות חשבונאיות, העירייה מאפשרת לקבלן בשימוע לבחור את הסכום המתאים לו 

. הדבר מעלה חשש לכך,  שהקבלן נוהג לתקן סעיפים על מנת ובהתאם לתקן את ההצעה

 לזכות במכרז ולא בגלל טעויות אמיתיות. 

בלבד  13%כ  -הצעת הקבלן לסעיף שתוקן הייתה הצעה לא סבירה הן ביחס לאומדן  

מהצעות   21%ל    11%ממחירי האומדן והן ביחס להצעות שאר הקבלנים (המחיר מהווה בין  

  הקבלנים האחרים).

 

הביקורת ממליצה לעירייה בכל מקרה של תמחור בלתי סביר של פריט במכרז, לקבל את  7.3

. מן לתמחור וככלל לא לקבל הצעות קבלנים שבהן מחירים בלתי סביריםהסברי הקבלן 

הראוי כי הנושא יבחן גם לאחר ביצוע העבודה, על מנת לוודא כי הסברי הקבלן התקיימו, 

 ככל שלא התקיימו יש לעתיד לקחת בערבון מוגבל את הסברי הקבלן.

  

ולשמור את כל התיעוד על העירייה להקפיד בעתיד לקיים פיקוח אפקטיבי על העבודות  7.4

לביצוע של העבודות, לכמות העבודה והחומרים ולאיכותם, כפי שמחויב הן מהחוזה ומכתב 

 הכמויות והן מכללי מנהל תקין.

 

הביקורת רואה בחומרה, העדר תיעוד הפיקוח על הפרויקט, בעיקר בכל הנוגע לעבודות  7.5

ד מספק על הצורך בהן, על נוספות. אלו שולמו על ידי העירייה, בלא שיהיה בידה תיעו

הביקורת ממליצה לעירייה, לשקול דרישת השבה מהקבלן, על  .מחירן ועל היקף העבודה

, או שלגביהן הכמויות בתמחור מפורט סעיפים לגביהם לא אושר מראש עבודות נוספות

שחויבו על ידו הן בלתי סבירות (כגון בטון) וזאת, לאחר שנתנה לקבלן אפשרות להסביר 

 ריגות.את הח

 

וממליצה לעירייה לעשות בדק בית לא מיטבי הביקורת מעירה בחומרה, על הפיקוח ה 7.6

ולהקפיד על הוראות הפיקוח, כפי שמקובלות בפרויקטים ולכל הפחות על פי הוראות 

החוזה וכתב הכמויות של העירייה עצמה.  על העירייה לדרוש מהקבלן תיקון הליקויים 

 שהתגלו בביקורת לאלתר.
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עירייה להקפיד על פרוטוקול מסירה מסודר בו יפורטו כל הפרטים הדורשים תיקון על ה 7.7

בפרויקט . על העירייה לשלם את החשבון הסופי רק לאחר תיקון כל הליקויים שנתגלו 

  במסירה הביקורת חוזרת על ההמלצה לדרוש מהקבלן תיקון כל הליקויים בפרויקט.

  

בחינת מערך הביקורת בטיפול בליקויים שעלו מדוח מבקר העירייה  – 2מטרת ביקורת מספר 

  בנושא ביצוע פרויקטים של בינוי עירוני.

 

מומלץ להגדיר מחדש את דרך עבודת העירייה בנושא פרויקטים, תוך הקפדה על הפרדת  7.8

לקבלנים. יש  תפקידים ועל נהלי עבודה המבטיחים מנהל תקין ניטור ובקרה על תשלומים

לאכוף את הנהלים ולקבוע סנקציות על אי קיומם. זאת על מנת להבטיח כי העירייה משלמת 

  רק על העבודות אותן הזמינה, בהתאם למחירי שוק, ובאיכות ראויה. 
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 רקע –כללי  .1

  

  עיריית ערד.מלאה של היא תאגיד עירוני בבעלות (להלן "החכ"ל") החברה הכלכלית לערד בע"מ 

  

  מתוך מצגת האחראי על נושא התאגידים במשרד הפנים : 

התאגיד העירוני הוא כלי המאפשר התמקצעות, גמישות תפעולית ויעילות בהספקת שירותים, 

כלכלי (ולא מסלול עוקף לנורמות הניהול השוטף התקין של הרשויות ניהול יזמות מקומית ופיתוח  

  המקומיות ולמנגנוני הבקרה עליהן).

  דוגמאות נושאים שבאחריות תאגידים עירוניים בישראל : 

 פיתוח תשתיות (הקמת מוסדות ציבור, פיתוח קרקעות, פארקים). . 1

 ם, ניהול אזורי תעשייה) .פיתוח כלכלי ויזמות (ניהול נכסים, ניהול נכסים מחוללי עסקי . 2

 פיתוח תיירות. . 3

 איכות סביבה ואנרגיה (ייצור חשמל, טיפול באשפה). . 4

  תרבות ספורט וחינוך.  . 5

  

  מטרות החברה הכלכלית לערד בע"מ (מהדוחות הכספיים המבוקרים):

 ליזום לתכנן ולהכין תוכניות לפתוח כלכלי של העיר ערד. . 1

 זי חרושת ומלאכה וכדומה.לעסוק בהקמתם או ברכישתם והשכרתם של מרכ . 2

  

  תחומי העיסוק על פי הדוחות הכספיים של החכ"ל :

 ).2012ניהול ותפעול הקאנטרי העירוני (ראה דוח מבקר העירייה לשנת  . 1

 השכרת מבנים וזיכיון (נושא הביקורת שבנדון) . 2

 ).2014פעילות כלכלית ותיירותית (ראה דוח מבקר העירייה לשנת  . 3

 הפעלת אתר אשפה. . 4

 פיקוח על ביצוע פרויקטים. . 5

  ). 2016ניהול ותפעול הפארק המוטורי (ראה דוח מבקר העירייה לשנת  . 6

  

תחום השכרת הנכסים מהווה את החלק הארי מרווחי החכ"ל לאורך השנים, לאור מהותיות 

הנושא בפעילות החכ"ל ולאור מגמת הירידה בהכנסות וברווחים בשנים האחרונות בחרתי לקיים 

  ביקורת בנושא. 
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 מטרות הביקורת .2

מהותיות ותוצאות תחום השכרת הנכסים של החברה הכלכלית לערד בע"מ בחינת   . 1

 מכלל פעילות החברה.

 ניהול מערך ההשכרה של נכסי החברה הכלכלית לערד בע"מ.בחינת  . 2

  

 

 היקף הביקורת .3

 .2018וכן בשנת  2012את מערך השכרת הנכסים בחברה בשנת הביקורת בחנה  . 1

פעולות השיווק של המתחמים להשכרה שבבעלות לא נכללה בהיקף הביקורת  . 2

 החכ"ל. 

בחינת היקף השירותים שהעירייה סיפקה בתחום לא נכלל בהיקף הביקורת  . 3

 מתחמי ההשכרה לאורך השנים (אחזקה, שרותי מהנדס וכד'). 

  

 

 אור כללי של מהלך הביקורתית .4

 הביקורת כללה בין השאר :

 . ל החכ"להנהלת החשבונות שבחינת נתוני פלט ממערכת  -

 .של החכ"ל בחינת דוחות כספיים -

 .באזור התעשייה בערד סיור בנכסים השונים -

 מעבר על חוזים לשכירות המתחמים בשנים האחרונות.  -

 .2019בחינת תוכנית העבודה ותקציב החכ"ל לשנת  -

 בישיבות דירקטוריון החכ"ל. כמשקיף נוכחות  -

  ראיונות עם : -

 ).2016הנוכחית (משנת מנכ"ל החכ"ל  –גברת לילי שפי  . 1

 ).2016מנכ"ל החכ"ל הקודמת (עד שנת  –גברת לילך מורגן  . 2
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 עיקרי הממצאים .5

  

בחינת מהותיות ותוצאות תחום השכרת הנכסים של החברה הכלכלית  – 1מטרת ביקורת מספר 

  לערד מכלל פעילות החברה.

  

למרות שלא היה שינוי מהותי בשטח המבנים להשכרה, הרווח הגולמי מפעילות השכרת  5.1

מבנים המהווה את עיקר הרווח הגולמי של החברה, נמצא במגמת ירידה לאורך השנים 

 אלש"ח בלבד). 481 2017ו בשנת אלש"ח ואיל 1,048 2011(בשנת 

 הערכה נקבעה. שמאית הערכה פי על נקבע שכירות דמי גובה. תגובת המבוקר : מקובל

 הקיימים לביקושים כפופה המבנים השכרת לכך מעבר .2017 המבנה בשנת של שמאית

 מאפשרים תעשייה שלא במבנים ומדובר היות בערד. באזור התעשייה תעשייה למבני

 .בלבד לאחסנה המבנה השכרת את מגביל הדבר, המיושנים האסבסט גגות בשל יצרנית

 התשתיות וחידוש הגגות שיפוץ ובפרט המבנה להשבחת דרכים בוחנת החברה, זאת לאור

אלש"ח לשיפוץ  900-מבנה, ועוד כ שיפוץ כל ₪ מיליון -2 בכ המוערכת פעולה ,הנדרשות

בימים אלו תוך התייעצות עם גורמי מקצוע לטובת התקנת הגגות. תוכנית זו מתגבשת 

  .פאנלים סולריים על הגגות ויצירת הכנסות נוספות

 

למרות שרוב הרווח הגולמי של החכ"ל לאורך השנים , מקורו בפעילות השכרת המבנים ,  5.2

לא השכילה החכ"ל להשתמש בחלק מההכנסות לקיום תוכנית שיפוצים ואחזקה אשר 

ם מינימלית. כתוצאה מכך המצב הפיזי של המבנים מאפשר פעילות תוודא רמת מבני

 אחסנה בלבד, ודמי השכירות נמוכים בהתאם.

 לא ) 2016-2010נמוך ( היה התעשייה באזור הביקוש בהם בשנים. מקובלתגובת המבוקר : 

. רבים שינויים דרש כולו התעשייה אזור. במבנה שיפוצים לקידוםכלכלית  ייתכנות נמצאה

. התעשייה  באזור  למבנים  הדרישה  עלתה,  אינטנסיבית  עבודה  האחרונות בעקבות    בשנתיים

 או נרכשו המבנים כל כאשר כיום המצב לעומת דורש ללא מבנים ראויים עמדו רבות שנים

בשלב זה אנו מקדמים תוכנית כלכלית ארוכת טווח שתתמוך בשיפוץ והתאמת . הושכרו

  התעשייה.המבנים לצורכי 

 

תחום המבנים להשכרה כולל חיבור  2019על פי תוכנית העבודה ותקציב החכ"ל לשנת  5.3

₪ בלבד, ובנוסף כמה רעיונות כלליים ולא מתומחרים   100,000מבנה לחשמל קיים בסך של  

 לצורך :

 שיפור תשתיות מבנים.  .א

 ניצול מקסימלי של מבנים באזור התעשייה.  .ב

 ארוכה.משיכת יזמים לשכירות   .ג

 תעסוקה לפגועי נפש.  .ד
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  :התייחסות ניתנה 2019 לשנת העבודה תכניתתגובת המבוקר : ב

 מול הסכם קיים. נפש לנפגעי תעסוקה מפעל הקמת לצורך ישופץ 19 הפלדה' ברח בנהמ . 1

 23 והפלדה 21 הפלדה במבני. המבנה והתאמת שיפוץ הכולל ארוך לטווח השכרהלהרשות 

 .בהווה התעשייה לצרכי והתאמה נרחב לשיפוץ אלו ימיםב פועלים אנו

 שוטף וטיפול לבחינה וקבוע שיטתי באופן פועלת ל"בחכ תעשייה אזור תחום הלתמנ . 2

 .ויזמים לתעשיינים חיבורים יצירת תוך ריקים בניםומ בשטחים

 תחומה יזמים מול התקשרות. יומי בסיס ועל שוטף באופן יזמים למשיכת פועלת ל"כהח . 3

 לתקופה  ליזם  מבנה  להשכרת  הפנים  משרד  מגבלת;  ההתקשרות  על  המשפעות  מגבלות  תחת

 ולא ייצור לצורכי לשמש תקינים תעשייה מבני על החלה והגבלה שנים 5 על עולה שלא

  .אחסנה

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

  מחזקת אותו. 

  

  

  

  בחינת ניהול מערך ההשכרה של נכסי החברה הכלכלית לערד בע"מ.– 2מטרת ביקורת מספר 

 

למרות שפעילות השכרת המבנים מהווה את החלק הארי מרווחי החכ"ל, אין כל מערך  5.4

ארגוני התומך בפעילות, לדוגמא לא קיים אחראי נכס/איש אחזקה אשר מקצועו הוא 

לוודא כי הנכסים מוחזקים במצב ראוי ומספק פתרונות לשוכרים, ככל שאלה נדרשים, או 

 השקעות בנכסים על מנת שיהיו מניבים גם בעתיד. כלכלן לגיבוש תוכנית כלכלית לשיפוץ ו

תגובת המבוקר: החכ"ל תמנה אחראי נכסים בחברה. אנשי מקצוע בתחום האחזקה ידרשו 

  .על פי צורך ועל פי תוכנית בקרה שנתית

 

לא קיים כל נוהל לבדיקת מצבם הפיסי של הנכסים הן בשוטף והן בהעברת זהות  5.5

 השוכרים.

 יהיה הכלכלית החברה תפקיד. השוכר באחריות היא המבנה תחזוקתתגובת המבוקר : 

תיצור נוהל בקרת מבנים לביקורת על  ל"החכ, כן כמו. תקין במצב מבנים החזרת לאכוף

  מצב המבנה במהלך תקופת השכירות.

 

השנים האחרונות לא הצליחה החכ"ל להשכיר את כל הנכסים שבבעלותה באזור   7במשך   5.6

פוצים או שינויים בנכסים בתקופה זו לשיפור ותחזוקת התעשייה. לא נערכו שום שי

  הנכסים הריקים, או לשם התאמתם לדרישות השוק. 

 למנגנוני  כפופה  ל"החכ,  זאת  עם.  המבנים  בשיפוץ  מהותי  צורך  יש.  מקובלתגובת המבוקר :  

 משכירים מספר. בלבד שנים 5 -ל השכירות תקופת את המגבילים הפנים משרד

 היות  זאת,  יותר  ארוכים  זמן  לפרקי  המבנים  את  האחרונה  בשנה  לשכור  ביקשו  פוטנציאליים
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 מול חריגות בחינת לאחר גם. מאוד יקרים במבנים לערוך שביקשו וההתאמות וההשקעה

 הדבר כי הפנים למשרד הוכחה לאחר רק יינתן חריג אישור כי התבשרנו, הפנים משרד

   .לעיר והכרחי מיטיב

התאמת המבנים לדרישות השוק : להערכתנו יש באזור התעשייה פתרונות לשטחים קטנים 

יותר (מאות מטרים). הקושי הגדול דווקא במבנים גדולים. אי לכך אנו מוצאים צורך 

  בשיפוץ כללי של המבנה ללא חלוקה.

 

מבני התעשייה הגדולים שבבעלותה בשנת  3מתוך  2לאור אי הצלחת החכ"ל להשכיר  5.7

, ועל מנת שלא לפרק את גג המבנה (גג אזבסט) כדי להנות מפטור ארנונה על נכס לא 2012

ראוי לשימוש, נחתם חוזה עם העירייה שהמבנים עוברים לשימושה זאת ללא כל צורך 

אמיתי של העירייה במתחמים, כל זאת כאשר במקביל החכ"ל ממשיכה בפעולות 

  להשכרת המבנים.

 

למרות שפעילות השכרת המבנים היא הפעילות המשמעותית ביותר לרווחי החברה,  5.8

ולמרות הקושי למצוא שוכרים לכל הנכסים, לא נערך דיון משמעותי בדירקטוריון החברה 

בנושא, והנהלת החברה לא נדרשה לקיים תוכנית סדורה בנושא, כולל אבני דרך לביצוע 

 ודיווח לדירקטוריון.  

 פעולה משמעותית כל לדיון הדירקטוריון לפני מביאה ל"החכ הנהלת: תגובת המבוקר 

 שיפוץ אפשרות שנבדקה בעת, העניין לצורך. אסטרטגיות בהחלטות דילמות וכן חדשה

 והשכרתם המבנים תכנית כן כמו. הדירקטוריון לאישור התכנית הובאה, הגגות והחלפת

  .הדירקטוריון בישיבות מתמשכת בבקרה ונמצאת השנתית העבודה בתכנית מוצגת

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

מחזקת אותו, לדעת הביקורת כאמור בממצא ובהמלצה, לא הוצגו בפני הדירקטוריון  

ניתוחים מקצועיים למצב שוק, ומצב הנכסים על מנת שיוכל לקבל החלטות, בפועל לא 

  ברה לכל דיווח/עמידה באבני דרך/תוכנית פעולה בנושא.נדרשה הנהלת הח

 

מיליון ₪ לצורך רכישת מבנים  1.5-בסך של כ 2006החכ"ל לקחה הלוואות בשנת  5.9

להשכרה, בפועל לא נרכשו מבנים כאמור, חלק מהכסף שימש לשיפוצים וחלקו הגדול 

  יותר לא שימש לרכישת או השבחת נכסי החברה.
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 פרוט הממצאים .6

 

  – 1מטרת ביקורת מספר  6.1

  הנכסים  השכרת מהותיות ותוצאות תחוםבחינת 

 .החברה של החברה הכלכלית לערד מכלל פעילות

 

  כללי 6.1.1

  

  עיריית ערד.מלאה של היא תאגיד עירוני בבעלות (להלן "החכ"ל") החברה הכלכלית לערד בע"מ 

  

  מתוך מצגת האחראי על נושא התאגידים במשרד הפנים : 

התאגיד העירוני הוא כלי המאפשר התמקצעות, גמישות תפעולית ויעילות בהספקת שירותים, 

ניהול יזמות מקומית ופיתוח כלכלי (ולא מסלול עוקף לנורמות הניהול השוטף התקין של הרשויות 

  המקומיות ולמנגנוני הבקרה עליהן).

  ושאים שבאחריות תאגידים עירוניים בישראל : דוגמאות נ

 פיתוח תשתיות (הקמת מוסדות ציבור, פיתוח קרקעות, פארקים). . 1

 פיתוח כלכלי ויזמות (ניהול נכסים, ניהול נכסים מחוללי עסקים, ניהול אזורי תעשייה) . . 2

 פיתוח תיירות. . 3

 איכות סביבה ואנרגיה (ייצור חשמל, טיפול באשפה). . 4

  תרבות ספורט וחינוך.  . 5

  

  

  מטרות החברה הכלכלית לערד בע"מ (מהדוחות הכספיים המבוקרים):

 ליזום לתכנן ולהכין תוכניות לפתוח כלכלי של העיר ערד. . 1

 לעסוק בהקמתם או ברכישתם והשכרתם של מרכזי חרושת ומלאכה וכדומה. . 2

  

  

גידים עירוניים בארץ, וכן מכאן, פעילות החכ"ל בתחום ניהול הנכסים הינו בהתאם למקובל בתא

בהתאם לתקנון החכ"ל, פרק זה בדוח ביקורת זה עוסק במהותיות ובניהול מערך המבנים שבבעלות 

  החכ"ל המיועדים להשכרה. 

  

  

  הערת המבוקר : 

  ל"החכ בפעילות ומשמעותי חשוב תחום הינו ל"החכ בבעלות שנמצאים התעשייה מבני השכרת
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 .לחברה הכנסה כמקור והן התעשייה באזור לתעשיינים פיתרון ומתן סיוע של במימד הן

 התעשייה אזור של פיתוח חוסר של כנגזרת היום ועד 2012 משנת ירד זה בתחום ההכנסות היקף

  .באזור והתשתיות הנראות ומצב

 מדינה לפיתוח  הטבות  וקבלת  לערד  ויזמים  תעשיינים  למשיכת  רב  מאמץ  נעשה  האחרונות  בשנתיים

 20 כיום כ התעשייה באזור מושקעים הפיתוח מתהליכי יוצאת כפועל. בעיר המפעלים והקמת

 ושיפור אזור לקידום סיבה מייצרים גם אך, חדשים ליזמים מגרשים פיתוח שעיקרם ₪ מיליון

 .התעשייה

להקמת  כפתרון התעשייה באזור במבנים יזמים להתעניינות הביאו 2017 בשנת השיווק מאמצי

  .מיידית כניסה מאפשר אינו הפיזי מצבם, זאת אם.  במיידי מפעלים

 והחלפת גגות)  המבנים (מעטפת  לשיפוץ  אסטרטגית  חשיבה  הכלכלית  החברה  מקדמת,  זאת  כל  לאור

 פאנלים  לטובת הקמת  המבנים  גגות  השכרת  אפשרות  נבחנת,  בנוסף.    התעשיינים  לצורכי  והתאמתם

  .הרשות ידי על סולריים

 סולריים ובחינת  לפאנלים  המבנים  להתאמת  מקצועי  יעוץ,    עלויות  בחינת  בתהליכי  נמצאת  החברה

 .זו לפעילות ההלוואה קבלת אופן

   .2019 מרץ חודש במהלך לדירקטוריון ותוצג כלכלית תבחן התוכנית

  

התייחסות הביקורת להערת המבוקר : הביקורת לא מחווה דעה על האמור בנושא שיווק אזור 

התעשייה בכלל ומבני החכ"ל בפרט, מאחר ותחומים אלה לא נכללו בהיקף הביקורת הנוכחית. 

), אלה יבחנו בשנים הבאות 2018לגבי נושאים שטרם התרחשו לתאריך סיום הביקורת (דצמבר 

  יקון ליקויים. במסגרת מעקב אחר ת
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  הקיימים והתוצאות הכספיות מהשכרתםהנכסים  6.1.2

  

  על פי פרוט החכ"ל ומערכת הגביה העירונית, השטחים להשכרה בבעלות החברה כוללים : 

 מ"ר. 20,000 -חמישה נכסים באזור התעשייה, שטח כולל של כ . 1

 מטר.  750-חלק מקומת משרדים בבניין במרכז העיר, שטח כולל של כ  . 2

  

  

  החברה :  השטחים המושכרים על ידי על פי הפרוט שהתקבל מהחברה הכלכלית להלן 

 מ"ר (משמשים כמחסנים). 7,600 -כ -מבנים באזור התעשייה כחמישה  . 1

 ).נמצאים במתחםמשרדי החכ"ל מ"ר ( 350 -קומה במבנה במרכז המסחרי של העיר כחלק מ . 2

  

ממצא : השטחים המושכרים על ידי החכ"ל הם שטחי המחסנים בלבד, ללא  -

השטחים הסובבים את המחסן (שטחים אלה משמשים את השוכרים, ובמקומות 

 -אחרים באזור התעשייה אף מגודרים כחלק מהמתחם). מכאן מסך שטחים של כ

מושכרים השטחים הבנויים בלבד מ"ר שבבעלות החכ"ל באזור התעשייה,  20,000

 ).40%-מ"ר בלבד (כ 7,600 -כ

תגובת המבוקר: שטחי המבנים של החכ"ל כוללים שטח תפוס הסובב את המבנים. 

השטחים הללו מנוצלים על ידי שוכרי המבנים להכנסת סחורות. אם זאת תיבדק 

  אפשרות לניצול נוסף של השטחים התפוסים ליצירת הכנסות נוספות. 

 

ה : מומלץ לבחון דרכים שונות ליצירת הכנסות לחכ"ל מהשטחים שאינם המלצ -

 מכלל שטח הנכסים.  60% -אלה מהווים כמאחר ושטחים מושכרים, 

  

  :לות המבנים שבבעלות החכ"ל עמדה על ע 2017הדוח הכספי של העירייה לשנת 

  5,159,092      עלות 

  811,630    שיפוץ  משרדים

  5,970,722    סה"כ עלות

  

  שהוגש למס ההכנסה : 2017עלות המבנים על פי טופס יא לשנת 

    1,843,613  עלות מבנים וקרקע

     811,429    שיפורים 

  2,655,042    סה"כ עלות

  

₪ בין הרשום בדוחות הכספיים של החכ"ל , לבין הדיווח  3,315,479ההפרש בעלות הנכסים בסך 

כסים, הוסבר על ידי רואה החשבון של החברה, למס הכנסה של החכ"ל בטופס המפרט את הנ

(הצמדת עלות הנכסים למדד המחירים לצרכן עד   12כהצגת נכסים בהתאם לתקן חשבונאות מספר  

  ), בעוד שאר הדוח מוצג בערכים נומינליים.2003לסוף שנת 
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רכוש דוחות כספיים בערכים נומינליים, ערך העלות המופחתת של ה  –לדוחות הכספיים    12בביאור  

₪, בעוד שבדיווח למס ההכנסה סך הרכוש הקבוע המופחת עומד על  1,255,141הקבוע עמד על 

  ₪. 21,682ש"ח בלבד, מכאן קיימת אי התאמה בלתי מוסברת של  1,233,459

  

לדחות  12ממצא : בהשוואת סך העלות המופחתת של הרכוש הקבוע  על פי ביאור  -

הכספיים לבין סך העלות המופחתת בטופס יא המוגש למס ההכנסה, נמצאה אי 

 ₪.  21,682התאמה לא מוסברת של 

. לכן הנטו (קיימת 2017תגובת המבוקר : פרויקט הפארק המוטורי לא הסתיים בשנת  

ובע בעיקר מהמע"מ לא כלול בטופס יא למס הכנסה, אבל כלול השתתפות עירייה) שנ

  כמובן ברכוש.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : לביקורת לא ברור ההסבר שמהותו כי "מע"מ  

כמובן כלול ברכוש" מאחר והדוחות הכספיים מוצגים ללא מע"מ, כולל סעיפי הרכוש 

הקבוע של החכ"ל אלא של  כמובן, יתרה מכך הפארק המוטורי אינו חלק מהרכוש

   העירייה.  יש לקיים התאמה בנושא כאמור בהמלצת הביקורת.

 

לבצע התאמה ותיקון מתאים בעלות המופחתת של הרכוש הקבוע  ישהמלצה :  -

  שמדווחת בדוחות הכספיים לזו המדווחת למס ההכנסה.

  

  נתונים כספיים נוספים : 

  ):יםמבוקרה יםכספיה ותדוחהלהלן נתוני ההכנסות של החכ"ל בשלוש השנים האחרונות (מתוך 

 2015 2016 2017 סעיף/שנה 

  באחוזים   באלש"ח   באחוזים   באלש"ח   באחוזים  באלש"ח   

  מקאנטרי 
     

3,432  60%    3,506  62%   2,483  47% 

 מהשכרת מבנים וזיכיון 
        

653  11%       738  13%      882  17% 

מפעילות כלכלית  
 תיירותית 

        
106  2%       106  2%      144  3% 

 מהפעלת אתר אשפה 
        

952  17%       802  14%      925  17% 

 מביצוע פרויקטים 
        

282  5%       473  8%      864  16% 

 מפארק מוטורי 
        

274  5%          -   0%         -   0% 

 100%  5,298   100%  5,625    100% 5,699 סה"כ 
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60%11%
2%

17%

5% 5%

  2017חלוקת הכנסות לפי אחוזים שנת 

מקאנטרי מהשכרת מבנים וזיכיון מפעילות כלכלית תיירותית

מהפעלת אתר אשפה מביצוע פרויקטים מפארק מוטורי

62%
13%

2%
14%

8% 0%

  2016חלוקת הכנסות לפי אחוזים שנת 

מקאנטרי מהשכרת מבנים וזיכיון מפעילות כלכלית תיירותית

מהפעלת אתר אשפה מביצוע פרויקטים מפארק מוטורי

47%

17%

3%

17%

16%

0%

2015חלוקת הכנסות לפי אחוזים שנת 

מקאנטרי מהשכרת מבנים וזיכיון מפעילות כלכלית תיירותית

מהפעלת אתר אשפה מביצוע פרויקטים מפארק מוטורי
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מהמחזור השנתי של החברה (במגמת  17%-11%מכאן הכנסות מהשכרת מבנים הגיעו לשיעור של 

  ירידה הן מבחינת אחוזים והן מבחינה כספית). 

  

  

  ):יםמבוקרה יםכספיה ותדוחהלהלן נתוני ההוצאות של החכ"ל בשלוש השנים האחרונות (מתוך 

  

 2015 2016 2017 סעיף/שנה 

  באחוזים   באלש"ח   באחוזים   באלש"ח   באחוזים  באלש"ח   

  להפעלת קאנטרי 
     

3,368  71%    3,452  72%   2,434  59% 

 אחזקת מבנים להשכרה  
        

172  4%       149  3%      208  5% 

לפעילות כלכלית  
 תיירותית 

        
107  2%         96  2%      144  4% 

 להפעלת אתר אשפה 
        

843  18%       665  14%      767  19% 

 לביצוע פרויקטים 
          

56  1%       455  9%      559  14% 

 פארק מוטורי 
        

213  4%          -   0%         -   0% 

 סה"כ 

     

4,759  100%    4,817  100%   4,112  100% 
  

  

  

  הצגת הטבלה לעיל באופן גרפי : 

  

  

71%
4%

2%

18%

1% 4%

2017חלוקת הוצאות לפי אחוזים שנת 

להפעלת קאנטרי אחזקת מבנים להשכרה   לפעילות כלכלית תיירותית

להפעלת אתר אשפה לביצוע פרויקטים פארק מוטורי
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מכלל הוצאות החברה, ללא מגמה אחידה   5%-3%מכאן, שיעור ההוצאות בגין השכרת מבנים נע בין  

  לאורך השנים.

  

  

את עיקר הרווח של החברה הכלכלית לאורך השנים  ההרווח מפעילות של השכרת נכסים מהוו

  :  2015-2017לשנים  יםמבוקרהכספיים ה ותדוחההאחרונות , להלן הנתונים מ

  

 2015 2016 2017 סעיף/שנה 

  באחוזים   באלש"ח   באחוזים   באלש"ח   באחוזים  באלש"ח   

  מקאנטרי 
          

64  7%         54  7%        49  4% 

 מבנים וזיכיון מהשכרת 
        

481  51%       589  73%      674  57% 

72%

3%

2%
14%

9%

0%

2016חלוקת הוצאות לפי אחוזים שנת 

להפעלת קאנטרי אחזקת מבנים להשכרה   לפעילות כלכלית תיירותית

להפעלת אתר אשפה לביצוע פרויקטים פארק מוטורי

59%

5%

4%

19%

14%

0%

2015חלוקת הוצאות לפי אחוזים שנת 

להפעלת קאנטרי אחזקת מבנים להשכרה   לפעילות כלכלית תיירותית

להפעלת אתר אשפה לביצוע פרויקטים פארק מוטורי
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מפעילות כלכלית  
 0%   -         1%  10         0%  1 -          תיירותית 

 מהפעלת אתר אשפה 
        

109  12%       137  17%      158  13% 

 מביצוע פרויקטים 
        

226  24%         18  2%      305  26% 

 מפארק מוטורי 
          

61  6%          -   0%         -   0% 

 סה"כ 

        

940  100%       808  100%   1,186  100% 
  

  הצגת הטבלה לעיל באופן גרפי : 

  

  

  

7%

51%

0%

12%

24%

6%

2017שיעור רווח גולמי מכלל הרווח לשנת 

מהפעלת קאנטרי מאחזקת מבנים להשכרה   מפעילות כלכלית תיירותית

מהפעלת אתר אשפה מביצוע פרויקטים מפארק מוטורי

7%

73%

1% 17%

2% 0%

2016שיעור רווח גולמי מכלל הרווח לשנת 

מהפעלת קאנטרי מאחזקת מבנים להשכרה   מפעילות כלכלית תיירותית

מהפעלת אתר אשפה מביצוע פרויקטים מפארק מוטורי
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  .פעילות השכרת המבנים מהווה את החלק הארי ברווח הגולמי בפעילות החכ"ל ,מכאן

  

  מגמת הפעילות נמצאת בירידה מבחינת הערך הכספי לאורך השנים:

  אלש"ח. 481סך  2017רווח גולמי מפעילות השכרת מבנים לשנת 

  אלש"ח. 589סך  2016רווח גולמי מפעילות השכרת מבנים לשנת 

  אלש"ח.  674סך  2015רווח גולמי מפעילות השכרת מבנים לשנת 

 2019, צפויה ירידה בהכנסות משכירות גם בשנת 2019על פי תוכנית העבודה ותקציב החכ"ל לשנת  

  ).2017יש גידול לעומת  2018(לפי הערכת הכנסות  2018לעומת ההכנסות משכירות בשנת 

  

  

  

4%

57%

0%

13%

26%

0%

2015שיעור רווח גולמי מכלל הרווח לשנת 

מהפעלת קאנטרי מאחזקת מבנים להשכרה   מפעילות כלכלית תיירותית

מהפעלת אתר אשפה מביצוע פרויקטים מפארק מוטורי
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למרות שלא היה שינוי מהותי בשטח המבנים להשכרה, הרווח הגולמי ממצא :  -

מפעילות השכרת מבנים המהווה את עיקר הרווח הגולמי של החברה, נמצא במגמת 

 אלש"ח בלבד).  481  2017אלש"ח ואילו בשנת    1,048  2011ירידה לאורך השנים (בשנת  

 הערכה  נקבעה.  שמאית  הערכה  פי  על  נקבע  שכירות  דמי  גובה.  תגובת המבוקר : מקובל

 הקיימים  לביקושים  כפופה  המבנים  השכרת  לכך  מעבר  .2017  המבנה בשנת  של  שמאית

 מאפשרים תעשייה שלא במבנים ומדובר היות בערד. באזור התעשייה תעשייה למבני

 .בלבד  לאחסנה  המבנה  השכרת  את  מגביל  הדבר,  המיושנים  האסבסט  גגות  בשל  יצרנית

 וחידוש הגגות שיפוץ ובפרט המבנה להשבחת דרכים בוחנת החברה, זאת לאור

 900-מבנה, ועוד כ שיפוץ כל ₪ מיליון -2 בכ המוערכת פעולה ,הנדרשות התשתיות

אלש"ח לשיפוץ הגגות. תוכנית זו מתגבשת בימים אלו תוך התייעצות עם גורמי מקצוע 

  .לטובת התקנת פאנלים סולריים על הגגות ויצירת הכנסות נוספות

  

המלצה : מומלץ לנהל את נושא השכרת הנכסים כמשק סגור ולבנות תוכנית עסקית  -

  מתאימה לשדרוג הנכסים ובהתאם הגדלת ההכנסות מהם.

 

-50%ממצא : בעוד שיעור הרווח הגולמי של פעילות החכ"ל מהשכרת מבנים מהווה   -

, 17%-11%מכלל הרווח הגולמי של החכ"ל, שיעור ההכנסות מפעילות זו מהווה    70%

מכלל ההוצאות, דבר המעיד על אי  5%-3%ואילו השיעור מההוצאות מהווה רק 

השקעה יחסית בנכסים לעומת התשואה מהם, דבר המתבטא בין השאר במצב 

 הנכסים הירוד.

מסך ההכנסות בגין  10%תיקח בחשבון כי  2019מקובל. תוכנית תגובת המבוקר : 

  תחום זה ישמר לאחזקה שוטפת ומונעת.

 

צה : מומלץ לנהל את נושא השכרת הנכסים כמשק סגור ולבנות תוכנית עסקית המל -

   מתאימה לשדרוג הנכסים ובהתאם הגדלת ההכנסות מהם.

  

 החכ"ללפי מנכ"ל החכ"ל הנוכחי : ההסבר לירידת ההכנסות היא סטטוס ומצב אזור התעשייה. 

בהתאם  2019חכ"ל לשנת (אחת ממטרות ה לשינוי המצב ולגיוס תקציבים לנראות האזור תפועל

  לתוכנית העבודה שהוצגה לדירקטוריון היא פיתוח אזור תעשייה). 
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 מצב המבנים הקיימים ותוכניות לעתיד 6.1.3

  

,  1990תחילת  1989על פי טופס יא המפרט את הנכסים לצרכי מס הכנסה, הנכסים נרכשו בסוף 

וכן  2006שנה), קומת המשרדים שופצה חלקית בשנת  30-הנכסים התעשייתיים לא שופצו מאז (כ

  . 2010-ב

  

(כל המבנים דומים , לגבי אחד מהמבנים 2017על פי חוות דעת של שמאי בלתי תלוי מספטמבר 

  : מצבם)ב

  תיאור המבנה 

מבנה בן קומה אחת עשוי בניה מתועשת מבטון עם גג אסבסט המונח על קונסטרוקציית  . 1

  מ"ר. 2,400ברזל, שטח כולל 

 הרצפה עשויה אספלט. . 2

 בחזיתות המבנה פתחים מחופים דלת פח נגררת בתוספת פשפש פנימי. . 3

 מטרים. 605 -גובה המבנה כ . 4

  

  בינונית ירודה. –רמת הגימור 

  

  על חלק מהמבנים מהכביש, אזור התעשייה  ערד :  מבט

  

  

מכאן, למרות שהפעילות מהשכרת המבנים אחראית לרוב הרווח הגולמי של החכ"ל, לא השכילה 

החברה להשתמש בחלק מהרווחים לקיום תוכנית שיפוצים מבוססת תוכנית כלכלית, המבנים שעל 

שנה בבעלות  30-שנה (מתוכן כ 40-נמוכה והם בני כ -פי חוות הדעת נבנו ברמת גימור בינונית

שופצו מעולם. התנהלות זו הביאה למצב היום כאשר דמי השכירות שניתן לדרוש עבור החכ"ל), לא  

  המבנה הם נמוכים, מאחר ומצבו הפיזי לא מאפשר קיום תוכן למעט אחסנה. 

  

  

  

  מבט צד : 
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  מבט מבפנים : 

  

  

  

ממצא : למרות שרוב הרווח הגולמי של החכ"ל לאורך השנים , מקורו בפעילות  -

המבנים , לא השכילה החכ"ל להשתמש בחלק מההכנסות לקיום תוכנית השכרת 

שיפוצים ואחזקה אשר תוודא רמת מבנים מינימלית. כתוצאה מכך המצב הפיזי של 

 המבנים מאפשר פעילות אחסנה בלבד, ודמי השכירות נמוכים בהתאם.

 ) 2016-2010נמוך (  היה  התעשייה  באזור  הביקוש  בהם  בשנים.  מקובלתגובת המבוקר :  

 דרש כולו התעשייה אזור. במבנה שיפוצים לקידוםכלכלית  ייתכנות נמצאה לא

 הדרישה עלתה, אינטנסיבית עבודה האחרונות בעקבות  בשנתיים. רבים שינויים

 המצב לעומת דורש ללא מבנים ראויים עמדו רבות שנים. התעשייה באזור למבנים

בשלב זה אנו מקדמים תוכנית כלכלית . הושכרו או נרכשו המבנים כל כאשר כיום

  ארוכת טווח שתתמוך בשיפוץ והתאמת המבנים לצורכי התעשייה.
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ת כלכלית אשר תאפשר שיפוץ שוטף של המבנים על יכנתוהמלצה : מומלץ לבנות  -

שנה של הזנחת הנושא, מצבם הירוד של  30-מנת שלא להגיע למצב שלאחר כ

 . מיטבייםהמבנים לא מאפשר גבית דמי שכירות 

  
  

מראיונות עם מנכ"ל החכ"ל עלה כי מקיימים כיום חשיבה לגבי שיפוץ המבנים ואולי אף הוספת 

  שלב זה מקור תקציבי לנושא.קומות נוספות, אך אין ב

  

, פרק 2018שהוצגו לדירקטוריון החכ"ל בדצמבר  2019בתוכנית העבודה ותקציב החכ"ל לשנת 

₪ בלבד, לצורך חיבור מחדש לחשמל, נושאים נוספים  100,000השכרת המבנים כולל עלות של 

להגשמתם,  המתוארים בתוכנית העבודה לא תוקצבו כלל ולא הוצגו כל תוכניות אופרטיביות

  הנושאים שפורטו : 

 ללא תמחור. –בתלות באיתור משקיע  –שיפוץ מבנה  . 1

עלויות לפי תוכנית עסקית (לא הוצגה), בפועל  –החלפת גג שיאפשר תעשייה ולא אחסון  . 2

 ללא תמחור.

 ללא פרוט וללא תמחור. –שיפוץ/שדרוג חיצוני של המבנה  –טיפול בנראות  . 3

 ללא תמחור.  –לצרכי העובדים  שיפוץ מבנה והתאמה –מפעל מוגן  . 4

  

תחום המבנים להשכרה  2019 ממצא : על פי תוכנית העבודה ותקציב החכ"ל לשנת  -

כמה רעיונות כלליים ולא בנוסף  ₪ בלבד, ו  100,000של  בסך  חיבור מבנה לחשמל  כולל  

 מתומחרים לצורך :

 שיפור תשתיות מבנים.  .א

 מקסימלי של מבנים באזור התעשייה. לניצו  .ב

 משיכת יזמים לשכירות ארוכה.  .ג

 תעסוקה לפגועי נפש.  .ד

  :התייחסות ניתנה 2019 לשנת העבודה תכניתתגובת המבוקר : ב

 הסכם  קיים.  נפש  לנפגעי  תעסוקה  מפעל  הקמת  לצורך  ישופץ  19  הפלדה'  ברח  בנהמ . 1

 הפלדה במבני. המבנה והתאמת שיפוץ הכולל ארוך לטווח השכרהלהרשות  מול

 התעשייה לצרכי והתאמה נרחב לשיפוץ אלו ימיםב פועלים אנו 23 והפלדה 21

 .בהווה

 וטיפול לבחינה וקבוע שיטתי באופן פועלת ל"בחכ תעשייה אזור תחום הלתמנ . 2

 .ויזמים לתעשיינים חיבורים יצירת תוך ריקים בניםומ בשטחים שוטף

 יזמים מול התקשרות. יומי בסיס ועל שוטף באופן יזמים למשיכת פועלת ל"כהח . 3

 להשכרת הפנים משרד מגבלת; ההתקשרות על המשפעות מגבלות תחת תחומה

 תקינים  תעשייה  מבני  על החלה  והגבלה  שנים  5 על  עולה שלא  לתקופה  ליזם  מבנה

  .אחסנה ולא ייצור לצורכי לשמש
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סותרת את הממצא אלא התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא 

   מחזקת אותו.

 

המלצה : מומלץ להקדיש למחולל הרווח העיקרי של החכ"ל יותר תשומות ומשאבים  -

  על מנת להביא למצב בו ימשיך להניב הכנסות גם בשנים הבאות. 
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 – 2מטרת ביקורת מספר        6.2

  בחינת ניהול מערך ההשכרה 

  של נכסי החברה הכלכלית לערד בע"מ.

  

  כללי 6.2.1

 

חלק הארי מהרווח של החכ"ל מקורו מהשכרת מבנים, ללא פעילות זו החכ"ל הייתה הכאמור, 

  מציגה דוחות כספיים גרעוניים. 

בפועל אין בחכ"ל אחראי על הנכסים שהינו איש אחזקה/אב בית, דוגמת אופן הפעילות בנכסי 

ל כלכלן/איש שיווק אשר , או כמצופה מכל חברה העוסקת בנדל"ן מניב. כמו כן אין כהעירייה

  מיכולתם לבנות ולקיים תוכנית כלכלית אסטרטגית בנושא נדל"ן מניב.

  

ממצא : למרות שפעילות השכרת המבנים מהווה את החלק הארי מרווחי החכ"ל, אין  -

לא קיים אחראי נכס/איש אחזקה אשר לדוגמא כל מערך ארגוני התומך בפעילות, 

הנכסים מוחזקים במצב ראוי ומספק פתרונות לשוכרים, ככל מקצועו הוא לוודא כי 

, או כלכלן לגיבוש תוכנית כלכלית לשיפוץ והשקעות בנכסים על מנת שאלה נדרשים

 שיהיו מניבים גם בעתיד. 

תגובת המבוקר: החכ"ל תמנה אחראי נכסים בחברה. אנשי מקצוע בתחום האחזקה 

  .תידרשו על פי צורך ועל פי תוכנית בקרה שנתי

 

המלצה : מומלץ לשכור שירותים של מקצוען המתמחה באחזקת מבנים/כלכלן/איש  -

שיווק מתמחה, על מנת להביא למצב בו המבנים יתוחזקו כראוי, וכן ששיפוצים 

  נדרשים/תיקונים ייעשו במועדם, בהתאם לתכנון כלכלי מושכל לנדל"ן מניב.

  

כסים הן בשוטף והן בהעברת ממצא : לא קיים כל נוהל לבדיקת מצבם הפיסי של הנ -

 זהות השוכרים.

 הכלכלית החברה תפקיד. השוכר באחריות היא המבנה תחזוקתתגובת המבוקר : 

תיצור נוהל בקרת מבנים  ל"החכ, כן כמו. תקין במצב מבנים החזרת לאכוף יהיה

  לביקורת על מצב המבנה במהלך תקופת השכירות.

 

המלצה : מומלץ לבנות נוהל מסודר של בחינה תקופתית של הנכסים, כולל קבלת  -

 נכס ואופן מסירתו מהשוכר בתום תקופת השכירות. 

  
  

תקציבים מהפעילות הרווחית של ההשכרה, לשם שיפוץ ושימור הנכסים  נותבולא  כאמור,

מעלה),  6.1.2ראה סעיף יורדות (הקיימים, לכן מצב הנכסים היום היו ירוד ובהתאם לו ההכנסות 
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הן בגין אי ההצלחה להשכיר את מלא הנכסים בשנים האחרונות והן בגלל ירידת מחיר השכירות 

בחלק מהמקרים בהשוואת תעריפים משנים קודמות לחוזים שנחתמו בשנת  50%למטר (עד כדי 

2018.(  

  

וכרים בגין אי בהתאם לדיווח מנכ"ל החכ"ל הנוכחית אין תביעות משפטיות של החברה מול ש

  תשלום דמי שכירות, אי עמידה בתנאי חוזה השכירות,  או בגין נזקים שנגרמו לנכס. 

  

  

  

  

 רציפות תקופות השכרה והפעולות לשיווק הנכסים להשכרה 6.2.2

  

כל הנכסים היו מושכרים, והאחריות על  2011על פי הסברי מנכ"ל החכ"ל הקודמת, עד סוף שנת 

עלו בעיות מעבר לתחזוקה שוטפת, הדבר הובא לידיעת שהתחזוקה השוטפת נפלה על השוכר. ככל 

  הוק. -החכ"ל וזו נתנה פתרונות אד

  

ם שברשותה באזור לא הצליחה החכ"ל להשכיר את כל הנכסי 2018ועד לשנת  2012משנת 

שניים מתוך שלושת המבנים הגדולים שבבעלות החכ"ל באזור  2012לדוגמא בשנת התעשייה, 

התעשייה עמדו ריקים, לאחר ניצול פטור נכס ריק מארנונה (חצי שנה לכל מחזיק), הועברו הנכסים 

  לשימוש העירייה על מנת לחסוך תשלום ארנונה על ידי החכ"ל. 

  

הנכסים  להשכיר את כל צליחה החכ"ללא ההשנים האחרונות  7במשך  ממצא : -

 שבבעלותה באזור התעשייה. לא נערכו שום שיפוצים או שינויים בנכסים בתקופה זו

  לשיפור ותחזוקת הנכסים הריקים, או לשם התאמתם לדרישות השוק. 

 כפופה ל"החכ, זאת עם. המבנים בשיפוץ מהותי צורך יש. מקובלתגובת המבוקר : 

 מספר. בלבד שנים 5 -ל השכירות תקופת את המגבילים הפנים משרד למנגנוני

 ארוכים  זמן  לפרקי  המבנים  את  האחרונה  בשנה  לשכור  ביקשו  פוטנציאליים  משכירים

 לאחר  גם.  מאוד  יקרים  במבנים  לערוך  שביקשו  וההתאמות  וההשקעה  היות  זאת,  יותר

 הוכחה לאחר רק יינתן חריג אישור כי התבשרנו, הפנים משרד מול חריגות בחינת

   .לעיר והכרחי מיטיב הדבר כי הפנים למשרד

התאמת המבנים לדרישות השוק : להערכתנו יש באזור התעשייה פתרונות לשטחים 

קטנים יותר (מאות מטרים). הקושי הגדול דווקא במבנים גדולים. אי לכך אנו מוצאים 

  חלוקה. צורך בשיפוץ כללי של המבנה ללא
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המלצה : מומלץ לפעול בצורה אקטיבית לשם השכרת הנכסים של החכ"ל, בין השאר  -

על ידי התאמתם לדרישות השוק (לדוגמא חלוקת המבנים לחללים קטנים כפי 

 שטענה מנכ"ל החכ"ל הקודמת או על פי הערכת מצב השוק העדכנית). 

  
לשימוש  העירייה בו עברו המחסניםכחלק מהמאמץ להקטנת הוצאות החכ"ל, נחתם חוזה מול 

העירייה (לעירייה לא היה ממש צורך בשטחי המחסנים, ובמקביל המשיכו ניסיונות החכ"ל לעניין 

  שוכרים במתחמים), בהעברת המחסנים לשימוש העירייה חסכה החכ"ל תשלום ארנונה.

  

  הודיעה גזברית העירייה כי : 2/8/12במכתב מתאריך 

רו בדירקטוריון החכ"ל, שמשמעותן הפחתה משמעותית של לאור מספר החלטות שעב . 1

מאחר וחובת הנאמנות של הגזברית היא לעירייה, מצאה את הכנסות הרשות (ארנונה), ו

 עצמה מתנגדת להחלטות שהתקבלו בדירקטוריון.

 על מנת למנוע מצב של ניגוד עניינים כמתואר היא מתפטרת מדירקטוריון החכ"ל. . 2

  

  הגיבה למכתב הגזברית בין השאר בנקודות הבאות: 12/8/12יום מנכ"ל החכ"ל במכתב מ

₪), על מנת  50,000האלטרנטיבה להסכם מול העירייה היה פרוק גג המבנים (בעלות של  . 1

 להצהיר עליו כנכס אינו ראוי לשימוש ולכן פטור מארנונה.

 שעמדה על הפרק היא האם לפרק את הגג או להגיע להסכמה מושכלת (הדדית)ההחלטה  . 2

 עם העירייה ולא לבזבז כספי ציבור לשווא.

 

  . 2012בפועל בוטלו חיובי הארנונה בגין ההסכם עם העירייה החל מחודש יולי 

  

הגדולים מבני התעשייה  3מתוך  2ממצא : לאור אי הצלחת החכ"ל להשכיר  -

, ועל מנת שלא לפרק את גג המבנה (גג אזבסט) כדי להנות 2012שבבעלותה בשנת 

ארנונה על נכס לא ראוי לשימוש, נחתם חוזה עם העירייה שהמבנים עוברים מפטור 

, כל זאת כאשר במקביל לשימושה זאת ללא כל צורך אמיתי של העירייה במתחמים

 . החכ"ל ממשיכה בפעולות להשכרת המבנים

 

המלצה : מומלץ לקיים הפרדה בין פעילות החכ"ל לעירייה ולנהל את החכ"ל כחברה  -

דבר ועניין. ראוי כי המקרה המתואר יהווה זרז לקביעת תוכנית עסקית כלכלית לכל 

  רב שנתית לטיפול בנכסים, על מנת להפכם אטרקטיביים לצרכי היזמים.  

  

  

מסקירת פרוטוקולים של דירקטוריון החכ"ל עולה כי בשלוש השנים האחרונות לא נערך דיון 

משמעותי במצב נכסי החברה ובקושי להשכירם, לא נקבעה להנהלת החברה כל תוכנית עבודה או 

  אבני דרך לביצוע ודיווח בנושא. 
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רווחי ממצא : למרות שפעילות השכרת המבנים היא הפעילות המשמעותית ביותר ל -

החברה, ולמרות הקושי למצוא שוכרים לכל הנכסים, לא נערך דיון משמעותי 

בדירקטוריון החברה בנושא, והנהלת החברה לא נדרשה לקיים תוכנית סדורה 

 בנושא, כולל אבני דרך לביצוע ודיווח לדירקטוריון. 

 ותיתפעולה משמע  כל  לדיון  הדירקטוריון  לפני  מביאה  ל"החכ  הנהלתתגובת המבוקר :  

 שיפוץ  אפשרות  שנבדקה  בעת,  העניין  לצורך.  אסטרטגיות  בהחלטות  דילמות  וכן  חדשה

 המבנים תכנית כן כמו. הדירקטוריון לאישור התכנית הובאה, הגגות והחלפת

 בישיבות מתמשכת בבקרה ונמצאת השנתית העבודה בתכנית מוצגת והשכרתם

  .הדירקטוריון

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

מחזקת אותו, לדעת הביקורת כאמור בממצא ובהמלצה, לא הוצגו בפני הדירקטוריון 

ניתוחים מקצועיים למצב שוק, ומצב הנכסים על מנת שיוכל לקבל החלטות, בפועל 

 ך/תוכנית פעולה בנושא. לא נדרשה הנהלת החברה לכל דיווח/עמידה באבני דר

 

המלצה : מומלץ כי דירקטוריון החברה ימלא תפקידו לכל הפחות ברמה האסטרטגית  -

ויקבע מדיניות בנושא נכסי החכ"ל, כולל בחינת מכירת/שינוי יעוד/שיפוץ הנכסים 

 ככל שלא מצליחים למצוא להם שוכרים, או שמחיר השכירות אינו כלכלי. 

  

הוצגה תוכנית העבודה ותקציב החכ"ל לשנת  23/12/2018בישיבת דירקטוריון החכ"ל מתאריך 

, בפרק המתאר את נושא השכרת המבנים על פי התוכנית צפויה ירידה בהכנסות משכירות 2019

, כמו כן לגבי שוכר אחד נרשם בהערות כי מאחר ולא נכנס לנכס בשנת 2018לעומת שנת    2019בשנת  

. לא נערך כל דיון ולא עלתה כל שאלה בדירקטוריון בנושא אובדן 2019ר התשלום לשנת  , הועב2018

  ההכנסות המתואר. 

  

ממצא : בישיבת דירקטוריון החברה בו הוצגו תוכנית העבודה ותקציב החכ"ל לשנת  -

לעומת שנת   2019, הציגה הנהלת החכ"ל צפי לירידה בהכנסות משכירות בשנת  2019

רך כל דיון או אישור להערה שנרשמה לגבי שוכר מסוים שחתם , כמו כן לא נע2018

, 2019, אך מאחר ולא נכנס לנכס התשלום הועבר לשנת 2018על חוזה שכירות בשנת 

זאת ללא כל אישור יועץ משפטי או מנהל הכספים של החכ"ל כי הפעולה היא 

 בהתאם למנהל תקין. 

 לניהול מוגדרת ומדיניות יתאסטרטג לתכנית הצעה תוצג. מקובלתגובת המבוקר : 

  .2019 שנת של השני ברבעון ל"החכ דירקטוריון חברי בפני ל"החכ נכסי

 

המלצה :  מומלץ כי דירקטוריון החברה ימלא תפקידו לכל הפחות ברמה  -

האסטרטגית ויקבע מדיניות בנושא נכסי החכ"ל, כולל מקרים בהם קיים צפי לירידה 

 בהכנסות ומדווח על ויתור הכנסות משוכר. 
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חוסר המדיניות בנושא משתקף גם בהנהלות החברה שנטלה הלוואה לצורך רכישת מבנים להשכרה 

, כאשר בפועל רק חצי מיליון ₪ שימש לשיפוץ (מתחם 2006בסך של כמיליון וחצי שקלים בשנת 

להב"ה שהוא חלק מקומת המשרדים שבבעלות החכ"ל), שאר הכסף לא שימש למטרת 

  .2016שיפור/שיפוץ או רכישת נכסים, התשלום על ההלוואה הסתיים רק בשנת 

  

מיליון ₪ לצורך רכישת  1.5-ך של כבס 2006החכ"ל לקחה הלוואות בשנת ממצא :  -

מבנים להשכרה, בפועל לא נרכשו מבנים כאמור, חלק מהכסף שימש לשיפוצים 

 וחלקו הגדול יותר לא שימש לרכישת או השבחת נכסי החברה. 

 

יעקוב אחר מילוי החלטותיו, מאחר ובפועל המלצה : מומלץ כי דירקטוריון החברה  -

שאושרו לנושא זה, מן הראוי היה כי ההלוואות  לא נרכשו בניינים בכספי ההלוואות

  . יוחזרו ולא ישמשו בחלקן הארי לפעילות שאינה רכישת או השבחת נכסי החברה

  

  לסיכום , 

התנהלות החכ"ל בתחום השכרת המבנים מעידה על התנהלות כלכלית קצרת רואי, התנהלות  . 1

 שלא תוכל לקיים את החברה לאורך זמן. 

ם של נכסים מניבים לאי קיום תוכנית לשיפוץ ושדרוג הנכס, גם לאחר אין הצדקה בניהול תחו . 2

 .שנה ובעיקר כאשר הפעילות אחראית למירב הרווח של החברה 30

 להתקיים ללא סוף.  הסבסוד של פעולות גרעוניות ללא אופק כלכלי לשינוי המצב לא יכול . 3

יך טיפול מעמיק להשיא את רווחיה, מכאן המצב  מצר היאחברה בע"מ מטרת היסוד של  . 4

 מהשורש לקיום התנהלות כלכלית ראויה. 

הסיכון הוא שבסופו של דבר החשבון יוגש לעירייה, כפי שקרה כאשר הועברו הנכסים לשימוש  . 5

חודשים לאורך , עקב אי הצלחת החברה להשכירם העירייה לשם חסכון בתשלום ארנונה

   .רבים
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 תמצית מנהלים .7

 

הפעילות הרווחית ביותר של החכ"ל לאורך השנים, ומהווה את עיקר פעילות השכרת מבנים היא 

), בעוד שההוצאה על הפעילות מהווה חלק מזערי מהוצאות 50%-70%הרווח הגולמי של החברה (

), החכ"ל לא השכילה להשתמש בהכנסות מהפעילות לשימור הנכסים ולגידול 3%-5%החכ"ל (

שופצו המחסנים באזור התעשייה המהווים את  בהכנסות על ידי השקעות מתאימות (בפועל לא

  שנה). 30-החלק המהותי מהכנסות התחום  מאז שנקנו לפני כ

כפועל יוצא של מדיניות זו ההכנסות מהשכרת המבנים פחתו לאורך השנים, כאשר המצב הפיזי 

  של הנכסים הדרדר וכיום מתאימים המתחמים לאחסון בלבד.

להשיא את רווחיה להתמחות בענף המכניס ביותר שלה הביקורת מצפה מחברה בע"מ שמטרתה 

  ולתפעל מערך תמיכה מתאים, הן מחינת אחזקה והן מבחינת ליווי כלכלי לטווח ארוך. 

  

  

  עקרי הממצאים, בדוח זה :  - 5להלן המלצות הביקורת המובאות בהתאמה לפרק 

  

ל החברה הכלכלית בחינת מהותיות ותוצאות תחום השכרת הנכסים ש – 1מטרת ביקורת מספר 

  לערד מכלל פעילות החברה.

  

מומלץ לנהל את נושא השכרת הנכסים כמשק סגור ולבנות תוכנית עסקית מתאימה לשדרוג   7.1

  הנכסים ובהתאם הגדלת ההכנסות מהם.

  

מומלץ לבנות תוכנית כלכלית אשר תאפשר שיפוץ שוטף של המבנים על מנת שלא להגיע  7.2

הזנחת הנושא, מצבם הירוד של המבנים לא מאפשר גבית דמי שנה של  30-למצב שלאחר כ

  שכירות מיטביים.

  

מומלץ להקדיש למחולל הרווח העיקרי של החכ"ל יותר תשומות ומשאבים על מנת להביא  7.3

  למצב בו ימשיך להניב הכנסות גם בשנים הבאות.

  

  

  

  הכלכלית לערד בע"מ.בחינת ניהול מערך ההשכרה של נכסי החברה – 2מטרת ביקורת מספר 

  

מומלץ לשכור שירותים של מקצוען המתמחה באחזקת מבנים/כלכלן/איש שיווק מתמחה, על   7.4

מנת להביא למצב בו המבנים יתוחזקו כראוי, וכן ששיפוצים נדרשים/תיקונים ייעשו במועדם, 

  בהתאם לתכנון כלכלי מושכל לנדל"ן מניב.
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בחינה תקופתית של הנכסים, כולל קבלת נכס ואופן מסירתו מומלץ לבנות נוהל מסודר של  7.5

  מהשוכר בתום תקופת השכירות.

  

מומלץ לפעול בצורה אקטיבית לשם השכרת הנכסים של החכ"ל, בין השאר על ידי התאמתם   7.6

לדרישות השוק (לדוגמא חלוקת המבנים לחללים קטנים כפי שטענה מנכ"ל החכ"ל הקודמת או 

  שוק העדכנית). על פי הערכת מצב ה

  

מומלץ לקיים הפרדה בין פעילות החכ"ל לעירייה ולנהל את החכ"ל כחברה כלכלית לכל דבר  7.7

ועניין. ראוי כי המקרה המתואר יהווה זרז לקביעת תוכנית עסקית רב שנתית לטיפול בנכסים, על 

  מנת להפכם אטרקטיביים לצרכי היזמים.

  

תפקידו לכל הפחות ברמה האסטרטגית ויקבע מדיניות מומלץ כי דירקטוריון החברה ימלא  7.8

בנושא נכסי החכ"ל, כולל בחינת מכירת/שינוי יעוד/שיפוץ הנכסים ככל שלא מצליחים למצוא 

  להם שוכרים, או שמחיר השכירות אינו כלכלי. 

  

מומלץ כי דירקטוריון החברה יעקוב אחר מילוי החלטותיו, מאחר ובפועל לא נרכשו בניינים  7.9

כספי ההלוואות שאושרו לנושא זה, מן הראוי היה כי ההלוואות יוחזרו ולא ישמשו בחלקן הארי ב

  לפעילות שאינה רכישת או השבחת נכסי החברה.
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 ביקורת בנושא  - 9פרק 
  

  מעקב מפורט
  

אחר תיקון הליקויים שהוצגו כממצאים 

  2016בדוח מבקר העירייה לשנת 
  

  
  תוכן העניינים

  
  

  נושא 

  

  

  עמוד 

  רקע.  – . כללי  1

  

312  

  . מטרות הביקורת. 2

  

313  

  . תאור כללי של מהלך הביקורת. 3

  

313  

  

    . פרוט הליקויים ואופן הטיפול בהם. 4

הליך הביקורת בעירייה ומעקב אחר תיקון ליקויים שעלו    4.1     

  בדוח הביקורת. 

  

314-317  

בחינת  תיקון הממצאים בפועל לעומת הגדרת הטיפול   4.2     

  . 2016במועצת העיר לדוח המבקר לשנת 

  

318-427  
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 רקע –כללי  .1

  

החובה לתקן הם חלק בלתי נפרד מעבודת הביקורת,  ומעקב אחר תיקון ליקויים גיבוש המלצות

העירייה, זאת בין השאר בהתאם לתגובת ראש העירייה לדוח הביקורת ליקויים חלה על הנהלת 

  וסיכומי הוועדה לענייני ביקורת, וכן על פי הגדרת אופן פעולת צוות תיקון הליקויים. 

  

הוגדר כי : דוח מבקר  4, סעיף  1974-יה), התשל"דיבתקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיר

ן של ממצאי הביקורת בדוחות המבקר הקודמים ושל העירייה יפרט את המעקב אחרי התיקו

ממצאי הביקורת של מבקר המדינה שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה, והוא יציין אם 

  הליקוי שעליו הצביע תוקן. 

  

  א נקבע כי על העירייה לקיים צוות תיקון ליקויים שתפקידיו יהיו : 1ג170בפקודת העיריות סעיף 

דים לתיקון הליקויים הנמצאים בדוח שהגיש מבקר העירייה ושנדון לדון בדרכים ובמוע  .א

 על ידי המועצה. ובדרכים למניעת הישנותם בעתיד.

הצוות יגיש המלצותיו לראש העירייה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר העירייה   .ב

נדון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה 

 חודשים.

  

בפועל, לעומת אופן  2016בביקורת מעקב זו בחנתי את תיקון ממצאי דוח מבקר העירייה לשנת 

הטיפול שהוגדר בתגובת ראש העירייה ואושר במועצת העיר ולעומת פרוטוקולים של צוות תיקון 

קודמות הליקויים העירוני שדן בדוח, כן בוצע מעקב תיקון ליקויים על דוחות מבקר העירייה לשנים  

  ראה בפרקים הבאים של הדוח). 2010-2015(

  

מוצג סקר הבטחת האיכות של כלל מערך הביקורת בעירייה וכן  2016בדוח מבקר העירייה לשנת 

 2014דוח ביקורת בנושא התנהלות הוועדה לענייני ביקורת של העירייה (בדוח מבקר העירייה לשנת  

  .בוקרה פעילות צוות תיקון הליקויים העירוני)

  

דוח זה אינו עוסק במעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת של מבקר המדינה שהם בתחום 

סמכויותיו של מבקר העירייה, מאחר ומבקר המדינה לא ביצע ביקורת בעיריית ערד בשנים 

  האחרונות. 
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 מטרות הביקורת .2

  

, 2016העירייה לשנת ביקורת מעקב מפורט אחר תיקון הליקויים שהוצגו כממצאים בדוח מבקר 

צת העירייה והמלצות הטיפול בליקויים עלמול תגובת ראש העירייה לטיפול בליקויים שאושרה במו

  של צוות תיקון הליקויים העירוני.

  

  

  

 תיאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  הבדיקה כללה בין השאר :

 

 בחינת דוחות כספיים מבוקרים ודוחות רבעוניים. -

 החשבונות הממוחשבת של העירייה.בחינת מערכת  -

 פגישות במחלקות המבוקרות ובחינת תיקון הליקויים בעבודה השוטפת. -

 ראיונות עם מנהלי המחלקות המבוקרות ועובדים רלוונטיים. -

 סקירת אסמכתאות לאימות תיקון הליקויים. -

 .2016סקירת פרוטוקולים של צוות תיקון הליקויים בעניין דוח המבקר לשנת  -
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 וט הליקויים ואופן הטיפול בהםפר .4

 

הליך הביקורת בעירייה ומעקב אחר תיקון ליקויים  4.1

  שעלו בדוח הביקורת

  

 כללי 4.1.1

  

  הליך הביקורת בעירייה :

  

על פי פקודת העיריות דוח הביקורת של מבקר העירייה לשנה מסוימת צריך להיות מוגש  . 1

לראש העירייה ולחברי הוועדה לענייני ביקורת לא יאוחר מהיום הראשון בחודש אפריל 

 של השנה העוקבת. 

הדוח המוגש מסכם את עבודת הביקורת באותה השנה, מפרט את הנושאים בהם נערכה  . 2

 שנה החולפת, תוך הצבעה על ליקויים/ממצאים, והמלצות לתיקונם. ביקורת בעירייה ב

פעמיים נוסח הדוח מוגש  לפני העברת הדוח לראש העירייה ולחברי הוועדה לענייני ביקורת,   . 3

לתגובה של המבוקרים (בדרך כלל מנהלי המחלקות הרלוונטיות, או מושא (שתי טיוטות) 

סכם ככל הניתן הן מבחינת הנתונים הביקורת עצמו), זאת על מנת להגיע לנוסח מו

המוצגים בדוח והן מבחינת הליקויים ודרך תיקונם (במקרה של אי הסכמה על הנוסח 

 מובאת דעת הביקורת לצד דעת המבוקר).

 ראש העירייה נדרש על פי הדין להגיש את תגובתו לממצאי דוח הביקורת. . 4

מצאי הדוח והמלצותיו והן ביקורת נדרשים על פי הדין לדון במ ה לענייניוועדהחברי  . 5

 בתגובת ראש העירייה לממצאי דוח המבקר.

בסופו של התהליך מועבר דוח המבקר עם תגובת ראש העירייה וסיכומי הוועדה לענייני  . 6

 הדוח מפורסם לציבור. ה, לאחר הדיון במועצהמועצת העירייבביקורת לדיון 

 דינה. למשרד הפנים ולמבקר המ העירייה  כמו כן מועבר דוח מבקר . 7

צוות תיקון הליקויים בעירייה נדרש על פי הדין לפקח על תיקון הליקויים ולעדכן את  . 8

 הוועדה לענייני ביקורת בכל שלושה חודשים על ההתפתחויות בתיקון הליקויים. 

מבקר העירייה נדרש על פי הדין לפרט בדוח מבקר העירייה את המעקב אחרי התיקון של  . 9

ר הקודמים ושל ממצאי הביקורת של מבקר המדינה שהם ממצאי הביקורת בדוחות המבק

  בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה, ולציין האם הליקוי שעליו הצביע תוקן. 
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, בהתאם לסעיף 2016דוח זה הינו ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים של דוח מבקר העירייה לשנת  

ם האחרונות ולכן אין ממצאי דוח מבקר לעיל (מבקר המדינה לא ערך ביקורות בעיריית ערד בשני  9

  המדינה שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה).

  

  הוא חלק בלתי נפרד מעבודת הביקורת. ומעקב אחר תיקון ליקויים גיבוש המלצות

העירייה (בפיקוח הצוות לתיקון ליקויים והוועדה לענייני החובה לתקן ליקויים חלה על הנהלת 

  ביקורת).

  

אושרה תגובת ראש העירייה לדוח מבקר העירייה לשנת   17/10/2017עצת העירייה מיום  בישיבת מו

2016 .  

  

הוגדר כי : דוח מבקר  4, סעיף  1974-יה), התשל"דיבתקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיר

העירייה יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדוחות המבקר הקודמים ושל 

של מבקר המדינה שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה, והוא יציין אם ממצאי הביקורת 

  הליקוי שעליו הצביע תוקן. 

  

במקום שההמלצות גובשו על של איגוד המבקרים ברשויות המקומיות :  18על פי הנחיה מספר 

דעת הנהלת היחידה המבוקרת או על דעת הנהלת הרשות המקומית, יש להקפיד על כך שיקבע מי 

אחראי לתיקון הליקויים, מהו התקציב הנדרש לשם כך, וכן יקבע לוח זמנים לביצוע אותן המלצות 

  ושיטת הדיווח על התקדמות תיקון הליקויים.

  

  

  

ממצא : בעיריית ערד לא תמיד נקבע אחראי לתיקון הליקוי, כמו כן לא מתקצבים את  -

 יקון הליקויים.נושא תיקון הליקויים ולא נקבעה שיטת דיווח על התקדמות ת

  

המלצה : מומלץ כי נושא תיקון הליקויים יתוקצב בצורה מסודרת וכי תיקבע שיטת  -

 , לוועדה לענייני ביקורתדיווח על התקדמות תיקון הליקויים לצוות תיקון הליקויים

  ולמבקר העירייה. 
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 6201דוח מבקר העירייה לשנת  4.1.2

  

  מורכב משבעה נושאי ביקורת בתחומים הבאים :  2016דוח מבקר העירייה לשנת 

  

העמודים בדוח זה בהם   שם הפרק בדוח הביקורת  

מפורט אופן הטיפול  

  בליקויים

  318-335  רישום בספרים וניהול ספקים, חוזים וערבויות. –גזברות   א.

  336-359  תהליך בניית תוכנית אסטרטגית. –הנהלת העירייה   ב.

  360-393  תהליך תכנון פרויקט המסלול המוטורי. -העירייה  הנהלת   ג.

  394-407  התנהלות הסניף העירוני של האגודה לתרבות הדיור.  ד.

  408-421  התנהלות ואפקטיביות הוועדה לענייני ביקורת.  .ה

  422-427  סקר הבטחת איכות חיצוני לפעילות הביקורת בעירייה.  .ו

  

  

אושרה תגובת ראש העירייה לעיקר   17/10/2017מועצת העירייה מיום  כאמור, בישיבה מיוחדת של  

  ממצאי הדוח ואופן הטיפול בהם.

 

  הביקורת חילקה את הטיפול בליקויים לארבע קטגוריות : 

ליקוי שתוקן בהתאם לתגובת ראש העירייה לדוח הביקורת (התגובה שאושרה  -תוקן  . 1

 אופן אחר.בבמועצת העיר), או 

 המשמעות שהתיקון לא נטרל את מלא הסיכון המתבטא בליקוי. -תוקן חלקית  . 2

המשמעות או שלא התבצע כל תיקון או שהתיקון שהתבצע, לא נטרל את הסיכון   –לא תוקן   . 3

 . המתבטא בליקוי

 : סטטוס בעל מספר משמעויות, כגון –הפסקת מעקב  . 4

החלטת ראש העירייה ומועצת העירייה/צוות תיקון הליקויים שהליקוי לא דורש   .א

 . ובליקויים בעלי סיכון נמוך מדיניות בנושאיליקויים עיקר בתיקון, ב

 ליקוי שהפך לא רלוונטי (לדוגמא ליקוי המתייחס לתוכנה שהשימוש בה הופסק).   .ב

 וי חד פעמי שלא סביר שיחזור על עצמו (כגון טעות אנוש).ליק  .ג
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   להלן סיכום בדיקת הממצאים בחלוקה על פי נושאי דוחות הביקורת :

  

  

  

  נושא הביקורת

  

סך 

ליקויים 

  שתוקנו

  

סך ליקויים 

שתוקנו 

  חלקית

  

סך ליקויים 

  שלא תוקנו

  

הפסקת 

  מעקב

  

  

סה"כ 

  ליקויים

בספרים רישום  –גזברות 

וניהול ספקים, חוזים 

  וערבויות.

2  2  11  2  17  

תהליך  –הנהלת העירייה 

  בניית תוכנית אסטרטגית.

1  ---  ---  19  20  

תהליך  -הנהלת העירייה  

תכנון פרויקט המסלול 

  המוטורי.

---  ---  16  17  33  

התנהלות ואפקטיביות 

  הוועדה לענייני ביקורת.

2  1  12  2  17  

העירוני של התנהלות הסניף 

  האגודה לתרבות הדיור.

---  2  9  5  16  

סקר הבטחת איכות חיצוני 

  לפעילות הביקורת בעירייה.

6  ---  6  3  15  

  118  48  54  5  11  סה"כ ליקויים

 118באחוז מכלל הליקויים (

  סה"כ)

  

9%  

  

4%  

  

46%  

  

41%  

  

100%  

באחוז רק מהליקויים 

  סה"כ) 70הרלוונטיים (

  

16%  

  

7%  

  

77%  

  

----  

  

100%  

  

  

  

מהליקויים הרלוונטיים  77%ממצא : נמצא כי כשנתיים וחצי לאחר פרסום הדוח  -

 ליום בדיקת מעקב הליקויים, טרם תוקנו. 

 

המלצה : מומלץ לבנות מערך ניטור ופיקוח יעיל יותר על תיקון הליקויים שהועלו  -

 בדוח המבקר. 
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לעומת הגדרת  2018שנת ב הליקויים סטטוסבחינת   4.2

 שהוגדרה על ידי המועצה/צוות תיקון ליקוייםהטיפול 

  

  

בנושא רישום    –דוח ביקורת במחלקת הגזברות  4.2.1

 בספרים וניהול ספקים, חוזים וערבויות. 

  

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 17סיכום מתוך 

  ).12%ליקויים ( 2 –תוקנו 

  ).12%(ליקויים  2 -תוקנו חלקית 

  )64%ליקויים ( 11לא תוקנו 

  ).12%ליקויים ( 2והופסק מעקב אחר 

  

 בחינת ניהול נושא הספקים בעירייה. – 1מטרת ביקורת מספר 

 

בניגוד למוגדר במדריך לגזבר לגבי מבנה פונקציאונלי של המינהל הכספי ברשות הליקוי :  1א.

 ון כלכלי.מקומית, לא קיימת בעירייה יחידת חשבות וכן יחידת תכנ

תגובת המבוקר: עבודות הנדרשות לביצוע על ידי יחידת החשבות, מתבצעות כיום בפועל ע"י 

  מחלקת הנה"ח וגזברות.

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

  היא בין השאר לפקח ולנטר את פעולות הגזברות והנהלת החשבונות. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ להגדיר מערך חשבות ויחידת תכנון כלכלי במסגרת החשבות, על מנת לקיים הפרדת 

תפקידים ופיקוח ראויים. וכן על מנת לקדם באופן מקצועי את חזון ראש העירייה לעצמאות 

  תקציבית.

  

    לתגובה): 1תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף א.

  הממצא מקובל.

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

הצורך קיים, אך נכון להיום העבודה מבוצעת בגזברות ואין בעל תפקיד ייעודי. בשלב   -סיום טיפול  

  זה, מבנה הגזברות לא צפוי להשתנות. 
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  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  . 2016ללא שינוי משנת   לא נקבע  לא נקבע

לדעת הביקורת המצב הקיים מהווה סיכון 

  מהותי לפעילות הכלכלית.

לאור החלטת צוות תיקון הליקויים לאחר 

הדיון החוזר לבקשת הביקורת, על משמעות 

  מופסק המעקב.  –אי טיפול בליקוי 

צוות תיקון הליקויים החליט להכיל את 

  הסיכון, למרות התייחסות ראש העירייה.

  

  הפסקת מעקב

  

  

  :   2018תגובת המבוקר בשנת 

נכון להיום לא נעשה שינוי ארגוני, במחלקת הנהלת החשבונות והגזברות. מתבצעות בקרות 

יחד עם זאת, הנושא ייבדק במסגרת פנימיות וחיצוניות (כלפי מחלקות אחרות) באופן שוטף . 

 התכנית להמראה שאושרה לרשות ובין היתר בוחנת את המבנה הארגוני ברשות.

  
  
  
  
  

מתפקיד מנהל החשבונות הראשי באוגדן העיסוקים של משרד הפנים מוגדר הליקוי : חלק  2א.

אישור חשבונות קבלנים וספקי שירותים, בהלימה להסכמים, להתקשרויות ולחוזים של   כווידוא

 הרשות. 

  אין הגדרה מפורטת בעירייה למילוי משימה זו. 

ת המוצר/השירות, לדעת הביקורת הסתמכות על חתימות מנהלי המחלקות, המאשרים את קבל

ובקרה כללית שסכום החשבונית אינו עולה על סכום ההזמנה המאושרת, הינן בקרות חסרות,  

  ואינן ממלאות אחר הגדרת התפקיד לעיל.

תגובת מבוקר: הנה"ח בודקים שסכום החשבונית אינו עולה על סכום ההזמנה. יש לציין שסכום 

  ר בבדיקה חשבונאית כספית גרידא.ההזמנה משקף את גודל ההתקשרות עם הספק. המדוב

אין באפשרות מחלקת הנה"ח לבקר את ההיבטים המקצועיים בחשבונית כגון כתב כמויות או 

קבלת שירות כלשהו או ביצוע תכנון כנדרש ע"י מתכננים ואדריכלים. נושא זה אמור להיות מבוקר 

  ת החשבונית.ע"י מנהל המחלקה. מחלקת הנה"ח מוודאה שמקבל השירות חתום ואישר א

  יחד עם זאת, אנו רואים צורך לבצע בקרה מדגמית על הבקרה והבדיקה של מנהל המחלקה.

להנה"ח אין כלים מקצועיים לבצע זאת , ולכן יתכן שנדרשת התקשרות עם חברה חיצונית 

  המיומנת בביצוע בדיקות אלה.

  צא. התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממ
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לפרוט לפרטים, את אחריות מנהל החשבונות הראשי המוגדרת באוגדן העיסוקים של 

משרד הפנים לוידוא אישור חשבונות קבלנים וספקי שירותים, בהלימה להסכמים, להתקשרויות 

  ולחוזים של הרשות.

  

      לתגובה): 2העירייה (סעיף א.תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת 

  הממצא מקובל.

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  תתבצע התקשורת עם חברה לצורך ביצוע בקרות מדגמיות על פרויקטים.  2019במהלך שנת 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  . 2016ללא שינוי משנת   לא נקבע  לא נקבע

, גם לאור 2019הנושא יבחן במהלך שנת 

(ביצוע  7הממצאים בנושא בדוח זה בפרק 

    רובע האמנים למתחם ישפרו).פרויקט הנגשת  

  

  :   2018תגובת המבוקר בשנת 

בכל הנוגע לחשבונות של חוזים והתקשרויות שוטפות, מתבצעת בקרה ע"י הנהלת החשבונות. 

מתבצעת בקרת התאמת החיובים לתקן המאושר, והדיווחים מול  –לדוגמא שמירה ואבטחה 

 התקבולים מהמשטרה.

בנושא בינוי / הנדסה, לתפיסתנו, הביקורת מתבצעת ע"י מפקח הפרוייקט, בנוגע לביקורת עומק 

  כמו למשל בפרויקטים של משכ"ל.

נכון להיום, לא בוצעה התקשרות עם חברה חיצונית לביצוע ביקורות מדגמיות, הממצא מקובל, 

  נבחן בהתאם לאפשרויות תקציביות את ביצוע ההתקשרות.

  

  

  
  

 הממוחשבת של העירייה לא שומרת היסטוריה של שינויים הליקוי : נמצא כי המערכת 3א.

עילה מאחר ומאפשר הקמת ספק פיקטיבי, או י הספקים, הדבר יכול לשמש כפתח למבכרטיס

 שינוי חשבון בנק ללא עקבות במערכת.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי
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שמירה של היסטוריית מומלץ להפוך את כרטיס הספק במערכת הממוחשבת, לכזה המאפשר 

שינויים (מהות השינוי ויוזם השינוי), זאת על מנת לאפשר הוצאת דוח חריגים במקרה של שינויים 

לא מורשים. לחלופין יש לקיים מערכת ניטור ובקרה הדוקה על כרטיסים אלה (לדוגמא השוואת 

 חת ספק במערכת).נתונים מול גרסת גיבוי ישנה, או הגדרת שתי חתימות של עובדים שונים בפתי

 תגובת המבוקר: המלצה מקובלת. נפנה למחלקת מחשוב לצורך עדכון תוכנה.

  

    לתגובה):3תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף א.

  המערכת שומרת היסטוריה של שינויים בכרטיס הספק.  –הממצא לא מקובל 

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

הנושא טופל המערכת שומרת היסטוריה של שינויים כולל המשתמש שביצע את  –סיום טיפול 

  השינוי ומה המידע ששונה. 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  שלוש תגובות שונות לליקוי :  לא נקבע  לא נקבע

  הממצא לא מקובל. –לפי ראש העירייה 

  לא נעשה דבר. –לפי המבוקר 

  הנושא טופל. –לפי צוות תיקון הליקויים 

  . 2016ללא שינוי משנת בפועל  

מברור עם מחלקת המחשוב הפתרון הוא 

השוואת גיבויים. אך השוואת גיבויים של 

המערכת על מנת לזהות היסטוריה של 

שינויים, לא תזהה שינויים שנערכו בין 

  הגיבויים. 

ככל מכאן הליקוי לא תוקן. והסיכון קיים. 

שצוות תיקון הליקויים יחליט להכיל את 

  הסיכון יופסק המעקב אחר הליקוי.

  

  

  :   2018תגובת המבוקר בשנת 

נעשתה פנייה למחשוב, אך עקב אי איוש משרת המנמ"ר והחלפה צפויה של מערכת הכספים 

 בעירייה הנושא הוקפא.

  דוח ספציפי.באופן כללי, המערכת שומרת היסטוריה של פעולות, אך אין 

 במערכת החדשה הנושא יהיה דרישה בסיסית.
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ברשימת המורשים לעדכן את כרטיס הספקים במערכת העירייה נכללו הליקוי : נמצא כי  4א.

בעלי תפקידים שאסור שתהיה להם גישה כזו, מבחינת הפרדת תפקידים נאותה ומבחינת 

 החלטת הגזברות בנושא המורשים.

  

  :  לתיקון הליקויהמלצת הביקורת 

מומלץ לקיים ניטור תקופתי על רשימות המורשים לבצע עדכונים בכרטיסי הספקים במערכת 

 הממוחשבת, על מנת למנוע מצב בו אנשים לא מורשים קיבלו הרשאות.

 תגובת המבוקר: המלצה מקובלת. נפנה למחלקת מחשוב לצורך עדכון תוכנה.

  

    לתגובה): 4רייה (סעיף א.תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העי

  הממצא טופל.

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  ביצוע ניטור תקופתי על רשימת המורשים אחת לחצי שנה.  –למעקב 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

הפסקת  /לא תוקן 

  מעקב

עולה כי נושא ההרשאות   מבדיקת הביקורת  לא נקבע  לא נקבע

הודק, וביטלו הרשאות לשינויים למחלקת 

  הרכש, מכאן הבקרות שופרו.

לעניין הניטור התקופתי לגבי המורשים, 

בהתאם להחלטת צוות תיקון הליקויים 

  למעקב, מכאן הליקוי תוקן חלקית.

  

  

  

  :   2018תגובת המבוקר בשנת 

 נתוני ספק קיבלו הרשאה לכך מהגזברות.כל העובדים להם קיימת גישה לעדכון 

  

 

  
  
  

הליקוי : נמצא כי אין כל בקרה של מחלקת הנהלת החשבונות על ביטול הרשאות לעדכון  5א.

כרטיסי הספק במערכת הממוחשבת של העירייה, לגבי עובדים שהחליפו תפקיד או שהפסיקו 

 לעבוד בעירייה. 
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

כונים בכרטיסי הספקים במערכת מומלץ לקיים ניטור תקופתי על רשימות המורשים לבצע עד

הממוחשבת, על מנת למנוע מצב בו לא בוטלו הרשאות לעובדים שהחליפו תפקיד או שפרשו 

 מהעירייה.

תגובת מבוקר: המלצה מקובלת. נפנה למחלקת מחשוב לצורך עדכון תוכנה וכמו כן להוספת 

ת החלפת תפקיד בתוך הדרישה לביטול הרשאות בטופס טיולים (יש לבחון קיום טופס טיולים בע

 העירייה).

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  לא קיימת. 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

   /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

עולה כי נושא ההרשאות   מבדיקת הביקורת  לא נקבע  לא נקבע

  הודק.

לעניין הניטור התקופתי לגבי המורשים, 

בהתאם להחלטת צוות תיקון הליקויים 

בסעיף הקודם, הניטור נמצא במעקב, מכאן 

  הליקוי תוקן חלקית.

  

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

 עובר תפקידקיים טופס טיולים הכולל בדיקה של המחשוב, כך שהרשאותיו של עובד שעוזב / 

 מתבטלות / משתנות בהתאם.

  
  

  

  

  

הליקוי : נוהל הגשת חשבוניות והפקת המחאות, לא מגדיר לוחות זמנים ומכאן יהפוך לפחות   6א.

רלוונטי עם אישור חוק מוסר התשלומים, המחייב את העירייה לעמוד בלוחות זמנים קשיחים 

 בתשלומים לספקים.

  ודכן ותתוסף התייחסות לנושאים הבאים:תגובת המבוקר: נוהל תשלום לספקים יע
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  יוגדרו לוחות זמנים לאישור ותשלום חשבונית –חוק מוסר התשלומים  -

  לתשלום בגינם.  חוזים בשנה מול החשבוניות שאושרו  2תתבצע בדיקת עומק מדגמית של לפחות    -

הסכומים שאושרו תתבצע בדיקה תקופתית של הוראת התשלום מול ההזמנות שאושרו לאימות    -

 ובקרה על זהות החותם כמורשה חתימה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לעדכן את נוהל הגשת חשבוניות והפקת המחאות, בהתאם לחוק מוסר התשלומים המתגבש 

 בנושא.

  

    לתגובה): 5תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף א.

  נמצא בהליכי עדכון.הנוהל  –הממצא מקובל 

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  הממצא מקובל. נוהל הגשת חשבונית והפקת המחאות באחריות הגזברות. 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול  סיום הביקורת,

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

   /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

על פי גזברות העירייה פועלים בהתאם   לא נקבע  לא נקבע

לחוק מוסר תשלומים. צוות תיקון ליקויים 

  , ללא הערות.2018ביצע מעקב באוגוסט 

  מכאן הליקוי תוקן. 

  

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

 העירייה יישמה ופועלת על פי חוק מוסר התשלומים.

  .קיים נוהל והוא נספח לנוהל הקיים

  
  

  
  

  

הליקוי : נוהל הגשת חשבוניות והפקת המחאות, לא כולל הגדרה של הפקת דוחות ניטור  7א.

 ובקרה תקופתיים, לזיהוי חריגים ותקלות בתשלומים.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 להרחיב את הנוהל ולקבוע הפקת דוחות ניטור ובקרה תקופתיים.מומלץ 
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    לתגובה): 6תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף א.

  עם השלמת פיתוח ויישום הדוחות במערכת יעודכן הנוהל בהתאם. –הממצא מקובל 

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

מקדמת החלפה של מערכות הליבה והתאמתן לצרכים של הרשות. לכן מחלקת מחשוב  -למעקב 

  לא מבצעים שינויים בתוכנה הקיימת.

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  . 2016ללא שינוי משנת   לא נקבע  לא נקבע

  

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

הבקרה יתאפשרו במסגרת מערכת כשיטת עבודה מתבצעות בקרות, אך דוחות ספציפיים לצורך 

 הכספים החדשה.

  

  

  

  

  

נוהל הגשת חשבוניות והפקת המחאות לא מועבר לעובדים החדשים במערך הנהלת הליקוי :    8.א

 החשבונות, תהליך העבודה מועבר בחפיפה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

החדשים, מעבר לחפיפה המועברת על מומלץ לכלול את הנוהל המעודכן, כחלק מהכשרת העובדים  

  ידי עובדים ותיקים.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  לא קיימת. 
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  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

תגובת המבוקר לא התייחסה לעובדים   לא נקבע  לא נקבע

  הקיימים, שנקלטו ולא עודכנו בנוהל.

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

ו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול תפקיד

  או ההכלה של הליקוי.

  

  

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

 השנה לא נקלטו עובדים חדשים, ככל ויהיו בעתיד, הנוהל יועבר להם עם קליטתם.
  

רוב הבקרות בביצוע תשלומים לגורמי חוץ בעירייה, מובנים במערכת המחשוב, הליקוי :  9א.

וחתימות בתהליך הקמת הזמנה, ואישור חשבונית. לא קיימות בקרות כוללות על כלל בהרשאות 

 התהליכים והתשלומים, על מנת לזהות חריגות או מגמות.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבנות מספר דוחות במערכת הממוחשבת על מנת לנטר את כלל התשלומים לספקים 

 במערכת, ועל מנת לזהות מגמות שונות כגון : 

הפרש זמנים בין תאריך החשבונית לתשלום בפועל (לזיהוי סיבת העיכוב, על מנת להיערך   -

  לחוק מוסר התשלומים החדש).

ח הממפה את כל הספקים שאמורים לקבל כספים תגובת המבוקר: פעמיים בחודש נערך דו

לשם קבלת החלטה בדבר תשלום הכספים לספק. בכל נקודת זמן העירייה מודעת לעיכוב 

  הכספים. כשיכנס לתוקף חוק מוסר תשלומים, ההתקשרויות יותאמו לחוק.

(לזיהוי מחלקות   רשימת המקרים בהם התשלום בפועל גבוה מההזמנה המקורית -

  א, או ספקים בעייתיים).בעיתיות בנוש

תשלומים בשנה קלנדרית (לזיהוי תשלומים  12רשימת כל הספקים שהועברו להם מעל  -

  כפולים לדוגמא).

  רשימת התשלומים הזהים בסכומם לספק מסוים (לזיהוי תשלומים כפולים לדוגמא). -

 השוואת חשבונות בנק של ספקים לאלה של עובדים.  -

  

    שאושרה במועצת העירייה:תגובת ראש העירייה 

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.
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    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  לא קיימת. 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  . 2016ללא שינוי משנת   לא נקבע  לא נקבע

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

    ההכלה של הליקוי.או 

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

 במערכת הכספים החדשה יכללו במפרט דרישות לדוחות בקרה מהסוג שצוין לעיל.
  

  

  

  

  

לא קיימת כל בקרה מדגמית על אישור התשלומים של מנהלי המחלקות כך הליקוי :  10א.

  נמצאו מספר חריגים כגון : 

  פרויקט ללא כל אישור מוקדם.בהוצאות נוספות אישור   .א

, או בדיקה על אישור קבלת השירות ללא הבנה אמיתית לגבי מה התקבל ת מנהלחתימ  .ב

  מול העירייה. האם כלל השירותים עליהם נדרש התשלום, נכללים בחוזה

חתימה על אישור תשלום חשבונית ללא בדיקת תעריף בהתאם לחוזה מסגרת שנתי/רב   .ג

 שנתי.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים מדגמים של חשבוניות שאושרו, על מנת לזהות מנהלי מחלקות החותמים על אישורי 

 תשלום ללא הבנה מלאה על משמעות החתימה. כמו כן מומלץ להבהיר למנהלי המחלקות כי : 

מחובתו של מנהל מחלקה המאשר חשבונית תשלום לבדוק כי המוצר/שירות שהתקבל,   .א

  תואם את זה עליו קיבל הצעת מחיר. 

מחובתו של מנהל פרויקט להביא לאישור מראש כל הוצאה חריגה שלא הופיעה בכתב   .ב

  הכמויות של הפרויקט במכרז/הצעות מחיר.

לבדוק כי התעריפים בהם  מחובתו של כל מנהל אשר עובד במסגרת חוזה תקופתי  .ג

  העירייה מחויבת מתאימים לתעריפים במכרז/הצעת מחיר. 
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במידה ויסתבר כי העירייה שילמה לספק כספים עבור מוצר אחר מזה אשר הזמינה ,   .ד

 או יאושרו תשלומים מעבר לתעריפי החוזה , המנהל חשוף לחיוב אישי. 

רה מדגמית על הבקרה והבדיקה של מנהל תגובת המבוקר: יחד עם זאת, אנו רואים צורך לבצע בק

המחלקה. להנה"ח אין כלים מקצועיים לבצע זאת , ולכן יתכן שנדרשת התקשרות עם חברה 

  חיצונית המיומנת בביצוע בדיקות אלה.

  ר למנהלי המחלקות את האמור לעיל.ניתן להבהי

 

    לתגובה): 7תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף א.

  עם השלמת פיתוח ויישום הדוחות במערכת יעודכן הנוהל בהתאם. –הממצא מקובל 

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

מחלקת מחשוב מקדמת החלפה של מערכות הליבה והתאמתן לצרכים של הרשות. לכן  -למעקב 

  לא מבצעים שינויים בתוכנה הקיימת.

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  . 2016ללא שינוי משנת   לא נקבע  לא נקבע

  

  

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

 האמור לעיל הובהר למנהלי המחלקות במסגרת ישיבות פורום מנהלים וכן באופן שוטף.

אנו רואים צורך לבצע בקרה מדגמית על הבקרה והבדיקה של מנהל המחלקה. להנה"ח אין כלים 

התקשרות עם חברה חיצונית המיומנת בביצוע בדיקות מקצועיים לבצע זאת , ולכן יתכן שנדרשת 

  אלה.

  

  

  

  

  

אין כל גורם בגזברות המוודא את תנאי ההצמדה וריבית בתשלום בהתאם לחוזים הליקוי :  11א.

 שנחתמו מול העירייה. הבקרות במקרה זה לא קיימות באופן מובנה. 

  תגובת מבוקר: קיימת בדיקה מדגמית.
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התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא. מבדיקת הביקורת 

יא כתוצאה מיוזמה של האחראי, אין כל תבנית סדורה להגדרה ברורה, ככל שקיימת בדיקה ה

 לגבי גודל המדגם, בחינת התקשרויות מסכומים מסוימים, תדירות הבדיקות, תיעודן וכו'.  

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ להגדיר בדיקת תשלומים בהתאם לחוזים לכל הפחות באופן מדגמי, על מנת לוודא כי 

התשלומים הנדרשים הם בהתאם לתנאי ההצמדה בחוזה. בקרה כללית על הסכום הכולל של 

  החוזה אינה מספיקה. 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

רק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפ

  העירייה.

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  לא קיימת. 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  . 2016ללא שינוי משנת   לא נקבע  לא נקבע

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

    ההכלה של הליקוי.או 

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

  זה מצוין בתנאי החוזה. –ככל שיש הצמדה 

 יש דף עם רשימת תיוג וזה מצוין גם שם.

  כיום כמעט לא רלוונטי מאחר ורוב החוזים ללא הצמדה.
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  בחינת ניהול נושא החוזים בעירייה. -2מטרת ביקורת מספר 

  

לא קיים תיעוד מסודר ומתוארך לבדיקת שלמות המסמכים והאישורים בנושא הליקוי :  12א.

 החוזים, שאותו מבצעת מנהלת לשכת הגזברית.

תגובת המבוקר: כל המסמכים הנדרשים (אישור קיום ביטוחים, ערבות, הקצאה, אישור יועץ 

רשימת תיוג. תבוצע רשימת תיוג,  –משפטי) נמצאים בכל חוזה וחוזה. אין מסמך אחד מרכז 

  שתצורף למסמכי החוזה.

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

 

  :  הביקורת לתיקון הליקויהמלצת 

מומלץ לקבוע נוהל מסודר בנושא החוזים הכולל הימצאות תיעוד לבדיקות שבוצעו ולאישורים 

  שהתקבלו.

  

    לתגובה): 8תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף א.

  .הממצא מקובל

  

    :2017התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  יש דף נלווה, רשימת תיוג לכל חוזה שמספק את צרכי העירייה. –סיום מעקב 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

  לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

לאחר בחינת רשימת התיוג, הביקורת   לא נקבע  לא נקבע

ממליצה להוסיף תאריך מילוי טופס 

   ותאריך החתימות על הטופס.

  

  

    : 2018המבוקר בשנת תגובת 

  קיימת רשימת תיוג המרכזת את קיום ושלמות המסמכים והאישורים בהקשר עם החוזים.
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בניגוד למוגדר בהנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות הליקוי :  13א.

העזר של שהוציא האגף לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים, לא מנוהלים ברישומי 

 העירייה כל הפרמטרים שהוגדרו בהנחיות.

תגובת המבוקר: חסרים שני שדות (אופן חישוב הצמדה וזמני ותנאי התשלום) . נפנה למחשוב 

  ורך הוספת השדות.צל

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  ם.יש להוסיף למערכת רישומי העזר בנושא חוזים את כלל השדות הנדרשים בהנחיות משרד הפני

  

    לתגובה): 9תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף א.

  חסרים שני שדות, נעשתה פנייה למחלקת המחושב להוספתם. –הממצא מקובל 

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  השדות הוספו בהתאם לבקשת הגזברות.  –סיום טיפול 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  . 2016ללא שינוי משנת   לא נקבע  לא נקבע

אכן הוספו שדות אך אין עדיין את כל 

האופציות לבחירה בחלון שנפתח עם הלחיצה 

רישומי העזר אינם כפי על השדה. מכאן 

  שצרכים להיות כאמור בממצא.

  

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

השדות הנ"ל מופיעים בטופס תיוג, אך טרם הוטמעו במערכת, המודול יתאפשר במערכת הכספים 

 החדשה.

  

  

  

  

  

 בחינת ניהול ערבויות. -3מטרת ביקורת מספר 

  

₪) אינו מוסדר בעיריית ערד, לא  160,000-(עד כנושא הערבויות בהליך רכש הליקוי :  14א.

 קיימת הגדרה האם יש לדרוש ערבות מהספק, בפועל מחלקת הרכש לא דורשת ערבויות כלל.
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  ₪). 160,000-מומלץ להגדיר ולהסדיר את נושא דרישת הערבויות מספקים בהליך רכש (עד כ

  

    לתגובה): 10העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף א.תגובת ראש 

אלש"ח אין  160נדרשת ערבות על פי הצורך. על פי רוב בהתקשרות עד סך של  –מקובל לא הממצא 

  צורך. 

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  הוועדה מקבלת את התייחסות ראש העיר.  –סיום טיפול 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

המלצת הביקורת מציעה לנהל את הסיכון, אך   לא נקבע  נקבעלא 

החלטת נבחרי העירייה היא שלא לנהלו, זאת 

לאור סמכותם במסגרת קבלת המנדט מציבור 

וכן בהתאם להחלטת צוות תיקון הבוחרים. 

  הליקויים לקבל את התייחסות ראש העירייה.

לסיכום , הנהלת העירייה בוחרת במודע שלא 

מופסק  זאתלנהל את הסיכון כלל. לאור 

  הליקוי. המעקב אחר 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

  

  

  

בניגוד למוגדר בהנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות הליקוי :  15א.

מנוהלים ברישומי העזר של שהוציא האגף לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים, לא 

 העירייה כל הפרמטרים שהוגדרו בהנחיות.

תגובת המבוקר: קובץ המעקב מנוהל באקסל. באקסל יש את כל השדות הנדרשים. נפעל עם 

  מחלקת מחשוב לשיפור הדוח בקונטרה.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא. רישום באקסל אינו 

 לנושא ניהול ספרי החשבונות הנדרש.רלוונטי 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי
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  יש להוסיף למערכת רישומי העזר בנושא חוזים את כלל השדות הנדרשים בהנחיות משרד הפנים.

  

    לתגובה): 9תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף א.

  למחלקת המחושב להוספתם.חסרים שני שדות, נעשתה פנייה  –הממצא מקובל 

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  השדות הוספו בהתאם לבקשת הגזברות.  –סיום טיפול 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  . 2016ללא שינוי משנת   לא נקבע  לא נקבע

בניגוד להתייחסות צוות תיקון הליקויים, 

בישיבה עם אחראית הנושא בעירייה הובהר 

כי לא נעשה כל דבר בנושא (וכן מתגובת 

המבוקר מטה). מכאן רישומי העזר אינם 

  כנדרש, כאמור בליקוי ולכן לא תוקן. 

  

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

 במערכת, יבוצע במערכת החדשה.הנ"ל מופיע ברשימת התיוג, טרם הוטמע 
  
  

  

  

  

של מנהלת הלשכה לגבי תאריך פקיעת  outlook -למעט תזכורת במערכת ההליקוי :  16א.

 הערבות, אין כל רישום או דוח ניטור על הנושא. 

 תגובת מבוקר: הדוח מנוהל באקסל. נפעל לשיפור הדוח בקונטרה .

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לקיים דוח ניטור מתוך מערכת רישומי העזר, על מנת לפקח על עבודת מנהלת הלשכה מומלץ 

 בנושא הארכת ערבויות שמועד סיומם הגיע.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.
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    :2018-2017התייחסות צוות תיקון ליקויים משנים 

  לא קיימת. 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  . 2016ללא שינוי משנת   לא נקבע  לא נקבע

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

    ההכלה של הליקוי.או 

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

 יש דוח וניתן לראות חוזים שעומדים להסתיים, אין התראה.

  הנושא יוטמע במערכת החדשה.

  

  

  

  

  

מערכת רישומי העזר בעירייה לא מסוגלת לקשר מספר ערבויות לחוזה (נניח הליקוי :  17א.

בהחלפת ערבות מכרז בערבות ביצוע). מכאן הערבות המוגדרת במערכת אינה רלוונטית במקרים 

 רבים לחוזה המקושר. 

 תגובת מבוקר: הדוח מנוהל באקסל. נפעל לשיפור הדוח בקונטרה .

: התגובה אינה סותרת את הממצא. רישום באקסל אינו התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 רלוונטי לנושא ניהול ספרי החשבונות הנדרש.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לפתח מסך מסודר לקליטת כלל הערבויות המקושרות לחוזה מסוים, זאת על מנת לעמוד 

  ובקרה.בהנחיות הרישום החשבונאי ועל מנת לאפשר בניית דוחות ניטור 

  

    לתגובה): 13תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף א.

  הנושא בטיפול מחלקת המחשוב. –הממצא מקובל 

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  הנושא יטופל עם החלפת המערכת.-למעקב 
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  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  . 2016ללא שינוי משנת   לא נקבע  לא נקבע

  

  

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

 לא טופל, יבוצע במסגרת המערכת החדשה.
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הליך בניית תוכנית אסטרטגית   –הנהלת העירייה   4.2.2

  עירונית ויישומה בפועל. 

    

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 20מתוך  –סיכום 

  ).5%תוקן ליקוי אחד (

  ).95%ליקויים ( 19והופסק מעקב אחר 

  

  

  תוכניות אסטרטגיות.בחינת התנהלות העירייה בניהול, בניית ויישום  – 1מטרת ביקורת מספר 

  

בעיריית ערד לא קיים צוות תכנון אסטרטגי העוסק באופן שוטף בתכנון, פיקוח הליקוי :  1ב.

וניטור על יישום האסטרטגיה העירונית תוך התחשבות בייחודיות של ערד, לא קיים שימור ידע 

האפקטיביות ביישום לגבי תוכניות שנבנו לעיר בעבר, וכן לא מתקיימת למידה לגבי מידת 

תוכניות אסטרטגיות של ערים אחרות המצויות בהליך כבר מספר שנים (עיריית באר שבע משנת 

 לדוגמא). 2010

  תגובת המבוקר : הצוות הוקם ובשלבי גיוס של משתתפים נוספים.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : אין די בהקמת צוות, על הצוות (שאינו שלם נכון לתחילת 

, ומורכב משני אנשים בלבד), לעסוק בתכנון וביישום התוכנית האסטרטגית באופן 2018שנת 

 שוטף, כאמור בממצא. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ר מכירים את הייחודיות של העיר וחיים בה, על מומלץ להקים צוות מקצועי עירוני מאנשים אש

מנת לבחון כיוונים אסטרטגיים ואפשרויות לקידום הכיוונים שהוגדרו, למדוד את אפקטיביות 

 יישום יעדי הכיוונים הקיימים, וכן ללמוד מהניסיון של ערים אחרות בארץ ובעולם.

  

    ה):לתגוב 1תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

הנהלת העיר היא הצוות שעוסק בפיתוח העיר בהתאם לחזון ראש העיר והיעדים המוצבים לפניה. 

  אין צורך בצוות נוסף.

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה 

הצוות האסטרטגי כבר הוקם ובשלבי הרצה  -התייחסות ראש העירייה לצוות תיקון הליקויים 

  וכולל את:

  .א. עוזר ראש העיר, לתכנון אסטרטגי

  .ב. עוזרת ראש העיר, לגיוס משאבים

  ג. מנהל פיתוח כלכלי, חכ"ל (בשלבי גיוס).
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המורכבת מהנהלת העיר הכוללת את חשוב לציין שהצוות האסטרטגי עובד בכפוף לוועדת ההיגוי 

  ראש העירייה מ"מ ראש העיר, סגן ראש העיר, מנכ"ל העירייה, הגזברית, מהנדסת העיר, היועמ"ש.

בנוסף, לכל תחום אסטרטגי יחברו לוועדת ההיגוי או לצוות המנהלים הרלוונטיים על פי תחום 

ור וקבוצות מיקוד הינם כלים (אנרגיות מתחדשות, תיירות, פרוייקטי עוגן וכו'). שיתוף הציב

  חשובים מאד להתקדמות הצוות בעבודתו והם יעמדו לרשות עבודת הצוות בעת הצורך.

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

סתירה בין תגובת ראש הלא ברורה לביקורת   לא נקבע  לא נקבע

להתייחסות שהועברה לצוות תיקון העירייה, 

בכל מקרה לאור התייחסות צוות   .הליקויים

   תיקון הליקויים מופסק המעקב על הליקוי.

  

  הפסקת מעקב

  

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

כנון אסטרטגי. בנוסף, אחת לחודש תיצא מכרז לתפקיד מנהל מחלקת  2018במהלך שנת 

מתקיימת ישיבת אסטרטגיה בה כל חברי ההנהלה נוכחים באופן קבוע ומוזמנים רלוונטיים 

  בהתאם לנושאים. 

  

  

  

  

  

ראשי ערים, מכאן לא מתקיימת  4השנים האחרונות התחלפו  12-בעיריית ערד בהליקוי :  2ב.

מאידך לא מונה עובד עירייה שתפקידו ומחד,  רציפות שלטונית לאורך זמן מבחינת נבחרי הציבור  

לרכז את הידע בנושא התוכניות האסטרטגיות שנבנו במהלך לאורך השנים, מצב המקשה על 

 קיום תוכנית אסטרטגית סדורה לטווח ארוך.

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי צוות ההיגוי של התוכנית האסטרטגית בשוטף יהיה מורכב ברובו ממנהלי מחלקות 

העירייה ותושבים, על מנת לאשר רציפות בנושא התכנון האסטרטגי גם כאשר מתחלפים נבחרי 

  הציבור. 

  

     לתגובה): 2תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

  ההמלצה מקובלת.
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    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה 

חת המשימות של הצוות האסטרטגי היא, אהתייחסות ראש העירייה לצוות לתיקון ליקויים : 

רצף עבודה עם למפות את תכניות העבר והקיימות, ופרויקטי עוגן אסטרטגים, להתאימם וליצר 

מינימום תלות בהנהגה הפוליטית בהתחשבות כי המנדט הדמוקרטי של ראש עיר נבחר חייב לבוא 

  לידי ביטוי בתכניות עתידיות.

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול שאושר  סיום הביקורת,

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע  לא נקבע

  

לאור התייחסות צוות תיקון הליקויים מופסק 

  המעקב על הליקוי. 

  

  הפסקת מעקב

  

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

ל "המנכ ואת גזבר, מהנדס, ש"יועמ יםיהסטטוטור התפקידים מחזיקי את כוללת העיר הנהלת

  . השלטון חילופי עם מתחלפים אינם שאלו

 אד מוזמנים נוספים עירייה וגורמי ל"לית החכ"ומנכ הישיבות בכל נוכח העירייה ל"מנכ, כן כמו

 יםיהאסטרטג הנושאים את שירכז לתכנון אסטרטגי המחלקה מנהל גיוס לאחר, מכך יתרה. הוק

  .משמעויות פחות יהיו השלטון חילופי תמורות

  

  

  

  

  

בדומה להסדרים של המלונות בעיר אילת, מתכננים מלונות ים המלח גם הם לייבא הליקוי :     3ב.

עובדים מממלכת ירדן. עובדים אלה יקטינו את אפשרויות התעסוקה באזור. יתרה מכך מאחר 

גם לקיטון  והעובדים הירדנים לא מורשים להתגורר בתחומי מדינת ישראל, צפוי כי הדבר יביא

בדרישה לדירות בשכירות ברחבי העיר (בניגוד לתופעה בתקופת הפליטים הסודנים שעבדו 

במלונות ים המלח והתגוררו בעיר). לא קיימת בעירייה הערכה להשפעת השינוי על העיר (דירות 

 . רפאים, ירידת עלויות השכירות וכניסת אוכלוסיה מוחלשת, אובדן ארנונה עקב אי שימוש, וכד')

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי
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מומלץ לבחון את ההסכם המתגבש בנושא ייבוא עובדים מממלכת ירדן לעבודה במלונות ים המלח, 

על מנת להבין ולהתכונן למצב בו יקטנו אפשרויות התעסוקה באזור וכן הביקוש לשכירת דירות 

 ברחבי העיר. 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר 

  העירייה.

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

אין תהליך או הסכם מסוג זה שמתגבש/  -מבדיקה של מחלקת תיירות מול החכ"ל במוא"ז תמר

  סיום טיפול. – גובש

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע  לא נקבע

  

לאור התייחסות צוות תיקון הליקויים מופסק 

  המעקב על הליקוי. 

  

  הפסקת מעקב

  

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

המגוון  להרחבת פועלת העירייה, מכך יתרה. בנושא המתגבש חדש הסכם מכירה אינה העירייה

עובדים  להבאת כזה הסכם שיהיה ככל. המלח ים למלונות קשר ללא וסביבתה בעיר התעסוקתי

  .ומטה מינימום שכר קרי, ביותר הנמוך התעסוקתי הרובד את לכסות בכדי יהיה הוא, זרים

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה ברובה אינה רלוונטית לממצא, אשר מתייחס 

  לשינויים בשוק הדיור העירוני שעלולים לקרות, וכיצד יש להיערך להם. 

  

  

  

  

לא קיימת בעירייה תוכנית סדורה ומתוקצבת למיתוג ושיפור התדמית העירונית, הליקוי :   4ב.

בשנים האחרונות הרוב המוחלט של הפרסומים הארציים בנושא ערד עסקו בנושאים הפחות 

מחמיאים לעיר ובהתאם לכך מגובשת תדמיתה (בניגוד לדוגמא לירוחם, שם השכילו קברניטי 

 תדמית שונה לחלוטין מערד).העירייה לקיים מיתוג ו

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו
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מומלץ לקיים ולתקצב תוכנית סדורה לשיפור תדמית העיר בתקשורת הארצית, תדמית כזו 

  שתייצג את החזון העירוני. 

  

      לתגובה): 3ה (סעיף ב.תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העיריי

העשייה בשטח לצד פרסומה היא מיתוג העיר. מעבר לכך, בתוכניות העבודה השונות מתוקצב פרסום 

  ומיתוג על פי הצורך. 

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה ומוסיף כי עיריית ערד משקיעה תקציבים 

  סיום טיפול. –בקידום מעבר משפחות צעירות לערד 

  התייחסות ראש העירייה לצוות תיקון הליקויים : 

  א. עיריית ערד משקיעה תקציב קבוע בפרסום ומיתוג העיר תחת תכנית סדורה של ערדיגיטל.

עיריית ערד משקיעה תקציב קבוע בשיווק העיר תחת תקציב מחלקת תיירות מתוך תפישה שאחד   ב.

  העוגנים החשובים הוא פיתוח ותמיכה בצמיחת תחום התיירות בחבל ערד.

ג. עיריית ערד משקיעה תקציבים חד פעמיים בשיווק שכונות חדשות בהתאם לתקציבים הניתנים 

  על ידי משרד השיכון.

ערד תשקיע בשיווק וקידום פרויקטים אסטרטגים שימנפו את העיר באופן עקיף בדמות ד. עיריית 

הפארק המוטורי, פארק התעופה, מלון מואב ויצירת אטרקציות מושכות ומקדמות תיירות ופיתוח 

  כלכלי.

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

לאור התייחסות צוות תיקון הליקויים מופסק   לא נקבע  לא נקבע

פעולות הביקורת לדעת המעקב על הליקוי. 

  נקודתיות אינן אסטרטגיית שיווק ומיתוג. 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

בהתאם לפרויקטים   ממוקדות  תכניות  פי  על  עובדת  אלא,  כללית  מיתוג תכנית  מפעילה  לא העירייה

משפחות  כלפי לערד שיש ביתרונות ממוקד באופן טיפל שווים לערד פרויקט, לראיה. נקודתיים

 .בערד אתגרית ובתיירות בוטיק תיירני של ביתרונות מוקד באופן פנה, התיירות פרויקט. צעירות

  .שיווק תכנית נבנית לפרויקט ובהתאם העירוני החזון מתוך נגזר פרויקט כל
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העירייה שילמה מאות אלפי שקלים על הליכי מיתוג ובניית תוכניות אסטרטגיות הליקוי :   5ב.

ת חדשות, במבחן השנים האחרונות, שמחזרו את עצמן וכמעט שלא העלו הצעו 12לעיר במהלך 

 ולא הפכו למציאות אף בחלקן. התוצאה כשלו כולן

המבוקר : צוות האסטרטגיה העירוני  הוקם מאנשי הארגון בלבד וללא יועצים חיצוניים.  גובתת

 האחרונים, יוזמנו על פי צרכי הצוות.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ שלא להסתמך בעיקר על הידע המקצועי של היועץ, ככל שמשקל צוות ההיגוי העירוני יגבר 

 ם למציאות בשטח ולאפשרויות התקציביות והחוקיות של העירייה. סביר כי יבחרו יעדים הקשורי

  

     לתגובה): 4תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

  ההמלצה מקובלת.

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה 

  התייחסות ראש העירייה לצוות תיקון הליקויים : 

  הצוות האסטרטגי כבר הוקם ובשלבי הרצה וכולל את:

  .א. עוזר ראש העיר, לתכנון אסטרטגי

  .ב. עוזרת ראש העיר, לגיוס משאבים

  ס).ג. מנהל פיתוח כלכלי, חכ"ל (בשלבי גיו

חשוב לציין שהצוות האסטרטגי עובד בכפוף לוועדת ההיגוי המורכבת מהנהלת העיר הכוללת את 

ראש העירייה מ"מ ראש העיר, סגן ראש העיר, מנכ"ל העירייה, הגזברית, מהנדסת העיר, היועמ"ש. 

בנוסף, לכל תחום אסטרטגי יחברו לוועדת ההיגוי או לצוות המנהלים הרלוונטיים על פי תחום. 

  (אנרגיות מתחדשות, תיירות, פרוייקטי עוגן וכו')

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

הפסקת  /לא תוקן 

  מעקב

  לא נקבע 

  

תוקן, לכאורה -לאור התגובות הקודמות   לא נקבע

 קיים צוות של עובדי עירייה המטפל בנושא. 

  

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

  .1ראה תגובה לליקוי ב.
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בפועל, באף אחת מהתוכניות האסטרטגיות לא נבנו תוכניות עבודה מפורטת הליקוי :   6ב.

נושא החזון ומטרות העירייה, אינם מוכרים לרוב עובדי העירייה, ואין כל למחלקות העירייה, 

 הדרכה בנושא לעובדי העירייה החדשים.

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ות עד זהות בעשור ככל שבוחרים להמשיך את הצעות המיתוג ומטרות תוכניות האסטרטגיה, הדומ

האחרון, יש לבצע בדיקות היתכנות לקיום המטרות והיעדים, מומלץ להטמיע את התוכנית 

 והמטרות לכלל עובדי העירייה, ולעובדים חדשים שנקלטים בעירייה.

  

      לתגובה): 5(סעיף ב. תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה

כאמור אין מקום לתוכנית אסטרטגית ארוכת טווח. אנו עובדים על תוכנית עבודה מקושרת אמצעים 

  הנגזרת מהחזון העירוני. 

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה 

  התייחסות ראש העירייה לצוות תיקון הליקויים : 

הצוות האסטרטגי הוקם על מנת לתכלל ולבנות תכנית עבודה מבוססת פרויקטים לקידום המטרות 

  העירוניות. כבר כיום, כל פרויקט חדש נבחן היבטים: 

  א. התרומה הכלכלית להגדלת הכנסות העירייה מתוך חזון העצמאות הכלכלית.

  דום המטרות העירוניות. ב. התרומה לקי

  הטמעת החזון העירוני במנגנוני העירייה ועובדיה הינו חלק מתכנית העבודה של הצוות האסטרטגי.

העירייה החלה להטמיע ולבנות תוכניות עבודה מקושרות תקציב, כאשר היעדים מתועדפים על פי 

  תרומה לחזון העירוני.

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע 

  

לאור התייחסות צוות תיקון הליקויים מופסק   לא נקבע

   המעקב על הליקוי. 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 
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העירייה  עובדי בקרב החזון בהנחלת יעסוק האסטרטגית למחלקה המנהל של מתפקידו חלק

 את יעדיהם  לגזור  נדרשים  המחלקות  מנהלי  היום  שכבר  לציין  חשוב.  ובהדרכות  ויזואלים  באמצעים

  .2018-2017 במהלך שבוצע הארגון פיתוח בתהליך המחלקות למנהלי ושהוצג העירוני מהחזון

  

  

  

  

  

, רק 2016פרויקטים אסטרטגיים שהוגדרו על ידי הנהלת העירייה בשנת  5הליקוי : מתוך   7ב.

ית פרויקט אחד נתון ברובו לשליטתה (הפארק המוטורי שלא קיבל כל התייחסות בתוכנ

האסטרטגית האחרונה), שאר הפרויקטים אינם בשליטת העירייה אלא בשליטת רשות מקרקעי 

ישראל (שכונת נופים), או הממשלה (הצעת מחליטים), או יזמים פרטיים (פארק תעופה ומלון  

 מצדה).

הערה שתילקח בחשבון בעבודת הצוות, אך חשוב לזכור כי שיתופי פעולה עם  תגובת המבוקר :

חיצוניים הינה אינהרנטית לעשייה בהיקפים עירוניים. עם זאת, כחלק מתכנית העבודה  ארגונים

 .של הצוות, כלולים מספר צעדים אשר תלויים אך ורק בצוות העירייה

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ להגדיר מטרות אסטרטגיות גם לטווח קצר, כאלו שהעירייה יכולה לבצע בכוחות עצמה, 

 ללא הסתמכות על יזמים פרטיים או השלטון המרכזי. 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה 

  התייחסות ראש העירייה לצוות תיקון הליקויים : 

עיריית ערד מקדמת מגוון רחב של פרויקטים, כולם ככולם תלויים במשרדי ממשלה או ביזמים 

פרטיים. הפרויקטים מתחלקים לפרויקטי תשתיות שיאפשרו פיתוח תעשייתי ועסקי לעיר, 

ולפרויקטים מניבים שיובילו לעצמאות כלכלית של הרשות. דוגמאות לפרויקטים אותם מקדמת 

  העירייה: 

   .תכולת אתר האשפה ובניית תשתיות מתאימות להגדלת ההכנסות הישירותא. הגדלת 

  .קידום מתקן ייצור מאנרגיות חלופיות -ב. מיזמי אנרגייה ירוקה

  .ג. הפארק המוטורי

  .ד. פארק התעופה

  .ה. מלון מואב ריזורט (מצדה)

  הקרוב). ו. הקמת צינור הגז הטבעי לחיבור מפעלים לאנרגיה זולה (הקבלן עולה לשטח בזמן

  ז. קידום תכנית הרכבת הכוללות מסוף מטענים. על מנת לאפשר נגישות לתעשייה. 
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ח. פיתוח דמוגרפי על ידי מרכז הצעירים, קידום שכונת מגורים צבאית מול מנהלת המגורים 

  של צה"ל.

  בוצע -) וגיוס מנהל מתכללNETGEVט. השקעה בהאב התעסוקה (

  

ניים נדרשים להתאים ולגזור את תכניות העבודה שלהם מתוך באופן כללי, כל גופי הסמך העירו

  היעדים העירוניים. העירייה מקדמת שיתופי פעולה אשר מקדמים את מטרותיה.

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע 

  

לאור התייחסות צוות תיקון הליקויים מופסק   לא נקבע

   המעקב על הליקוי. 

  

  הפסקת מעקב

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

הרחבת  לאפשר ביטוחים מכרז בוצע, המוטורי הספורט החוק במסגרת עובד – מוטורי פארק

 .הפעילות

בימים . הפיתוח עלויות להוזלת ע"בתב התאמות בוצעו, בשיווק הכישלון בעקבות – נופים שכונת

 שיווק. תכנית וקביעת המעודכנת ע"לתב אישור לקבל צפויים אנו אלו

, נכון לעכשיו.  ליישום  מתאימה  פוליטית  לבשלות  וממתינה  מוכנה  הצעה  קיימת  –  מחליטים  הצעת

 .תוספתיים תקציבים לקבלת המראה לתכנית נכנסה העירייה

הממשלה  משרדי מול שמתקדמים היזמים לצד עומדת העירייה – מצדה מלון, תעופה פארק

 .הזמנים בלוחות בעיכובים אך, הרלוונטים

 :נוספים פרויקטים

 של פרויקטים מספר להקמת אסטרטגי לשותף מכרז יפורסם אלו בימים – לאנרגיה אשפה חזון

WTE . 

 .קיימים שטחים מיצוי – תעשייה אזור

תרבות  ספורט חינוך בתחומי הרשויות בין הפעולה שיתוף הגברת – תמר ערד רשויות איחוד

  .ואשפה

  הממצא, אלא מחזקת אותו.התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את 
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הליקוי : לא קיימות תוכניות עסקיות עתידיות רלוונטיות/תחזיות השפעה, להבנת משמעות    8ב.

הפרויקטים שהוגדרו כפרויקטים אסטרטגיים על ידי הנהלת העיר ועל החזון העירוני (עצמאות 

 כלכלית להבנת הביקורת). 

  דת צוות האסטרטגיה.תגובת המבוקר : הערה שתילקח בחשבון בעבו

  

    לתגובה) : 6תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

  הוק כלכלית, אין מקום להכנת תוכניות עתידיות כוללניות.-אד נהכל פרויקט נב

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה 

  :  התייחסות ראש העירייה לצוות תיקון הליקויים

אחת ממשימות הצא"ע היא לגזור את המשמעויות מכל פרויקט אסטרטגי עירוני, הן בצד הכלכלי, 

  והן בצד התעסוקתי. כיום קיימות תוכניות עסקיות לפרויקטים הבאים:

  תוכנית של עיריית ערד. –גדלת אתר האשפה והכנסת מתקן מיון א. ה

  תוכנית של עיריית ערד. –ב. פארק מוטורי 

  תוכנית של היזם. –ג. מלון מואב רסורט 

  תוכנית של היזם. –ד. פארק התעופה 

  התוכנית בשלבי גיבוש. –ה. אנרגיות מתחדשות 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע 

  

לאור התייחסות צוות תיקון הליקויים מופסק   לא נקבע

תגובת ראש העירייה אינה המעקב על הליקוי. 

רלוונטית לליקוי, הליקוי לא מתייחס 

לתוכניות כוללניות אלא לתוכניות לפרויקטים 

ספציפיים אסטרטגיים והשפעתם. לדעת 

אי קיום תוכניות עסקיות הביקורת 

לפרויקטים הינו סיכון מהותי לכספי ציבור 

ועתיד העירייה, ולראיה הכשלים המתוארים 

בפרק זה בהמשך בנושא המסלול המוטורי. 

תוכניות עסקיות של יזמים אינן תחליף 

(הכשרת  מבחינת העירייה משלימהלתוכנית 

עובדים, כלכלה מקיימת, פתרונות דיור, 

   .ית וכד')תחבורה ציבור

  

  הפסקת מעקב
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    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

 קיימת. המוטורי תוכנית עסקית לפרויקט הפארק

 .השיכון משרד ידי על מתבצעת הכלכלית ההתכנות תכנית – נופים שכונת

התגובה לא סותרת את הממצא, אלא מחזקת אותו. בפועל התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר :  

לא קיימות תוכניות למעט למסלול המוטורי, תוכנית שנבנתה בדיעבד ובפועל לא מתקיימת 

  במציאות. 

  

  

  

  

יגוד להחלטת הנהלת העירייה הקודמת כי שיווק שכונת נופים בגבעות בנהליקוי :   9ב.

יווק אגרסיבי לכלל האוכלוסייה, עם קבלת תקציב המזרחיות תשווק לקהלי יעד ספציפיים ולא ש

נוסף, החליטה הנהלת העירייה הנוכחית על שיווק ארצי כולל (בעלות של מאות אלפי שקלים), 

בלבד מכלל  3% -הצעות רכישה בלבד, כ 8במבחן התוצאה נכשל שיווק השכונה (הוגשו 

 המגרשים).

הרלוונטי במשרד השיכון, הנהלת העיר, מרכז צעירים תגובת המבוקר : בוצע תחקיר יחד עם האגף  

  שפיצר. עלו שני ממצאים עיקריים לאי הצלחתו:-וחברת שיר

צורת המכרז, המאלצת את המשתתף כבר בשלב מוקדם של התהליך, לחתום על חוזה   .א

 הפיתוח ולהפקיד ערבות גבוהה.

 עלויות הפיתוח הגבוהות ביחס למגרשים דומים בערד.  .ב

  ים הבאים:ייווק נוסף בשינוהוחלט לצאת לש

מגרשים, דבר יוביל  410מגרשים ישווקו  240הקטנת חלק מהמגרשים, כך שבמקום   .א

  להוזלה במחירי הפיתוח.

 שינוי השיטה ממכרז להגרלה. כך שרק לאחר זכייה הרוכש יאלץ לחתום על הסכמי הפיתוח.  .ב

הינו המקובל בכלל מכרזי התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : יש לציין כי סוג המכרז 

כי  הקרקעות בארץ, כולל בישובים הסמוכים לערד (מיתר, כרמית לדוגמא). כמו כן יש לציין

עלויות הפיתוח שהוגדרו גם הן אינן חריגות לעומת עלויות הפיתוח בישובים הסמוכים. מכאן, 

ווקים מומלץ להבין לעומק מדוע בערד לא קיים ביקוש למגרשים בהשוואה למגרשים המש

 באותם התנאים והמחירים בישובים סמוכים, שם לכל מגרש יש מספר הצעות. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים משוב מול האנשים אשר פנו לקבל פרטים למוקד שפתחה העירייה בנושא מכירת 

מתעניינים, בפועל הוגשו  3,000 -קרקעות השכונה, על מנת להבין את מהות הכשל (למוקד פנו כ

 הצעות לרכישת קרקעות). 8רק 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:
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לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  סיום טיפול. –ת ראש העירייה צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסו

  התייחסות ראש העירייה לצוות תיקון הליקויים : 

-בוצע תחקיר יחד עם האגף הרלוונטי במשרד השיכון, הנהלת העיר, מרכז צעירים וחברת שיר

  שפיצר. עלו שני ממצאים עיקריים לאי הצלחתו:

הפיתוח ה התהליך, לחתום על חוזצורת המכרז, המאלצת את המשתתף כבר בשלב מוקדם של א. 

  ולהפקיד ערבות גבוהה.

  עלויות הפיתוח הגבוהות ביחס למגרשים דומים בערד.ב. 

  הוחלט לצאת לשיווק נוסף בשינוים הבאים:

מגרשים, דבר יוביל להוזלה  410מגרשים ישווקו  240הקטנת חלק מהמגרשים, כך שבמקום  א. 

  . )500במחירי הפיתוח (הוחלט להגדלה למעל 

  שינוי השיטה ממכרז להגרלה. כך שרק לאחר זכייה הרוכש יאלץ לחתום על הסכמי הפיתוח.ב. 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

   במועצת העירייה

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע 

  

לאור התייחסות צוות תיקון הליקויים מופסק   לא נקבע

   המעקב על הליקוי. 

  

  הפסקת מעקב

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

 במקום. גדולים יחסית נשארים המגרשים, התיירותי הגוון חשבון על באה לא השכונה הקטנת

 הן יישמר התיירותי הגוון. ומעלה ר"מ 600 עד המגרשים יוקטנו דונם מעל של שטחים עשרות

 .אירוח ליחידות בזכויות והן לטבע הקשר ושימור הסביבתי בפיתוח

  .מעלה ראה המכרז לכישלון סיבות בנושא

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה רלוונטית לממצא שהתייחס לאופן השיווק  

של הפרויקט לקהל נישה, מאחר ולא סופקו משובים רלוונטיים כבקשת הביקורת, אין אפשרות 

  להתייחס אליה, כאמור מעלה. 
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התפתחויות הסביבתיות אף אחת מתוכניות האסטרטגיה והמיתוג לא נתנה דגש  להליקוי :      10ב.

בנגב, החלטת הממשלה להפוך את באר שבע למטרופולין ולמרכז סייבר עולמי (קיימת החלטת 

ממשלה לבנות בית ספר לסייבר בדימונה), או את גיבושו של אשכול נגב מזרחי המספק 

שובי האזור בנושאים כגון תיירות (קיימת התייחסות כללית יפלטפורמה לשיתופי פעולה עם י

 מעבר צה"ל לנגב).ל

  צוות האסטרטגיה.ת תגובת המבוקר : הערה שתילקח בחשבון בעבוד

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבנות תוכנית פעולה אסטרטגית הכוללת, מטרות ויעדים מדידים מתאימים לכלל מחלקות 

  העירייה, לשם מימוש החזון, זאת תוך התחשבות בתהליכים האזוריים.  

  

    לתגובה): 7תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

נבחנים בזמן אמת ובהתאם לכך נלקחים השיקולים כמו האשכול שהולך ומוקם, כך שאר הנושאים  

  וההחלטות.

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה 

  התייחסות ראש העירייה שהועברה לצוות תיקון הליקויים : 

הצוות האסטרטגי הוקם על מנת לתכלל ולבנות תכנית עבודה מבוססת פרויקטים לקידום המטרות 

  העירוניות. כבר כיום, כל פרויקט חדש נבחן בשני היבטים: 

  א. התרומה הכלכלית להגדלת הכנסות העירייה מתוך חזון העצמאות הכלכלית.

  ב. התרומה לקידום המטרות העירוניות. 

הטמעת החזון העירוני במנגנוני העירייה ועובדיה הינו חלק מתכנית העבודה של הצוות האסטרטגי. 

בנוסף קיים שיתוף פעולה מלא עם "אשכול נגב מזרחי" לקידום פרוייקטים אזוריים. (ראש עיריית 

  רשויות). 12ערד משמש כסגן יו"ר האשכול המונה 

  

  :  2018צאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת תו

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע 

  

לאור התייחסות צוות תיקון הליקויים מופסק   לא נקבע

מאחר ולא צורפו כל המעקב על הליקוי. 

פרוטוקולים המעידים על התחשבות בזמן 

אמת בתהליכם האסטרטגיים באזור, 

לביקורת אין כל דרך להעריך את התגובה. בכל 

מקרה המלצת הביקורת לא מתקיימת נכון 

  . 2018לשנת 

  

  הפסקת מעקב
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    : 2018המבוקר בשנת תגובת 

 מלא  בתאום  נלקחות  האשכול  החלטות  כל,  מזרחי  נגב  אשכול  ראש  יושב  סגן  הוא  ערד  עיריית  ראש

 מטרופולין עיר היא שבע באר האסטרטגית בתפיסה. ערד עיריית לראש דימונה עריית ראש בין

 החזון בין הלימה ישנה, להיפך ואף סתירה אין לכן, ערד לתושבי גם תעסוקה מרכז המהווה

  .האפורה שבע בבאר ולעבוד הנעימה בערד לגור, שבע באר של להתפתחותה העירוני

  

  

  

  

 .2014-2016התוכנית האסטרטגית שגובשה בשנים  - 2מטרת ביקורת מספר 

  

ניגוד להסכם עם החברה והמטרה העיקרית לשמה נשכרה החברה, לא כללה בהליקוי :  11ב.

 האסטרטגית תוכנית פעולה אופרטיבית ליישום התוכנית.התוכנית 

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

המלצת הביקורת בזמן אמת לא יושמה והחברה לא נדרשה להוסיף תוכנית פעולה, בשלב זה 

מומלץ לבנות תוכנית פעולה באמצעות ועדת היגוי עירונית, ככל שהתוכנית רלוונטית מבחינת 

 הנהלת העירייה.

  

    לתגובה): 8תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

כאמור אין מקום לתוכניות ארוכת טווח. צוות האסטרטגיה בחן את כל התוכניות שנכתבו עד כה 

  ואת מידת הרלוונטיות של כל נושא. 

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה 

  

  :  2018וי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליק

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע 

  

לאור התייחסות צוות תיקון הליקויים מופסק   לא נקבע

וכן מאחר והליקוי הינו חד המעקב על הליקוי.  

תגובת ראש העירייה אינה רלוונטית פעמי. 

לממצא מאחר ותוכנית עבודה למחלקות 

  

  הפסקת מעקב
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העירייה משמעותה תוכניות לשנים בטווח 

  .הקצר

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

  תכניות. הקיימות האסטרטגיות לתכניות התאמות עשו האסטרטגי והצוות העיר הנהלת, כאמור

  נדרשים העירייה ומנהלי העירייה פעולות נגזרות ממנו, העירוני החזון לכתיבת בסיס יהוו אלו

  .החזון לאור שלהם העבודה תכניות את לכתוב

 הצוות האסטרטגי עבודת תכולת על ם"המפע עם דיון לאחר, לחברה התשלום בנושא בהתייחסות

  .לחוק בהתאם האחרון התשלום את לבצע נאלצנו, שנה במשך תשלום ועיכוב

  

  

  

  

  

שהתוכנית שסיפקה החברה לא כללה תוכנית עבודה מלאה, כפי שנדרש  למרות הליקוי : 12ב.

  בהסכם מולה, שולם לחברה מלוא סכום שכר הטרחה בהתאם להסכם.

 צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ לעתיד לקיים מנגנון תשלומים תלוי תוצרים.

  

    ת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:תגוב

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה 

  התייחסות ראש העירייה לצוות תיקון הליקויים : 

ממצא הביקורת מקובל. יש להגדיר מראש יעדים מדדים לכל התקשרות עם יועץ חיצוני ולהגדיר 

  בעל תפקיד שמבקר התקדמות יעדים אלו.

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב
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  לא נקבע 

  

לאור התייחסות צוות תיקון הליקויים מופסק   לא נקבע

וכן מאחר והליקוי הינו חד המעקב על הליקוי.  

  פעמי. 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  :   2018תגובת המבוקר בשנת 

 דרך אבני פי על בוצעו התשלומים 2017שנשכר בשנת  הארגוני היועץ ומול הופקו הלקחים

  .מוגדרות

  
  

  

  

  

הביקורת וטענת החברה כי אין לה ניגוד עניינים עם לקוחות בניגוד להמלצת  הליקוי : 13ב.

  אחרים, לא התייחסה התוכנית לפארק המוטורי כלל.

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ לקיים הליך פנימי עירוני בנושא הפארק המוטורי.

  

    לתגובה): 9ובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.תג

תוכן תוכנית חומש להפעלת הפארק באחריות החכ"ל ומנהל הפארק המוטורי, התואמת את חזון 

  ראש העיר.

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה 

  

  התייחסות ראש העירייה : 

ממצא הביקורת מקובל. יש להגדיר מראש יעדים מדדים לכל התקשרות עם יועץ חיצוני ולהגדיר 

  בעל תפקיד שמבקר התקדמות יעדים אלו.

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע 

  

לאור התייחסות צוות תיקון הליקויים מופסק   לא נקבע

וכן מאחר והליקוי הינו חד המעקב על הליקוי.  

  פעמי. 

  

  הפסקת מעקב
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    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

  קיימת תוכנית עסקית לפארק המוטורי. 
  

  
  

  

 

הליקוי : במבחן התוצאה התוכנית שגובשה אינה רלוונטית ככלל, זאת כאשר הנהלת  14ב. 

  העירייה החדשה בחרה כיוונים אחרים מאלה שגובשו בתוכנית.

  צוות האסטרטגיה.שתילקח בחשבון בעבודת  תגובת המבוקר : הערה

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים הליך המשך פנים עירוני על מנת לקבל החלטה מושכלת לגבי הכיוונים שהוצגו 

 בתוכנית האסטרטגית. 

  

    לתגובה): 10העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.תגובת ראש 

  ראה התייחסות ראש העיר במבוא.

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע 

  

הפסקת  –לאור החלטת צוות תיקון הליקויים    לא נקבע

  מעקב.

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

  
  

  

 על פי נתוני המדד הסוציו אקונומי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההליקוי :  15ב.

) וכן ירדה מאשכול 2008לעומת שנת  2013מקומות (נכון לשנת  37 -, הידרדרה ערד ב2016בשנת 

, דבר המבטא הגירה של אוכלוסיה מוחלשת לעיר (לשם השוואה העיר דימונה עלתה 4לאשכול    5

ועד היום  2013בשני מקומות בדרוג בשנים אלה ונמצאת שישה מקומות לפני ערד). משנת 
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לעירייה משנה סדורה לשינוי המגמה/או לכל הפחות להאט אין ר כאשזאת המגמה אף גוברת, 

 אותה. 

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבנות וליישם תוכנית אסטרטגית אשר מטרתה מציאת כיוונים לצמצום ההגירה של 

לוסייה הקיימת, ומשיכת אוכלוסיה חזקה לפחות ברמה של האוכלוסייה החזקה, חיזוק האוכ

 העוזבים. 

  

    לתגובה): 11תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

  העירייה פועלת באמצעים העומדים לרשותה במטרה לבלום את המגמה ולשנותה. 

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה 

  התייחסות ראש העירייה לצוות תיקון הליקויים : 

  אחד מיעדי התכנית האסטרטגית הוא שימור  משפחות קיימות והבאת משפחות צעירות לערד. 

  הצוות האסטרטגי המליץ לראש העיר לפעול בשלושה מישורים עיקריים: 

ייה כי מתקני השנה נעשו השקעות במרחבי הלמידה וגני הילדים מתוך רא  -. תשתיות החינוך 1

  הלימוד חשובים להורי המשפחות הצעירות המתגוררות בערד והמעוניינות לעבור לעיר.

  לדוגמא:  –. תעסוקה ותשתיות לתעסוקה 2

  א. נקבע גורם מתכלל לירידי תעסוקה וקשרים עם מעסיקים. 

  .ב. פתיחת האב תעסוקה

  .ג. אישור צינור הגז לערד

  .בתעריף ארנונה מופחתד. אישור אזור תעשיה ב' 

  לדוגמא: –. דיור 3

  א. הוחלט לקדם תכנית ייחודית של מחיר למשתכן של דירות גן וגג על שטחים של דונם.

  ב. קידום דיור לאנשי צבא מול מנהלת המגורים של צה"ל.

  מעבר לכך, הצא"ע יערוך ישיבות תכופות וקבועות עם בעלי העניין המתאימים.

  

  :  2018ת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקור

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע 

  

הפסקת  –לאור החלטת צוות תיקון הליקויים    לא נקבע

לפי פרסום הלמ"ס  ,במבחן התוצאה מעקב.

מאחר ולא  .האחרון מגמת הירידה נמשכת

הוצגו כל יעדים מדידים, ולא קיימים מדדים 

  

  הפסקת מעקב
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לזיהוי המגמות, הביקורת לא יכולה לחוות 

   דעתה על הנושא.

  

  

  :   2018תגובת המבוקר בשנת 

  הממשלה משרדי מול להסכמים בהתאם משתנה תקציב בעלות שיווק תכניות מספר קיימות

  :) המממנים

 בערד._שווה -

 לערד._שווים -

 ממכרז בפטור ברננים צבאית שכונה שיווק -

  שכונת שוטרים -

  .העירוני החזון פי על מופעלות השיווק תכניות כל. וכדומה

  

  

 

  

  

חרדים)  20% -בני גיל שלישי, כ 20% -בניגוד לדמוגרפיה העירונית הייחודית (כהליקוי :  16ב.

וכן בניגוד לעובדה שערד מהווה מרכז מטרופולוני בנושאי שירותים ועסקים לפזורה הבדואית 

באזור (בהערכה מספר תושבי הפזורה הסמוכים לערד, מגיע למספר תושבי ערד), בפועל לא 

 ית האסטרטגית באוכלוסיות אלה. עסקה התוכנ

  צוות האסטרטגיה.ן בעבודת תגובת המבוקר : הערה שתילקח בחשבו

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ לוודא כי התכנון האסטרטגי העירוני כולל את כלל האוכלוסיות בעיר.

  

    לתגובה): 12תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

  א תעסוק עוד בנושא זה. להתוכנית לא עסקה ו

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה 

  התייחסות ראש העירייה שהועברה לצוות תיקון הליקויים :

ל ידי תכניות קצרות מועד. חזון ראש העיר החליף את תכנית האסטרטגית, ואופן מימושו נעשה ע

התכנית האסטרטגית והחזון הן תכניות כוללניות הרואות את העיר ממעוף הציפור ואינן עוסקות 

  .רברמה הפרטנית ברובד אוכלוסייה כזה או אח

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע 

  

הפסקת   –לאור החלטת צוות תיקון הליקויים    לא נקבע

לדעת הביקורת תגובת המבוקר לשנת  מעקב.

התגובות , שאר ליקויהיא הרלוונטית ל 2018

מעידות לכל הפחות על חוסר הבנה בנושא 

מימוש החזון ואסטרטגיה, המחייב יעדים 

מדידים ותוכניות מפורטות, אחרת אלה 

  שארו ברמת ההצהרות בלבד.יי

  

  הפסקת מעקב

  

  

  :   2018תגובת המבוקר בשנת 

  . רחבה בצורה בנושא עוסקת אינה הקודמת התכנית

 והתאמת הדמוגרפי בנושא יעסקו העירוני התכנון האסטרטגי ומנהל האסטרטגי הצוות, זאת עם

  .וגודל האוכלוסייה לאופי הנדרשות העירוניות ההכנסות

  
  

  

  

  

פרק הדמוגרפיה בתוכנית האסטרטגית לא התייחס לעובדה שכל תוספת של  הליקוי :  17ב.

ירייה חשוב להבין אוכלוסייה לעיר תורמת לגידול בגרעון העירייה. לאור מצבה הכלכלי של הע

 את יכולת הקליטה של אוכלוסייה חדשה מבחינה תקציבית.

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לתכלל את כלל תוכניות הפיתוח העירוניות בנושא שכונות מגורים וקידום התעשייה, לאור 

  הגרעון הצפוי עם קליטת אוכלוסייה נוספת.גידול 

  

    לתגובה): 13תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

  התוכנית אינה רלוונטית עוד. 

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה 

  התייחסות ראש העירייה שהועברה לצוות תיקון הליקויים :

הנושא של גידול דמוגרפי כרוך בחבל הטבור בפיתוח כלכלי, כפי שהוזכר לעיל ובבחינת התרומה 

  הכלכלית ובקידום החזון העירוני.
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  :  2018טיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את ה

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע 

  

הפסקת  –לאור החלטת צוות תיקון הליקויים    לא נקבע

הביקורת מפנה לממצאי דוח זה בפרק  מעקב.

תכנון, באשר לתכנון  –ועדה לתכנון ובניה 

הנדרש על מנת להפוך לרשות איתנה מבחינה 

  כספית. 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  :   2018תגובת המבוקר בשנת 

 לא הישנות המגורים שכונות תכניות,  16ב., לליקוי 2018בתגובת המבוקר בשנת  למצוין בנוסף

 שירותים לממן המקומית הרשות ליכולת בהתאם ישנו אלא ,הקיימת במתכונת יקודמו

  .ראויים מוניציפאליים

  
  
  
  

  

מחד לפי מדד דן אנד ברדסטריט שיעור הסיכון לסגירת עסקים בערד הוא השני הליקוי :  18ב.

הפנים ללא הגדלת שטחי הארנונה מעסקים בתחומי העיר, בדרום, כמו כן לפי מחקר משרד 

תתקשה העירייה להגיע לאיזון תקציבי, מאידך אין כל התייחסות בתוכנית האסטרטגית 

העירונית להסרת חסמים לעסקים, או לכימות שטחי הארנונה מעסקים הנדרשים לצרכי 

 העירייה.

  רטגיה.צוות האסטקר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים מסגרת/להגדיר תפקיד עירוני אשר ייעודם הוא עבודה מול עסקים ויזמים להקלה 

על חסמים ולעזרה בהקמת עסק בתחומי העיר. מומלץ להגדיר מדדי הצלחה לפי כמות שטחי 

  ארנונה מעסקים שנוספו בכל תקופה.

  

    לתגובה): 14במועצת העירייה (סעיף ב.תגובת ראש העירייה שאושרה 

בנוסף, יגוייס עובד לחכ"ל שהגדרת תפקידו   ראש העיר פועל כל הזמן ובזמן אמת להסרת החסמים.

  תעסוק בנושא זה. 

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה 
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  התייחסות ראש העירייה שהועברה לצוות תיקון הליקויים :

הנהלת העיר פועלת על מנת לגייס גורם מתכלל לנושא העסקים הקטנים והבינוניים. בימים אלו, 

ואשכול נגב מזרחי. בנוסף, הושלם גיוס מנהלת "האב" התעסוקה שנבנה בשיתוף עם חברת סיסקו 

  אנו עומדים לפני גיוס של אחראי פיתוח כלכלי בחברה הכלכלית. 

התכנית הכלכלית של עיריית ערד איננה עוסקת רק בהכנסות מארנונה, אלא גם בקידום פרויקטים 

מניבים שינוהלו על ידי העירייה (פארק מוטורי, הגדלת אתר האשפה, פרויקט אנרגיות מתחדשות 

ה) ובמקביל מובילה מהלכים לחיסכון בהוצאות בפרויקטים של התייעלות אנרגטית (מעבר וכדומ

לתאורת רחוב חכמה, החלפת גופי תאורה במוסדות ציבוריים, התקנת מונה נטו על גגות נכסים 

ציבורים וכדומה). אחת מהגדרות התפקיד של הצוות הכלכלי בחכ"ל היא למפות ולייצר פרויקטים 

  יריית ערד.מניבים עבור ע

  כאמרת אגב, משבר העסקים הקטנים אינו ייחודי לעיר ערד ולמעשה קיים בכל מדינת ישראל.

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע 

  

הפסקת   –לאור החלטת צוות תיקון הליקויים    לא נקבע

הביקורת מפנה לממצאי דוח זה בפרק  מעקב.

תכון בנושא ארנונה  –ועדה לתכנון ובניה 

לעסקים, לפרק רישוי עסקים בנושא קידום 

עסקים, ולפרק התנהלות ועדת כספים לגבי 

לאור פרקי דוח זה,  הפרויקטים המניבים. 

לביקורת אין אפשרות לחוות דעה על 

אפקטיביות הפעולות שננקטות ככל שיש 

   כאלה.

  

  הפסקת מעקב

  

  

  :   2018תגובת המבוקר בשנת 

נקלט עובד לחברה הכלכלית בתפקיד רכז פיתוח כלכלי, שעיקר עיסוקו הוא בהובלת פרויקטים 

  כלכליים וקידום עסקים. 

  

  

  

  
  

התוכנית האסטרטגית בנושא תעסוקה לא עסקה כלל בעובדה שערד מהווה את הליקוי :  19ב.

העורף מבחינת הון אנושי (ביחד עם דימונה), למלונות ים המלח. התוכנית כמעט לא עסקה כלל 

 בתוכניות ההתפתחות והשקעת כספי מדינה באזור מלונות ים המלח בשנים הקרובות. 

  צוות האסטרטגיה.בודת קר : הערה שתילקח בחשבון בעתגובת המבו
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ במסגרת התכנון האסטרטגי לבחון את נושא התעסוקה גם מבחינת אזור מלונות ים המלח, 

 והתוכניות לפיתוחו. 

  

    לתגובה): 51תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

  בנושא זה. בעתיד א תעסוק להתוכנית לא עסקה ו

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה 

  התייחסות ראש העירייה שהועברה לצוות תיקון הליקויים :

מרכז צעירים הוגדר כגורם מתכלל ומרכז את כל היצע התעסוקה באזור. כמו כן, הוגדר כי אחת 

  מבוצע יריד תעסוקה עם מעסיקים עיקריים מהאזור.  לרבעון

מרבית המשרות בים המלח, הן משרות שכר מינימום ואינן נחשבות נכס אסטרטגי תעסוקתי לעיר. 

  משרות אלו, מהוות מעטפת תעסוקתית כללית לשכבת אוכלוסייה ספציפית.

ת איכותיות היכולות התכנית האסטרטגית התמקדה בנקודת התורפה העיקרית של העיר, והן משרו

לתת מענה לאקדמאים ואנשי מקצועות חופשיים והתמחויות מקצועיות. עם זאת, אנחנו עוקבים 

נערכה פגישה עם מנכ"ל  2017אחר תכניות הפיתוח בים המלח ובאזור חבל ערד, ולראייה, בינואר 

  שי בערד.הקניון החדש הנמצא בתהליכי בנייה, על מנת לפתח נושא זה בדגש על המשאב האנו

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע 

  

הפסקת  –לאור החלטת צוות תיקון הליקויים    לא נקבע

מעקב. לדעת הביקורת קביעת המבוקר אינה 

נתמכת על נתונים מלאים של התוכניות, 

מאחר ואלה עוסקים גם בתיירות בגוונים 

שונים, מדובר במגוון משרות כגון : מומחי 

בניה שידרשו בשנים הקרובות, ועיסוקים 

משלימים למלונאות (שיפוצים, תרבות, 

הן , זאת מעבר למשרות אליהסעים וכו')

  מתייחסת התגובה.

  

  הפסקת מעקב

  

  

  :   2018תגובת המבוקר בשנת 

מכוונת  אליהן המשרות אלו ולא מינימום שכר עבודות היא המלח ים במלונות התעסוקה אופי

  .העירוני לחזון בהתאם המקומית הרשות
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התיירות, בפועל  התוכנית האסטרטגית גיבשה מספר כיוונים אסטרטגיים בתחום  הליקוי :    20ב.

מהתקציב שהוגדר בתוכנית האסטרטגית ככזה היכול  10%-תקציב העירייה לתחום אינו מגיע ל

 לחולל שינוי בתחום התיירות.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון היתכנות התיירות ככיוון אסטרטגי לאור התקציב בפועל ולאור הכישלון במכרז 

 ות המזרחיות (שכונת נופים).שיווק הקרקעות של הגבע

  תגובת המבוקר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת צוות האסטרטגיה.

  

    :לתגובה) 16(סעיף ב. תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה

  לא יהיה שינוי משמעותי בתקציב העירייה. 

  

    :2018התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה 

  התייחסות ראש העירייה שהועברה לצוות תיקון הליקויים :

הנהלת העיר עדיין רואה את תחום התיירות כמנוף אסטרטגי לפיתוח העיר. תקציב התיירות הישיר 

נדבך מרכזי בקידום העיר. בנוסף  מתוך תפישה כי כיוון זה מהווה 2014-2017בין השנים  3גדל פי 

לתקציב השוטף, ישנם פרויקטים בתקציב הבלתי רגיל התורמים לפיתוח התיירות: הפארק 

ים המלח, הכשרת מסלולי -המוטורי, תכנית לפיתוח נחלי ערד, טיילת מואב, סימון שבילי ערד

  אופניים נוספים וכדומה. 

כאינדיקציה להיתכנות פיתוח תחום התיירות בערד, הנהלת העיר, אינה רואה את פרויקט נופים 

  הפרויקט בתכליתו היה פרויקט מגורים אקסלוסיבי עם אופציה לעסוק בתיירות.

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

פן הטיפול שאושר סיום הביקורת, לעומת או

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע 

  

הפסקת  –לאור החלטת צוות תיקון הליקויים    לא נקבע

  מעקב. 

  

  הפסקת מעקב
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תהליך תכנון פרויקט המסלול המוטורי, מסלול  4.2.3

  האספלט הראשון בישראל.

  

  

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 33מתוך  –סיכום 

  ).48%ליקויים ( 16לא תוקנו 

  ).52%ליקויים ( 17והופסק מעקב אחר 

  

  

בחינת כשלים בניהול פרויקטים ברשויות אחרות וחקירת הסיבה  - 1מטרת ביקורת מספר 

  להצלחת פרויקטים בעיריית ערד.

  

הראשון הסלול  העירייה מצויה כבר שנתיים בהליך הקמה של המסלול המוטורי  הליקוי :      1ג.

החלו עבודות ההקמה בשטח), זאת ללא כל תבנית סדורה של ניהול  2017בארץ (בתחילת 

וודאות לגבי אופן תפעול האי אחת מהניהול הלא מיטבי היא שרמת פרויקטים. תוצאה 

-3מועט (הפרויקט עדיין גבוהה מאוד, כאשר המסלול אמור להתחיל לפעול תוך מספר חודשים  

 .חודשים) 5

  תגובת המבוקר : ההמלצה התקבלה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ לכל הפחות בניהול פרויקטים אסטרטגיים לקיים מדיניות סדורה של ניהול פרויקטים,

 קביעת לוחות זמנים, ומנגנון דיווח וניטור של הנהלת העירייה. 

  

    לתגובה): 1תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

פרויקטים חדשים ינוהלו בהתאם לנוהל פרויקטים שאושר בהנהלה לצד הטמעת תוכנה לניהול 

  פרויקטים בימים אלה. 

  

  :  2018 התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת

  צוות תיקון הליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה. –סיום טיפול 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב
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לא הועבר נוהל .  2016ללא שינוי משנת   לא נקבע  לא נקבע

לביקורת ולא נרכשה כל תוכנה לניהול 

פרויקטים. במבחן התוצאה, עדיין ניהול 

הפרויקטים אינו מיטבי, ראה בדוח זה פרק 

ביצוע הנגשת רובע האומנים למתחם ישפרו, 

וגם פרק התנהלות ועדת הכספים בנושא 

  פרויקטים מניבים.

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

, אופןהאת וינטר תפקידו כמוגדר בדין, יקבע 

או ולוח הזמנים לתיקון הליקוי,  האחראי

יר כי הסיכון המתואר בליקוי לחלופין יגד

  קביל ולכן לא יטופל. 

  

  

  

  

  

  

חודשים, לעירייה אין כל הסכמים   3  -למרות שהמסלול אמור להתחיל לפעול עוד כהליקוי :      2ג.

רלוונטיים מול גופים חיצוניים לפעילות במסלול המוטורי, קיימת תוכנית עסקית בסיסית ביותר 

 שינהלו את המסלול בפועל.ולא נשכר האדם/הגוף 

  מסכים עם ממצא באופן חלקי. תגובת המבוקר :

הגדרת ודרישות התפקיד ממנהל הפארק המוטורי קיימות כבר מספר חודשים ויתפרסמו  . 1

 .2018בשבוע הארון של מרץ 

קיים מודל הפעלה המבוסס על מודל הפעלה של מסלולים דומים בחו"ל בהתאמה למגבלות  . 2

 הישראליות.

סביב הפרויקט קיימת חוסר וודאות תקציבית ולכן בשלב הראשון עיקרי המשאבים מופנים  . 3

 לבניית הפרויקט עצמו.

  מסכים עם ההמלצה.

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

 חתומים מול גופים לפעילות, עדיין לא מועסק מנהל מסלול.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לנסח הסכמי שימוש מול גופים חיצוניים במסלול (התאחדויות הספורט המוטורי, צבא, 

משטרה וכד'), לכל הפחות לפעילויות שפורטו בתוכנית העסקית הקיימת, ולהתחיל במכירת שעות 

מכאן קיימת חשיבות המסלול בהקדם (על העירייה להחזיר הלוואות שנטלה להקמת המסלול, 

לחתום על חוזים ללא דיחוי וככל האפשר לזמן ארוך, על מנת להבטיח הכנסות שיכסו את החזר 

 ההלוואות שנלקחו לשם הקמת המסלול).
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    לתגובה): 3תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

  לעירייה מודל כלכלי.בימים אלה יגויס מנהל האתר אשר יחד עם החברה הכלכלית יגיש 

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

מנהל האתר גויס. קיימת  צוות תיקון הליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה. –סיום טיפול 

  תוכנית עסקית בסיסית אשר תעודכן בהתאם להתפתחותיות באתר.

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

מנהל מסלול 

  וחכ"ל

  

  לא נקבע

  

 –לאור התייחסות צוות תיקון הליקויים 

  הפסקת מעקב. 

), אכן 2018נכון לתאריך סיום המעקב (דצמבר  

מודל  דר ואושרגויס מנהל אתר, אך טרם הוג

 –, במבחן התוצאה, כישלון כלכלי מגובש

 2019וגם הצפי לשנת  2018כאשר גם בשנת 

הוא שהפעילות במסלול תהיה גרעונית 

תכנון לפרויקט מבחינה כספית (במקום ה

  אסטרטגי מניב).

  

   הפסקת מעקב

  

  

  

  

  

מבחינת פרויקטים עירוניים מוצלחים עלה כי המשותף לכולם, הוא מינוי מנהל הליקוי :   3ג.

פרויקט המאמין ומחויב לפרויקט וכן  ממשיך לנהל את הפרויקט לאורך שנים, במקרה של 

הפחות במובן שאינו ממשיך לנהל את הפרויקט המסלול המוטורי לא מונה מנהל כאמור (לכל 

 לאחר סיומו).

  .מסכים עם  ההמלצה תגובת המבוקר :

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לשקול מינוי מנהלים לפרויקטים המתאימים למכנה המשותף שנמצא כסיבה העיקרית 

  להתקיימות פרויקטים מוצלחים בעירייה.

  

    לתגובה): 3במועצת העירייה (סעיף ג. תגובת ראש העירייה שאושרה
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לכלית ואחד למחלקת כאחד לחברה ה –חדשים לנושא הפרויקטים מגויסים שני מנהלי פרויקטים 

  ההנדסה, לצורך ניהול פרויקטים מורכבים בעירייה.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  התייחסות ראש העירייה.צוות תיקון הליקויים מקבל את  –סיום טיפול 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

מנהלי 

  פרויקטים

  

  לא נקבע

  

תגובת ראש העירייה וצוות תיקון הליקויים 

לא רלוונטיות לליקוי ולהמלצה. בעוד אלה 

פרויקט בינוי (מהנדס), מתייחסות למנהל 

הממצא מתייחס לניהול עליון של איש מקצוע 

בתחום הפרויקט, אדם שימשיך לנהלו גם 

  בעתיד.

), 2018נכון לתאריך בדיקת הביקורת (דצמבר 

לא מועסקים שני מנהלי פרויקטים כמוגדר 

בתגובת ראש העירייה. רק לפני כחודש הוגדר 

נוי מודל של מנהל פרויקט עירוני בתחום הבי

בלבד. הביקורת מפנה לדוח זה פרק פרויקט 

הנגשת רובע האומנים למתחם ישפרו סנטר, 

פרויקט שמטרתו הנגשה, שלא קיבל אישורי 

  מומחי נגישות, למרות שנוהל על ידי מהנדס.

מן הראוי היה כי תקבע דרך פעולה לעתיד 

שתמנע הישנות מקרים כמתואר בליקוי, לא 

  הביקורת. התקבלה כל התייחסות להמלצת 
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 2014בחינת ניהול פרויקט המסלול המוטורי בפועל על ידי העירייה משנת    –  2מטרת ביקורת מספר  

 .2016ועד סוף 

  

הליקוי : המסלול המוטורי הנמצא בשלבי הבנייה אינו מסלול תחרותי בינלאומי (קצר   4ג.

המשמעות הכלכלית של עובדה זו ובהתאם מהנדרש למסלול בינלאומי), העירייה לא ניתחה את 

לא פעלה לשנותה (לדוגמא מה המשמעות שמתחרים מאירופה לא יגיעו בחודשי החורף להתאמן 

 בגין המסלול הקצר).

 תגובת המבוקר : התוכנית הותאמה לשטח הקיים, קיימת תוכנית עקרונית להרחבה עתידית.

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

אותו, תוכנית עקרונית להרחבה אין משמעותה ניתוח המשמעות הכלכלית להרחבה למסלול 

 בינלאומי.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לנתח את משמעות הרחבת המסלול לאורך המאפשר תחרויות בינלאומיות, ולבחון כדאיות 

 קרקעות הסמוכות למתחם המסלול בהתאם. כלכלית להתמודד על רכישת ה

  

    לתגובה): 4תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

תתבצע הרחבה המסלול נבנה בהתאם למסגרת התקציבית הקיימת והמאושרת לנושא, בעתיד 

  בהתאם לתוכניות הקיימות.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  צוות תיקון הליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה. –סיום טיפול 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

מאחר ולא הועברו אסמכתאות לבקשת 

נושא הרחבת הביקורת בנושא, ניתן להסיק כי  

המסלול והפיכתו למסלול בינלאומי לא נבחן 

, מעבר להצהרת ברצינות ואין כל תכנון לנושא

   .כוונות

לאור החלטת צוות תיקון הליקויים על אי 

  הפסקת מעקב. –טיפול בליקוי 

  

  הפסקת מעקב
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למרות שברשות העירייה היו כבר לכל הפחות שתי תוכניות עסקיות של מתחם הליקוי :   5ג.

 , למרות שקיימים בהן2015-2016נים מוטורי, לא נעזרו בהן כלל בתוכנית העסקית של הש

 נושאים רלוונטיים וכיוונים שלא נבדקו כלל בשנתיים האחרונות. 

במהלך בניית התוכנית נעזרנו בעשרות אנשים  .לא מסכים עם קביעת הממצאתגובת המבוקר : 

  מהתחום (כולל תוכניות שנכתבו בעבר שרובן לא רלוונטיות).

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

מתייחס לשתי תוכניות מפורטות, בפועל אף אחד מהרעיונות או התפיסות בנושא הפעלת מתחם 

רלוונטיים מאוד גם כיום, לא באים לידי ביטוי בתוכנית הקיימת, שכאמור לדעת מוטורי ה

  הביקורת הינה בסיסית וחסרה ביותר.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ ללמוד את התוכניות העסקיות משנים עברו, ולעדכן את התוכנית הנוכחית בהתאם.

  

    העירייה:תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת 

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  סיום טיפול. – צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות סגן ומ"מ ראש העיר. 

  ייה : סגן ומ"מ ראש העירהתייחסות 

בוחנת את התפתחות הענף ומתאימה את התכניות לדרישות העולות מהמשתמשים, כאשר עירייה  ה

  .היעד האסטרטגי קיים מהתוכנית הראשונה

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

במבחן התוצאה התוכנית העסקית שנבנתה   לא נקבע  לא נקבע

למסלול המוטורי אינה רלוונטית ברובה 

למציאות בשטח, כפי שצפתה הביקורת. כמו 

 2018 -הפעילות של המסלול גרעונית בכן, 

. 2019-והצפי שתהיה גרעונית אף יותר ב

  מכאן, המלצת הביקורת עדיין רלוונטית.

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, יקבע וינטר את האופן, 

האחראי ולוח הזמנים לתיקון הליקוי, או 
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ליקוי לחלופין יגדיר כי הסיכון המתואר ב

  קביל ולכן לא יטופל.

  

  

  

  

  

חלק מהפעילות   קייםלא יכול ל  ההמסלול המוטורי שתוכנן ונבנ  ,שטחהלאור אילוצי  הליקוי :      6ג.

וכד'). לא נערכה כל בחינה לגבי מסוים  וס, אופנועים כבדים מעל סמ"ק  רהמוטורית (כגון מוטורק

מיידי, ככל האפשר. דבר הנדרש על מנת אפשרות עירונית לספק את הפעילויות האלה באופן 

 להפוך לבירת הספורט המוטורי בישראל.

  .תחרויות מוטוריות נוספות ימשיכו להתקיים במרחב העירוניתגובת המבוקר : 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, לא קיימת כל 

וספות, תדירות תחרויות אלה לפי העבר (אפילו לא תוכנית מסודרת לקיום תחרויות מוטוריות נ

 אחת בשנה בממוצע), אינה הדרך להפוך לבירת הספורט המוטורי. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון אפשרויות לקיום תחרויות מוטוריות שאינן אפשריות במסלול הנבנה, זאת בהתאם 

  לעשרות האירועים המוטוריים החוקיים שנערכו בתחומי העיר לאורך השנים. 

  

    לתגובה): 5תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה סעיף ג.

תתבצע הרחבה שרת לנושא, בעתיד המסלול נבנה בהתאם למסגרת התקציבית הקיימת והמאו

  בהתאם לתוכניות הקיימות.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  צוות תיקון הליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה. –סיום טיפול 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

צוות תיקון  ותגובת, תגובת ראש העירייה

אינה רלוונטית לליקוי המתואר. הליקויים 

בפועל לא הפכה ערד לבירת הספורט המוטורי, 

גם לאור הפעילות החלקית של המסלול וגם 

לאור אי קיום מספר משמעותי של אירועים 

  שלא במסלול.

  

  הפסקת מעקב
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לאור החלטת צוות תיקון הליקויים על אי 

  הפסקת מעקב. –טיפול בליקוי 

  

  

  

  

 24בניגוד למוגדר בקול הקורא העירייה לא עמדה בתנאי של הקמת המסלול תוך  הליקוי :  7ג.

חודשים מעת קבלת ההרשאה התקציבית להקמת המסלול. אין לעירייה כל מסמך רשמי המאשר 

ההתחייבות הכספית של המשרד לתרבות וספורט, למרות זאת החלו עבודות הבניה את הארכת 

 תוך הסתמכות על כספי התמיכה.

  .קיימת התחייבות מצד המשרד –לא מסכים עם הממצא תגובת המבוקר : 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה מגובה בכל מסמך, בגזברות 

הביקורת לא קיימת התחייבות מצד המשרד, למעט פרוטוקול ועדת  העירייה במועד סיום 

תמיכות של משרד התרבות והספורט, המחייב את העירייה במספר פעולות ודיווח על מנת 

 להאריך את ההתחייבות, אין כל מסמך המאשר כי התנאים שנדרשו התממשו.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

של משרד התרבות והספורט על הארכת תקופת ההתחייבות מומלץ לפעול לקבל אישור רשמי 

  מיליון ₪.  4הכספית, בסך של 

  

    לתגובה): 6תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לסיכומים עם המשרד לתרבות וספורט, והכספים ישולמו 

  בהתאם.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

הכספים שולמו והרשות , צוות תיקון הליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה –סיום טיפול 

  .קיבלה מסמך בנושא

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא רלוונטי

  

  לא רלוונטי

  

ומאחר לאור החלטת צוות תיקון הליקויים 

  הפסקת מעקב. – וליקוי חד פעמי

  

  הפסקת מעקב
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והספורט, לא כמוגדר בקול הקורא של משרד התרבות    בניגוד להתחייבות העירייההליקוי :      8ג.

 תוכננה תאורה במתחם. , מאחר ולא22:00יהיה ניתן להפעיל את המסלול בכל יום עד שעה 

על פי מתכנן המסלול, במסלולים בסדר גודל כזה ועל פי הפעילות המוטורית תגובת המבוקר :  

אף על פי זאת נעשו תשתיות  .מתקיימת פעילות בשעות החשיכה ולכן לא נדרשת תאורהבארץ, לא 

  הכנה שיוכלו לשמש לתאורה עתידית במידה וזו תידרש. ההמלצה התקבלה.

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

מול משרד התרבות והספורט, מכאן קיים סיכון כי לא אותו, מהתגובה עולה כי הנושא לא הוסדר 

  תאושר העברת התקציב בסופו של דבר, עקב אי עמידה בתנאי הקול הקורא.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש להבהיר את נושא שעות הפעילות מול משרד התרבות והספורט, ככל שהדרישה על פעילות יומית 

 רכים לכך בתהליך הבנייה.יש לבחון כיצד נע 22:00עד שעה 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  סיום טיפול. – צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות סגן ומ"מ ראש העיר. 

  ייה : סגן ומ"מ ראש העירהתייחסות 

נושא התאורה מול המשרד. העברת התקציב במלואו אושרה ע"י המשרד. ככל שתהיה דרישה לקיום 

  .אירועים בלילה וימצא התקציב להקמת התאורה הנושא ייבחן

  

  :  2018ורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביק

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע  לא נקבע

  

לביקורת לא הועברו כל מסמכים רלוונטיים 

  בנושא. 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, יקבע וינטר את האופן, 

האחראי ולוח הזמנים לתיקון הליקוי, או 

לחלופין יגדיר כי הסיכון המתואר בליקוי 

  קביל ולכן לא יטופל. 

  

  

  

  

  



  ת ערדרייעי

  2018 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

369 

 

ספורט,  בניגוד להתחייבות הרשות כמוגדר בקול הקורא של משרד התרבות וההליקוי :   9ג.

ותקנות  2005-בהקמת המסלול לא התחשבו בכל דרישות חוק הנהיגה הספורטיבית, תשס"ו 

, וכללי הנהיגה הספורטיבית 2010-הנהיגה הספורטיבית (רישיון למסלול מרוץ קבוע), תש"ע

  (לדוגמא בנושא התאורה ודרישות לחדר טיפולים).

הגורמים הרלוונטיים (התאחדויות העמותות תכנון המסלול אושר על ידי כל תגובת המבוקר : 

תיקונים במידה ויצטרכו להתבצע יבוצעו לאחר השלמת   .המרכיבות אותן והרשות לספורט מוטורי)

  המסלול.

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

קשורה לרישוי שצריך להתקבל על פי הדין , המסלול אליו מתייחסת תגובת המבוקר, אינה 

 ולמימון המותנה בעמידה בתנאי הקול הקורא, שאינם מתקיימים במקרה הנדון.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקדם את נושא רישוי המסלול מול הרשות לנהיגה ספורטיבית לפני סיום עבודות הבניה, 

  ם קבלת הרישוי למסלול קבוע.על מנת לאפשר תיקונים ככל שידרשו לש

  

    לתגובה): 7תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

ביצוע שלב ראשון של המסלול בוצע במסגרת מגבלות התקציב הקיימות בנושא. בשלבים הבאים 

  יימשך הליך פיתוח המקום והתאמתו למגוון אפשרויות הספורט בתחום. 

  

  :  2018ויים משנת התייחסות צוות תיקון הליק

  צוות תיקון הליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה. –סיום טיפול 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

ר לביקורת רישיון מסלול קבוע תקף, בלא הוע  לא נקבע  לא נקבע

  כהוכחה שהסיכון לא התקיים.

תגובות ראש העירייה וצוות תיקון הליקויים 

     וונטיות לליקוי.לא רל

  

  

  

  
  

כמוגדר בקול הקורא של משרד התרבות והספורט, לא   עירייהבניגוד להתחייבות ההליקוי :    10ג.

כוללת התוכנית הכלכלית של העירייה את הדרישה ליתן עדיפות לשימוש במסלול להתאחדויות 
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הספורט המוטורי שלא יפחת ממחצית ימות השנה (בפיזור שווה על פני כל השנה), הנושא 

 ילות. תומחר רק לגבי מחצית מסופי השבוע בשנה ולא מכלל ימי הפע

  .הנושא נלקח בחשבון בתוכנית העסקית –הממצא לא מקובל תגובת המבוקר : 

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

ימי פעילות מתוכננים,   359ימי אירועים מתוך    52העסקית תומחר שימוש ההתאחדויות במשך של  

 שא רמות השימוש של ההתאחדויות, הממצא מדויק.ככל שאין חוזים חתומים בנו

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  ורא.יש לעדכן את התוכנית העסקית של המסלול בהתאם להתחייבות העירייה שניתנה בקול הק

  

    לתגובה): 8תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

הפארק המוטורי יחד עם החברה הכלכלית, ותוגש לאישור התוכנית העסקית תעודכן על ידי מנהל 

  דירקטוריון החברה בהתאם.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  צוות תיקון הליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה. –סיום טיפול 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  

מנהל מסלול 

  והחכ"ל

  

  לא נקבע

תוכנית שאושרה לביקורת  הרבלא הוע

  בדירקטוריון החכ"ל.

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

, אופןהאת וינטר תפקידו כמוגדר בדין, יקבע 

או ולוח הזמנים לתיקון הליקוי,  האחראי

לחלופין יגדיר כי הסיכון המתואר בליקוי 

  קביל ולכן לא יטופל. 

  

  

  

  

  

  

  

למרות התפישה כי פרויקט המסלול המוטורי יהווה עוגן תיירותי, כל נושא הקהל הליקוי :      11ג.

בתחרויות לא הוסדר עד תאריך סיום הביקורת, אין כלל התייחסות לנושא הקהל בחוזה עם קבלן 

 המסלול.ביצוע 

המסלול תוכנן כשטח סטרילי וכל נושא הקהל מוגדר מחוץ למסלול ובהתאם תגובת המבוקר : 

  .לאופי הפעילות (שוטפת או אירוע)
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התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, אין כלל 

המסלול) ובין אם מחוץ למסלול, התייחסות לנושא הקהל בין אם בתוך המסלול (כפי שכיוון מתכנן  

  הנושא טרם הוסדר, כאמור בממצא.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבנות תוכנית בטיחות ותוכנית תפעולית, על מנת לאפשר קיום קהל באירועים במסלול (בכל 

 האירועים האחרונים בארץ הגיעו אלפי צופים לתחרויות השונות).

  

    לתגובה): 9ושרה במועצת העירייה (סעיף ג.תגובת ראש העירייה שא

  ביצעו שלב ראשון של המסלול בוצע במסגרת מגבלות תקציב הקיימות בנושא.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  צוות תיקון הליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה. –סיום טיפול 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע

  

תוכניות תפעוליות לביקורת  ולא הועבר  לא נקבע

ובטיחות בנושא, בפועל במספר האירועים 

מבחינת הספורים שהתקיימו היו בעיות רבות 

הקהל (חוסר במקומות חניה, אבק מכביש 

הגישה וכד'), מכאן הסיכון התממש בפועל, 

  לאור אי הטיפול בליקוי.

תגובות ראש העירייה וצוות תיקון הליקויים 

   לא רלוונטיות לליקוי.

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

, אופןהאת וינטר תפקידו כמוגדר בדין, יקבע 

או ח הזמנים לתיקון הליקוי, ולו האחראי

לחלופין יגדיר כי הסיכון המתואר בליקוי 

  קביל ולכן לא יטופל. 
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למרות התפישה שהמסלול המוטורי יכול להיות פרויקט מחולל שינוי גם מבחינת הליקוי :  12ג.

תעסוקה באזור, לא התקיים כל דיון בנושא התעסוקה בהקשר של המסלול ואין לכך כך 

התייחסות בתוכנית העסקית מהשנתיים האחרונות, כך שגם אם קיים פוטנציאל העירייה לא 

 ביצעה כל פעולה לעזור לו להתממש.

הנושא מטופל הן במסגרת התעסוקה הצפויה והן מבחינת קורסים והעדפה תגובת המבוקר : 

לאור העובדה כי לתושבי ערד בהם. הסדרת תעריפי הארנונה נמצאת בבחינה של גזברית העירייה, 

  .זהו משהו חדש ולא קיים סיווג או תקדים בנושא

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

לעדיפות לתושבי ערד בקורסים, אינו דיון כולל בנושא התעסוקה, לעניין הארנונה גם זה מאוחר 

כבר הוגדר, לעניין טענת החידוש, אין כל חידוש  2017 מדי ומעט מדי מאחר וצו הארנונה לשנת

בעסקים בתחום המכונאות החידוש הוא במסלול עצמו ועדיין לא ברור מי מפעיל אותו, ככל 

 שתהיה זו העירייה לא יהיה חיוב בארנונה כלל.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

בנושא התעסוקה ולפעול למימוש מומלץ לבחון את התפישה הרואה בפרויקט כמחולל שינוי גם 

  הפוטנציאל (הסדרת תעריפי ארנונה מופחתים לפעילות עסקית בנושאי הרכבים לדוגמא).

   

    לתגובה): 10תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

  הנושא מטופל על ידי החברה הכלכלית ויובא לאישור הנהלת העיר כמחויב.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  צוות תיקון הליקויים מקבל את התייחסות ראש העירייה. –סיום טיפול 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  

חברה 

  כלכלכית

  

  לא נקבע

, לא הועבר 2016ללא שינוי מהותי משנת 

  לביקורת כל חומר מחברה הכלכלית בנושא. 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, יקבע וינטר את האופן, 

האחראי ולוח הזמנים לתיקון הליקוי, או 

לחלופין יגדיר כי הסיכון המתואר בליקוי 

  קביל ולכן לא יטופל.
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למרות שבתב"ע הקיימת שהוצגה בקול הקורא יש מספר מגרשים עסקיים בצמוד הליקוי :      13ג.

לתחום המסלול, אין לכך כל התייחסות בתוכנית העסקית, לכל הפחות לגבי אפשרויות הפעילות 

המסחרית במקום ואופן שילובה עם המסלול המוטורי. זאת לחיוב ולשלילה (לדוגמא : איך 

ה בתחרויות מגג המבנים המסחריים בתחרויות שגובות כסף מהצופים, או לחלופין מונעים צפיי

 איך משלבים טריבונות על גג המבנים כחלק ממתחם הצפייה במסלול).

כל נושא השטחים המסחריים מוסדר במסגרת התב"ע החדשה שנמצאת בשלבי תגובת המבוקר : 

  .אישור

תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, כאמור אין כל התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : 

התייחסות לנושא המגרשים המסחריים בתוכנית העסקית, ככל שניתן לשנות בתב"ע החדשה 

 את יעוד השטחים מן הראוי היה כי הנושא יוגדר כחלק מהתפיסה הכלכלית בתוכנית העסקית.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

המיטבי מבחינת העירייה ותפעול המסלול שיש להקים במגרשים  מומלץ לבחון את התמהיל

המסחריים הצמודים למסלול, ולפעול מול מנהל מקרקעי ישראל, להוצאת מכרזים מתאימים. 

  חשוב לבחון גם את נושא אפשרויות הצפייה מגגות המבנים בתחרויות במסלול.  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

גובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת ת

  העירייה.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  סיום טיפול. – צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות סגן ומ"מ ראש העיר. 

  ייה : סגן ומ"מ ראש העירהתייחסות 

  .לצורך שינוי התב"ע וקביעת התכליותהעירייה בתהליך מול קק"ל ורמ"י 

  

   : 2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע

  

  .2016ללא שינוי מהותי משנת   לא נקבע

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

, אופןהאת וינטר תפקידו כמוגדר בדין, יקבע 

או ולוח הזמנים לתיקון הליקוי,  חראיהא

לחלופין יגדיר כי הסיכון המתואר בליקוי 

  קביל ולכן לא יטופל. 
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, לא ניתנה 31י הקרקע, קיימת אפשרות צפייה במסלול מכביש אבפועל לאור תווהליקוי :   14ג.

 הדעת על נושא הבטיחות של הנוסעים בכביש או אפשרויות הסתרת המתחם מהנוסעים בכביש. 

נושא הדרך הראשית נמצא באחריות משטרת ישראל ומע"צ עירית ערד תפעל ככל תגובת המבוקר  

  .שיגיעו הנחיות מגופים אלה

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

אותו, לא סביר כי בשלב זה של הפרויקט לא ידועות דרישות המשטרה, דרישות שהיו חייבות 

 להילקח בחשבון בתכנון ולפני הביצוע.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

עוצרים בשולי כביש מהיר על מנת מומלץ למצוא את הדרך המיטבית להימנע ממצב בו אנשים 

לצפות במסלול, ולהקטין למינימום את הסיכון של הסטת תשומת הלב של הנהגים ברכבים 

הנוסעים בכביש, מעיסוק בנהיגה לעיסוק במה מתרחש במסלול (תופעת הסקרנים המעכבים את 

 ומסוכנת).התנועה במקרה של תאונה הינה גם במסלול הנגדי לה, היא תופעה ישראלית נוכחת 

  

    לתגובה) : 11תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

הנושא יטופל בשלבי המשך פיתוח הפארק המוטורי בהתאם לדרישות משטרת ישראל ומע"צ ככל 

  שאלה יהיו. 

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

הגדר, והעירייה פעלה בהתאם להוראות המשטרה הותקנה יריעת על  -הנושא טופל -סיום מעקב 

  .ותקנות הבטיחות הנדרשים

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

אכן הותקנה יריעה המסתירה את המסלול   לא נקבע  לא נקבע

מהכביש לפחות בחלקו, יריעה הדורשת 

תחזוקה שוטפת (בגלל הרוחות העזות באזור 

שעוקרות את האחיזה שלה בגדר), לא בהכרח 

  הפתרון הכי חסכוני ונכון לטווח ארוך. 

לאור החלטת צוות תיקון הליקויים על אי 

  הפסקת מעקב. –טיפול בליקוי 

  

  הפסקת מעקב
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בחירת היועץ המלווה את הפרויקט לא בוצעה בהתאם למינהל תקין ותקנות הרכש הליקוי :      15ג.

נבחרה הצעה  בפועל העירוניות, לבקשת התכנון המקורית של העירייה לא הוגשה אף הצעה,

 , ללא קיום הליך של הצעות מחיר כנדרש. מאוד לעומת הדרישות לבקשת התכנון  יחידה וחלקית

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לקיים הליך הצעות מחיר כנדרש, גם במקרים של לחץ בזמנים, אין לקבל הצעות חלקיות ללא 

 כל אפשרות השוואה להצעות מחיר אחרות.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

יקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והל

  העירייה.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  סיום טיפול. – צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות סגן ומ"מ ראש העיר. 

  ייה : סגן ומ"מ ראש העירהתייחסות 

להיום כל התהליכים מבוצעים ע"י הצעות מחיר הליך זה בוצע טרם תקופת ההנהלה הנוכחית. נכון  

  .ו/או מכרזים

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא רלוונטי

  

     הפסקת מעקב. –ליקוי חד פעמי   לא רלוונטי

  הפסקת מעקב

  

  

  

  

  

  

, כי באחריות העירייה לדאוג 2014בשנת  למרות הגדרת היועץ ומתכנן המסלול עוד  הליקוי :      16ג.

לרישיון עסק, לקבל אישורי רשות כיבוי, מים ביוב ותברואה, חשמל, כבישים ודרכי גישה 

למסלול, וכן קבלת אישור משטרה ומשרד הפנים לפעילות במסלול, העירייה לא פעלה כלל 

 .2016בנושאים אלה, זאת עד לסיום תאריך הביקורת סוף שנת 

  קר : כל אחד מהנושאים נמצא בשלבי טיפול שונים.תגובת המבו

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא.
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקדם את כלל הנושאים שהוגדרו במקור באחריות העירייה, עוד בטרם תסתיים בניית 

המתחם וכל עוד ניתן לבצע שינויים והתאמות בעלויות מופחתות, לעומת מצב של תיקונים לאחר 

  סיום העבודות ויציאת הקבלן מהשטח. 

  

    לתגובה): 12תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

לאחר גיוס מנהל לפארק המוטורי יסתיים שלבי האישורים המחויבים למקום בהתאם לדרישות 

  החוק. 

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

עם גיוס מנהל הפארק המוטורי כל האישורים הנדרשים התקבלו בהתאם לדרישות  -סיום מעקב 

  .קבוע למסלולהחוק, ובימים אלו הוא מטפל בקבלת רישוי 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע

  

הליקוי וההמלצה התייחסו לפעולה בטרם   לא נקבע

  סיום בניית האתר, דבר שלא קרה בפועל.  

הפסקת  –  לאור החלטת צוות תיקון הליקויים

  מעקב.

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

  

  

הליקוי : למרות הגדרת יתרונות לעיר ויתרונות חברתיים בהקמת המסלול המוטורי בערד   17ג.

 בהגשת הבקשה לתמיכת המשרד במסלול המוטורי, העירייה לא עסקה כלל ביישומם של

 היתרונות, זאת כאשר בניית המסלול אמורה להסתיים תוך מספר חודשים מועט. 

בנוסף,   .הדיון התקיים כבר ועודנו מתקיים בישיבות שבועיות בצוות האסטרטגיתגובת המבוקר :  

מבוצע מעקב פרויקט ברמה ההנדסית וסטאטוס פרויקט שבועיות המתקיימות אצל מהנדסת 

  העיר.

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

האסטרטגי העירוני החל פעילותו לאחר סיום הביקורת, אין כל התייחסות לנושאים המוזכרים 

במסמך בתוכנית העסקית, או בתוכנית האסטרטגית העירונית, וכן לא צורפה כל אסמכתא של 

 הדיונים בנושא.
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  :  הביקורת לתיקון הליקויהמלצת 

מומלץ לקיים דיון ולהחליט על דרכי פעולה, למימוש כלל היתרונות שהוגדרו עוד בשלב המענה 

   לקול הקורא של משרד התרבות והספורט להקמת המסלול.

  

    לתגובה): 13תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

  מש כאמור למעלה לתפעול המסלול.הנושאים ייבחנו במסגרת הכנת תוכנית חו

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העיר 

  

   : 2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע

  

לא הועברו כל אסמכתאות לביקורת בנושא   לא נקבע

   .2016ללא שינוי מהותי משנת ולכן 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

, אופןהאת וינטר תפקידו כמוגדר בדין, יקבע 

או ולוח הזמנים לתיקון הליקוי,  האחראי

לחלופין יגדיר כי הסיכון המתואר בליקוי 

  קביל ולכן לא יטופל. 

  

  

  

  

  

  

בתקציבים שהוגדרו העירייה לא ביצעה חישוב היתכנות כלכלית להקמת המסלול  הליקוי :      18ג.

בקול הקורא, ולא לקחה בחשבון את הערכות אנשי המקצוע בעירייה לעלות הצפויה, מכאן שלא 

הייתה ערוכה לעלות האמיתית של הקמת המסלול. בפועל, בשלב סיום הביקורת התקציב 

העירוני במסלול גדל ממיליון ₪, לשלושה וחצי מיליון ₪, וזאת לאחר שויתרו על בניית מבני 

שירות שתוכננו והוצגו בבקשת התמיכה (מגדל פיקוח, משרדים, מחסנים, חדרי הדרכה, ה

 מסעדה, מיקום לקהל וכד'), מאחר והתקציב מספיק בקושי לגידור המתחם וסלילתו.

לסיום המסלול ישנן הערכות ברורות ומסודרות תגובת המבוקר : מסכים חלקית עם הממצא : 

מיליון ₪. לשלב ב' במסגרת שינוי התב"ע קיימות הערכות עקרוניות  7.5במסגרת תקציב של 

  לעלויות הנוספות.

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

במבחן התוצאה ברור כי לא נערך חישוב ריאלי, לגבי המצב כיום, בניגוד לתגובת המבוקר במכתב 
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משרד התרבות והספורט יומיים לפני העברת תגובת המבוקר, כבר נטען כי  של העירייה שיצא ל

מיליון ש"ח. לעניין חישוב עלויות כל מבני השירות המוסדרים כבר  8עלות הקמת המסלול היא 

 בתב"ע, אין כל תחשיב מפורט לעלותם.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

המסלול כולל מבני הספח הדרושים לתפעולו,  מומלץ לבנות הערכת עלויות ריאלית לסיום בניית

  וכן לבנות תוכנית עלויות תפעוליות ריאלית.

  

    לתגובה): 14תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

העירייה הייתה מודעת לעלויות הצפויות, והעבודה בוצעה בהתאם למסגרת התקציב שהוגדרה 

  לנושא.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העיר 

  

   : 2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע

  

לא הועברו כל אסמכתאות לביקורת בנושא,   לא נקבע

הן להתייחסות ראש העירייה והן לעניין 

תוכניות לסיום כלל המסלול, והן תוכנית 

התכנות כלכלית ריאלית (בפועל צפוי גרעון גם 

ללא שינוי מהותי משנת )  ולכן 2019בשנת 

2016.   

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

, אופןהאת וינטר יקבע  תפקידו כמוגדר בדין,

או ולוח הזמנים לתיקון הליקוי,  האחראי

לחלופין יגדיר כי הסיכון המתואר בליקוי 

  קביל ולכן לא יטופל. 

  

  

  

  

  

  

העירייה נגשה לקול הקורא של משרד הספורט והציגה קרקע מתאימה לשימוש הליקוי :   19ג.

מסלול מוטורי, אך בדיעבד הסתבר כי רשות מקרקעי ישראל לא יכולה להעביר את הקרקע 
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, מאחר והקרקע בתוכנית לא הוגדרה כקרקע לצרכי לעירייה ללא הליך של מכרז או פטור מיוחד

 . ציבור

ממצא, בפועל הנושא נפתר מול הנהלת רשות מקרקעי ישראל ובפועל מסכים עם התגובת המבוקר :  

בנוסף הצוות האסטרטגי נמצא בהליך של מיפוי  .נמצאה הדרך לחכירת הקרקע על ידי החכ"ל

  קרקעות לטובת צרכי ציבור שונים.

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

  

  :  הליקוי המלצת הביקורת לתיקון

מומלץ לעתיד, לקיים בחינה מקיפה של כלל הקרקעות בתחומי השיפוט של העיר, ולפעול ליעד את 

 הקרקעות לשימוש העירייה ככל שהדבר נדרש על פי התוכנית האסטרטגית העירונית. 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק 

  העירייה.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  סיום טיפול. – צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות סגן ומ"מ ראש העיר. 

  ייה : סגן ומ"מ ראש העירהתייחסות 

  .מותריםנכון להיום מהנדסת העיר מבצעת בדיקה לגבי כל פרויקט לגבי השימושים ה

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא רלוונטי

  

     הפסקת מעקב. –ליקוי חד פעמי   לא רלוונטי

  הפסקת מעקב

  

  

  

  

  

  

העירייה מתכננת להגדיל את שטח המסלול המוטורי על מנת להפוך אותו למסלול הליקוי :      20ג.

המאפשר קיום תחרויות ברמה בינלאומית. אך, לא קיימת כל תוכנית התכנות כלכלית הבוחנת 

את עלויות חיבור המתחם לתשתיות (המתחם המוקם כרגע, לא מחובר לתשתיות ביוב, לאור 

מיליון שקלים, שזה תקציב  5-נים כנלהערכת המתכ –זו העלות הגבוהה של חיבור תשתיות כ

 כלל המסלול).
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מסכים עם הממצא. כל נושא התשתיות הנוספות ומתחמים מסחריים יוסדר תגובת המבוקר : 

 .במסגרת התב"ע

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ למצוא פתרון לנושא חיבור המתחם לתשתיות, לדוגמא על ידי תמיכה בשיווק המגרשים 

המסחריים הצמודים למתחם, כך שעלויות החיבור לתשתיות לא יושתו רק על העירייה ויכשילו 

  את ההיתכנות הכלכלית של הגדלת המתחם, כפי שקרה במקומות אחרים בארץ. 

  

    לתגובה): 15עצת העירייה סעיף ג.תגובת ראש העירייה שאושרה במו

הצרכים בנושא התשתיות יועלו בתוכנית החומש ויבוצעו בהתאם למסגרות תקציב שיועמדו לנושא 

  זה.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העיר 

  

   : 2018הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  

  לא נקבע

  

  

  לא נקבע

לא הועברו כל אסמכתאות לביקורת בנושא 

   .2016ללא שינוי מהותי משנת ולכן 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

, אופןהאת וינטר תפקידו כמוגדר בדין, יקבע 

או ולוח הזמנים לתיקון הליקוי,  האחראי

לחלופין יגדיר כי הסיכון המתואר בליקוי 

  קביל ולכן לא יטופל. 

  

  

  

  

תהליך בקשת פטור ממכרז מהוועדה המשותפת של רמ"י ומשרד התיירות שארך הליקוי :      21ג.

, חודשים שהעירייה התחייבה לסיים בהם את הקמת הפרויקט) 24תשעה חודשים (מתוך כ

לאור מסמך של לשכת היועץ המשפטי של העירייה, בו נטען כי הפרויקט אינו  , לכאורהנכשל

יגוד גמור להצהרות העירייה ולכוונתה להפוך את המסלול המוטורי י, זאת בניירותפרויקט ת

 . עליו דובר בתוכנית האב לתיירות ובתוכניות האסטרטגיות השונות של העיר תיירותיהלעוגן 

משרד התיירות הבהיר לעירייה שהם אינם יכולים להעביר  .הממצא לא מקובלתגובת המבוקר : 

האמירה בתחילת הדרך שהם יתמכו. בפועל, אף אחד  את הפרויקט כפרויקט תיירותי, למרות

  ממשרדי הממשלה לא ידע כיצד להתמודד עם הסוגיה.
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התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, אלא מחזקת 

אותו, ברור כי המסלול מול משרד התיירות נכשל, ברור כי העירייה דיברה בשני קולות שונים. 

כאילו משרד התיירות שינה את דעתו ללא כל סיבה, תמוהה ולא נתמכת בראיונות שערכה   הטענה

הביקורת בזמן אמת, כולל מול ראש העירייה, וסגניו. במקרה בו המבוקר לא מסכים עם ממצא 

 הביקורת עליו להציג אסמכתאות בפני הביקורת המוכיחות את טענתו. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לעתיד, כי מנהל הפרויקט יהיה מודע לכל מסמך היוצא בנושא הפרויקט על מנת שלא יחזור   מומלץ

  מצב בו העירייה תדבר בשני קולות סותרים.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  סיום טיפול. – צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות סגן ומ"מ ראש העיר. 

  ייה : סגן ומ"מ ראש העירהתייחסות 

נהלת העיר החדשה קיבלה פרויקט שהוא בתוך תהליך וניסתה למצות את התהליך ורק לאחר ה

אחרת. העירייה פועלת לפי ההמלצה בכל הפרויקטים שהיא   שהובהר שאין אפשרות כזו פנינו בדרך

  .מתחילה

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  

  לא רלוונטי

  

  

  לא רלוונטי

  

   הפסקת מעקב. –ליקוי חד פעמי 

  

  הפסקת מעקב

  

  
  
  
  
  

חודשים מהזכייה  23המסלול, לאחר רק בישיבה המסכמת לאישור תוכנית הליקוי :   22ג.

חודשים להם התחייבה  24(מתוך  בתקציב משרד התרבות והספורט להקמת המסלול המוטורי

, התברר כי התכנון נעשה בחלקו על קרקעות שלא כלולות העירייה לסיום בניית הפרויקט)

במינוי בקרקע שאושרה לחכירת העירייה על ידי רמ"י. תקלה נוספת המבהירה את החשיבות 

 מנהל פרויקט מקצועי וייעודי לפרויקטים העירוניים. 
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 .: מדובר בתקלה שמקורה במחלקת ההנדסה ללא קשר למינוי מנהל הפרויקטתגובת המבוקר 

  מקובלת. –לעניין ההמלצה למינוי מנהל פרויקט 

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

ניהול פרויקט מקצועי הוא ירידה לכלל הפרטים, כולל תאי שטח, תב"ע מאושרת, תוכנית עסקית 

  וכד', האחריות היא קודם כל על מנהל הפרויקט, ואחר כך על מחלקות העירייה. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

אסטרטגיים, על מנת לרכז את מומלץ למנות מנהל פרויקט מקצועי וייעודי בפרט לפרויקטים 

  המידע במוקד אחד, המסוגל לפקח על ההתנהלות מבחינה מקצועית ובירוקרטית.

  

    לתגובה): 16תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה סעיף ג.

  כאמור, גויסו שני מנהלי פרויקטים לעירייה.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  סיום טיפול. –ים מקבל את התייחסות ראש העיר צוות תיקון ליקוי

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא רלוונטי

  

  כאמור, התגובות לא רלוונטיות לממצא.   לא רלוונטי

   הפסקת מעקב. –ליקוי חד פעמי מאחר ו

  

  הפסקת מעקב

  

  
  
  

  

  

התבקשו המתכננים להמציא דוח יעוץ  30/11/16רק בסיור הקבלנים מתאריך הליקוי :   23ג.

קרקע, הבודק את התאמת הקרקע הקיימת לבניית מסלול. בעקבות הדוח הסתבר כי הקרקע 

אינה מתאימה לסלילת מסלול, דבר המחייב חפירה והבאת מצע מתאים, פעולות ששינו מהותית 

 מיליון שקלים). 2-3 את אומדן הפרויקט (תוספת של

העובדה אם יש מנהל פרויקט או לא, לא הייתה משנה את העובדה   .: ממצא מקובלתגובת המבוקר  

  מקובלת.  -כי עלות הפרויקט עלתה כתוצאה מהחלפת קרקע. לעניין ההמלצה למינוי מנהל פרויקט  

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

ניהול פרויקט מקצועי הוא ירידה לכלל הפרטים, כולל תאי שטח, תב"ע מאושרת, תוכנית עסקית 

 וכד', האחריות היא קודם כל על מנהל הפרויקט, ואחר כך על מחלקות העירייה. 
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ים אסטרטגיים, על מנת לרכז כאמור,  מומלץ למנות מנהל פרויקט מקצועי וייעודי בפרט לפרויקט

  את המידע במוקד אחד, המסוגל לפקח על ההתנהלות מבחינה מקצועית ובירוקרטית.

  

    לתגובה): 17תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

מדובר בתקלה תכנונית שמצאה את פתרונה באופן נקודתי. העירייה תעשה מאמצים להימנע 

  מתקלות דומות בעתיד. 

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העיר 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא רלוונטי

  

  כאמור, התגובות לא רלוונטיות לממצא.   לא רלוונטי

   הפסקת מעקב. –ליקוי חד פעמי מאחר ו

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

  

  

  

למרות שקיום פעילות מוטורית במסלול קבוע, מותנה בקבלת רישיון מהרשות הליקוי :   24ג.

לנהיגה ספורטיבית במשרד התרבות והספורט, העירייה טרם פעלה לקבלת התנאים הנדרשים 

התוכנית הראשונה לקבלת הרישיון, ובדיקתם מול המסלול המוקם בפועל (לדוגמא לעומת 

שהוצגה בקול הקורא בניית המסלול בפועל לא כוללת כלל מבנים הדרושים לתפעול, מחוסר 

לול ללא מבני תפעול סתקציב, אין כל מסמך רשמי מטעם הרשות המאשר את הפעלת המ

, דוגמא נוספת היא הגילאים המאושרים לשימוש במסלול, האם יתאפשר לגילאים מתאימים

 ).17מתחת גיל 

: הממצא מקובל. העירייה עובדת בשיתוף פעולה מול ההתאחדויות על מנת לפתור תגובת המבוקר  

  .את סוגיית הביטוחים והרישוי

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים התדיינות מול הרשות לנהיגה ספורטיבית על מנת להבין האם יש אפשרות לקבלת 

ה החסרה יהיה לפעול לפני כל תחרות לקבלת רישיון למסלול רישיון למסלול קבוע, או שלאור הבני

), 17ארעי, כמו כן מומלץ להבין אילו גילאים יורשו להשתמש במסלול (האם גם מתחת גיל 

 ובהתאם לכך לעדכן את התוכנית העסקית.
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    לתגובה): 18תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

  מינויו של מנהל האתר.  הנושא יקודם ביתר נמרצות עם

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

   סיום טיפול. –צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העיר, הנושא

  

   : 2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  

  לא נקבע

  

  

  לא נקבע

   .2016ללא שינוי מהותי משנת בפועל,  

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

, אופןהאת וינטר תפקידו כמוגדר בדין, יקבע 

או ולוח הזמנים לתיקון הליקוי,  האחראי

לחלופין יגדיר כי הסיכון המתואר בליקוי 

  קביל ולכן לא יטופל. 

  

  
  

  

  

  

החלה גם   לחוק)  15למרות שחוק הנהיגה הספורטיבית מגדיר חובת ביטוח (סעיף  הליקוי :      25ג.

, כשלושה חודשים על בעל הרישיון למסלול (קרי העירייה, או החברה הכלכלית של העירייה)

לפני הסיום הצפוי לבניית המסלול, ליועץ הביטוחי של העירייה אין כל מושג, אילו ביטוחים 

 ידרשו לקיום פעילות במסלול.

העירייה עובדת בשיתוף פעולה מול ההתאחדויות על מנת   .הממצא מקובל חלקיתתגובת המבוקר :  

לפתור את סוגיית הביטוחים והרישוי. בנוסף, יועץ הביטוח של העירייה עובד בשיתוף פעולה עם 

יועץ הביטוח של ההתאחדות לענות על סוגיות אלו. במסגרת זאת, נשקל איחוד פוליסות הביטוח 

  ח של ההתאחדות.ו/או הכנסת העירייה כמוטב בפוליסת הביטו

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

הביקורת הממצא מדויק, תגובת המבוקר מראה שגם לאחר שלושה חודשים מסיום הביקורת 

 הנושא טרם נפתר.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ים מהפעילים ומבעלי הרישיון של המסלול מומלץ לקדם את ההבנה לגבי הביטוחים שנדרש

  בהפעלת המסלול, על מנת לשקלל את עלותם בתוכנית העסקית התפעולית של המתחם. 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:
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לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

   סיום טיפול.

  לדון בהצעת היחיד שהוגשה.  19.08.18-הרשות יצאה למכרז. וועדת מכרזים התכנסה ב

הוועדה החליטה להעביר את ההצעה  לבדיקה מקצועית של יועץ ביטוחים ובדיקה משפטית לקבלת 

  החלטה. 

  .פל ואין צורך בהמשך מעקבצוות תיקון ליקויים מוצא כי הנושא מטו

  

   : 2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע

  

לא הועברו  2018בפועל נכון לסוף שנת   לא נקבע

לביקורת כל אסמכתאות המעידות כי קיים 

ההתאחדויות ביטוח לפעילות שאינה במסגרת  

  המוטוריות.

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

, אופןהאת וינטר תפקידו כמוגדר בדין, יקבע 

או ולוח הזמנים לתיקון הליקוי,  האחראי

לחלופין יגדיר כי הסיכון המתואר בליקוי 

  קביל ולכן לא יטופל. 

  

  

  

  

  

המוטורי ללא הבנה של צרכי הביטוח, וללא ליווי העירייה החלה בבניית המסלול  הליקוי :      26ג.

ור אילו סוגי פעילות רמראש של יועץ ביטוחי בשלב תכנון המסלול (כאמור, בשלב זה עדיין לא ב

יתקיימו במסלול). מכאן קיים סיכון כי דרישות הביטוח שיוגדרו לאחר בניית המתחם, יחייבו 

 מבטחים.הוצאות כספיות נוספות להתאמות המתחם לדרישות ה

העירייה בקשר עם יועץ הביטוח  .הממצא מקובל חלקית. ההמלצה התקבלהתגובת המבוקר : 

  בעניין הספורט המוטורי עוד לפני תחילת עבודת הבניה. 

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

הבניה, גם לאחר תחילת הבניה ממכתב של מתייחס לליווי היועץ בשלב התכנון ולא לשלב תחילת  

היועץ מאמצע חודש פברואר, מוגדר במפורש כי אינו יודע כלום וחייב נתונים רבים להמשך 

 ההליך, מכאן הממצא מדויק ומגובה במסמך מתאים, בניגוד לתגובת המבוקר. 
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לקיים את דרישות המבטח במתחם במהלך הבנייה ולא מומלץ לקבל ייעוץ ביטוחי בהקדם על מנת  

  לאחר שהמתחם יושלם.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  סיום טיפול. – מקבל את התייחסות סגן ומ"מ ראש העיר. צוות תיקון ליקויים 

  ייה : סגן ומ"מ ראש העירהתייחסות 

  .לאחר בחינת הנושא הוגדרו צרכי הביטוח ויש מכרז ביטוח בתהליך

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא רלוונטי

  

 – המתייחס לעבר ליקוי חד פעמימאחר ו  לא רלוונטי

   הפסקת מעקב.

  

  הפסקת מעקב

  

  
  

  

  

  

סיום הקמת המסלול, אין בידי העירייה את כל הנתונים כשלושה חודשים לפני הליקוי :  27ג.

הנדרשים לשם הגשת המסמכים לבקשת רישיון למסלול מרוץ קבוע. (לדוגמא דרישות המשטרה 

  או כיבוי אש לשם מתן רישיון עסק, או הסדרי תנועה נדרשים).

  .הממצא מקובל, ההמלצה התקבלהתגובת המבוקר : 

  

   : המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקדם את נושא בקשת הרישיון למסלול מרוץ קבוע, ככל הניתן במהלך הבנייה, על מנת 

  לזהות בעיות טרם סיום הפרויקט. 

  

    לתגובה): 19תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

  לסוגיה זו.סוגיות הטיפול בביטוחים נמצאת בבדיקה ולכשזו תסתיים תתקבל החלטת הנהלה 
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  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  סיום טיפול. – צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות סגן ומ"מ ראש העיר. 

  ייה : סגן ומ"מ ראש העירהתייחסות 

כל המסמכים כולל אישור משטרה למסלול קבוע ראשון בארץ ודרישת כב"א ומד"א הושלמו. 

  .להפעלה מהרשות לנהיגה ספורטיבית במשרד התרבות והספורטממתין לאישור קבוע 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא רלוונטי

  

 – המתייחס לעבר ליקוי חד פעמימאחר ו  לא רלוונטי

   הפסקת מעקב.

  

  הפסקת מעקב

  

  
  

  

  

  

בכללי הנהיגה הספורטיבית שפרסמה הרשות לנהיגה ספורטיבית בניגוד למוגדר  הליקוי :      28ג.

כהשלמה לחוק ולתקנות, העירייה לא תמחרה כלל את הנושאים הבאים : אמצעי תקשורת, 

 ואחרים. מחסומי בטיחות, אמצעי כיבוי אש, רכבי חילוץ והצלה

וי האש אמצעי הבטיחות מתומחרים. בנוסף, אמצעי כיב .הממצא לא מקובלתגובת המבוקר : 

מעוגנים בתוכנית, מתוקצבים ונמצאים בהליך אישור מול כב"א. יתר על כן, בהתאם לאופי 

  האירוע/פעילות יתקנו האמצעים הנדרשים.

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

תוכנית בטיחות או תוכנית כב"א התייחסות לתקופת סיום הביקורת, אז עדיין לא הייתה כל 

 מאושרת ומתומחרת. יתר על כן מהתגובה עולה כי נושא הכב"א טרם הוסדר נכון לתגובת המבוקר.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ ללמוד את הדרישות שהוגדרו בכללי הנהיגה הספורטיבית שפרסמה הרשות לנהיגה 

 ר אותן בהתאם, כחלק מפרויקט הקמת המסלול.ספורטיבית כהשלמה לחוק ולתקנות, ולתמח

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  סיום טיפול. – צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות סגן ומ"מ ראש העיר. 
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  ייה : סגן ומ"מ ראש העירהתייחסות 

  .הכל בוצע לפי התכנון ואושר על ידי כל הגופים

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא רלוונטי

  

 – המתייחס לעבר ליקוי חד פעמימאחר ו  לא רלוונטי

   הפסקת מעקב.

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

  

  

  

בכללי הנהיגה הספורטיבית שפרסמה הרשות לנהיגה ספורטיבית בניגוד למוגדר הליקוי :  29ג.

כהשלמה לחוק ולתקנות, בהקמת המסלול במתכונתו הנוכחית אין פתרון לדרישה כי במסלול 

 מרוץ קבוע, חייב להיות חדר טיפולים הכולל גם : מים חמים וקרים, תאורה ושירותים.

  .הממצא מקובלתגובת המבוקר : 

  

  :  ון הליקויהמלצת הביקורת לתיק

מומלץ ללמוד את הדרישות שהוגדרו בכללי הנהיגה הספורטיבית שפרסמה הרשות לנהיגה 

ספורטיבית כהשלמה לחוק ולתקנות, בנושא המרכז הרפואי הנדרש למסלול קבוע, ולכלול אותו 

 במסגרת פרויקט ההקמה.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

ליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר וה

  העירייה.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  סיום טיפול. – צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות סגן ומ"מ ראש העיר. 

  ייה : סגן ומ"מ ראש העירהתייחסות 

  .טיפוליםהעירייה בהליך מכרז להקמת מבנה שיכיל חדר 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא רלוונטי

  

 – המתייחס לעבר ליקוי חד פעמימאחר ו  לא רלוונטי

   הפסקת מעקב.

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

  

  

  

בכללי הנהיגה הספורטיבית שפרסמה הרשות לנהיגה ספורטיבית בניגוד למוגדר  הליקוי :      30ג.

כהשלמה לחוק ולתקנות, לא קיימת התייחסות ולא תומחרו פתרונות לתאורת לילה למרוצים 

בשעות החשיכה (לטענת המומחה ששכרה העירייה ללוי הפרויקט אין מרוצים לאחר החשיכה, 

משרד התרבות והספורט בקול הקורא  בניגוד לכללים המגדירים מקרה כזה ובניגוד לדרישת

 ).7:00-22:00להפעלת המתחם כל יום בין השעות 

על פי מתכנן המסלול, במסלולים בסדר גודל כזה ועל פי הפעילות המוטורית תגובת המבוקר : 

  .בארץ, לא מתקיימת פעילות בשעות החשיכה

  בנוגע להמלצה בתכנון קיימים שרוולים מעין אלה.

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

בתכנון ככל שקיימים הם לתאורת היקף ולא לתאורת מסלול עתידית, אין כל תכנון מסודר לצרכי 

 תאורה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לנהיגה מומלץ ללמוד את הדרישות שהוגדרו בכללי הנהיגה הספורטיבית שפרסמה הרשות 

ספורטיבית כהשלמה לחוק ולתקנות, בנושא תאורת לילה למרוצים בשעות החשיכה, ולכל הפחות 

להעביר שרוולים לפני סלילת האספלט, למתן אפשרות להקמת תאורה בעתיד, ללא חיתוך 

 הכבישים.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש  לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק

  העירייה.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  סיום טיפול. – צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות סגן ומ"מ ראש העיר. 

  ייה : סגן ומ"מ ראש העירהתייחסות 
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שתהיה דרישה נושא התאורה מול המשרד. העברת התקציב במלואו אושרה ע"י המשרד. ככל 

  .לקיום אירועים בלילה וימצא התקציב להקמת התאורה הנושא ייבחן

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

  

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא רלוונטי

  

 – המתייחס לעבר ליקוי חד פעמימאחר ו  לא רלוונטי

   הפסקת מעקב.

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

  

  

  

בכללי הנהיגה הספורטיבית שפרסמה הרשות לנהיגה ספורטיבית בניגוד למוגדר    הליקוי :    31ג.

כהשלמה לחוק ולתקנות, לא קיימת התייחסות ולא תומחרו פתרונות למקרה בו סופות חול 

 (הקיימות באזור ערד), יחייבו ניקוי המסלול כמוגדר בכללים.

ת מכונת טיאוט הממצא מקובל חלקית : מכיוון שהעירייה בוחנת את נושא קנייתגובת המבוקר : 

  .כבישים ייעודית למסלול

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, אין כל תמחור 

לנושא בתוכנית העסקית, ואין כל תמחור חליפי לפתרון של שימוש במכונות טיאוט הקיימות 

  בעירייה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

הדרישות שהוגדרו בכללי הנהיגה הספורטיבית שפרסמה הרשות לנהיגה מומלץ ללמוד את 

ספורטיבית כהשלמה לחוק ולתקנות, בנושא תנאי מזג אויר קשים בכלל וסופות חול בפרט, ולתמחר 

  פתרונות מתאימים.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

אים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצ

  העירייה.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  סיום טיפול. – צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות סגן ומ"מ ראש העיר. 

  ייה : סגן ומ"מ ראש העירהתייחסות 
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  .שעות שבועיות לטובת ניקוי המסלול 4כונת הטיאוט מקדישה מ

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  

  לא רלוונטי

  

  

  לא רלוונטי

  

 – המתייחס לעבר פעמיליקוי חד מאחר ו

   הפסקת מעקב.

  

  הפסקת מעקב

  

  
  

  

  

  

התוכנית העסקית של המסלול המוטורי לא עסקה בנושא חינוך נהגים לנהיגה הליקוי :   32ג.

בטוחה (ללא קשר לנהיגה ספורטיבית). לא נבחנו כלל שיתופי פעולה עם הרשות הלאומית 

 לבטיחות בדרכים, או גופים אחרים.

הממצא לא מקובל : העירייה פנתה לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים תגובת המבוקר : 

  .להתייעצויות בדבר הפעלת מגרש הדרכה במסלול

בתוכנית העסקית הרעיונית מופיעה התייחסות לבתי ספר לנהיגה מתקדמת ואף לשיתופי פעולה 

  מול משרד החינוך.

וקר אינה סותרת את הממצא, התייעצות עם התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המב

הרשות הלאומית אינה בבחינת שיתופי פעולה, בתוכנית העסקית תומחרה השכרת המתחם ליום 

פעילות עבור בתי ספר לנהיגת מרוץ ונהיגה מתקדמת, נושא שלא קשור לאמור בממצא לגבי נהיגה 

עם משרד החינוך במודל  בטוחה שהוא שלב לפני נהיגה מתקדמת. לא נמצא כל אזכור לשת"פ

  העסקי בתוכנית העסקית.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יה ימומלץ לבחון שיתופי פעולה עם הגופים השונים העוסקים בבטיחות בדרכים, כולל גם באוכלוס

הבדואית אשר סובלת בחלקה מתרבות נהיגה בעייתית. יש לבחון את משמעות הפעלת המסלול 

  ). 8ר האפשרי (נהיגה ספורטיבית ניתן בכלים מסוימים כבר מגיל מהגיל המוקדם ביות

  

    לתגובה) : 20תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

נושא חינוך נהגים לנהיגה בטוחה על ה במסגרת דיונים עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 

  ויקבל משנה תוקף עם מינויו של מנהל האתר. 

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 
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צוות תיקון הליקויים מקבל התייחסות סגן ראש העיר, הנושא מקודם על ידי מנהל הפארק 

  סיום טיפול. –ע סגן ומ"מ ראש העיר ומנכ"לית החכ"ל.  המוטורי בסיו

  

   : 2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע

  

לא הועברו לביקורת כל אסמכתאות המעידות   לא נקבע

  על קידום הנושא. 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

, אופןהאת וינטר תפקידו כמוגדר בדין, יקבע 

או ולוח הזמנים לתיקון הליקוי,  האחראי

לחלופין יגדיר כי הסיכון המתואר בליקוי 

  קביל ולכן לא יטופל. 

  

  

  
  

שבישראל חברות התוכנית העסקית של המסלול המוטורי לא עוסקת כלל בעובדה  הליקוי :      33ג.

הייטק רבות בתחום הרכב. בניגוד לחזון העירוני לא נבחנו האפשרויות שמספק מסלול מוטורי 

 סלול לחברות אלה, ובחינת האפשרויות לגרום לחברות להעתיק פעילותן לערד.

 .הממצא וההמלצה מקובליםתגובת המבוקר : 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ות שמספק מסלול מוטורי לחברות הייטק שונות העוסקות בתחום מומלץ לבחון את האפשרוי

  הרכב, ולעניין את החברות הרלוונטיות במעבר לערד. 

  

    לתגובה): 21תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

  ראה תגובתנו למעלה. 

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  סיום טיפול. –צוות תיקון הליקויים מקבל התייחסות ראש העיר 

  התייחסות ראש העירייה שהועברה לצוות תיקון הליקויים : 

  .הנושא ייבחן ביתר נמרצות עם מינויו של מנהל האתר

  

   : 2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  

  לא נקבע

  

  

  לא נקבע

מנהל אתר מועסק בחברה הכלכלית כבר 

למעלה משנה, לא הועברו לביקורת כל 

  אסמכתאות לקידום הנושא. 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

, אופןהאת וינטר תפקידו כמוגדר בדין, יקבע 

או ולוח הזמנים לתיקון הליקוי,  האחראי

לחלופין יגדיר כי הסיכון המתואר בליקוי 

  לא יטופל. קביל ולכן 
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 התנהלות ואפקטיביות הוועדה לענייני ביקורת  4.2.4

 

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 17מתוך  -סיכום 

  ).12%תוקנו שני ליקויים (

  ).70%ליקויים ( 12לא תוקנו 

  ).6%תוקן חלקית ליקוי אחד (

   ).12%הופסק מעקב אחרי שני ליקויים (

  

  

  בחינת התנהלות שוטפת של הוועדה לענייני ביקורת.  - 1ביקורת מספר מטרת 

  

, הוועדה לענייני ביקורת של פקודת העיריות [נוסח חדש](אא) ל 166בניגוד לסעיף הליקוי :      1ד.

בלבד,  בשני רבעוניםהתכנסה  2015העירייה לא התכנסה לכל הפחות פעם אחת ברבעון (בשנת 

הנושאים שבאחריות כלל לא טופלו  כפועל יוצא). אחת בלבדלישיבה התכנסה  2016בשנת 

 הוועדה בשנים אלה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

דיה ימומלץ להקפיד על כינוס הוועדה לענייני ביקורת בתדירות שתאפשר את קיום הגדרת תפק

 בחוק).פעמים בשנה (בכל רבעון כמוגדר  4השונים, ויש לכנס אותה לכל הפחות 

  

    לתגובה): 1תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ד.

  ראש העיר ינחה את יו"ר הוועדות לכנס את הועדות בהתאם למחויב בחוק. 

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

, למרות חל שיפור בהתכנסות וועדות, אך עדיין יש וועדות שלא התכנסו כלל או שלא התכנסו כנדרש

פניות לשכת מנכ"ל. לאור הרגישות בתקופת הבחירות, הנושא יטופל החל ממועצת העיר הבאה 

 .2018למעקב נובמבר  –שתיבחר 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

צוות תיקון הליקויים לא התכנס מאוגוסט   לא נקבע  לא נקבע

ועד תאריך סיום מעקב הביקורת (מרץ  2018

), מכאן לא התבצע מעקב אחר התכנסות 2019

  וועדות העירייה בכלל וועדת הביקורת בפרט. 
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בפועל, וועדת הביקורת התכנסה לאחרונה 

  חודשים. מכאן לא תוקן.   4לפני מעל 

  

  

  

  

  

, לא כינס ראש העירייה את פקודת העיריות [נוסח חדש](אא) ל 166בניגוד לסעיף הליקוי :  2ד.

 חודשים כמוגדר בחוק.  3הוועדה בהתאם לאמור בסעיף בחוק, למרות שזו לא התכנסה בכל 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ת ראש יש לקיים מנגנון מעקב ואכיפה מתאים אחר התכנסות וועדות החובה, על מנת לעדכן א

העירייה כאשר וועדה לא מתכנסת בתדירות שהוגדרה בחוק, זאת על מנת לקיים את כלל פעולות 

  העירייה הבאות לידי ביטוי בוועדות השונות.

  

    לתגובה): 2תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ד.

  ריות.הערה מקובלת וראש העיר יפעל לכינוס הוועדות בהתאם למחויב בפקודת העי

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

חל שיפור בהתכנסות וועדות, אך עדיין יש וועדות שלא התכנסו כלל או שלא התכנסו כנדרש, למרות 

פניות לשכת מנכ"ל. לאור הרגישות בתקופת הבחירות, הנושא יטופל החל ממועצת העיר הבאה 

 .2018למעקב נובמבר  –שתיבחר 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

מן הראוי כי   ראה סעיף קודם. –לא תוקן   שוטף  ראש העיריה

צוות תיקון הליקויים ימלא את תפקידו 

 , האחראיאופןהאת  וינטר  כמוגדר בדין, יקבע 

    ולוח הזמנים לתיקון הליקוי.

  

, לא הסדירה הוועדה את אופן פקודת העיריות [נוסח חדש](ב) ל 166ניגוד לסעיף בהליקוי :  3ד.

עבודתה ודיוניה, כך שלא נקבע כל הליך במקרה בו לא מתקיים קוורום של לפחות רוב חברי 

 הוועדה לפתיחת דיון הוועדה (כדוגמת ההליך במועצת העירייה המוגדר בחוק). 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי
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מומלץ כי הוועדה תסדיר את אופן עבודתה והתנהלות דיוניה, כפי שמאפשר החוק, לכל הפחות 

בנושא של קביעת קוורום מתאים. כמו כן מומלץ לשקול להגדיל את מספר חברי הוועדה, על מנת 

לחלק את זמן ההשתתפות בין מספר רב יותר של אנשים, דבר שעשוי לקיים קוורום מתאים 

  ותר. בתדירות גבוהה י

  

    לתגובה): 3תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

  (ב) הועדה רשאית להסדיר בעצמה את עבודתה. הנושא נתון לשיקול יו"ר הועדה.   166בהתאם לסעיף  

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

(ב), כל וועדה רשאית להסדיר בעצמה   166בהתאם לסעיף    -תייחסות ראש העיר מקובלת על הצוותה

  סיום טיפול.  – האת עבודתה. הנושא נתון לשיקול יו"ר הוועד

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא רלוונטי

  

 –לאור התייחסות צוות תיקון הליקויים   לא רלוונטי

. הביקורת מציינת כי במבחן הפסקת מעקב

מתקיים כשל שוב  2018התוצאה, בשנת 

בהתנהלות הוועדה, מכאן שצוות תיקון 

הליקויים בחר במודע להכיל את הליקוי ולא 

לתקן את המצב בהתאם למנדט שניתן לו. 

בניגוד לאמור, הגדלת מספר חברי הוועדה 

  אינה נתונה לשיקול יו"ר הוועדה.

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

  

  

  

ג(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש), לאור אי הצלחת יו"ר 149בניגוד למוגדר בסעיף  הליקוי :      4ד.

הוועדה לקיים ישיבות וועדה עקב אי הגעת שאר חברי הוועדה לדיונים, לא דנה הוועדה לענייני 

, ומכאן גם לא הועברו סיכומיה והמלצותיה לדיון 2015ביקורת בדוח מבקר העירייה לשנת 

  במועצת העירייה. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ג(א) לפקודת העיריות (נוסח 149יש לקיים דיון בוועדה בכל דוחות הביקורת המוגדרים בסעיף 

  חדש).
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    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע

  

, וועדת הביקורת דנה רק בחצי 2018גם בשנת   לא נקבע

, 2017הראשון של דוח מבקר העירייה לשנת 

לכנס לטענת יו"ר הועדה מאחר ולא הצליח 

   מכאן לא תוקן. – קוורום

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

, אופןהאת וינטר תפקידו כמוגדר בדין, יקבע 

או ולוח הזמנים לתיקון הליקוי,  האחראי

לחלופין יגדיר כי הסיכון המתואר בליקוי 

  קביל ולכן לא יטופל.

  

  

  

  

  

  

ג(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש), לאור אי הצלחת יו"ר 149בניגוד למוגדר בסעיף  הליקוי :      5ד.

הוועדה לקיים ישיבות וועדה עקב אי הגעת שאר חברי הוועדה לדיונים, ולאור אי העברת 

פרוטוקולים שלצוות תיקון הליקויים לוועדה, לא עקבה הוועדה לענייני ביקורת אחר תיקון 

 רת. הליקויים של דוחות הביקו

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ג(א) לפקודת העיריות (נוסח 149יש לקיים דיון בוועדה בכל דוחות הביקורת המוגדרים בסעיף 

  חדש).

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

לא  –מכאן  2016 -ללא שינוי מהותי משנת  

   תוקן.

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

, אופןהאת וינטר ע תפקידו כמוגדר בדין, יקב

או ולוח הזמנים לתיקון הליקוי,  האחראי

לחלופין יגדיר כי הסיכון המתואר בליקוי 

  קביל ולכן לא יטופל.

  

  

  

  

  

  

בדומה לממצאי מבקר המדינה בערים אחרות, גם בעיריית ערד היעדרות חברי הליקוי :   6ד.

לא התקיים קוורום  ( הדיוניםו לדיון, לא אפשרה לקיים את הוועדה לענייני ביקורת שזומנ

היעדרות חברי הוועדות אינה עולה בקנה אחד עם העיר למבוקרים כי  מבקר המדינהמינימלי). 

  המחויבות הציבורית שקיבלו עליהם כשנבחרו לחברי מועצה. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

בוועדות הרשות השונות. ולפעול ככל מומלץ להדגיש בפני חברי הוועדות את החשיבות בהשתתפות  

 הניתן על מנת לוודא כי מתאפשרת פעילות תקינה בכלל הוועדות.

  

    :לתגובה) 4(סעיף ד. תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה

  יועבר ריענון לחובת נוכחות של חברי מועצה במליאה. 

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

חל שיפור בהתכנסות וועדות, אך עדיין יש וועדות שלא התכנסו כלל או שלא התכנסו כנדרש, למרות 

פניות לשכת מנכ"ל. לאור הרגישות בתקופת הבחירות, הנושא יטופל החל ממועצת העיר הבאה 

 .2018למעקב נובמבר  –שתיבחר 

  

  :  2018רת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקו

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב
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צוות תיקון הליקויים לא התכנס מאוגוסט   א נקבעל  לא נקבע

ועד תאריך סיום מעקב הביקורת (מרץ  2018

), מכאן לא התבצע מעקב אחר התכנסות 2019

וועדות העירייה בכלל וועדת הביקורת בפרט. 

    לא תוקן.בפועל, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  המפורטים בדין.דיה יבחינת האפקטיביות של הוועדה, בהתאם להגדרות תפק – 2מטרת ביקורת מספר 

  

לא הועברו   2015,2016) לפקודת העיריות (נוסח חדש), בשנים  גג(170בניגוד לסעיף  הליקוי :      7ד.

לחברי וועדה לענייני ביקורת  2014,2015הערות ראש העירייה על דוח מבקר העירייה לשנים 

 במועד שהוגדר בחוק. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 יש לעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו בחוק בנושא הטיפול בדוח מבקר העירייה.

  

    :לתגובה) 5(סעיף ד. תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה

  הנושא טופל והוסדר מול יו"ר צוות תיקון ליקויים והדוחות יועברו כנדרש.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  סיום טיפול. – הנושא טופל, ודו"חות מועברים כנדרש

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / הפסקת 

  מעקב

  לא רלוונטי

  

  לא רלוונטי

  

  תוקן. –בהתאם לצוות תיקון ליקוים 
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(ברוב של המועצה  החליטה) לפקודת העיריות (נוסח חדש), דג(170בניגוד לסעיף הליקוי :   8ד.

, 2014לדוח מבקר העירייה לשנת  שלא לדון בסיכומי והצעות הוועדה לענייני ביקורתקול אחד) 

ולהחזיר את הפרוטוקולים לדיון חוזר בוועדה. זאת מהסיבה שתגובת ראש העירייה טרם הוגשה.  

, עד למועד המוגדר בחוק כאשר החוק מגדיר במפורש כי ככל שתגובת ראש העירייה לא הוגשה

 חובה לדון בדוח וסיכומי והצעות הוועדה לענייני ביקורת.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו בחוק בדיון בדוח מבקר העירייה, מומלץ כי דוח מבקר העירייה 

יידון באופן ענייני כמוגדר בחוק, ללא שיקולים פוליטיים כאלה או אחרים. מומלץ שלא לבלבל בין 

 התייחסות ראש העירייה לדוח מבקר העירייה לבין עבודת צוות תיקון הליקויים העירוני. 

  

    :לתגובה) 6(סעיף ד. תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה

  יועבר ריענון לחובת נוכחות של חברי מועצה במליאה. 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא רלוונטי

  

  לא רלוונטי

  

    הפסקת מעקב.  –ליקוי חד פעמי 

  הפסקת מעקב

  

  

  

  

  

  

המחייב את ראש העירייה ) לפקודת העיריות (נוסח חדש), דג(170בניגוד לסעיף הליקוי :   9ד.

להעביר את הערותיו לדוח המבקר בלבד, תגובת ראש העירייה בפועל לדוחות המבקר לשנים 

, קבעה לגבי כל אחד מעיקרי הליקויים בדוחות המבקר, האם, כיצד, באחריות מי ואף 2015,2016

ראש העיר את סמכויות ואחריות צוות תיקון    את מועד תיקון הליקוי. בכך למעשה מעקרת תגובת

 הליקויים העירוני.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון את מהות תגובת ראש העירייה לדוח המבקר, ולוודא כי אינה פוגעת בפעילות צוות 

  הליקויים.תיקון הליקויים העירוני, לו ניתן המנדט לקבוע את אופן, עיתוי והאחראים על תיקון 

  

    :לתגובה) 7(סעיף ד. תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה
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  .2016ההערה מקובלת, והנושא יוסדר בהתייחסות לדוח המבקר לשנת 

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

יום ס  –2017וכך יונהג לגבי דו"ח    2016הנושא טופל והוסדר בהתייחסות רה"ע לדו"ח המבקר לשנת  

  טיפול.

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / הפסקת 

  מעקב

  לא רלוונטי

  

  לא רלוונטי

  

בניגוד להתייחסות צוות תיקון הליקויים, 

הנושא תוקן רק בהקשר לדוח המבקר 

הרלוונטי , שהוא הדוח האחרון    2017לשנת  

   תוקן. –מכאן

  

  

  

  

  

  

לענייני   ג(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש), לא דנה הוועדה170בניגוד לסעיף הליקוי :   10ד.

ולא הגישה את סיכומיה והצעותיה  2016במהלך שנת  2015בדוח מבקר העירייה לשנת ביקורת 

 למועצת העירייה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לקיים את הוראת החוק בדבר גיבוש סיכומים והמלצות של הוועדה לענייני ביקורת, מאחר וזה יש 

 אחד מתפקדיה העיקריים, כחלק ממערך הביקורת הפנימית בעירייה.

  

    :לתגובה) 8(סעיף ד. תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה

  ראה הערותינו מעלה.

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

ועדת ביקורת. צוות תיקון ליקויים עוקב אחר קבלת והנושא טופל, ודו"חות מועברים כנדרש ל

  סיום מעקב. – פרוטוקולים של וועדת ביקורת להמשך טיפול בדו"חות

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

גם בניגוד להתייחסות צוות תיקון הליקויים, 

, וועדת הביקורת דנה רק בחצי 2018בשנת 

, 2017דוח מבקר העירייה לשנת הראשון של 

לטענת יו"ר הועדה מאחר ולא הצליח לכנס 

   מכאן לא תוקן. – קוורום

  

  

  

  

  

  

הוועדה לענייני ביקורת לא עסקה בשנים המבוקרות בנושא תיקון הליקויים של הליקוי :   11ד.

בזכותה על פי החוק לזמן בעלי תפקידים לדיוני הוועדה כמעט  דוח מבקר העירייה, ולא השתמשה  

במטרה בין השאר להעברת המסר, כי עתה משהושלם הדוח, עובר הדגש אל תיקון הליקויים ואל 

 לערוך אחר אופן וקצב תיקון הליקויים שהועלו בדוח הביקורת. המעקב שהוועדה מתכוונת 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי הוועדה תשתמש בזכותה לזמן בעלי תפקידים בעירייה כדי לאפשר להם להגיב על הדוח 

ובעיקר על מנת להעביר את המסר, כי עתה משהושלם הדוח, עובר הדגש אל תיקון הליקויים ואל 

 המעקב שהוועדה מתכוונת לערוך אחר אופן וקצב תיקון הליקויים שהועלו בדוח הביקורת. 

  

    :לתגובה) 9(סעיף ד. העירייה שאושרה במועצת העירייהתגובת ראש 

  .2017פרוטוקולים מפורטים של צוות תיקון ליקויים מועברים לוועדה החל משנת 

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  סיום מעקב. – ועדת ביקורתוהנושא טופל, ודו"חות מועברים כנדרש ל

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

גם בניגוד להתייחסות צוות תיקון הליקויים, 

לא דנה בתיקון , וועדת הביקורת 2018בשנת 

הליקויים, ולא הוזמנו מבוקרים לתת דין 

  וחשבון לוועדה. במבחן התוצאה, קיים כשל 
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(ראה פרק   לאור שיעור תיקון הליקויים הנמוך

 2017תיקון ליקויים בדוח המבקר לשנת 

   מכאן לא תוקן. –ובדוח זה) 

  

  

  

  

  

בסיכומי דיון מיוחד להמועצה  את המחייב ) 1(ג(ה)170בניגוד  לכוונת סעיף הליקוי :   12ד.

חליט בדבר אישור הסיכומים להובדוח המבקר ווהצעות הוועדה לענייני ביקורת לדוח המבקר, 

, לא מתקיים כלל דיון ענייני בעיריית ערד, אלא הצבעה לאישור התייחסות או ההצעות כאמור

הוועדה לענייני ביקורת לחלוטין, והן את ראש העירייה באופן גורף, פעולה שמעקרת את פעולות 

  .פעילות צוות תיקון הליקויים העירוני

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ירייה, סימוכי והצעות הוועדה לענייני ביקורת והתייחסות מומלץ לקיים דיון ענייני בדוח מבקר הע

ראש העירייה, ולא להמשיך להתנהלות כפי שנעשה עד היום, כאשר החלטת ההצעה היא לאשר 

את התייחסות ראש העירייה באופן גורף, ובכך בעצם מעקרת את פעולת הוועדה, וצוות תיקון 

 הליקויים. 

  

    :לתגובה) 10(סעיף ד. העירייהתגובת ראש העירייה שאושרה במועצת 

  .2017יוזמן דיון נפרד להמלצות וועדת הביקורת במהלך שנת 

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

סיום   –  2016לדיון בדו"ח המבקר לשנת    17/10/17ישיבת מליאה שלא מן המניין התקיימה בתאריך  

  מעקב.

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / הפסקת 

  מעקב

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

ייני ביקורת לא דנה בכל נמאחר והוועדה לע

אי אפשר היה  2017דוח המבקר לשנת 

לקיים דיון בהמלצותיה, כאמור בליקוי. 

גם   2016בדיון המליאה בדוח המבקר לשנת  

לא נדונו לעומק המלצות הוועדה והמליאה 

הצביעה לקבל את תגובת ראש העירייה 
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לאור השינוי באופן תגובת  באופן גורף.

   ית.תוקן חלק –ראש העירייה 

  

  

  

  

  

הוועדה לענייני ביקורת בעיריית ערד לא ניצלה את זכותה לדרוש נושאים לבדיקה הליקוי :      13ד.

ממבקר העירייה, נתון הממחיש ביחד עם מיעוט מועדי ההתכנסות ואי מעקב על תיקון 

 הליקויים, את שיעור פעילותה הנמוך של הוועדה בתהליך הביקורת הפנימית ברשות. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי חברי הוועדה יבנו תוכנית מסודרת להתנהלות על מנת להגביר את שיעור הפעילות של 

  הוועדה, כך שיתרמו ביתר שאת לתהליכי הביקורת הפנימית בעירייה. 

  

    לתגובה): 11תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ד.

  ההערה תובא לידיעת יו"ר ועדת הביקורת. 

  

  :  2018וות תיקון הליקויים משנת התייחסות צ

  סיום טיפול. – ההערה הובאה לידיעת יו"ר ועדת הביקורת

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

יתרה מכך לאחר  .2016ללא שינוי משנת 

ועד  2018הבחירות שנערכו בסוף אוקטובר 

), לא מונה 2019לתאריך סיום הביקורת (מרץ 

יו"ר לוועדה לענייני ביקורת בעירייה, ולא 

  התקיימו ישיבות ווועדה.

  

  

  

  

  

  

  

א לפקודת העיריות (נוסח חדש), צוות תיקון הליקויים 1ג170בניגוד לסעיף הליקוי :   14ד.

  יני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים.ידווח לוועדה לענהעירוני לא מ
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יני ביקורת ילוועדה לעניש למלא אחר הוראות החוק, הקובעות כי על צוות תיקון הליקויים לדווח 

 על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים.

  

    :לתגובה) 12(סעיף ד. ה במועצת העירייהתגובת ראש העירייה שאושר

  .2017דוחות צוות תיקון ליקויים מועברים באופן רציף החל משנת 

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

סיום  – ליישור קו 2017הנושא חודד לצוות תיקון ליקויים, ונשלח מייל עם הפרוטוקולים של שנת 

  טיפול.

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

בניגוד להתייחסות צוות תיקון הליקויים, 

ועד לתאריך   2018הצוות לא התכנס מאוגוסט  

), ובפועל לא בוצע 2019סיום הביקורת (מרץ 

 3מעקב אחר תיקון הליקויים כנדרש בכל 

ניתן היה להעביר ברור שלא מכאן חודשים, 

  לא תוקן.  -הנתונים לוועדה, מכאן  את

  

  

  

  

  

  

  

באי קיום מעקב אחר תיקון הליקויים של דוחות הביקורת בעירייה על ידי הוועדה הליקוי :      15ד.

לענייני ביקורת, לא רותמת הוועדה את כוחה והשפעתה ליישום המלצות הביקורת ומוודאת כי 

מתממשים הסקת המסקנות, לימוד החומר, הפקת הלקחים וכן לא נוצר אפקט מתמשך של 

 בעירייה.שיפור מקצועי 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי הוועדה תקפיד למלא את תפקידה בנושא מעקב אחר תיקון ליקויים, כולל זימון בעלי 

  תפקידים על מנת להבטיח כי התיקון אכן מבוצע.

  

    :לתגובה) 13(סעיף ד. תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה
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  .2017הנושא טופל החל משנת 

  

  :  2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

סיום  – ליישור קו 2017הנושא חודד לצוות תיקון ליקויים, ונשלח מייל עם הפרוטוקולים של שנת 

  טיפול.

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

בניגוד להתייחסות צוות תיקון הליקויים, 

ועד לתאריך   2018הצוות לא התכנס מאוגוסט  

), ובפועל לא בוצע 2019סיום הביקורת (מרץ 

 3מעקב אחר תיקון הליקויים כנדרש בכל 

ניתן היה להעביר ברור שלא מכאן חודשים, 

כאמור, מתאריך הנתונים לוועדה,  את

ו"ר ) לא מונה י2018הבחירות (אוקטובר 

לוועדה לענייני ביקורת ולא התקיימו דיונים 

  לא תוקן.  -מכאן של הוועדה, 

  

  

  

  

  

  

  

י יו"ר ועדת ביקורת, לא מותנה בהצהרה כי אינו משמש חבר הנהלה בגוף ונמיהליקוי :   16ד.

 עירוני מבוקר, מצב הפוסל אותו לשמש כיו"ר הועדה על פי החוק. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי כל המועמד להתמנות ליו"ר ועדת הביקורת, יוחתם על הצהרה בה יבהיר כי אינו משמש 

  בגוף עירוני מבוקר. וכי כל שינוי בסטטוס זה חייב בדיווח מתאים.כחבר הנהלה 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע

  

תיקון הליקויים, לא קיימת התייחסות צוות   לא נקבע

מן הראוי כי צוות  ,2016ללא שינוי משנת 

תיקון הליקויים ימלא את תפקידו כמוגדר 

בדין, ויקבע את אופן הטיפול או ההכלה של 

  הליקוי.

  

  

  

  

  

  

  

על פי חוות דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות הליקוי :   17ד.

המקומיות, על חבר בוועדה לענייני ביקורת לצאת מדיון בוועדה כאשר נדון נושא של גוף עירוני 

מבוקר בו הוא משמש כחבר הנהלה. הוועדה לענייני ביקורת בערד לא קבעה כל כלל התנהלות 

  במקרה דומה. 

  

  :  ורת לתיקון הליקויהמלצת הביק

מומלץ כי חברי הוועדה לענייני ביקורת יפעלו לקביעת אופן התנהלות במקרה בו חבר הוועדה 

  משמש כחבר הנהלה בגוף עירוני מבוקר, ועל הוועדה לדון בביקורת על הגוף העירוני המבוקר. 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר 

  העירייה.

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן / 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע

  

לא קיימת התייחסות צוות תיקון הליקויים,   לא נקבע

מן הראוי כי צוות  ,2016ללא שינוי משנת 

תפקידו כמוגדר תיקון הליקויים ימלא את 

בדין, ויקבע את אופן הטיפול או ההכלה של 

  הליקוי.
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 התנהלות הסניף העירוני של האגודה לתרבות הדיור. 4.2.5

  

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 16 סיכום מתוך

  ).0%תוקנו אפס ליקויים (

  ).13%ליקויים ( 2תוקנו חלקית 

  ).56%(ליקויים  9לא תוקנו 

  ).31%ליקויים  ( 5והופסק מעקב אחר 

  

  

  בחינת התנהלות שוטפת של סניף האגודה לתרבות הדיור בעירייה.  – 1מטרת ביקורת מספר 

  

נמצא כי האגודה לתרבות הדיור מייצגת כרבע מפוטנציאל נציגויות הבתים הליקוי :  1ה.

 בתים משותפים). 300 -נציגויות מתוך כ  70המשותפים בעיר (

בעיר, גם  מנציגות/דיירי הבתים  50% -תגובת המבוקר :  בפועל, סניף את"ד נותן שירות ליותר מ

  לכאלה שלא נרשמו באופן רשמי.

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לפעול להגדלת כמות הנציגויות של ועדי הבתים הרשומים באופן רשמי ומשלמים דמי חבר, 

 האגודה לתרבות הדיור.בהם מטפל הסניף העירוני של 

  

    לתגובה): 1תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ה.

  ההמלצה מקובלת.

  

  : 2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העיר, ויעקוב אחר מהלכים לגיבוש ועדי  -למעקב  

  בתים.

  העירייה שהועברה לצוות תיקון הליקויים : המלצת הביקורת מקובלת.התייחסות ראש 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

   /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

חברים  62 2017בשנת לפי נתוני הסניף, 

מכאן מחד יש גידול חברים,  81 2018בשנת 

הנהלת העירייה לא קבעה מדד אך מאידך 
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מטרה לסניף, כחלק מתוכנית העבודה 

  .השנתית והרב שנתית

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא  

את תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן 

    הטיפול או ההכלה של הליקוי.

  

  

  

  

  

החברים באגודה קטנה לאורך השנים, דבר המשקף בין השאר כמות וועדי הבתים הליקוי :  2ה.

את היחשלות האוכלוסייה הנכנסת לעיר. זאת כאשר שירותי האגודה נדרשים יותר בשכונות 

 הוותיקות והזולות אליהן מגיעה האוכלוסייה החדשה, לאור  הבלאי והתיישנות המבנים.

לאורך השנים (אך לא במידה  תגובת המבוקר : כמות וועדי הבתים החברים באגודה קטנה

משמעותית), אין לתלות את ירידת מס' החברים, בפעילות הסניף, כי אם בחתך האוכלוסייה 

  המוחלשת המגיעה בשנים האחרונות לעיר.

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבנות וליישם תוכנית להגדלת מספר ועדי הבתים החברים במסגרת האגודה, על מנת 

  שהאגודה תוכל לספק את שירותיה במיוחד בתחומי ייעוץ הנדסי ושיפוצים, לשכונות הוותיקות.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  : 2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

צוות תיקון ליקויים מקבל את התייחסות ראש העיר (ראה סעיף קודם), ויעקוב אחר  -מעקב  ל

  מהלכים לגיבוש ועדי בתים.

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

   /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

 81 2018חברים בשנת  62 2017בשנת 

מכאן מחד יש גידול אך מאידך חברים, 

מטרה הנהלת העירייה לא קבעה מדד 

לסניף, כחלק מתוכנית העבודה השנתית 

  .והרב שנתית
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מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא  

את תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן 

  הטיפול או ההכלה של הליקוי.

  

  

  :  2018תגובת המבוקר לשנת 

הוקרה, טיול מעניין, פרסום גורף לפחות אחת בשנה זו נעשו מס' שינויים מבצעים שהחלו בערב 

 לחודש יצא פרסום, סדנאות עם פרסום בווצאפ ובפייסבוק,

  השתתפות מנהלת הסניף באספות דיירים אחה"צ.

  

  

  

  

  

למרות שמתקיימת הגירה גדולה של תושבים לעיר מחסידות גור, סניף האגודה לא הליקוי :    3ה.

ילי הקהילה לגידול במספר החברים באגודה (ניסיון השכיל לנצל את ההזדמנות לתרום את מוב

 בודד בחמש השנים האחרונות). 

תגובת המבוקר : סניף את"ד בערד יפעל בתכנית העבודה לשנים הבאות לקיים פגישות עם מובילי 

הקהילה בעיר ובכלל זה חסידות גור, לרבות מתן הרצאות רק לחסידות גור. יצויין כי את"ד הארצי 

שעוסק בסכסוכי שכנים עפ"י ההלכה. הסניף בערד יזום מפגש עימו על מנת להגדיל מעסיק רב 

 שיתוף פעולה ומס' החברים.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ ליזום פגישות עם מובלי קהילת גור בערד בניסיון  לתרום אותם לכלול את חברי הקהילה 

  התשתיות במבנים המשותפים הוותיקים בעיר. כחברים באגודה, על מנת לשפר את איכות החיים ו

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  : 2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

לגיוס נציגי חסידות גור לוועדי הבתים ואף נערך מפגש האגודה פעלה בשנים האחרונות  -למעקב  

  .ראשון עימם, המהווה את תחילתו של תהליך לגיבוש וועדי בתים בקרב חסידי גור

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  .2016ללא שינוי משנת   א נקבעל  לא נקבע

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

     ההכלה של הליקוי.או 

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

האוכלוסייה החרדית לא מודעת ליכולות של תרבות הדיור, נבדקות אפשרויות פעולה בנושא 

  .2019לשנת 

  

  

  

  

  

שנה זוהה כאחד  40ההתמודדות עם בניינים משותפים בני מעל הליקוי : למרות שנושא  4ה.

הגבוהים, בסקר הסיכונים שערכה הביקורת על פי דרוג הנהלת העירייה הסיכונים העירוניים 

ומנהלי המחלקות, העירייה לא נתנה עדיפות תקציבית או עדיפות אחרת לפעילות סניף האת"ד 

 העירוני.

התקציב המוזכר בממצא בסימוכין לטבלא, הינו לפעילות שוטפת ואינו כולל הערת המבוקר : 

שנה.  במסגרת שירותי את"ד ניתן  40 –במבנים מסוכנים למעלה מ שיפוצים או פתרון לטיפול 

ופינוי בינוי, בשיתוף פעולה זה אפשר לשפר את חוזקם של  38לקבל ייעוץ וליוו בנושא תמ"א 

המבנים בעיר, בכל הקשור למבנה מסוכן. הסניף ביחד עם מהנדס והיועץ המשפטי  מדריכים וועדי 

בנה מסוכן כיצד לבטל את ההכרזה על מבנה מסוכן ולתקן את בתים ודיירים הבאים בסוגיה של מ

  הליקוי, כך שבאופן עקיף מסייע בידי הדיירים לפתור בעיה של מבנה מסוכן.

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון את נושא תקצוב פעילות הסניף, זאת על מנת להקטין את הסיכון בעניין טיפול 

, כפי שהתבטא בסקר הסיכונים שערכה הביקורת בדרוג הנהלת העירייה שנה 40במבנים בני מעל 

 ומנהלי העירייה. 

יש להפריד בין התקציב לפעילות השוטפת לבין התקציב לטיפול במבנים הערת המבוקר : 

 מסוכנים. הכולל הקצאת כח אדם , משאבים ושעות עבודה.

  

    לתגובה): 2ה.תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 
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תקציב האת"ד נבחן מדי שנה במסגרת דיוני תקציב העירייה, ובהתאם לתוכנית פעילות סניף 

  האת"ד.

  

  : 2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  .2019הנושא ייבחן לקראת תקציב  -למעקב  

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  .2016ללא שינוי משנת   לא נקבע  לא נקבע

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן 

     או ההכלה של הליקוי.

  

  :   2018תגובת המבוקר בשנת 

  .אין תקציב למבנים מסוכנים

  

  

  

  

  

לא הוגדרה תוכנית עבודה מסודרת לסניף האת"ד העירוני, כולל מטרות ואבני דרך. הליקוי :    5ה.

 בניגוד לעבר הסניף אף לא נדרש לספק סיכום שנתי על פעילותו.

 הסניף שולח מדי שנה  תכנית כללית של פעילויות והתקצוב הנדרש כולל לשוטף.הערת המבוקר : 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבנות תוכנית עבודה מסודרת לסניף האת"ד העירוני, הכוללת יעדים, מטרות, ואבני דרך 

 ההנדסי וכד').להשגתם (כגון : גידול מספר החברים, הגברת פעילות בעיקר בתחום 

  

    לתגובה): 3תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ה.

  ההמלצה מקובלת.

  : 2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  .2019תטופל במסגרת תכניות עבודה של הרשות לקראת  -למעקב  

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

  .2016ללא שינוי משנת , 2018נכון לשנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

אופן הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את 

   או ההכלה של הליקוי.

  

  

  

  

  

  

  

מנהלת סניף האגודה בעירייה מספקת שירותים גם לתושבים שאינם חברים הליקוי :  6ה.

מפעילותה היא מול תושבים  40%-באגודה, זאת ללא כל חובה או תמורה (להערכת המנהלת כ

 שאינם חברים באגודה).

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ לקבוע קריטריונים ברורים לגבי מתן שירותים לתושבים שאינם חברים באגודה. 

  

    לתגובה): 4תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ה.

את"ד מגישה שירותים לחברים באגודה. מעבר לכך, האפשרויות מצומצמות ולא ניתן לקבוע 

  קריטריונים ברורים לגבי מתן שירות זה.

  

  : 2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

  .הצוות ינחה את סניף את"ד לכתוב נוהל בנושא -למעקב 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  .2016ללא שינוי משנת , 2018נכון לשנת   לא נקבע  לא נקבע

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

אופן הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את 

     או ההכלה של הליקוי.

  

  



  ת ערדרייעי

  2018 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

414 

 

  
  

  

לא קיימת תוכנה מסודרת לניהול פעילות האגודה, ולא קיימת כל מערכת דיווח הליקוי :  7ה.

 להנהלת העירייה לגבי הפעילות השוטפת. 

, שם מתועדות 2000תגובת המבוקר : מנהלת הסניף הכינה טבלת וורד לפניות התיעוד קיים משנת  

כה טרם הושלם  כל הפניות. בימים אלה האגודה הארצית מכינה תוכנה ייעודית לסניפים, עד

  תהליך זה.

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את הממצא.

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לנהל את פעילות האגודה באמצעות תוכנה ייעודית, דבר אשר ישפר את שימור הידע בנושא, 

 ף בזמן אמת.ויאשפר דיווחים שוטפים להנהלת העירייה וניטור פעילות הסני

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  : 2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

הנוגע להחלפת מערכות הנושא ייבחן מול האגודה לתרבות הדיור וכן מול מח' מחשוב בכל    -למעקב  

  .הליבה העתידית

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  .2016ללא שינוי משנת , 2018נכון לשנת   לא נקבע  לא נקבע

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

אופן הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את 

     או ההכלה של הליקוי.

מנהלת הסניף העירוני לא מכירה ולא ידעה לפרש דוח סטטיסטי שהוצא מהמערכת הליקוי :    8ה.

הממוחשבת של האגודה הארצית על הסניף בערד (מספר חברים, מספר משלמים, יחידות דיור 

 וכו'). 

הנתונים הסטטיסטיים נועדו בעיקר לשימוש תגובת המבוקר : המערכת הקיימת הארצית ישנה. 

המחוזות והסניף הארצי, עיקר הנתונים ידועים כמו מס' החברים ומס' הפניות, הדוח המדובר אינו 

  מהותי לפעילות הסניף.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא. מאחר והדוח אינו מובן  

 ת.ויותו האמיתילא ניתן לקבוע את מהותו ומהות
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים ישיבה עם נציגי האגודה הארצית העוסקים בתוכנה ולהסדיר את הנתונים לגבי ערד, 

בהתאם למציאות בשטח. כן, מומלץ כי הסניף ישתמש בדוחות אלה באופן שוטף, על מנת לקיים 

 את תוכנית העבודה השנתית שהומלץ שתיבנה. 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

מת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיי

  העירייה.

  

  : 2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

מנהלת סניף את"ד לומדת את התפקיד, והחלה במפגשים עם נציגי מטה את"ד בנושאים  -למעקב 

  .השונים

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

     הפסקת מעקב.  –ממצא חד פעמי   לא נקבע  לא נקבע

  הפסקת מעקב

  

  

  

  

  

  

לאורך כעשור טוענים נציגי המחוז של האת"ד כי שיעור המשרה החלקי של מנהלת הליקוי :    9ה.

הסניף בערד (העובדת היחידה בסניף), לא תואם את הצרכים העירוניים אותם האגודה סבורה 

 שיש לקיים (וכן בהשוואה למספר העובדים בערים באזור). 

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון את הצרכים העירוניים בפועל ובהתאם לכך לקבוע את תוכנית העבודה, בהתאם 

 לתוכנית העבודה לקבוע את כמות כח האדם ושיעורי המשרה המתאימים לקיומה.  

  

    לתגובה): 5תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ה.

  הנושא נבחן מדי שנה בעת אישור התקציב העירוני. 

  

  : 2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 
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  .סיום טיפול – 2019 אחוזי המשרה של מנהלת סניף את"ד לא ישתנו בתקציב 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא רלוונטי

  

סיום  –לאור התייחסות צוות תיקון ליקויים   לא רלוונטי

  טיפול. 

   

  הפסקת מעקב

  

  

  

  

  
  

פתרונות שונים לשיפור פעילות הסניף, ללא עלות כספית לעירייה למרות שסוכמו  הליקוי :    10ה.

(לדוגמא : הפעלת מתנדב מספר שעות ביום, או מינוי נבחר ציבור ליו"ר הסניף העירוני לקידום 

 ענייני האגודה), לא פעלה העירייה ליישומם.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

שהועלו לשיפור פעילות הסניף (ללא עלות נוסת לעירייה), מומלץ לבחון את הסיכומים השונים 

 ולקבוע את הרלוונטיות שלהם בהתאם לתוכנית העבודה שהומלץ שתבנה).

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  : 2018ות תיקון הליקויים משנת התייחסות צו

  למעקב. – ההצעות השונות ייבחנו על ידי מנהלת סניף את"ד לאור הצרכים העירוניים

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  .2016ללא שינוי משנת , 2018נכון לשנת   לא נקבע  לא נקבע

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

אופן הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את 

     או ההכלה של הליקוי.
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  :   2018תגובת המבוקר בשנת 

 מתנדב ונבחר ציבור הם רעיונות מבורכים.

  

  

  

  
  

בפועל מתקיים שיתוף מידע חלקי בלבד בנושא בעיות תחזוקת הבניינים והגינון, הליקוי :  11ה.

לבין סניף האגודה. בכך מאבדת  106בין מחלקות האחזקה, ההנדסה, הגינון, התברואה ומוקד 

 העירייה אפיק תקשורת ישיר עם ועדי הבניינים ככל שקיימים, דבר שיכול לקדם פתרון בעיות.  

  

  :  הביקורת לתיקון הליקויהמלצת 

מומלץ לקיים מנגנון להעברת ידע בין המחלקות השונות לבין הסניף, על מנת לקיים אפיק תקשורת 

 ישיר עם דרי הבניינים, ככל שעולות בעיות בנושא אחזקה, גינון, תברואה וכד'. 

  

    לתגובה): 6תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ה.

  בלת. הנושא ייבדק וייבחנו דרכים לשיפור הממשקים בין המחלקות. ההמלצה מקו

  

  : 2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

מנהלת סניף את"ד החלה בקשר יזום עם מח' גינון. בנוסף, נושא הממשקים והשיתוף  -למעקב  

  .פעולה עם וועדי הבתים יטופל במסגרת הסדר הגינון החדש

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  .2016ללא שינוי משנת , 2018נכון לשנת   לא נקבע  לא נקבע

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

     או ההכלה של הליקוי.

  

  

  

  

  

למרות שנראות וטיפוח סביבת המגורים היא חלק ממטרות האגודה לתרבות הליקוי :  12ה.

הדיור, ולמרות שמנהלת סניף האת"ד בעירייה מתמחה בעבודה מול נציגי ודיירי הבתים 

המשותפים בנושאים שונים, סניף האת"ד לא פועל מול הדיירים בנושא הסדר הגינון העירוני,  
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ים מתקשה לפעול מולם על מנת להגיע לפתרונות, מחלקת הגינון שנדרשת לעמוד מול הדייר

 והעיסוק בנושא יוצרת עומס על המחלקה.

 תגובת המבוקר : את"ד מעמידה לרשות חבריה ייעוץ חינמי בעניין גינון .

 התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא.

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ להגדיר כי סניף האת"ד העירוני יעסוק בפניות דיירים גם בנושא הסדר הגינון, וככל הנדרש 

  יקיים גישור ויבנה הסכמות בין דיירי הבניין, דבר שהוא אחד מתחומי ההתמחות של הסניף. 

  

    לתגובה) : 7תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ה.

ר הגינון, והיא נקודת הקשר בין התושב והעירייה בהקשר האמור. לא מחלקת הגינון מטפלת בהסד

  ניתן ולא רצוי לפצל את הנושא בין מספר מחלקות בתוך העירייה. 

  

  : 2018התייחסות צוות תיקון הליקויים משנת 

מנהלת סניף את"ד החלה בקשר יזום עם מח' גינון. בנוסף, נושא הממשקים והשיתוף  -למעקב  

  .די הבתים יטופל במסגרת הסדר הגינון החדשפעולה עם ווע

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  .2016ללא שינוי משנת , 2018נכון לשנת   לא נקבע  לא נקבע

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

אופן הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את 

     או ההכלה של הליקוי.

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

 נושא הסדר גינון נמצא על סדר היום יחד עם ראש העיר המנסה לפעול ולמצוא פתרונות.
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בחינת התמודדות העירייה וסניף האגודה עם בעיות של בניינים  – 2מטרת ביקורת מספר 

  שנה. 40משותפים בני מעל 

  
  

למרות שלמנהלת סניף האת"ד יש את מירב הנתונים וידע המקצועי לגבי הבניינים הליקוי :    13ה.

גבוה יותר, הנהלת העירייה לא התייעצה  מוצלח בהם הסיכוי לקיים פרויקט שיקום שכונות

 איתה כלל בבחירת המתחם לפרויקט. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לשתף את מנהלת סניף האת"ד בכל הנושאים הקשורים לשיקום השכונות, גם בשלבי 

ההחלטה על המיקום בעל הסיכוי הגבוה ביותר להצלחה וגם בשלבי הפרויקט עצמו בהתנהלות 

  מול התושבים הפעילים.

  

    לתגובה): 8תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ה.

  ורך בקבלת ההחלטות.צהתייעצות עם את"ד תתבצע בהתאם ל

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא רלוונטי  לא רלוונטי

  

  הפסקת מעקב. –ליקוי חד פעמי 

  

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

  

  

למרות קיום מספר יוזמות לאורך השנים של משרדי ממשלה בנושא שיפוץ מבנים, הליקוי :    14ה.

העירייה לא פעלה למימוש המיזמים, ומנהלת סניף האת"ד העירוני לא שותפה ברוב הישיבות 

 בנושאים אלה, ככל שהתקיימו. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

משותפים, על מנת לבדוק היתכנות עירונית,   מומלץ לבחון את היוזמות השונות בנושא שיפוץ מבנים

עידוד שיפוץ מבנים ישנים יקטין את הסיכון בהתמודדות העירייה והתושבים עם הבעיות של 

  שנה ומעלה.   40תשתיות ומבנים בני 

  

    לתגובה): 9תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ה.

  שכונת אבישור בו את"ד שותפים לכל המהלכים.הנושא מטופל, וראה לדוגמא פרויקט 
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  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא רלוונטי  לא רלוונטי

  

  הפסקת מעקב. –ליקוי חד פעמי 

  

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

  

  

בערד (לאור  38תוכנית תמ"א  בהפעלתיזמים ללאור חוסר ההיתכנות הכלכלית הליקוי :  15ה.

מחירי הדירות הנמוכים, ואי מחסור בשטחים לבנייה), לא פעלה העירייה לעניין את נציגי 

הבתים באפשרות לחיזוק המבנים בעצמם, מנהלת סניף האת"ד העירוני לא שותפה ברוב 

הדיונים בנושא, בכך לא נוצל אמצעי תקשורת ישיר מול הנציגים והתושבים ולו לשם הגברת 

 מודעות הדיירים לסכנה. 

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ ליזום הפצת ידע בנושא מוכנות לרעידות אדמה באמצעות סניף האת"ד לנציגי הדיירים.   

 .38כולל נושא חיזוק המבנים על פי תמ"א 

  

    לתגובה): 10תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ה.

  ההערה תבחן ותובא לדיון בהנהלת העיר.

  

  : 2018תייחסות צוות תיקון הליקויים משנת ה

  .הנושא ייבחן על ידי מנכ"ל העירייה -למעקב  

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  .2016ללא שינוי משנת , 2018נכון לשנת   לא נקבע  לא נקבע

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

אופן הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את 

     או ההכלה של הליקוי.

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 
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 הבניינים בערד במצב קשה מבורך תוכנית לחיזוק מבנים.
  

  

  

  

מנהלת סניף האת"ד לא עודכנה בסיכון של הפסקת אספקת הגז הטבעי לתושבי הליקוי :  16ה.

 הסיכון היה מתקיים.ערד, מכאן לא יכלה לספק לתושבים כל הצעה לפתרון באם 

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבנות תוכנית פעולה במקרה של הפסקת אספקת הגז הטבעי לשכונות בבנייה רוויה, גם 

  למקרה בו יפגעו הצינורות בתרחיש רעידת אדמה. 

  

    לתגובה): 11תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ה.

ית לכל מה שקשור בנושא אספקת הגז. לנושא אספקטים בטיחותיים העירייה אינה אחרא

ותפעוליים מקצועיים בדרגה ראשונה, והקשר הוא חד ערכי בין חברת הגז והתושבים. חברת הגז 

. כמו כן, לרשות הגז ישנו פרוטוקול פעולה מוסדר במקרים של 106נערכת במידת הצורך במוקד 

  פגיעה באספקת הגז לעיר. 

  

  : 2018צוות תיקון הליקויים משנת  התייחסות

נושא אספקת הגז  מעצם היותו משיק לסוגיה בטיחותית עמוקה, מטופל אך ורק על  -סיום טיפול 

ידי הגורמים המורשים ורק הם מעבירים את המידע הרלוונטי לציבור, אם באופן בלתי אמצעי ואם 

  .. לסניף את"ד אין נגיעה לנושא106באמצעות מוקד 

  

  :  2018תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

 /לא תוקן 

  הפסקת מעקב

  לא רלוונטי

  

  לא רלוונטי

  

  הפסקת מעקב. –ליקוי חד פעמי 

  

  

  הפסקת מעקב

  

  

    : 2018תגובת המבוקר בשנת 

 ובטיחות אין צורך כי אשתתף בישיבות הערכות לרעידות אדמה.בהמלצת מנהל ביטחון 
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 סקר הבטחת איכות חיצוני לפעילות הביקורת בעירייה  4.2.6

  

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 15סיכום מתוך 

  ).40%ליקויים ( 6תוקנו 

  ).40%ליקויים ( 6לא תוקנו 

  ).20%ליקויים  ( 3והופסק מעקב אחר 

  

  

 המלצות הסקר למבקר העירייה

  

  : המלצה לביצועה 1ו.

מדוח  לפרסם את הסעיפים הרלוונטיים בפקודת העיריות בנושאי הביקורת, כחלק

 הביקורת השנתי.

  

  :  2018סטטוס הטיפול בהמלצה בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

הפסקת  /לא תוקן 

  מעקב

מבקר 

  העירייה

  

 2016בוצע החל מדוח מבקר העירייה לשנת    2016דוח 

המקור החוקי לעבודת המבקר,  –פרק ט  –

  מעמדו ואופן פעולתו.

  

  
  
  
  

  

   : המלצה לביצועה 2ו.

 להנהיג תוכנית הבטחת איכות פנימית מתמשכת.

  :  2018סטטוס הטיפול בהמלצה בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

הפסקת  /לא תוקן 

  מעקב
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מבקר 

  העירייה

  

  מבוצע בשוטף.  2016שנת 

  

  
  
  
  

  

  : המלצה לביצועה 3ו.

  לערוך מדיניות כתובה ונהלי עבודה בתחום הביקורת.
  

  :  2018סטטוס הטיפול בהמלצה בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

הפסקת  /לא תוקן 

  מעקב

מבקר 

  העירייה

  

לאישור  בהמתנה זה מספר חודשיםבוצע ,   לא נקבע

  ההנהלה לפרסום. 

  
  

  

  
  
  
  

  : המלצה לביצועה 4ו.

  להכין תוכנית ביקורת מפורטת בכתב לכל מטלת ביקורת.
  

  :  2018סטטוס הטיפול בהמלצה בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

הפסקת  /לא תוקן 

  מעקב

  

מבקר 

  העירייה

  

  

  לא נקבע

  

  מבוצע בשוטף.

  

  
  : המלצה לביצועה 5ו.

  היקף הביקורת. –להוסיף בדוחות הביקורת סעיף נפרד בנושא 
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  :  2018סטטוס הטיפול בהמלצה בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

הפסקת  /לא תוקן 

  מעקב

מבקר 

  העירייה

  

 2016לשנת  בוצע החל מדוח מבקר העירייה    2016דוח 

  לכל נושא ביקורת.  3, פרק מספר 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 המלצות הסקר להנהלת העירייה

  
  

  : המלצה לביצועה 6ו.

  מומלץ להקפיד לכנס את הוועדה לענייני ביקורת כנדרש בחוק.

  

  :  2018סטטוס הטיפול בהמלצה בשנת 

ראה פרק קודם מעקב  ., הוצאת מכתבים וריענון לא הביאו ליישום ההמלצה בפועללא מתקיים

  לא תוקן.אחר תיקון ליקויים בנושא ביקורת התנהלות ואפקטיביות הוועדה לענייני ביקורת. מכאן,  

  

  : 2018התייחסות צוות תיקון הליקויים לשנת 

נסות וועדות, אך עדיין יש וועדות שלא התכנסו כלל או שלא התכנסו כנדרש, חל שיפור בהתכ

למרות פניות לשכת מנכ"ל. לאור הרגישות בתקופת הבחירות, הנושא יטופל החל ממועצת העיר 

  למעקב. – הבאה שתיבחר

  
  
  

  : המלצה לביצועה 7ו.

  המועצה שלא מן המניין.מומלץ לנהל דיון מעמיק בדוח מבקר העירייה במסגרת ישיבת 
  

  :  2018סטטוס הטיפול בהמלצה בשנת 
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, כינוס ישיבה אינה מהות הליקוי אלא דיון מעמיק בדוח המבקר, בפועל לא התקיים לא מתקיים

ראה פרק קודם מעקב אחר תיקון ליקויים בנושא ביקורת התנהלות ואפקטיביות  .דיון כאמור

  .לא תוקןהוועדה לענייני ביקורת. מכאן, 

  
  : 2018התייחסות צוות תיקון הליקויים לשנת 

ישיבת מליאה שלא מן המניין  -2017ההערה הוטמעה עבור דו"ח המבקר לשנת  -סיום טיפול 

  ן בדו"ח.  לדיו 17/10/17התקיימה בתאריך 

  
  
  

  : המלצה לביצועה 8ו.

מומלץ להגדיל את פוטנציאל הביקורת על ידי הגדלה הדרגתית של תקציב מבקר 

העירייה, כך שיוכל לממן שני נושאי ביקורת, באמצעות רכישת שירותי ביקורת מגופים 

  חיצוניים.

  

  :  2018סטטוס הטיפול בהמלצה בשנת 

, בפועל לא בסדר העדיפויות של הנהלת העירייה כמתבטא 2018בשנת   לא מתקיים  -הפסקת מעקב  

. מכאן, 2019אושר תקציב בהתאם לתקנות בנושא שתחולתן יוני  2019בשנת  .מהתקצוב בפועל

  הפסקת מעקב.

  
  

  : 2018התייחסות צוות תיקון הליקויים לשנת 

  .התקציב המאושר תואם לצרכים וליכולת העירייה -סיום טיפול 
  
  
  

  : המלצה לביצועה 9ו.

מומלץ לבחון אפשרות לניגוד עניינים של חברי וועדת הביקורת המשמשים כיו"ר ועדות 

  נוספות בעירייה.

  

  :  2018סטטוס הטיפול בהמלצה בשנת 

, בפועל לא בוצע דבר, ללא קשר לעת מינוי חברי הוועדה, יש לתת את הדעת למקרים לא מתקיים

הקיימים בפועל של חברי הועדה לענייני ביקורת שהם גם חברים בוועדות אחרות. ראה פרק קודם 

מעקב אחר תיקון ליקויים בנושא ביקורת התנהלות ואפקטיביות הוועדה לענייני ביקורת. מכאן, 

  .לא תוקן

  
  : 2018חסות צוות תיקון הליקויים לשנת התיי

  .יש להעלות נושא זה בעת בחינת מינוי חבר וועדת ביקורת -סיום טיפול 
  
  

  : המלצה לביצועה 10ו.
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מומלץ להנחות את מנכ"ל העירייה לקיים ישיבות צוות תיקון ליקויים אפקטיביות 

  בהתאם לתפקיד הצוות בפקודה.

  

  :  2018סטטוס הטיפול בהמלצה בשנת 

מהליקויים של  70%לא טופלו  2017, במבחן התוצאה על פי דוח מבקר העירייה לשנת לא מתקיים

  .לא תוקןמכאן,  .2015מהליקויים של דוח המבקר לשנת  80%-, ו 2014דוח מבקר העירייה לשנת 

  
  : 2018התייחסות צוות תיקון הליקויים לשנת 

  .2018אש העיר העביר הנחייה למנכ"ל, ונקבעו מפגשים לשנת ר -סיום טיפול 
  
  
  

  : המלצה לביצועה 11ו.

  מומלץ לבחון הנהגת תהליכי ניהול סיכונים בעירייה.

  

  :  2018סטטוס הטיפול בהמלצה בשנת 

, לפי החלטת צוות תיקון הליקויים הנושא חשוב, אך אינו בסדר העדיפות העירוני לאור לא מתקיים

  הפסקת מעקב.המשאבים המוגבלים. מכאן, 

  

  
  : 2018התייחסות צוות תיקון הליקויים לשנת 

   .הנושא חשוב, אך אינו בסדר העדיפות העירוני לאור המשאבים המוגבלים -סיום טיפול 

  

  

  

  : לביצועהמלצה ה 12ו.

  מומלץ לדאוג שהמבקר יהיה מעודכן באופן שוטף בשינויים ועדכונים שחלים בעירייה.
  

  :  2018סטטוס הטיפול בהמלצה בשנת 

פי צוות תיקון הליקויים המנכ"ל מעדכן ככל האפשר את מבקר העירייה בפעולותיו, והמבקר ל

מכאן,  .סיום טיפול –מוזמן להשתתף בכל ישיבה ולשמוע ממקור ראשון, וכך נעשה פעמים רבות 

  הפסקת מעקב.

  

  
  
  
  

  : המלצה לביצועה 13ו.

את פעילות הוועדה לענייני  יםמומלץ לערוך נהלים בתחום הטיפול בביקורות, אשר כולל

  ביקורת ואת פעילות צוות תיקון הליקויים.
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  :  2018סטטוס הטיפול בהמלצה בשנת 

  .לא תוקןמכאן,  לא מתקיים.

  

  : 2018התייחסות צוות תיקון הליקויים לשנת 

  .יועלה לאישור עם נוהל אב נהלים ונהלים נוספים -הנוהל נכתב

  
  

  

  : המלצה לביצועה 14ו.

מומלץ לפרסם את הסעיפים הרלוונטיים בפקודת העיריות המתייחסים לביקורת, 

  באתר האינטרנט של העירייה.

  

  :  2018סטטוס הטיפול בהמלצה בשנת 

  . תוקן סיום טיפול. מכאן, -על פי צוות תיקון הליקויים פקודת העיריות מפורסמת באתר העירייה  

  
  
  

  
  

   : המלצה לביצועה 15ו.

 מומלץ למסד את נושא ההסכמים מול נותני שירות חיצוניים, כולל בתחום הביקורת.

  

  :  2018סטטוס הטיפול בהמלצה בשנת 

העירייה החלה לקדם הסכמי מסגרת  2017ליקויים נכון לדצמבר , לפי צוות תיקון לא מתקיים

  .לא תוקןמכאן,  .כדוגמת קבלן תשתיות, קבלן שיפוצים והסעות

  
  : 2018התייחסות צוות תיקון הליקויים לשנת 

  . העירייה החלה לקדם הסכמי מסגרת כדוגמת קבלן תשתיות, קבלן שיפוצים והסעות -למעקב  
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 ביקורת בנושא  - 10 פרק
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  מעקב ליקויים שנים קודמות

  , מגדירות בין השאר:1974-ד"התשל), העירייה מבקר וחשבון דין( העיריות תקנות

  

    וחשבון דין הגשת תאריך . 1

 וחשבון דין, שנה בכל באוגוסט מהאחד יאוחר לא, העירייה לראש יגיש העירייה מבקר

 .  שערך הביקורת ממצאי על תאריך לאותו שקדמה הכספים לשנת המתייחס

  

    וחשבון דין תוכן . 2

  .  הליקויים את בו ויפרט, הביקורת בשטח פעולותיו את המבקר יסכם וחשבון בדין

  

   המלצות . 3

  . בעתיד ולמניעתם הליקויים לתיקון המלצותיו את וחשבון בדין יביא המבקר

 

   מעקב רשימת . 4

 וחשבונות בדינים הביקורת ממצאי של התיקון אחרי המעקב את יפרט וחשבון הדין

 של סמכויותיו בתחום שהם בנושאים המדינה מבקר של הביקורת ממצאי ושל קודמים

  .תוקן הצביעו שעליו הליקוי אם יציין והוא, העירייה מבקר

  

  .2010-2015המעקב בפרק זה  מתייחס לדוחות המבקר לשנים 

הוצגה סקירה מפורטת של מעקב אחר הטיפול בליקויים  2014בדוח מבקר העירייה לשנת  . 1

 . 2010-2011של דוח מבקר העירייה לשנים 

הוצגה סקירה מפורטת של מעקב אחר הטיפול בליקויים  2015בדוח מבקר העירייה לשנת  . 2

 .2012של דוח מבקר העירייה לשנת 

רה מפורטת של מעקב אחר הטיפול בליקויים הוצגה סקי 2016בדוח מבקר העירייה לשנת  . 3

 .2013של דוח מבקר העירייה לשנת 

הוצגה סקירה מפורטת של מעקב אחר הטיפול בליקויים  2017בדוח מבקר העירייה לשנת  . 4

 .2014-2015לגבי דוחות מבקר העירייה לשנים 

ירייה בדוח זה קיימת סקירה מפורטת של מעקב אחר הטיפול בליקויים לגבי דוח מבקר הע . 5

 (ראה פרק קודם).– 2016לשנת 

 

של המעקב אחר הליקויים, שנמצא בבדיקות המפורטות בשנים שעברו  2018להלן עדכון נכון לשנת  

  כי לא תוקנו.
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  הביקורת חילקה את הטיפול בליקויים לארבע קטגוריות : 

שאושרה במועצת ליקוי שתוקן או בהתאם לתגובת ראש העירייה לדוח הביקורת (התגובה   . 1

 העיר), או באופן אחר.

ליקוי שתוקן חלקית, משמע בוצעו פעולות תיקון שלא הביאו לתיקון מלא של הליקוי או  . 2

 לנטרול הסיכון עליו הצביע. 

 משמע שהמבוקר ממשיך לפעול ללא שינוי לאחר דוח הביקורת.  –ליקוי שלא תוקן  . 3

  הפסקת מעקב אחר תיקון הליקוי וזאת במספר מקרים : . 4

 החלטת צוות תיקון הליקויים העירוני להכיל את הליקוי (לא לטפל בו).  .א

 ליקוי שהפך לא רלוונטי (לדוגמא ליקוי המתייחס לתוכנה שהשימוש בה הופסק).   .ב

 טעות אנוש).מקרה נקודתי או ליקוי חד פעמי שלא סביר שיחזור על עצמו (כגון   .ג

  זה (לדוגמא רישוי עסקים).ליקוי בנושא ביקורת לגביו בוצעה ביקורת חדשה בדוח   .ד

    

  

  

  2010-2015טבלה מסכמת מעקב אחר תיקון ליקויים דוח מבקר העירייה לשנים 

  

  

  

  נושא הביקורת

  

  

סך 

ליקויים 

  שתוקנו

  

  

סך ליקויים 

  שתוקנו חלקית

  

  

סך ליקויים 

  שלא תוקנו

  

סך 

ליקויים 

בהם 

הופסק 

  המעקב

  

  

סה"כ 

  ליקויים

  388  62  227  59  40  כלל הנושאים

באחוז מכלל הליקויים 

  סה"כ) 388(

10%  15%  59%  16%  100%  

באחוז רק מהליקויים 

  סה"כ)  326הרלוונטיים (

12%  18%  70%  ---  100%  

  

  

  

להלן פרוט סטטוס הליקויים בחלוקה לפי דוחות מבקר העירייה  בפרוט לפי נושאי הביקורת בכל 

  דוח :
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  טבלה מסכמת לפי נושאי הביקורת, מעקב אחר תיקון ליקויים 

  2010-2011דוח מבקר העירייה לשנים 

  

  

מכאן הופסק המעקב , 2010-2011התקיימה ביקורת על חלק מנושאי הדוח של שנים  2018בשנת 

  :  , מאחר ואלה נבדקו בביקורת הנוכחית, הנושאים הם2018בשנת הנושאים שבוקרו אחר 

 עסקים.רישוי  . 1

 יחידת הווטרינריה. . 2

 ממשק תהליכי עבודה מחלקות הנדסה, ביצוע, אחזקה. . 3

  

  

  

  נושא הביקורת

  

סך 

ליקויים 

  שתוקנו

  

סך 

ליקויים 

שתוקנו 

  חלקית

  

סך 

ליקויים 

שלא 

  תוקנו

  

סך ליקויים 

בהם הופסק 

  המעקב

  

סה"כ 

  ליקויים

  1  1  ---  ---  ---  רישוי עסקים

  2  2  ---  ---  ---  יחידת הוטרנריה

 –הקצאת מבנה עירייה 

  בית כנסת מרכזי

---  2  1  ---  3  

 –הקצאת מבנה עירייה 

  מועדון קהילתי

---  ---  1  ---  1  

ממשק תהליכי עבודה 

מחלקות הנדסה, ביצוע, 

  אחזקה

---  ---  ---  3  3  

  10  6  2  2  ---  סה"כ ליקויים

באחוז מכלל הליקויים 

  סה"כ) 10(

---  20%  20%  60%  100%  

מהליקויים באחוז רק 

  סה"כ) 4הרלוונטיים (

---  50%  50%  ---  100%  
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  טבלה מסכמת לפי נושאי הביקורת, מעקב אחר תיקון ליקויים 

  2012דוח מבקר העירייה לשנת 
  

מכאן הופסק המעקב אחר הליקויים ,  פרויקט של מחלקת הביצועהתקיימה ביקורת על    2018בשנת  

  הביצוע, וכן שני ליקויים בנושא ביקורת חכ"ל קאנטרי.של הביקורת בנושא מחלקת 

  

  

  נושא הביקורת

סך 

ליקוייה

ם 

  שתוקנו

סך 

ליקויים ה

שתוקנו 

  חלקית

סך 

ליקויים ה

שלא 

  תוקנו

סך 

ליקויים ה

בהם 

הופסק 

  המעקב

סה"כ 

  ליקויים

 8 4 2  2  ---  מערך החייבים  -גזברות 

 –מחלקת רווחה 

התחשבנות מול משרד 

  הרווחה

1  1  1  3 6 

   –מחלקת ביצוע 

תקציבים בלתי רגילים 

  מההיבט ההנדסי

---  ---  --- 7 7 

תמיכה במוסדות ספורט 

העמותה לקידום -

  הספורט בערד 

1  1  4  2  8  

גביית  –מתנ"ס ערד 

  כספים 

---  4  1  ---  5  

תפוח  –מחלקת חינוך 

  פיס

---  ---  2  2  4  

 –החברה הכלכלית לערד 

  ניהול הקאנטרי העירוני 

1  ---  ---  5  6  

החברה הכלכלית לערד 

  מחלקת התיירות –

2  ---  2  4  8  

  52  27  12  8  5  סה"כ ליקויים

באחוז מכלל הליקויים 

  סה"כ) 52(

10%  15%  23%  52%  100%  

באחוז רק מהליקויים 

  סה"כ)  25הרלוונטיים (

20%  32%  48%  ---  100%  
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  טבלה מסכמת לפי נושאי הביקורת,  מעקב אחר תיקון ליקויים 
  2013דוח מבקר העירייה לשנת 

  
מכאן הופסק המעקב אחר הליקויים ,  פרויקט של מחלקת הביצועהתקיימה ביקורת על    2018בשנת  

  של הביקורת בנושא מחלקת הביצוע (למעט ליקוי בנושא מכרז זוטא).

  

  

  נושא הביקורת

סך 

ליקוייה

ם 

  שתוקנו

סך 

ליקוייה

ם 

שתוקנו 

  חלקית

סך 

ליקויים ה

שלא 

  תוקנו

סך 

ליקויים ה

בהם 

הופסק 

  המעקב

  סה"כ ליקויים

ניהול נכסי המקרקעין של 

  העירייה

1  ---  5  1  7  

התנהלות  -מחלקת ביצוע

  וניהול פרויקטים

---  ---  ---  10  10  

 –מחלקת משאבי אנוש 

קליטת עובדים ותקציב 

  השתלמויות

1  1  5  3  10  

היחידה לאיכות הסביבה 

  התנהלות ופעילות.  –

1  ---  2  3  6  

ניהול  –מחלקת תברואה 

  השוק העירוני.

1  3  1  3  8  

  –גזברות ומחלקת רכב 

רכבי ליסינג לעובדים 

  סטטוטוריים. 

---  ---  1  ---  1  

 –תמיכה במוסדות ספורט  

העמותה לקידום הכדורגל 

  בערד

1  ---  ---  ---  1  

  43  20  14  4  5  סה"כ ליקויים

 43באחוז מכלל הליקויים (

  סה"כ)

  

12%  

  

9%  

  

33%  

  

46%  

  

100%  

באחוז רק מהליקויים 

  סה"כ) 23הרלוונטיים (

  

22%  

  

17%  

  

61%  

  

----  

  

100%  
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  טבלה מסכמת לפי נושאי הביקורת,  מעקב אחר תיקון ליקויים 
  2014דוח מבקר העירייה לשנת 

  
  

  

  נושא הביקורת

סך 

ליקוייה

ם 

  שתוקנו

סך 

ליקוייה

ם 

שתוקנו 

  חלקית

סך 

ליקויים ה

שלא 

  תוקנו

סך 

ליקויים ה

בהם 

הופסק 

  המעקב

  סה"כ ליקויים

מחלקת אחזקת מבנים 

התנהלות  –ותשתיות 

  שוטפת. 

4  3  9  ---  16  

 –מחלקת גנים ונוף 

  התנהלות שוטפת.

---  2  10  ----  12  

יישום חוק שוויון לאנשים 

  הנגשה. -עם מוגבלות 

1  1  9  ---  11  

איומים  –מחלקת מחשוב 

  בסייבר ואבטחת מידע.

---  2  ---  ---  2  

 –לשכת ראש העירייה 

  התנהלות שוטפת.

---  ---  6  ---  6  

 – 106מוקד עירוני 

  התנהלות שוטפת.

3  4  28  1  36  

בטיחות וגהות בעבודה  

בעירייה ובטיחות מוסדות 

  חינוך.

3  6  7  ---  16  

  – הסברה ודוברות 

  התנהלות שוטפת.

4  4  8  ---  16  

תפקוד צוות תיקון 

  ליקויים

---  1  4  ---  5  

  120  1  81  23  15  סה"כ ליקויים

באחוז מכלל הליקויים 

  סה"כ) 120(

  

13%  

  

19%  

  

67%  

  

1%  

  

100%  

באחוז רק מהליקויים 

  סה"כ) 119הרלוונטיים (

  

13%  

  

19%  

  

68%  

  

----  

  

100%  
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  טבלה מסכמת לפי נושאי הביקורת,  מעקב אחר תיקון ליקויים 
  2015דוח מבקר העירייה לשנת 

  
  

  

  נושא הביקורת

סך 

ליקוייה

ם 

  שתוקנו

סך 

ליקוייה

ם 

שתוקנו 

  חלקית

סך 

ליקויים ה

שלא 

  תוקנו

סך 

ליקויים ה

בהם 

הופסק 

  המעקב

  סה"כ ליקויים

השוואת  –גזברות 

תקציבים בין רשויות 

דומות, ותוכנית 

  .2014ההתייעלות משנת 

2  ---  2  5  9  

רכש  - גזברות

  ולוגיסטיקה.

1  7  32  1  41  

שוטף  –מחלקת ביטחון 

  והיערכות לשעת חירום.

6  6  19  1  32  

מענה  –מחלקת מחשוב 

לכשלים במערכות 

  המידע.

1  ---  7  ---  8  

בדיקת  –מחלקת  מחשוב 

  חשד לדליפת מסמך.

---  ---  10  ---  10  

מחלקות חינוך ומשאבי 

ארכיון העירייה,  –אנוש 

הספרייה ומרכז 

  התקשורת העירוני.

5  7  41  ---  53  

שוטף  –מחלקת אירועים 

  ופסטיבל ערד.

---  2  7  1  10  

  163  8  118  22  15  סה"כ ליקויים

באחוז מכלל הליקויים 

  סה"כ) 163(

  

9%  

  

14%  

  

72%  

  

5%  

  

100%  

באחוז רק מהליקויים 

  סה"כ) 155הרלוונטיים (

  

10%  

  

14%  

  

76%  

  

----  

  

100%  
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, כולל 2017נכון לשנת  תוקנו חלקית/שטרם תוקנו 2010-2015טבלה של ממצאי הביקורת לשנים 

   2018מעקב סטטוס הליקויים נכון לבדיקת הביקורת במהלך שנת 

  

  
  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

1  

)2(  

  

לא קיים ממשק בין מחלקת 

ההנדסה לגבי השתתפות 

נציג מחלקת רישוי עסקים 

עדות בניין ערים לבין ובו

מחלקת הרישוי בעירייה 

(כיום, באופן גורף ללא צורך 

מוזמן מנהל מחלקת 

התברואה והפיקוח לכל 

הישיבות של הוועדה, כאשר 

אינן נוגעות לנושא ברובן 

  רישוי עסקים).

מחלקת 
  הנדסה

  
מזכירת 
הועדה 
לתכנון 

 ובניה

מחלקת 

  התברואה

רישוי 
 עסקים

2011   
  
  
  
  

  הפסקת מעקב
  

(לאור ביצוע 
ביקורת חוזרת 
 בנושא בדוח זה).

2  

)5(  

להערכת הווטרינרית, קצב 

סירוס החתולים לא יפתור 

את בעיית חתולי הרחוב 

  העירייה.בתחומי 

מחלקת 
 תברואה

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה 

  הפסקת מעקב 2011
  

(לאור ביצוע 
ביקורת חוזרת 
 בנושא בדוח זה).

3  

)6(  

בניגוד לתקנות בתקנות צער 

בעלי חיים (הגנה על בעלי 

חיים)(החזקה שלא לצרכים 

, 2009 –חקלאיים), תשס"ט 

לא נבנה מקום לטיפול בבעלי 

  החיים במתקן.

צוות 
תיקון 
 ליקויים

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה 

2011   
  הפסקת מעקב

  
(לאור ביצוע 

ביקורת חוזרת 
 בנושא בדוח זה).

4  

)8(  

לרוב בתי הכנסת בעיר להם 

ניתנה הקצאה לא קיימים 

אישורים של ניהול תקין 

ברשות העירייה.  בין השאר 

מאחר ואין חוזים חתומים 

  .2010מולם משנת 

  

ועדת 
 הקצאות

הקצאת 
מבנה 
 –עירייה 

בית כנסת 
מרכזי 
 אשכנזי

2011 
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

תוקן/תוקן הממצא שלא 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

5  

)9(  

העירייה לא מבצעת פיקוח 

על פעילות העמותה ואינה 

בוחנת האם עומדת בתנאים 

  .להקצאה

אחראית 
 נכסים

הקצאת 
מבנה 
 –עירייה 

בית כנסת 
מרכזי 
 אשכנזי

2011 

 

6  

)10(  

העירייה לא מבצעת ביקור 

לפחות אחת לשנה כנדרש 

בנוהל. לא קיימים טפסים על 

  ביקור כאמור.

אחראית 
 נכסים

הקצאת 
מבנה 
 –עירייה 

בית כנסת 
מרכזי 
 אשכנזי

2011 

 
7  

)11(  

לכאורה חוזה הקצאת נכס 

אינו חוקי  10ברחוב חרוב 

וקיים חשש לעבירות לכאורה 

של המעורבים בדבר ניסוח 

  וחתימת החוזה.

הנהלת 
 העירייה

הקצאת 
מבנה 
 -עירייה

מועדון 
קהילתי 
ברחוב 

 10חרוב 

2011 

 

8  

)12(  

חוסר שיתוף הפעולה בין 

המחלקות השונות מביא 

להוצאות שיכלו להיחסך 

לעירייה במידה והיה קיים 

 –שיתוף פעולה ועדכון הדדי 

לדוגמא טיפול בנפרד במבנה 

שירותים בבית ספר, אשר 

היה ניתן לעשות בשיפוץ 

אחד, או אי העברת תשתיות 

  מחשוב בפיתוח סביבתי.

הנהלת 
 העירייה

ממשק 
תהליכי 

דה עבו
מחלקות 
הנדסה, 
ביצוע, 
 אחזקה

2011   
  
  
  
  
  

  הפסקת מעקב
  

(לאור ביצוע 
ביקורת חוזרת 
 בנושא בדוח זה).

9  

)13(  

צורת העבודה כיום אינה 

מקיימת הפרדת תפקידים 

נאותה, דבר שיכול להביא 

להסתרת טעויות במקרה 

הטוב ולמעילות במקרה 

מחלקה אחת  –הגרוע 

מתכננת, מפקחת ומאשרת 

את קבלת העבודה (קיים גם 

הנהלת 
 העירייה

ממשק 
תהליכי 
עבודה 

מחלקות 
הנדסה, 
ביצוע, 
 אחזקה

2011   
  הפסקת מעקב

  
(לאור ביצוע 

ביקורת חוזרת 
 בנושא בדוח זה).
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במחלקת אחזקה גם 

במחלקת ביצוע וגם במחלקת 

  גנים ונוף).

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

10  

)14(  

למרות הוראת המנכ"ל 

לקיום ישיבות משותפות 

בתחילת כל פרויקט, וידוע 

כל המחלקות הרלוונטיות, 

זאת בעקבות המלצת 

הביקורת. ההוראה אינה 

מתקיימת בפועל, גם 

בפעמים שהתקיימה לא 

הגיעו מנהלי המחלקות 

מוכנים, התוצאה עוד 

התנהלות לא ראויה (לדוגמא 

  פרויקט הסקייטפרק).

הנהלתה 
 העירייה

ממשק 
תהליכי 
עבודה 

מחלקות 
הנדסה, 
ביצוע, 
 אחזקה

2011   
  
  
  
  
  

  הפסקת מעקב
  

(לאור ביצוע 
ביקורת חוזרת 
 בנושא בדוח זה).

11  

)15(  

אין מערך נהלים כתובים 

  למחלקת הגביה בעירייה.

  

מערך  גזברות
הגביה 

והטיפול 
 בחייבים

2012 

 
12  

)16(  

אין כל ניטור או בקרה לזיהוי 

מקרים בהם עובדי המחלקה 

מטפלים בחשבונות 

הקרובים אליהם (קיים 

  איסור בעל פה בנושא).

מערך  גזברות
הגביה 

והטיפול 
 בחייבים

2012   
  הפסקת מעקב

  
בהתאם (

להחלטת צוות 
 .)תיקון ליקויים

13  

)17(  

קיימות דעות שונות בעירייה 

בנושא ההליך המיטבי 

לאכיפת חובות (מנהלי או 

באמצעות מערכת בתי 

המשפט). לא בוצע הליך 

מקיף אשר בדק את ההליך 

  המיטבי לעירייה.

מערך  גזברות
הגביה 

והטיפול 
 בחייבים

2012   
  הפסקת מעקב

  
בהתאם (

להחלטת צוות 
 .)תיקון ליקויים
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

14  

)18(  

מחלקת הגביה אינה עורכת 

דוחות ניטור ובקרה להסבר 

ההנחות. כך חריגים בנושא 

לדוגמא בניגוד להיגיון 

= הנחה  122בהנחה מספר 

עקב אי כושר , נמצא כי 

הייתה ירידה במספר 

תושבים,  71הזכאים בסך 

  בעוד שסך ההנחה בכסף עלה.

מערך  גזברות
הגביה 

והטיפול 
 בחייבים

2012 

 

15  

)19(  

נמצא כי מנהלת מדור 

ההנחות, שהיא העובדת 

היחידה במדור, גם מקבלת 

את מסמכי הבקשה וגם 

מאשרת את המסמכים 

לקבלת ההנחה. מבחינת 

מינהל תקין אין להרשות 

מצב בו אותו העובד גם בודק 

את המסמכים וגם מאשר 

את הבקשה ללא כל ניטור 

  ובקרה. 

מערך  גזברות
הגביה 

והטיפול 
 בחייבים

2012   
  הפסקת מעקב

  
בהתאם (

להחלטת צוות 
 .)תיקון ליקויים

16  

)20(  

מחלקת הגביה לא הצליחה 

לנתח את הגורמים למגמות 

שהוצגו לעיל (שינויים 

מהותיים בכמות החייבים 

בין השנים לפי חיתוך גובה 

חוב) , נמצא כי לא קיימת 

מערכת מוסדרת של ניטור 

ובקרה על נושא החייבים 

  והגביה ככלל.

  

מערך  גזברות
הגביה 

והטיפול 
 בחייבים

2012 

 

  מספר

  סידורי

  2018-ב

    

  מחלקה

    

  שנת

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/
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  (מספר

  בדוח

2017(  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

נושא   אחראית

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

17  

)21(  

עיכוב ההליכים בחלק 

מהמקרים לא הוגדר בזמנים 

ובחלק אחר בו הוגדרו זמנים 

לא טופל החוב באופן מידי 

  עם חלוף הזמן שהוגדר.

מערך  גזברות
הגביה 

והטיפול 
 בחייבים

2012 

 

18  

)22(  

למרות שהחברה לא עמדה 

בהסדרי התשלומים שלה 

בשיטות שונות (החלפת 

המחאות, דחיית המחאות 

וכד'), לא החלו בהליכי 

  אכיפה.

מערך  גזברות
הגביה 

והטיפול 
 בחייבים

2012   
  הפסקת מעקב

  
בהתאם (

להחלטת צוות 
 .)תיקון ליקויים

19  

)23(  

הוציאה  2012,2011בשנים 

העירייה עבור שירותי רווחה 

מילון ₪ בשנה, מעבר  1.1 -כ

לשיעור השתתפותה בפעילות 

הרווחה כפי שתוקצב לרשות 

ידי משרד הרווחה. על 

בשלוש השנים האחרונות לא 

בוצע בעירייה ניתוח מלא של 

  סכום ההוצאות העודפות.

התנהלות  רווחה
המחלקה 
והתחשבנו 

ת מול 
משרד 
 הרווחה 

2012 

 

20  

)24(  

לא קיימים מדדי הצלחה 

ואבני דרך לפעילות 

המחלקה, טרם החל שלב 

מיפוי הצרכים במחלקה על 

עדיפויות מנת לבנות סדרי 

ותוכנית עבודה שנתית ורב 

  .שנתית

התנהלות  רווחה
המחלקה 
והתחשבנו 

ת מול 
משרד 
 הרווחה 

2012 

 

21  

)25(  

לא קיימים ברשות המחלקה 

נתונים לגבי מגמות בפעילות 

המחלקה לדוגמא כמות 

פונים חדשים, מספר 

המקרים בהם העזרה של 

המחלקה הביאה של הפונה 

התנהלות  רווחה
המחלקה 
והתחשבנו 

ת מול 
משרד 
 הרווחה 

2012   
  קבהפסקת מע

  
בהתאם (

להחלטת צוות 
 .)תיקון ליקויים
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למקום שאינו נזקק לשירותי 

המחלקה, מספר המקרים 

  של פונים חוזרים וכד'.

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

22  

)26(  

ללא קביעת מטרות ומדדי 

הצלחה בפעילות המחלקה 

לא ניתן לנהל אותה בכיוונים 

המיטביים ולכוון תקציבים 

בהתאם, רק כאשר יקבעו 

מדדים כאמור יהיה ניתן 

לנהל את המחלקה בצורה 

  המיטבית. 

התנהלות  רווחה
המחלקה 
והתחשבנו 

ת מול 
משרד 
 הרווחה 

2012 

 

23  

)28(  

הרווחה תקציב מחלקת 

נמצא בעלייה מתמדת לאורך 

השנים, לא קיימת בעירייה 

מדיניות של הגדרת תקציבים 

  סופיים לסעיפי רווחה שונים.

התנהלות  רווחה
המחלקה 
והתחשבנו 

ת מול 
משרד 
 הרווחה 

  הפסקת מעקב 2012
  

בהתאם (
להחלטת צוות 

 .)תיקון ליקויים

24  

)30(  

לא קיים דוח ממוחשב לגבי 

בטיפול אפשרות חפיפה 

בנזקקים, לדוגמא צרכנים 

של סדנאות שונות. מכאן לא 

ניתן לדעת כמה כסף הושקע 

בנזקק ספציפי, ולא ניתן 

לזהות חפיפה בטיפול או 

ניצול אפשרויות המערכת על 

  ידי הנזקקים.

התנהלות  רווחה
המחלקה 
והתחשבנו 

ת מול 
משרד 
 הרווחה 

2012   
  הפסקת מעקב

  
בהתאם (

להחלטת צוות 
 .)ייםתיקון ליקו

25  

)36(  

המלצת הביקורת להתנהלות 

עתידית : אין לאפשר 

התנהלות של תכנון חסר 

ביציאה לפרויקט, יש לשאוף 

לתכנון מפורט ככל הניתן על 

מנת למנוע הוצאות כספיות 

  לא מתכוננות ככל הניתן. 

מנהל 
 פרויקט

תקציבים 
בלתי 
 –רגילים 

התנהלות 
מהיבט 
 הנדסי

2012   
  

  הפסקת מעקב
  

(לאור ביצוע 
ביקורת חוזרת 
 בנושא בדוח זה).
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

26  

)37(  

הביקורת להתנהלות המלצת 

עתידית : יש לקבוע נוהל בו 

רק מחלקת הרכש תקבע 

לאיזה קבלנים יש לפנות 

לשם קבלת הצעות מחיר, את 

בחירת הקבלנים מומלץ 

לבצע לפי הדרך המוגדרת 

בפקודת העיריות לגבי מכרזי 

זוטא (ניהול ספר קבלנים, 

בחירה אקראית ושוויונית 

של הקבלנים המתבקשים 

  מחיר).להעביר הצעות 

תקציבים  ביצוע
בלתי 
 –רגילים 

התנהלות 
מהיבט 
 הנדסי

2012   

  

  
  הפסקת מעקב

  
(לאור ביצוע 

ביקורת חוזרת 
 בנושא בדוח זה).

27  

)38(  

המלצת הביקורת להתנהלות 

עתידית : מומלץ למצוא 

דרכים לביצוע עבודות 

במחירי שוק, כגון הסכמים 

שנתיים, פניה למאגר 

למשק הקבלנים של החברה 

וכלכלה וכד', אין כל סיבה 

שעיריית ערד תשלם עבור 

פרויקטים פי שתיים  ואף פי 

  שלוש מעבר למחירי השוק.

תקציבים  ביצוע
בלתי 
 –רגילים 

התנהלות 
מהיבט 
 הנדסי

2012   
  
  
  
  

  הפסקת מעקב
  

(לאור ביצוע 
ביקורת חוזרת 
 בנושא בדוח זה).

28  

)39(  

המלצת הביקורת להתנהלות 

עתידית :  מומלץ לעבוד 

בהתאם לחוזה ולמקובל, יש 

לדרוש מהקבלנים חישוב 

 ASכמויות בנוסף לתכונית 

MADE את חישוב ,

הכמויות שיגישו חובה 

  לבדוק גם כן.

  

תקציבים  ביצוע
בלתי 
 –רגילים 

התנהלות 
מהיבט 
 הנדסי

2012   
  
  
  

  הפסקת מעקב
  

(לאור ביצוע 
חוזרת ביקורת 

 בנושא בדוח זה).
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

29  

)40(  

הביקורת להתנהלות המלצת 

עתידית :  מומלץ לפעול 

בהתאם לחוזה ולחייב את 

הקבלנים להגיש חשבונות 

מסודרים עם פרוט נפרד 

  לעבודות נוספות וחריגים.

תקציבים  ביצוע
בלתי 
 –רגילים 

התנהלות 
מהיבט 
 הנדסי

2012   
  הפסקת מעקב

  
(לאור ביצוע 

ביקורת חוזרת 
 בנושא בדוח זה).

30  

)41(  

המלצת הביקורת להתנהלות 

עתידית :  כפי שהומלץ בדוח 

, חובה  2011המבקר לשנת 

לערוך סיור בשטח של כל 

המחלקות הרלוונטיות בכל 

  שלבי חיי התב"ר. 

תקציבים  ביצוע
בלתי 
 –רגילים 

התנהלות 
מהיבט 
 הנדסי

2012   
  הפסקת מעקב

  
(לאור ביצוע 

ביקורת חוזרת 
 בנושא בדוח זה).

31  

)42(  

המלצת הביקורת להתנהלות 

עתידית : יש להקפיד על 

ניהול יומני עבודה בכל היקף 

עבודה וזאת לשם תיעוד 

נאות, אפשרות לקיום בקרה 

וניטור וכן למקרה בו יתגלעו 

חילוקי דעות בין הקבלן 

  למחלקה.

  

תקציבים  ביצוע
בלתי 
 –רגילים 

התנהלות 
מהיבט 
 הנדסי

2012   
  הפסקת מעקב

  
ביצוע (לאור 

ביקורת חוזרת 
 בנושא בדוח זה).

32  

)43(  

בניגוד למוגדר בנוהל לא 

הוזמנו נציגי האגף הרלוונטי 

ברשות לישיבות הוועדה 

  .בעניין בקשות התמיכה

  

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012 

 

33  

)44(  

בניגוד לנוהל הועדה 

המקצועית לא הכינה והגישה 

תבחינים חדשים לאישור 

המועצה בתאריכים שהוגדרו 

  .בנוהל

  

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012 
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  הוצגבה 

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

34  

)45(  

הועדה שינתה את התבחינים 

לתמיכות לאחר התאריך 

שנקבע בנוהל לשינויים 

כאמור ויישמה אותם בניגוד 

לנוהל כבר באותה שנת 

  תקציב. 

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012 

 

35  

)46(  

פרוטוקולים של ועדת 

התמיכות המפורסמים 

באתר האינטרנט אינם 

  חתומים כלל.

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

  הפסקת מעקב 2012
  

בהתאם (
להחלטת צוות 

 .)תיקון ליקויים

36  

)47(  

בבדיקת הפרוטוקולים של 

הועדה המקצועית נמצא כי 

לא עמדו בלוחות הזמנים 

שהוגדרו בנוהל להעברת 

חוות דעת בנושא התמיכות 

למועצת העירייה, לא יאוחר 

ינואר של שנת מסוף חודש 

התקציב שאליה נועדה 

   התמיכה.

 

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012 

 

37  

)49(  

בניגוד לנוהל העירייה 

אישרה תמיכות בשנים 

לאחר הזמנים  2010-2012

שנקבעו לאישור הנושא 

בוועדה המקצועית 

  ובמועצה. 

  

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

  הפסקת מעקב 2012
  

בהתאם (
להחלטת צוות 

 .)תיקון ליקויים

38  

)50(  

בניגוד לנוהל לא נדרשו 

הנתמכים לדווח על הגופים 

  השימוש בכספים שקיבלו.

  

  

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012 
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

39  

)51(  

מקבל  מתנ"ס העירוניה

בפועל תמיכה בשווה כסף 

בעלות של מאות אלפי 

שקלים בשנה (מעל מליון 

שקל בהערכה גסה). נתונים 

אלה לא באים לידי ביטוי 

בדוחות הכספיים של 

מתנ"ס (כפי שבעבר לא באו ה

  .לידי ביטוי בעמותה)

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012 

 

40  

)52(  

למערך בקרה נאות, בניגוד 

עובדת אחת במתנ"ס 

אחראית על כל הטיפול 

בכספים, גבייה, עדכון 

הנחות, התאמת קופה, 

הפקדות בבנקים, אכיפה 

במקרה של חוב/תשלום 

  חוזר.

  

מתנ"ס 
 ערד

גביית 
 כספים

2012 

 

41  

)43(  

תוכנת הגביה מאפשרת מתן 

הנחות על מחיר הפעילות 

המלא ואף לבטל חוב כליל, 

דוח בקרה הנסקר על אין כל 

ידי גורם ניהולי, אשר בודק 

  את השימוש במקרים אלה.

  

מתנ"ס 
 ערד

גביית 
 כספים

2012 

 

42  

)54(  

תוכנת הגביה מאפשרת מתן 

הנחות על מחיר הפעילות 

המלא ואף לבטל חוב כליל, 

אין כל דוח בקרה הנסקר על 

ידי גורם ניהולי, אשר בודק 

  את השימוש במקרים אלה.

  

מתנ"ס 
 ערד

גביית 
 כספים

2012 
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

43  

)55(  

הטיפול בחייבים על ידי 

עובדת בעלת הרשאות לשינוי 

כל הנתונים במערכת הגביה 

מאפשר שינוי נתוני חייבים 

  ללא כל בקרה.

מתנ"ס 
 ערד

גביית 
 כספים

2012 

 

44  

)56(  

לא קיים כל דוח בקרה לגבי 

פעולת מחיקת חובות 

במערכת הממוחשבת. מכאן 

יש באפשרות כל העובדים עם 

המתאימות ההרשאות 

"להעלים" חובות של 

משתתפים ללא ידיעת אדם 

  נוסף במערכת.

  

מתנ"ס 
 ערד

גביית 
 כספים

2012 

 

45  

)57(  

  

תפוח הפיס בצורתו הנוכחית, 

אינו ממלא אחר כל צרכי 

הפעילות המתקיימות 

במתקן. לדוגמא : לא הוקצה 

מקום לחדר מורים, או לחדר 

עבודה לאב הבית וכן אין חלל 

  למחסן.מסודר 

  

מחלקת 
 חינוך

   2012 תפוח פיס
  הפסקת מעקב

  
בהתאם (

להחלטת צוות 
 .)תיקון ליקויים

46  

)58(  

אין ברשות התפוח מדדים 

ונתוני השוואה בין שנות 

הפעילות של מספר 

המשתתפים וניצולת חדרי 

פעילות. חוסר הנתונים הנ"ל 

מונע תכנון עתידי וזיהוי 

מגמות וכן מצביע על אי 

קביעת מדדי הצלחה ואבני 

  דרך בפעילות התפוח. 

  

מחלקת 
 חינוך

   2012 תפוח פיס
  הפסקת מעקב

  
בהתאם (

להחלטת צוות 
 .)תיקון ליקויים
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

47  

)59(  

דוח כספי לפעילות לא נערך 

תפוח הפיס ואין כל תכנון 

  כספי רב שנתי.

מחלקת 
 חינוך

 2012 תפוח פיס

 
48  

)60(  

בניגוד לעבר, לא הוגדרו 

בעירייה קריטריונים 

מעודכנים להשכרת חדרי 

הפעילות של המרכז לגופים 

חיצוניים, בכך אבד לתפוח 

  מקור הכנסה חשוב. 

מחלקת 
 חינוך

 2012 תפוח פיס

 

49  

)62(  

 2007משנת  2009למעט שנת 

, פעילות 2011ועד שנת 

הקאנטרי הסתיימה 

  בהפסדים.

  

חברה 
 כלכלית

ניהול 
הקאנטרי 

 העירוני

  הפסקת מעקב 2012
  

בהתאם (
להחלטת צוות 

 .)תיקון ליקויים

50  

)63 (  

למרות שהקאנטרי מספק 

חבילת שירותים ייחודית 

בתחומי העירייה, ולמרות 

 28,000 -קהל שבוי של כ

איש, מספר המנויים 

השנתיים לפעילות הקאנטרי 

 1,100 -עומד על ממוצע של כ

-2010מנויים בלבד בשנים 

 2012בשנת  1,200-וכ 2011

 –וכ  2009בשנת  1,250 -(כ

  ).2008בשנת  1,440

חברה 
 כלכלית

ניהול 
הקאנטרי 

 העירוני

2012   
  הפסקת מעקב

  
בהתאם (

להחלטת צוות 
 .)תיקון ליקויים

51  

)64 ( 

נמצא ברשות החכ"ל מסמך 

מטעם המומחה לשיווק 

הקאנטרי  לגבי פעולות שיש 

לנקוט על מנת להביא לגידול 

בפעילות הקאנטרי, לא כל 

  המלצות המומחה יושמו. 

חברה 
 כלכלית

ניהול 
הקאנטרי 

 העירוני

2012   
  הפסקת מעקב

  
בהתאם (

להחלטת צוות 
 .)תיקון ליקויים
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

52  

)65 (  

בנתונים שהובאו בפני 

הדירקטוריון של החכ"ל אין 

להגיע  מספיק מידע כדי 

להחלטה לגבי אופן המשך 

פעילות הקאנטרי,  בניסיון 

להגדיל את ההכנסות 

  מהפעילות.

חברה 
 כלכלית

ניהול 
הקאנטרי 

 העירוני

2012 

 

53  

)66(  

העירייה הוציאה עשרות 

אלפי שקלים עודפים על 

בניית סאונה ייחודית, לעומת 

קניית סאונה מוכנה 

  בטכנולוגיה מתקדמת.

מחלקת 
 ביצוע

ניהול 
הקאנטרי 

 העירוני

  הפסקת מעקב 2012
  

(לאור ביצוע 
ביקורת חוזרת 
 בנושא בדוח זה).

54  

)67(  

בניגוד לנוהל הרכש בעירייה, 

אושרה לקבלן על ידי 

המחלקה המבצעת הגדלת 

על עבודות  10% –חוזה בכ 

  שנעשו בדיעבד.

מחלקת 
 ביצוע

ניהול 
הקאנטרי 

 העירוני

  הפסקת מעקב 2012
  
ביצוע (לאור 

ביקורת חוזרת 
 בנושא בדוח זה).

55  

)68 (  

לא קיימת תוכנית סדורה 

בהתנהלות מחלקת התיירות 

בעירייה בשנים האחרונות, 

לא קיימים אירועים שהפכו 

למסורת (המשכיות) ולא 

  קיים תכנון רב שנתי.

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת 

דוכן 
 בתערוכה

2012 

 

  

56  

)69 (  

הפעילות של המחלקה מול 

גופים עסקיים פרטיים, הינו 

בעייתי ואין כל הגדרה לגבי 

מותר ואסור בנושא. 

הבעייתיות של שימוש בכספי 

ציבור לקידום עסקים 

פרטיים לא נפתרה בפעילות 

המחלקה (ברשויות אחרות 

פתרו את הבעיה לדוגמא על 

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת 

דוכן 
 בתערוכה

2012   
  הפסקת מעקב

  
בהתאם (

להחלטת צוות 
 .)תיקון ליקויים
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ידי הקמת עמותה בשיתוף 

עם גופים עסקיים בה הרשות 

ת עמותה כשאר הגופים חבר

  הפעילים).

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

57  

)70 (  

טיפוח יוזמות שנות בתחום 

התיירות בעיר וסביבותיה 

(שבילי טיולים רגליים, 

שבילי אופניים, טיולי שטח 

וכד'), הינו נקודתי אם בכלל 

ואינו נותן פיתרון כולל 

  לתיירים על משפחותיהם. 

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת 

דוכן 
 בתערוכה

2012   
  הפסקת מעקב

  
בהתאם (

להחלטת צוות 
 .)תיקון ליקויים

58  

)71 (  

השילוט שנרכש עבור רובע 

האומנים הוצב במקומות 

שאינם מיטביים, כך 

שהוראות הכיוון בהם יכולים 

להטעות את מי שאינו מכיר 

את דרך ההגעה לרובע (שלט 

בכיכר הכניסה לעיר בפניה 

לכיוון ים המלח),  31לכביש 

או במיקום שאינו נראה 

מהכביש (שלט שהוצב על 

גבעה ברובע האמנים  ראש

שכמעט ואינו נראה 

  מהכביש).

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת 

דוכן 
 בתערוכה

2012   
  הפסקת מעקב

  
בהתאם (

להחלטת צוות 
 .)תיקון ליקויים

59  

)72 (  

השלטים לרובע האומנים 

כתובים בעברית בלבד כך 

שאינם משמשים תיירים 

  שלא קוראים עברית.

  

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת 

דוכן 
 בתערוכה

2012 

 

60  

)74 (  

מרכז המידע לתיירים 

ממוקם במרכז ההיסעים 

ללא חניה סמוכה וללא 

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת 

דוכן 
 בתערוכה

2012    
 הפסקת מעקב
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נראות מהכביש הראשי. כמו 

כן השילוט בתחומי העירייה 

מכוון למרכז מבקרים שאינו 

פעיל (ראה דוח בנושא מרכז 

המבקרים בדוח המבקר 

  ).2011לשנת 

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

חלקית/ תוקן 

  הפסקת מעקב

61  

)75 (  

אתר האינטרנט בנושא 

תיירות אינו מעודכן ודל 

  בחומר.

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת 

דוכן 
  בתערוכה

  

 

2012 

 
62  

)77(  

בניגוד לדוכנים של עיריות 

אחרות, מחלקת התיירות 

אפשרה לבעלי עסקים מהעיר 

להשתתף בפעילות הדוכן 

השתתפות וזאת תמורת דמי 

₪). הביקורת  500סמליים (

רואה בעיתיות במימון 

פלטפורמה שיווקית לעסקים 

  פרטיים בכספי הציבור.

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת 

דוכן 
 בתערוכה

2012 

 

63  

)78( 

  

עיריית ערד לא ערכה סקר 

נכסים שנים רבות. אין 

ברשות העירייה רשימה 

מוחלטת וסופית של נכסי 

  העירייה.

  

  גזברות

  

  

  

ניהול נכסי 

המקרקעין 

של 

  העירייה.

  

2013  

  

  

64  

)79(  

בניגוד למוגדר בתקנות 

הרשויות המקומיות (ניהול 

פנקסי זכויות במקרקעין), 

נמצא כי  – 1967תשכ"ז 

הרשימות הקיימות במערכת 

ניהול הנכסים של העירייה, 

  

  גזברות

  

  

  

ניהול נכסי 

המקרקעין 

של 

  העירייה.

  

  

  

2013  
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אינן מעודכנות ואינן 

  מנוהלות כמחויב בתקנות.

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

65  

)80(  

נמצא כי אחראית הנכסים 

בעירייה פועלת ללא כל 

סמכויות וכי היא עוסקת 

בנושא הקצאות המבנים 

  בלבד.

 נכסים כי לעשרות נמצא

 ,שונים המוקצים לגופים

 ללא פעולה מאפשרים המשך

  .שנים מספר זה ,חתום חוזה

  

  גזברות

  

  

  

ניהול נכסי 

המקרקעין 

של 

  העירייה.

  

  

  

2013  

  

  

66  

)81(  

העירייה לא מינתה ממונה על 

נכסי העירייה, בדרגה בכירה 

מספיק וכישורים וידע 

מתאימים לקיום ארגון 

  .ופיקוח על נכסי העירייה

  

  גזברות

  

  

  

נכסי ניהול 

המקרקעין 

של 

  העירייה.

  

2013  

  

  

67  

)82(  

אין ברשות העירייה תכנון 

תקציבי למימון תוכנית 

אחזקה רב שנתית מסודרת 

  לנכסי העירייה.

  

  גזברות

  

  

  

ניהול נכסי 

המקרקעין 

של 

  העירייה.

  

2013  

  

  

68  

)83(  

בגין חוסר במימון הכשרת 

-תנאי עבודה בגובה (כ

₪ עלות לכל מבני  150,000

החינוך של העירייה), אין 

אפשרות בידי מחלקת 

התחזוקה לטפל בתקלות 

מיזוג ורטיבות על גגות 

המבנים, דבר היכול להביא 

לנזק גדול בהרבה במידה וקו 

  החיים לא יוקם בהקדם. 

  

  גזברות

  

  

  

ניהול נכסי 

המקרקעין 

 של

  העירייה.

  

  

  

2013  

  

  

  הפסקת מעקב 
  

בהתאם (
להחלטת צוות 

  .)תיקון ליקויים
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  תוקן/לא 

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

69  

)84( 

  

בניגוד למוגדר בחוק לתכנון 

ובניה, נמצא כי ברבים מתיקי 

הנכסים של נכסי העירייה 

בארכיון ההנדסה חסרים 

מסמכים שחייבים להיות 

מתויקים בתיק כגון : היתר 

, היתרים 4בניה, טופס 

לתוספות בניה, חוזי חכירה 

  בתוקף. 

בניגוד לנדרש בחוק תכנון 

ובניה, לא נמצאה באופן גורף 

הנכסים של  בכל תיקי

העירייה בארכיון מחלקת 

  .ההנדסה תעודת גמר

  

  גזברות

  

  

  

ניהול נכסי 

המקרקעין 

של 

  העירייה.

  

  

  

2013  

  

  

70  

)87(  

הצעות המחיר שהתקבלו 

לפרויקט מעבר חציה מוגבה 

ברחוב יהודה, היו גבוהות 

-60%בעשרות אחוזים (

), מהאומדן של מתכנן 200%

העבודה וממחירי השוק 

  לעבודות כגון אלה.

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

  

2013  

  

  

  הפסקת מעקב
  

(לאור ביצוע 
ביקורת חוזרת 
  בנושא בדוח זה).

  

71  

)88( 

  

בניגוד למינהל תקין, מקובל 

בעיריית ערד כי את הבקשות 

להצעות המחיר מעבירות 

המחלקות השונות באופן 

מחלקת ישיר לקבלנים ולא 

  הרכש.

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

2013  

  

  

  הפסקת מעקב
  

(לאור ביצוע 
ביקורת חוזרת 
  בנושא בדוח זה).

  

72  

)89(  

למחלקת הביצוע המגישה 

באופן ישיר בקשת הצעות 

מחיר, קיימים קבלנים 

קבועים לעבודה, אין כל 

מדיניות של הרשות בדבר 

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

  

2013  

  

  
  הפסקת מעקב

   
(לאור ביצוע 

ביקורת חוזרת 
  בנושא בדוח זה).
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בחירת הקבלן, או הכנסת 

קבלנים חדשים לסבב הצעות 

  המחיר.

  

  

מחלקת 

  ביצוע

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

73  

)90(  

בעירייה לא קיים הליך של 

מכרז זוטא. קיום הליך 

באמצעות מכרז זוטא חוסך 

לעירייה זמן ועלויות לעומת 

  הליך של מכרז פומבי.

  

  

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

2013  

  

  

  הפסקת מעקב 
  

בהתאם (

להחלטת צוות 

  .)תיקון ליקויים

74  

)92(  

למערכת בכניסת קבלן חדש 

 50%חסכה העירייה כמעט 

מעלות הפרויקט, לעומת 

המצב שהיה מתנהל על פי 

  אומדן מחלקת הביצוע.

  

  

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

2013  

  

  

  הפסקת מעקב
   

(לאור ביצוע 
ביקורת חוזרת 
  בנושא בדוח זה).

  

75  

)93(  

צורת העבודה כיום אינה 

מקיימת הפרדת תפקידים 

נאותה, דבר שיכול להביא 

להסתרת טעויות במקרה 

הטוב ולמעילות במקרה 

אין להמשיך לאפשר  –הגרוע 

התנהלות בה מחלקה אחת 

מתכננת, מפקחת ומאשרת 

את קבלת העבודה (קיים גם 

במחלקת אחזקה גם 

במחלקת ביצוע וגם במחלקת 

  גנים ונוף).

  

  

 מחלקת

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

2013  

  

  

  הפסקת מעקב
   

(לאור ביצוע 
ביקורת חוזרת 
  בנושא בדוח זה).
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

76  

)94(  

בניגוד לנוהל הרכש בעירייה, 

אושרה לקבלן על ידי 

המחלקה המבצעת הגדלת 

על עבודות  10% –חוזה בכ 

  שנעשו בדיעבד.

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

2013  

  

  
  הפסקת מעקב

   
(לאור ביצוע 

ביקורת חוזרת 
  בנושא בדוח זה).

  

77  

)95(  

למרות הוראת המנכ"ל 

לקיום ישיבות משותפות 

בתחילת כל פרויקט, וידוע כל 

המחלקות הרלוונטיות, זאת 

בעקבות המלצת הביקורת. 

ההוראה אינה מתקיימת 

בפועל, וגם בפעמים 

שהתקיימה לא הגיעו מנהלי 

המחלקות מוכנים, התוצאה 

  המשך התנהלות לא ראויה. -

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

2013  

  

  

  הפסקת מעקב
   

(לאור ביצוע 
ביקורת חוזרת 
  בנושא בדוח זה).

  

78  

)96(  

מחלקת הביצוע אישרה 

חשבון ביניים לקבלן בו 

מרכיב העבודות הנוספות 

(אלה שלא הופיעו בתכנון 

 23% -היווה כהמקורי כלל) 

מסך עלויות הסעיפים 

שאושרו מהתכנון המקורי. 

זאת ללא כל אישור מגורם 

  אחר בעירייה ובדיעבד.

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

2013  

  

  

  הפסקת מעקב
   

(לאור ביצוע 
ביקורת חוזרת 
  בנושא בדוח זה).

  

79  

)98(  

בניגוד להיגיון בחשבון הסופי 

של הפרויקט נשמטו 

מהחשבון חלק מהעבודות 

הנוספות שאושרו בחשבון 

הראשון (לדוגמא : הרכבת 

אבנים משולבות מפורקות או 

חפירת שטח וכן אושרה 

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

  

2013  

  

  

  

  הפסקת מעקב
   

(לאור ביצוע 
ביקורת חוזרת 
  בנושא בדוח זה).
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ירידה בכמות המטרים של 

מטר  200-פרוק מדרכה מ

מטר  178-בחשבון הראשון ל

  בחשבון סופי).

  

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

80  

)102(  

  

נמצא כי חלק מתיקי 

העובדים אינם מסודרים, כך 

מתויקים מסמכים כפולים, 

כך נמצאו תיקים ללא 

מסמכים חשובים וכן נמצא 

כי רשימת התיוג המצורפת 

לכל תיק על מנת לסמן את 

המסמכים המצויים בתיק 

אינה  העובד לעיתים

  מעודכנת.

  

משאבי 

  אנוש

  

  

קליטת 

עובדים 

ותקציב 

  השתלמויות

  

2013  

  

81  

)103(  

נמצא כי לא מתקיים מעקב 

אחר השלמת חוסרים בתיקי 

העובדים, כאשר קיימים 

חוסרים מודבק תזכיר 

לכריכת התיק כי העובד צריך 

  להשלים מסמכים מסוימים.

  

משאבי 

  אנוש

  

  

קליטת 

עובדים 

ותקציב 

  השתלמויות

  

2013  

  
  הפסקת מעקב

  
בהתאם (

להחלטת צוות 

  .)תיקון ליקויים

82  

)104(  

על פי דיני העבודה מחויב 

המעסיק למסור לעובד 

הודעה על תנאי העסקה 

יום מקליטת  30לעובד תוך 

העובד. במדגם התיקים 

שנבחנו לא נמצא כל 

אסמכתא כי ההודעה אכן 

נמסרה לעובד. בחלק 

מהמקרים עותק ההודעה 

שנשמר בתיק העובד לא היה 

חתום על ידי נציגי העירייה, 

  

משאבי 

  אנוש

  

  

קליטת 

עובדים 

ותקציב 

  השתלמויות

  

2013  

  
  הפסקת מעקב

  
בהתאם (

להחלטת צוות 

  .)תיקון ליקויים
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או שלא הייתה מתויקת 

  ודעה כלל.ה

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  הוצגבה 

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

83  

)106(  

תקציב ההשתלמויות השנתי 

לכלל עובדי העירייה נקבע 

ללא כל קשר לצרכים 

ולמציאות התקציבית בשנים 

  עברו. 

  

משאבי 

  אנוש

  

  

קליטת 

עובדים 

ותקציב 

  השתלמויות

  

2013  

  
  הפסקת מעקב

  
בהתאם (

להחלטת צוות 

  .)תיקון ליקויים

84  

)107(  

נמצא כי מחד קיים צורך 

בהכשרות עובדים ומאידך 

חלק מהעובדים אצור אצל 

ידע רב אשר אינו מופץ 

לאחרים כדרך קבע. המסקנה 

היא כי ניתן לקיים הכשרות 

פנים ארגוניות לשיפור ההון 

האנושי והמקצועיות של 

עובדי העירייה במגוון 

  נושאים.

  

משאבי 

  אנוש

  

  

קליטת 

עובדים 

ותקציב 

  השתלמויות

  

2013  

  

85  

)108( 

  

לא קיימת תוכנית קידום 

והכשרה לדרגי ההנהלה 

  ברמת הביניים.

  

משאבי 

  אנוש

  

קליטת 

עובדים 

ותקציב 

  השתלמויות

  

2013  

  

86  

)109(  

כל בקשת השתלמות נבחנת 

בפני עצמה, לא קיימים 

נתונים היסטוריים בידי 

מחלקת משאבי האנוש בדבר 

השתתפות המבקש 

בהשתלמויות בשנים 

הקודמות (יתרה מכך 

המבקש נדרש לפרט את 

ההשתלמויות שהשתתף בהן 

  בעבר).

  

משאבי 

  אנוש

  

  

קליטת 

עובדים 

ותקציב 

  השתלמויות

  

2013  
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בפועל קיימת אפליה בין 

מחלקות ללא עודפי תקציב 

מחלקתי שבהן העובדים לא 

יוצאים להשתלמות לאחר 

ניצול התקציב העירוני, 

לעומת מחלקות עם עודפי 

תקציב מחלקתי שיכולות 

לנצל את הכספים 

להשתתפות בהשתלמויות 

כאשר התקציב העירוני 

  מנוצל. 

  

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

87  

)110( 

  

אין כל תוכנית לפיתוח 

ושימור ידע של עובדים 

  במשרות מפתח. 

  

  

  

  

משאבי 

  אנוש

  

  

קליטת 

עובדים 

ותקציב 

  השתלמויות

  

2013  

  

88  

)111( 

  

נמצא כי לא קיים מנגנון 

פיקוח ואימות השתתפות 

העובדים בהשתלמויות 

והקורסים שאושרה 

השתתפותם בתשלום על ידי 

  העירייה.

  

  

משאבי 

  אנוש

  

  

קליטת 

עובדים 

ותקציב 

  השתלמויות

  

2013  

  

89  

)112( 

  

נמצא כי לא קיים מנגנון 

בעירייה המבטיח שיתוף 

הידע שנרכש בהכשרות עם 

עובדי העירייה האחרים או 

לכל הפחות עם עובדי 

  המחלקה.

  

  

משאבי 

  אנוש

  

  

קליטת 

עובדים 

ותקציב 

  השתלמויות

  

2013  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

90  

)113( 

  

לא קיימות  2013בשנת 

ליחידה אפשרויות אכיפה 

(רק במהלך השנה השתתפו 

שתי עובדות בקורס מתאים 

 לאכיפה).

העירייה לא הסדירה את 

אפשרות האכיפה בהתאם 

לחוק האכיפה הסביבתית 

, 2011סמכויות אכיפה משנת 

ובחרה שלא לפעול לביטול 

חוקי עזר של העירייה . 

העירייה גם לא פעלה ליישום 

חוק האכיפה הסביבתית 

פלים בנושאים שאינם מטו

  במסגרת חוקי עזר.

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

התנהלות 

ופעילות 

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

2013  

  

91  

)114(  

בהקשר של כמות העסקים 

המטופלים על ידי היחידה, 

לעומת העובדים ביחידה 

המקבילה ברמת חובב (כמות 

דומה של עסקים ברמת חובב 

הפרוסים בשטח קטן 

בהרבה), היחידה פועלת 

במחסור כוח אדם הגורם 

לעיכובים במילוי חובות 

 היחידה.

לאור המחסור החמור בכוח 

אדם, נפגעת יכולת היחידה 

למלא את תפקדיה במספר 

 מישורים :

אי יכולת לבצע  •

תחקירים אחרי כל 

אירוע סביבתי 

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

התנהלות 

ופעילות 

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

2013  
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לצורך בקרה ומניעה 

 עתידית. 

עיכוב במתן חוות  •

דעת בנושאי רישוי 

  עסקים.

בזמנים אי עמידה  •

למתן חוות דעת 

לרישוי עסקים, גם 

בגלל התלות בעובדי 

המחוז של המשרד 

  להגנת הסביבה.

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

92  

)115( 

  

לא קיים נוהל מסודר לזימון 

נציגת היחידה בנושאים 

תכנוניים, כך לא הוזמנה 

לדוגמא בשלב התכנון של קו 

הרכבת לערד, בדיעבד 

  קיימת בעיה.הסתבר כי 

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

התנהלות 

ופעילות 

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

2013  

  

93  

)117( 

  

נמצא כי אירוע של זיהום 

קרקע שנחשף באוגוסט 

, טרם בא על פתרונו 2011

המלא לאחר יותר משנתיים 

וחצי (עד סיום הביקורת 

  ).2014במרץ 

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

התנהלות 

ופעילות 

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

2013  

  

  הפסקת מעקב

  

94  

)118( 

  

למרות שכמות המפעלים 

בהם מטפלת היחידה לעומת 

כמות המפעלים במועצה 

מקומית תעשייתית רמת 

חובב היא דומה, ההשקעה 

הכספית בהגנה על הסביבה 

 -ביחידה עמדה על פחות מ

מההשקעה ברמת חובב   0.3%

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

התנהלות 

ופעילות 

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

2013  

  
  הפסקת מעקב

  
בהתאם (

להחלטת צוות 

  .)תיקון ליקויים
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 5-(כ 2006-2010בשנים 

 -מיליון ₪ ביחידה לעומת כ

 -₪ מיליארד ברמת חובב 1.5

  ם).לפי פרסומיה

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

95  

)121(  

 

  

אין ברשות העירייה רשימת 

דרישות מהשלטון המרכזי, 

במקרה בו תאושר הכרייה 

בשדה בריר. יתכן כי 

ההתנגדות לכרייה לא תספיק 

ובסופו של דבר העירייה 

  תעמוד מול שוקת שוברה. 

  

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

התנהלות 

ופעילות 

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

2013  

  
  הפסקת מעקב

  
בהתאם (

צוות להחלטת 

  .)תיקון ליקויים

96  

)122( 

  

הכנסות העירייה מהשכרת 

דוכנים בשוק נמצאות 

במגמת ירידה זה מספר 

ירדו  2013שנים. בשנת 

 25% –הכנסות השוק בכ 

 2005לעומת ההכנסות בשנת 

₪  120,000 -(ירידה של כ

הכנסה בין השנים). אין בידי 

העירייה את הידע או הכלים 

  לשינוי המגמה.

  

מחלקת 

  תברואה

ניהול 

השוק 

  העירוני

  

2013  

  

  הפסקת מעקב
  

בהתאם (

להחלטת צוות 

  .)תיקון ליקויים

97  

)123( 

  

גידול חד פעמי בהכנסות 

, נבע לפי 2011השוק בשנת 

הסברי מנהלת השוק מהמצב 

הביטחוני באזור הדרום שלא 

אפשר קיום שווקים בערים 

השכנות.  הסוחרים הגיעו 

לשוק ערד אך לא בחרו 

להמשיך להגיע לשוק מחוסר 

  כדאיות כלכלית.

מחלקת 

  תברואה

ניהול 

השוק 

  העירוני

  

2013  

  

  הפסקת מעקב
  

בהתאם (

להחלטת צוות 

  .)ליקוייםתיקון 



  ת ערדרייעי

  2018 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

461 

 

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

98  

)124(  

לחוק העזר  4בניגוד לסעיף 

העירוני בנושא פיקוח על 

השווקים, המגדיר כי "לא 

ייכנס סוחר לשוק ולא ימכור 

בו אלא אם הוא נושא היתר 

מראש העירייה", בפועל 

העירייה לא מנפיקה היתרים 

  לסוחרי השוק.

  

מחלקת 

  תברואה

ניהול 

השוק 

  העירוני

  

2013  

  

99  

)125(  

(א) לחוק, 7בניגוד לסעיף 

נמכרו בשוק מוצרים אשר 

מחייבים קירור (גבינות 

וביצים), זאת ללא אישור 

  מיוחד מראש העירייה.

  

מחלקת 

  תברואה

ניהול 

השוק 

  העירוני

  

2013  

  

100  

)126(  

בניגוד להתנהלות בטיחותית 

לחוק  12ולמוגדר בסעיף 

העזר העירוני בנושא פיקוח 

על השווקים, העירייה לא 

מקפידה על אי כניסת רכבי 

השוק הסוחרים לרחבת 

  בשעות פעילות השוק.

  

מחלקת 

  תברואה

ניהול 

השוק 

  העירוני

  

2013  

  

101  

)129( 

  

בניגוד למינהל תקין אין נציג 

עירייה נוכח בשוק בכל שעות 

הפעילות. מנהלת השוק 

 6עובדת ביום השוק משעה 

בבוקר עד שש בערב, אך 

בפועל ברוב שעות הפעילות 

לא נמצאת פיזית במתחם 

  בשוק.

  

מחלקת 

  תברואה

ניהול 

השוק 

  העירוני

  

2013  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

102  

)130( 

  

בניגוד לתיאור תפקיד אחראי 

ניהול שוק במכרז  –נושא 

העירייה, הזוכה במכרז לא 

מבצעת לפחות חלק מהגדרות 

המכרז (לא מתבצעת בקרה 

על גביית הכספים על ידי 

הגובה העירוני, אין רישום 

  ובקרה של כל הסוחרים).

מחלקת 

  תברואה

ניהול 

השוק 

  העירוני

  

2013  

  

  הפסקת מעקב
  

בהתאם (

להחלטת צוות 

  .)תיקון ליקויים

103  

)132( 

  

ההכנסות בגין השכרת 

שטחים לדוכנים בשוק 

העירוני מכסה בקושי את 

העלויות הישירות והעקיפות 

של העירייה בגין הפעלת 

  השוק.

מחלקת 

  תברואה

ניהול 

השוק 

  העירוני

  

2013  

  

104  

)133(  

בניגוד למנהל תקין העירייה 

לא הגדירה קריטריונים 

לשימוש ברכב ליסינג , כך 

כל הגבלה על שבפועל אין 

  השימוש ברכב.

רכבי   גזברות

ליסינג 

לעובדים 

  סטטוטוריים 

  

2013  

  

105  

)134(  

בניגוד לנוהל התמיכות של 

 14.5משרד הפנים סעיף 

המגדיר :  " שעור התמיכה 

במוסד ציבור, יקבע כך שסך 

התמיכה בצירוף יתר 

הכנסותיו של המוסד הציבור 

בגין הפעילות הנתמכת לא 

יעלה על הוצאותיו בגינה", 

אישרה העירייה והעבירה 

לעמותה לקידום הכדורגל 

 -תמיכה כספית בגובה כ

₪ , כאשר בשנים  295,000

העמותה סיימה  2011,2012

ועדת 

  תמיכות

תמיכה 

במוסדות 

  ספורט

  

2013  
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את פעילותה בעודף כספי של 

  ₪ בכל שנה. 115,000 -כ

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

106  

)1.3(  

  

  

לא קיימים מדדי הערכת 

ביצועים והגדרות יעדי ביצוע 

למחלקה. מכאן לא ניתן 

לדעת באיזה מידה המחלקה 

מבצעת את תפקדיה, כן לא 

ניתן לתכנן תוכנית עבודה 

  היעדים.מסודרת להשגת 

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אחזקת 

מבנים 

  ותשתיות

  

4201  

  

107  

)1.4(  

חסור כוח אדם בתפקיד מ

חשמלאים, גורם לאי יכולת 

לטפל כראוי בנושאי תאורת 

רחוב, עובדה המהווה סכנת 

חיים כאשר תאורת הרחוב 

אינה מספיקה לנהיגה 

  .בחושך

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אחזקת 

מבנים 

  ותשתיות

  

4201  

  

108  

)1.6(  

חוסר ברכב נוסף לשימוש 

צוות הטיפול בבתי הספר 

מביא לבזבוז שעות עבודה 

בהמתנת העובדים לרכב 

היחיד הנמצא ברשות 

  הצוות.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אחזקת 

מבנים 

  ותשתיות

  

4201  

  

109  

)1.7(  

עקב חוסר גישה לתוכנת 

המוקד של העירייה ממתחם 

מחסני המחלקה, בפיזור 

הצוותים למטלות בבוקר, לא 

ידועות למנהלים התקלות 

הדחופות שנפתחו ביום 

. מכאן 15:00האתמול משעה 

יתכן כי צוותי עבודה ינותבו 

מחדש במהלך יום העבודה 

נהלת ה

  העירייה

מחלקת 

אחזקת 

מבנים 

  ותשתיות

  

4201  
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בהתאם לרמת דחיפות 

הבעיה, דרך פעולה שאינה 

    יעילה.

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  מעקבהפסקת 

110  

)1.8(  

הנוהג של איסוף ופיזור 

העובדים להפסקת אוכל 

באמצע היום במתכונת 

הנוכחית גורם לבזבוז רב 

של שעות עבודה. כמו כן אין 

כל רישום או מעקב אחר 

פעילות העובדים בזמן 

ההפסקה (נמצא עובד ישן 

ועובד אחר באמצע אימון 

   אגרוף במהלך ההפסקה).

מחלקת 

אחזקת 

מבנים 

  ותשתיות

מחלקת 

אחזקת 

מבנים 

  ותשתיות

  

2014  

  

111  

)1.9(  

נמצא כי לא מתקיימת 

תקשורת שוטפת בין 

מחלקות העירייה השונות 

(ראה דוחות מבקר העירייה 

בנושא  2011,2012לשנים 

התקשורת בין מחלקת 

הנדסה, ביצוע, גינון 

ואחזקה וכן בנושא מחלקת 

הביצוע), דבר שיכול לגרום 

   כספים ואי יעילות.לבזבוז 

   

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אחזקת 

מבנים 

  ותשתיות

  

2014  

  

112  

)1.10 (  

העירייה רכשה משאית 

מנוף למחלקת האחזקה 

ללא התייעצות מראש עם 

מנהל המחלקה, כך נרכשה 

משאית מנוף שלא מסוגלת 

למלא אחר כל דרישות 

  .העבודה של המחלקה

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אחזקת 

מבנים 

  ותשתיות

  

2014  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

113  

)1.11 (  

לא הוגדר אופן עבודה 

מסודר לביצוע פעולות 

תיקון ואחזקה על ידי 

מחלקת האחזקה בשטחים 

  שאינם ציבוריים. 

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אחזקת 

מבנים 

  ותשתיות

  

2014  

  

114  

)1.12 (  

נוהל טיפול במפגעי רחוב 

שאושר בעירייה על ידי 

הגורמים המקצועיים עוד 

, לא אומץ על ידי 2002בשנת  

הנהלת העירייה ובכך נפתח 

פתח לאישור עבודות 

במימון העירייה בשטחים 

פרטיים, זאת בניגוד 

  למינהל תקין.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אחזקת 

מבנים 

  ותשתיות

  

2014  

 

115  

)1.13 (  

נמצא כי העירייה מחייבת 

את בעלי השטח הפרטי 

בעלות תיקון גבוהה מזו 

שיכל בעל השטח לשלם 

. זאת ישירות לבעל מקצוע

ללא כל קריטריונים 

  ברורים לחיוב. 

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אחזקת 

מבנים 

  ותשתיות

  

2014  

  

116  

)1.14 (  

נמצא כי במהלך השיפוץ של 

המרכז המסחרי בעיר, 

שופצה תאורת המעברים 

בין החנויות. זאת בשטח 

פרטי של הסוחרים, כיום 

כאשר התגלו בעיות עם 

התאורה, נדרשת מחלקת 

האחזקה לבצע עבודות 

בשטח פרטי, ללא כל חיוב 

  של הסוחרים.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אחזקת 

מבנים 

  ותשתיות

  

2014  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

117  

)1.16 (  

העירייה לא תקצבה חיווט 

עמודי תאורה, לאחר שאלה 

נתלשו על ידי גנבי נחושת. 

מכאן יש מספר מתחמים 

בעירייה ללא תאורת רחוב 

  פועלת.  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אחזקת 

מבנים 

  ותשתיות

  

2014  

 

118  

)1.17 (  

העירייה לא עורכת סקר 

מסודר של מצב תאורת 

הרחוב בתחומי העירייה, 

די תאורה לא מידע על עמו

פעילים מגיע מתלונות 

  תושבים בעיקר.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אחזקת 

מבנים 

  ותשתיות

  

2014  

  

119  

)1.18 (  

במסגרת עבודות שיפוץ 

נמצא כי קיימים עמודי 

תאורה מסוכנים אשר את 

בסיסם איכלה חלודה 

(בדומה לבעיה של סלים 

ושערים במתקני משחקים). 

העירייה לא ביצעה סקר 

מסודר לזיהוי עמודים 

מסוכנים ברחבי העירייה 

ולאנשי האחזקה אין דרך 

לדעת מה היקף הבעיה 

   וחומרתה.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אחזקת 

מבנים 

  ותשתיות

  

2014  

  

120  

)1.19 (  

השקיעה  2012-2014בשנים 

העירייה סכומים בתחזוקת 

 -פנסי התאורה הנמוכים בכ

₪ מהסכום שהיה  775,000

צריך להשקיע על מנת 

לשמור על איכות תאורת 

  רחוב וכביש ראויה. 

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אחזקת 

מבנים 

  ותשתיות

  

2014  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

תוקן/תוקן הממצא שלא 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

121  

)1.20 (  

אי החלפת מנורות הרחוב 

על פי הדין בכל שלוש שנים 

גורמת לאיכות תאורת 

מיטביים, רחוב וכביש לא 

דבר העלול לגרום לתאונות 

דרכים, נזקי רכוש ואובדן 

  חיי אדם.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אחזקת 

מבנים 

  ותשתיות

  

2014  

  

122  

)2.2 (  

מערכת מדדי הביצועים 

אינה משמשת את הנהלת 

העירייה לבחינת נתוני 

העבודה לצרכי ניהול 

(לדוגמא צריכת זמן של 

פעילות הסדר גינון או 

מכלל פעילות אירועים, 

המחלקה), בכך מפסידה 

העירייה כלי ניהולי חשוב 

להבנת עלויות הפעילות של 

  המחלקה.  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  גנים ונוף

  

2014  

  

123  

)2.3 (  

כשליש ממערכות ההשקיה 

בשטחים הציבוריים לא 

מחוברות למרכז השליטה  

הממוחשב במחלקה, כך 

שנזילה או דליפה לא 

 2018-(ב אמתמזוהות בזמן 

  ).10%-כ

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  גנים ונוף

  

2014  

  

124  

)2.6 (  

לא קיימת מדיניות של 

פרסום צמחים שאין לשתול 

בתחום השיפוט של 

העירייה, או של חינוך בבתי 

  הספר בעירייה.

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  גנים ונוף

  

2014  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

125  

)2.7 (  

הרכבים בשימוש מחלקת 

הגינון ברובם בני כעשרים 

שנה, דבר הבא לביטוי 

תכופות, השבתת בתקלות 

רכבים לתקופות שונות 

(דבר הפוגע בהכרח בעמידה 

בתוכנית העבודה השנתית). 

עלות התיקונים בלבד 

 100,000  -לתשעה כלי רכב כ

₪ בכל שנה (ממוצע של מעל 

  ₪ לכל רכב בשנה). 10,000

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  גנים ונוף

  

2014  

  

126  

)2.8 (  

מחלקת הגינון משתמשת 

המנוף של מחלקת במשאית  

האחזקה לשם גיזום עצים. 

הנהלת העירייה לא 

השכילה לבנות תוכנית 

ניצול לשימוש משאית 

המנוף לכלל המחלקות 

בעירייה, מכאן מחלקת 

הגינון תלויה ברצון הטוב 

של מחלקת האחזקה 

  לשימוש במשאית המנוף.

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  גנים ונוף

  

2014  

  

127  

)2.9 (  

למרות קיום דיווח יומי על 

פעילות עובדי מחלקת 

הגינון, לא נערך ניתוח לגבי 

חלוקת זמן העובדים בין 

הפרויקטים השונים בכלל 

  ובגין הסדר הגינון בפרט.  

  

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  גנים ונוף

  

2014  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

קודם אחר חלקית במעקב 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

128  

)2.10 (  

על פי הערכת מחלקת הגינון 

ממשאבי העובדים  50% -כ

מופנים לטובת טיפול 

בבתים בהסדר גינון, 

במקרה זה הסדר הגינון 

עולה לקופת העירייה 

אלפי ₪  800 -בממוצע כ

בשנה מעבר לסכום שנגבה 

  מהתושבים בעבור השירות. 

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  גנים ונוף

  

2014  

  

129  

)2.11 (  

העירייה חוזים אין ברשות 

חתומים על ידי נציגי חלק 

מהבניינים הנמצאים 

  בהסדר גינון.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  גנים ונוף

  

2014  

  

130  

)2.12 (  

בניגוד לטיפול בכלל חוזי 

העירייה המבוצע במחלקת 

הגזברות, חוזי הסדר הגינון 

ככל שקיימים מנוהלים 

  במחלקת הגינון.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ונוףגנים 

  

2014  

  

131  

)2.14 (  

דיירים רבים מחויבים 

בתשלום הסדר גינון זאת 

ללא חוזה מסודר מול 

העירייה, וללא כל תיעוד 

להסכמת נציגות הבניין 

ההיסטורית בנושא הסדר 

  גינון.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  גנים ונוף

  

2014  

  

132  

)2.15 (  

במקרים רבים מחלקת 

הגינון נאלצת לעמוד מול 

דרישות מנוגדות מטעם 

הדיירים לרמת הגינון בבית 

המשותף.  מחד הרוצים 

לחסוך בעלויות המים 

ומאידך אלו הרוצים 

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  גנים ונוף

  

2014  
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צמחייה רבה יותר. בכל 

מקרה מישהו אינו מרוצה 

  מפעולות המחלקה.

  

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

133  

)2.16 (  

דיירים רבים דורשים 

ממחלקת הגינון לבצע 

עבודות שאינן בהיקף הסדר 

הגינון (לדוגמא תיקון צנרת 

  ביוב).

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  גנים ונוף

  

2014  

  

134  

)3.1 (  

לא קיימים ברשות העירייה 

נתונים מסודרים בדבר 

העסקת עובדים עם 

מוגבלות, מכאן אין ביכולת 

העירייה לוודא כי קיים 

ייצוג הולם לעובדים עם 

  מוגבלות.

  

מחלקת 

משאבי 

   אנוש

הנגשה 

לבעלי 

  מוגבלויות

  

2014  

  

135  

)3.2 (  

לא קיים בעירייה תכנון 

מסודר ומקיף להנגשת מבני 

ציבורי בהתאם לזמנים 

שהוגדרו בחוק למבנים 

שונים, ובהתאם למבני 

הציבור הקיימים בתחום 

  השיפוט של העירייה.

  

מחלקת 

  ביצוע

הנגשה 

לבעלי 

  מוגבלויות

  

2014  

 

136  

)3.3 (  

למרות שקיים עובד עירייה 

מוסמך כמורשה לנגישות 

השירות, שכרה העירייה 

יועץ חיצוני לביצוע סקר 

נגישות השירות במשרדי 

  העירייה.

מחלקת 

  ביצוע

הנגשה 

לבעלי 

  מוגבלויות

  

2014  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

137  

)3.4 (  

למרות שקיים בעירייה 

עובד שעבר הכשרה של 

ממונה נגישות השירות, 

העירייה אינה מנצלת את 

הכשרתו לבניית תוכניות 

ואישור שירותים הנגשה 

שמעניקה לציבור (לדוגמא 

  פסטיבל ערד).

  

מחלקת 

  ביצוע

הנגשה 

לבעלי 

  מוגבלויות

  

2014  

  

138  

)3.5 (  

בניגוד לחוק רישוי עסקים 

ב,ג) מחלקת 8(סעיפים 

רישוי העסקים בעירייה לא 

מקבלת חו"ד מורשי נגישות 

בהליכי רישוי עסק שהוא 

במקום ציבורי או שירות 

  ציבורי. 

  

מחלקת 

תברואה 

ורישוי 

  עסקים

הנגשה 

לבעלי 

  מוגבלויות

  

2014  

   

139  

)3.6 (  

העירייה לא הבחינה בין 

תפקיד רכז נגישות המוגדר 

בחוק (תפקיד כמעט ללא כל 

דרישות), לעומת תפקיד 

הממונה על שוויון לאנשים 

עם מוגבלות ברשות 

המקומית שהוגדר על ידי 

מרכז השלטון המקומי 

יר כולל (דרישה לעובד בכ

הכשרה). מאחר וקיים 

בעירייה רק רכז נגישות, לא 

בוצעו בעירייה כל הפעולות 

שהוגדרו בתפקיד ממונה על 

שוויון לאנשים עם 

  מוגבלות.

הנהלת 

  העירייה

הנגשה 

לבעלי 

  מוגבלויות

  

2014  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

140  

)3.7 (  

למרות הערות פיקוח 

הנציבות בשני המקרים 

המתוארים, לא ענתה 

העירייה לנציבות על 

ממצאי הפיקוח. מאחר וכך 

נגישות לוועדה הוצא צו 

לתכנון ובניה ולעירייה, על 

  אי תיקון ליקויים.

  

הנהלת 

  העירייה

הנגשה 

לבעלי 

  מוגבלויות

  

2014  

  

141  

)3.8 (  

הליך העבודה בין 

המחלקות הינו מגושם 

והביא לא אחת לעיכובים 

בהנגשת הכיתות (במקרה 

אחד עד לאיום בתביעה של 

אחד ההורים לאחר שבמשך 

בוצעה שנתיים לא 

  ההנגשה).

  

הנהלת 

  העירייה

הנגשה 

לבעלי 

  מוגבלויות

  

2014  

  

142  

)3.9 (  

הליקוי : נמצא כי לא קיים 

תאום בין מחלקת הביצוע 

(האחראית על הנגשת 

הכיתות), לבין מחלקת 

האחזקה (האחראית על 

שיפוצי קיץ בבתי הספר 

והגנים), חוסר התאום יכול 

להביא להוצאות מיותרות 

(לדוגמא כאשר מתוכננת 

החלפת מזגן על ידי מחלקת 

האחזקה ובמסגרת 

  ההנגשה מוחלף מזגן). 

  

  

הנהלת 

  העירייה

הנגשה 

לבעלי 

  מוגבלויות

  

2014  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

143  

)3.10 (  

באופן התנהלות העירייה 

בהנגשת הכיתות, נאלצת 

העירייה להוסיף על הסכום 

המועבר ממשרד החינוך 

עוד אלפי שקלים רבים לכל 

כיתה (במקרה אחד כמעט 

  ₪ נוספים).  30,000

הנהלת 

  העירייה

הנגשה 

לבעלי 

  מוגבלויות

  

2014  

 

144  

)3.11 (  

נמצא כי ברוב המקרים 

מורכבת עבודת ההנגשה 

 -משלושה חלקים עיקריים 

החלפת מזגן, התקנת תקרה 

אקוסטית, החלפת דלת 

לדלת מונעת רעשים. 

מחלקת הביצוע נוהגת 

לשכור שרותי קבלן אחד 

לביצוע כל העבודות, בכך  

בפועל משלמת העירייה 

עמלת קבלן ראשי שניתן 

לחסוך, אם יוזמנו העבודות 

 בנפרד מקבלנים מתמחים

    ג).(כגון קבלן מיזו

הנהלת 

  העירייה

הנגשה 

לבעלי 

  מוגבלויות

  

2014  

 

145  

)4.5 (  

שימוש בתוכנות הפעלה לא 

עדכניות חושף את מערכות 

המחשב של העירייה לסיכון 

של הדבקות בקוד זדוני 

(וירוסים, סוסים טרויאנים 

וכו') אשר עלולים לגרום 

לגורם עוין להוציא מידע 

שלא כדין, לחבל ולהשבית 

את המערכות. כן, קיים 

חשש שהמערכות ישמשו על 

ידי גורמים פליליים לצורך 

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

מחשוב 

אבטחת 

מידע 

ואיומי 

  סייבר

  

2014  
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וע מתקפות על צדדים ביצ

שלישיים מבלי שהעירייה 

  מודעת לכך.

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  הוצגבה 

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

146  

)4.7 (  

בעירייה לא יושם מנגנון 

להזדהות חזקה למרות 

שמבחינה טכנולוגית קיימת 

תמיכה לכך (משלוח 

לצורך אימות   SMSהודעות  

משתמש לגיטימי), מכאן 

העירייה חשופה לגישת 

גורמים בלתי מורשים אשר 

ישיגו סיסמת משתמש 

  לגיטימי.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

מחשוב 

אבטחת 

מידע 

ואיומי 

  סייבר

  

2014  

  

147  

)5.1 (  

בניגוד לחוק שוויון לאנשים 

עם מוגבלות ותקנותיו, 

לשכת ראשת העירייה אינה 

(הגישה במדרגות מונגשת 

  בלבד).

הנהלת 

  העירייה

התנהלות 

לשכת 

ראש 

  העירייה

  

2014  

  

148  

)5.3 (  

נוהל שימוש ברכבי ליסינג 

 2014שגובש בעירייה בשנת 

, לא מתייחס לכל הנקודות 

שהעלה מבקר המדינה 

בנושא (המלצה על פרסום 

הנחיות לזכאות לרכב 

צמוד, סוגי הוצאות שזכאי 

לרבות העובד בגין הרכב, 

  נזקים הנגרמים לרכב).

מנכ"ל 

  העירייה

    תמיכה 

2014  

  

149  

)5.4 (  

בניגוד לתקנות הרכש לא 

נערכה תוכנית צריכה 

  רבעונית לצרכי כיבוד.

הנהלת 

  העירייה

התנהלות 

לשכת 

ראש 

  העירייה

  

2014  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

אחר חלקית במעקב קודם 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

150  

)5.5 (  

 –בעיריית ערד נוהל עבודה 

ביקור וכיבוד, המגדיר 

טפסים למילוי לכל אירוע. 

בפועל לא התנהלה הלשכה 

קיימים בהתאם לנוהל, לא 

טפסי דיווח בדבר תאריכי 

הישיבות, מספר 

המשתתפים, זהותם 

  ותקציב הכיבוד לכל אירוע.

הנהלת 

  העירייה

התנהלות 

לשכת 

ראש 

  העירייה

  

2014  

  

151  

)5.9 (  

לא קיימים נהלי תיעוד ולא 

נהלים להפצת התיעוד של 

  ישיבות הנהלה.

הנהלת 

  העירייה

התנהלות 

לשכת 

ראש 

  העירייה

  

2014  

  

152  

)5.11 (  

לא קיים מערך לניטור 

ופיקוח על מעקב החלטות 

של מועצת העירייה, ישיבות 

הנהלת העירייה, פגישות 

עם גורמי חוץ וועדות 

  העירייה.

הנהלת 

  העירייה

התנהלות 

לשכת 

ראש 

  העירייה

  

2014  

  

153  

)6.1 (  

בניגוד לרשויות רבות 

בעירית ערד לא הוגדרה 

אמנת שירות לתושב. אמנה 

שמטרתה להגדיר אופן 

טיפול בפניה  וזמן תקן לכל 

  פניה של תושב.

מנכ"ל 

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

154  

)6.2 (  

בעיריית ערד לא הונהג כל 

תקן ו/או כל מדד להשגת 

יעדים בנושא טיפול 

בתלונות התושבים , כך 

שאין לדעת אם השירות 

הניתן הינו ראוי מקצועי 

  ובזמן סביר. 

מנכ"ל 

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

קודם אחר חלקית במעקב 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

155  

)6.3 (  

בעיריית ערד לא הגדירו 

סמכויות למוקד, כך שחלק 

ממנהלי המחלקות בעירייה 

לא מרגישים מחויבים 

לפניות המוקד, לענות כלל 

חלקם מספקים תשובות לא 

ראויות וחלק אחר מספק 

תשובות לאחר זמן רב, דבר 

הגורם בהכרח לאי שבעות 

רצון בקרב התושבים 

  המתלוננים.

מנכ"ל 

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

156  

)6.4 (  

עיריית ערד לא הנהיגה כלי 

משוב אשר יאפשר למדוד 

את ביצועי המוקד מבחינת 

  שביעות רצון התושב. 

מנכ"ל 

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

  

157  

)6.5 (  

הנהלת העירייה לא דורשת 

דוחות ביצוע תקופתיים 

לגבי מספר התלונות במוקד 

ואופן ומועד הטיפול בהן, 

ניהולי מכאן מפסידה כלי 

חשוב. באמצעות נתוני 

הבקרה ניתן להסיק 

מסקנות לגבי חלוקת 

תקציבים נדרשת וכן לזהות 

חסמים אחרים בפעילות 

  העירייה.

הנהלת 

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

  

158  

)6.6 (  

עיריית ערד לא ביצעה 

פעולות להנגשת המוקד 

העירוני, לדוגמא ללקויי 

  שמיעה. 

הנהלת 

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

159  

)6.7 (  

עיריית ערד לא השכילה 

ליצור מערך אחד ברור 

למענה לתלונות התושב. 

כשל זה מביא לבזבוז 

משאבים עירוניים כאשר 

מספר גופים עוסקים 

באותה תלונה, אשר התושב 

הפנה למספר גורמים 

  בעירייה. 

הנהלת 

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

160  

)6.8 (  

בניגוד לעיריות המפעילות 

ימים  7שירותי מוקד עירוני  

שעות ביום,  24בשבוע  

עיריית ערד מספקת פתרון 

חלקי בלבד. המשמעות 

שלתושבי העיר אין כתובת 

לדיווח על מפגעים 

הדורשים טיפול מידי החל 

בערב ובסופי  19:00 -מ

השבוע מיום שישי בצהריים 

  ועד בוקר יום ראשון. 

הנהלת 

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

 

161  

)6.10 (  

אין כל נוהל החלפת 

משמרת בין המוקדניות, כך 

יכולות להיות תקלות 

דחופות שרצף הטיפול בהן 

  נפגם בהחלפת המשמרת.

  

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

162  

)6.11 (  

לא קיימת כל חובה על 

המוקד העירוני ליידע את 

פנייתו, התושב בגורל 

עובדה אשר תורמת לאובדן 

  האמון של התושב במערכת.

  

הנהלת 

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

163  

)6.12 (  

אין כל נוהל או נוהג מסודר 

בדבר ניטור תלונות שלא 

טופלו על ידי המוקדניות 

(תלוי בזמן הפנוי שיש להן 

  במהלך המשמרת).

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

164  

)6.13 (  

נמצא כי אין כל חובה ליידע 

את המוקד העירוני 

בעבודות תשתית שהעירייה 

מבצעת, כך שמתקיים 

חוסר יעילות כאשר מגיעות 

פניות בנושא עבודות 

שהמוקד אינו מודע להן 

ומכאן צריך להשקיע 

  משאבים בברור הנושא. 

הנהלת 

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

165  

)6.14 (  

הנהלת העירייה לא דורשת 

דוחות ביצוע מהמוקד 

העירוני, לכן לא נמצאים 

ברשות המוקד הסברים 

לגבי מגמות ויעילות טיפול 

הפניות ברמה העירונית 

  וברמת המחלקות. 

הנהלת 

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

166  

)6.15 (  

אין ברשות העירייה דוחות 

בקרה לגבי אורך תקופת 

בפניה בחלוקה לפני הטיפול  

  מחלקות העירייה.

הנהלת 

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

167  

)6.17 (  

נמצא כי תושבים פונים 

למספר גופים בעירייה לגבי 

אותה התלונה, מכאן 

מתקיים בזבוז משאבים 

כאשר כל גוף (המחלקה 

, 106הרלוונטית, מוקד 

תלונות הציבור, לשכת 

הנהלת 

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  
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ראשת העירייה, פניות 

  הציבור וכד').

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

168  

)6.18 (  

במערכת התלונות נמצאות 

תלונות פתוחות עוד משנת 

התלונה  2018(בשנת  2010

  ).2015הוותיקה היא משנת 

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

 

169  

)6.19 (  

נוהל הפעלת המוקד נרשם 

על ידי מנהלת המוקד ולא 

קיבל אישור נוהל עבודה של 

  העירייה כמקובל.

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

170  

)6.20 (  

מערך המצלמות ותיעודו 

בוצעה על ידי זכיין חיצוני, 

ללא ליווי שוטף של מחלקת 

המחשוב של העירייה, דבר 

היוצר תלות מוחלטת 

בזכיין בנושאי גיבוי 

  ומערכות התקשורת. 

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

171  

)6.21 (  

בניגוד להנחית רשם מאגרי 

המידע  לא נרשמו הקלטות 

מצלמות המוקד כמאגר 

  מידע על פי חוק.

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

172  

)6.22 (  

בניגוד להנחיה לא נערכו 

שימועים ציבוריים לגבי 

מיקום הצבת מצלמות 

המוקד (על פי הגדרות 

המשרד לביטחון פנים 

הנושא בסמכות הבלעדית 

של מפקד תחנת המשטרה 

המקומית בהתייעצות עם 

  גורמי הרשות המקומית).

  

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

חלקית/ תוקן 

  הפסקת מעקב

173  

)6.23 (  

בניגוד להנחיה לא 

התקיימה בדיקה לגבי 

צמצום פעילות המצלמות 

רק לזמנים בהם הצילום 

הוא רלוונטי (על פי הגדרות 

המשרד לביטחון פנים 

הנושא בסמכות הבלעדית 

של מפקד תחנת המשטרה 

המקומית בהתייעצות עם 

  גורמי הרשות המקומית).

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

174  

)6.24 (  

בניגוד להנחיה  לא נקבע 

משך צילומים לכל מצלמה 

בנפרד לפי מבחני 

המידתיות, בהתאם למטרה 

הספציפית של התקנת 

המצלמה ולרגישות המידע 

  הנקלט בעדשתה.

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

175  

)6.25 (  

קיימת בניגוד להנחיה לא 

מערכת ניטור שתאפשר 

תיעוד ובקרה של כל 

ניסיונות הגישה למערכת, 

מי נחשף למידע , לאיזה סוג 

  של מידע ומתי.

  

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

176  

)6.26 (  

בניגוד להנחיה לא הוגדר 

נוהל מסירת מידע לגורמי 

חוץ, נוהל מסודר באישור 

הגורמים המקצועיים 

בעירייה (יועמ"ש ומנהל 

מערכות המידע לכל 

  הפחות) והנהלת העירייה.

  

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

177  

)6.27 (  

לא קיים כל נוהל או תכנית 

עבודה מובנית, להסדרת 

אופן הצפייה בצילומי 

מצלמות האבטחה של 

  העירייה.

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

178  

)6.28 (  

למרות המוגדר בנוהל כי 

בלבד יש למנהלת המוקד 

גישה למערכת, מסתבר כי 

לפחות עובדת נוספת אחת 

יכולה על פי דרישה להיכנס 

לחדר המנהלת ולחפש 

אירועים מצולמים 

  שהתרחשו בעבר.

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

  הפסקת מעקב

179  

)6.29 (  

לא ניתן לדעת האם נגשו 

למערכת אנשים אחרים 

אירועים ולצורך מה (יומן 

התוכנה), מאחר ואין כל 

צורך בזיהוי וסיסמא 

לחיפוש אירועים שצולמו 

בעבר, כמו כן אין כל מניעה 

טכנולוגית להעתקת 

  הנתונים.

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

180  

)6.30 (  

עובדות המוקד חויבו 

לחתום על כתב התחייבות 

לשמירה על סודיות, ללא 

המשפטי של בדיקת היועץ 

  העירייה את המסמך.

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

181  

)6.31 (  

למרות האמור בכתב 

ההתחייבות, לא צורף אליו 

נספח א', הכולל את הנחיית 

רשם מאגרי המידע. עובדה 

המעלה חשש כי העובדים 

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  
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כלל לא נחשפו למסמך ולא 

הוסברה להם משמעותו, 

בהקשר לעבודתם עם 

לכתב  8המצלמות (בסעיף 

ההתחייבות מצהיר העובד 

כי הוא קרא את הנספח 

וק והבין אותו כמו גם את ח

 הגנת הפרטיות).

לכתב ההתחייבות  9סעיף 

מצהיר העובד כי הוא 

מתחייב לפצות את 

העירייה, מייד עם דרישתה 

הראשונה, בגין כל נזק 

שייגרם מאי קיום התנאים 

או הפרתם כפי שמפורטים 

בכתב ההתחייבות. ניסוח 

זה אינו סביר לדעת 

הביקורת מאחר ולעובדים 

לא הועברה הכשרה 

   מסודרת בנושא.

182  

)6.33 (  

בניגוד למוגדר בנוהל לא 

נמצא אף מסמך המאשר כי 

ההקלטות שהועברו 

למשטרה, נעשו באישור 

  מפקד התחנה.

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

183  

)6.34 (  

בניגוד לאמור בנוהל לא 

הוגדרו המורשים בעירייה 

לדרוש הקלטות כאמור, 

כמו כן אם התכלית היא 

בטחון התושבים בלבד 

(כאמור על השלטים 

שהוצבו באתרים 

המצולמים), לדעת 

הביקורת אין לכאורה 

סמכות להוציא הקלטות 

במקרים של וונדליזים, או 

כל מקרה אחר למעט בטחון 

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  
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היא  התושבים (הגדרה שגם

  לא נקבעה באופן מדויק). 

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  תוקן/לא 

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

184  

)6.36 (  

אין כל רישום המאפשר 

לזהות איזה מחלקות שלחו 

דואר ובאילו עלויות, דבר 

העלול להביא לאי תמריץ 

לחסוך בהוצאות הדואר, 

מאחר ואלו לא מחושבות 

  בתקציב המחלקתי. 

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

185  

)6.37 (  

החברה הכלכלית ערד , 

משתמשת בשירותי הדואר, 

תשלום על בולי הדואר כולל  

מתקציב העירייה 

באמצעות המוקד ללא כל 

  חיוב כספי.

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

186  

)6.38 (  

בזמן עריכת הביקורת לא 

היה קיים כל נוהל לטיפול 

בדואר בעירייה (בעקבות 

התערבות מנהלת המוקד 

והביקורת נקבע נוהל 

  בנושא דואר רשום).

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

 

187  

)6.39 (  

  

בעקבות אימוץ נוהל דואר 

רשום בעירייה, ירדו 

הוצאות העירייה בגין דואר 

באלפי שקלים במהלך שנת 

(ההמלצה להכיל על  2014

  כלל דברי הדואר בעירייה)

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  

  

188  

)6.40 (  

מחלקות העירייה לא 

מיידעות מראש את המוקד 

בדבר שליחת דואר בכמות 

חריגה, אי העדכון מונע 

  התארגנות מתאימה מראש.

  מנכ"ל

  העירייה

מוקד 

עירוני 

)106(  

  

2014  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

189  

)7.1 (  

אין הגדרה בדין לגבי היקף 

המשרה או תקן כח האדם 

הנדרש לצורך קיום פיקוח 

נאות על נושא הבטיחות 

בעבודה, כן אין הגדרה לגבי 

משימות נוספות שניתן 

  להטיל על הממונה.

הנהלת 

  העירייה

בטיחות 

וגהות 

בעבודה 

  בעירייה

  

2014  

  

190  

)7.3 (  

נמצא כי עקב חוסר זמן אין 

הממונה עורך ביקורת 

במתחמי העבודה של  עובדי 

העירייה, אלא לעיתים 

נדירות. דבר הגורם בהכרח 

לירידה במודעות העובדים 

לשימוש נכון בציוד מגן 

  וסביבה בטוחה.

הנהלת 

  העירייה

בטיחות 

וגהות 

בעבודה 

  בעירייה

  

2014  

  

191  

)7.4 (  

נמצא כי לא קיימת תרבות 

ארגונית של יידוע הממונה 

על כשלים ותקלות מתחום 

הבטיחות במתקני העירייה, 

וכן אין תרבות של דיווח 

וניתוח מצבים של "כמעט 

  תאונות".

הנהלת 

  העירייה

בטיחות 

וגהות 

בעבודה 

  בעירייה

  

2014  

  

192  

)7.5 (  

בניגוד להוראת משרד 

הכלכלה בעניין מינוי 

ממונים על הבטיחות 

ברשויות המקומיות מיום 

, לא קיים 15/12/2013

בעירייה אישור מפקח 

אזורי המאשר לממונה 

לעסוק בתחומים מעבר 

לתפקידיו. בגדר תחומים 

אלה פורטו בטיחות 

הנהלת 

  העירייה

בטיחות 

וגהות 

בעבודה 

  בעירייה

  

2014  
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מוסדות חינוך,  בטיחות 

אירועים המוניים, בטיחות 

ורט, בטיחות אולמות ספ

מתקני משחקים, כיבוי אש, 

אשר הממונה אחראי 

עליהם ללא אישור נדרש 

המגדיר כי אין הם מפריעים 

  לעבודתו השוטפת. 

193  

)7.6 (  

בניגוד לתקנות, ובניגוד 

למדיניות העירייה 

המוצהרת, אין ממונה 

הבטיחות בעירייה עובד על 

פי התוכנית לניהול 

הבטיחות מאחר ושאר 

תפקידיו אינם מותירים 

  בידיו זמן מספיק לכך. 

הנהלת 

  העירייה

בטיחות 

וגהות 

בעבודה 

  בעירייה

  

2014  

  

194  

)7.7 (  

בתוכנית ניהול הבטיחות 

עיסוקים בעירייה,  26זיהו 

תוך התעלמות מחלק 

ממחלקות העירייה 

(לדוגמא היחידה לאיכות 

הסביבה, לוכדי כלבים 

וחתולים ואחרים) לכל אחד 

מהעיסוקים שלא נכללו 

בתוכנית, סיכונים ייחודיים 

שיש לקחת בחשבון 

  בתוכנית. 

  

הנהלת 

  העירייה

בטיחות 

וגהות 

בעבודה 

  רייהבעי

  

2014  

  

195  

)7.8 (  

בתוכנית ניהול הבטיחות 

בפרוט פריסה גיאוגרפית 

של מתקנים ופעילויות, לא 

נכללו המפעלים 

והמתחמים שבאחריות 

היחידה לאיכות הסביבה. 

מכאן לא נלקחו בחשבון 

  הצרכים

  

הנהלת 

  העירייה

בטיחות 

וגהות 

בעבודה 

  בעירייה

  

2014  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

196  

)7.9 (  

בניגוד לתוכנית לניהול 

הבטיחות לא מתבצעים 

מבדקי פיקוח על ידי 

הממונה על הבטיחות זאת 

  מחוסר זמן וניידות.

הנהלת 

  העירייה

בטיחות 

וגהות 

בעבודה 

  בעירייה

  

2014  

  

197  

)7.11 (  

אין כל סנקציה כלפי קבלן 

אשר נתפס שעובד בניגוד 

לכללי הבטיחות. הממונה 

במקרים אשר מזהה עובדי 

קבלן שאינם עובדים באופן 

בטיחותי, צריך לחפש את 

שהזמינה מנהל המחלקה 

את העבודה בתקווה 

שיסדיר הנושא עם הקבלן. 

התנהלות מגושמת ולא 

  יעילה.

הנהלת 

  העירייה

בטיחות 

וגהות 

בעבודה 

  בעירייה

  

2014  

  

198  

)7.12 (  

בניגוד למוגדר בתוכנית 

לניהול בטיחות העירייה, 

העירייה טרם נערכה 

ליישום תסקירי בטיחות על 

  ידי נאמן בטיחות.

הנהלת 

  העירייה

בטיחות 

וגהות 

בעבודה 

  בעירייה

  

2014  

  

199  

)7.15 (  

ממדגם הביקורת בנושא 

מודעות העובדים במשרדי 

העירייה בנושא התנהלות 

במקרה של שריפה עולה כי 

 :  

אין מדיניות   .א

עירונית הידועה 

לעובדים שמגדירה 

כיצד יש לנהוג 

  בזמן שריפה.

הנהלת 

  העירייה

בטיחות 

וגהות 

בעבודה 

  בעירייה

  

2014  
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חלק גדול   .ב

מהעובדים אינו 

מכיר את מיקום 

מטפי האש 

במשרדים בהם הם 

 עובדים.

כמעט כל העובדים אינם 

יודעים כיצד להפעיל מטף 

  לכיבוי אש.  

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

200  

)7.16 (  

בניגוד לתוכנית ניהול 

הבטיחות בעירייה לא 

מבוצעות הדרכות למנהלים 

(אחריות מנהלים), כיבוי 

אש מעשי, הדרכות 

  לקבלנים.

הנהלת 

  העירייה

בטיחות 

וגהות 

בעבודה 

  בעירייה

  

2014  

  

201  

)7.17 (  

לא כל מחלקות העירייה 

מעדכנות את הממונה על 

הבטיחות על התחלת עבודה 

של קבלנים, דבר החושף 

את העירייה לתביעות 

שונות מאחר ולא מבוצעות 

הדרכות מתאימות לקבלן 

מבחינת בטיחות וכן אין כל 

פיקוח של הממונה על 

  העובדה בשטח. 

  

הנהלת 

  העירייה

בטיחות 

וגהות 

בעבודה 

  בעירייה

  

2014  

  

202  

)7.18 (  

מחלקות בודדות בעיריית 

ערד עוסקות בהיבט של 

הערכת ביצועים והעברת 

משוב לעובדים. כך 

שלמעשה לרוב עובדי 

העירייה אין כל נתון לגבי 

הנהלת 

  העירייה

בטיחות 

וגהות 

בעבודה 

  בעירייה

  

2014  
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מידת הערכת המערכת את 

עבודתם, עקב כך נזנח 

המימד הנפשי והחברתי של 

  העובדים. 

בהזנחת המימדים הנפשיים 

בהגדרת מדדי הבריאות, 

פריון פוגעת העירייה ב

והספק רוב עובדי העירייה, 

נושאים שהיו יכולים 

להשתפר אם העירייה 

הייתה דואגת למימוש 

מדדים אלה במהלך 

הפעילות השוטף של 

  העירייה. 

203  

)7.19 (  

נושא פעילות היחידה 

לאיכות הסביבה אינו כלול 

בתוכנית ניהול הבטיחות 

של העירייה, יש חשיבות 

לעדכן את התוכנית על מנת 

לבחון את הסיכונים 

לבריאות עובדי המחלקה 

מבחינת חומרים מסוכנים 

  וכד'. 

הנהלת 

  העירייה

בטיחות 

וגהות 

בעבודה 

  בעירייה

  

2014  

  

204  

)7.24 (  

על פי תקנות חדשות יש 

לשדרג את מערכת גילוי 

וכיבוי האש במוסדות 

ציבור. לפי הערכה ראשונית 

סכום השדרוג במוסדות 

החינוך של העירייה עלול 

להגיע לסכום הגבוה 

ממיליון וחצי שקל. במקור 

התקנות היו אמורות 

להיכנס לתוקף בסוף שנת 

(בסופו של דבר ניתנה  2014

ת ), למרו2017אורכה עד 

המוגדר בתקנות, עיריית 

ערד לא השכילה בעבר 

הנהלת 

  העירייה

בטיחות 

וגהות 

בעבודה 

  בעירייה

  

2014  
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לבנות תוכנית ביצוע לסיום 

הנדרש בתקנה, כך שלא 

נעשה דבר בנדון גם במהלך 

, שכאמור הייתה 2014שנת 

אמורה להיות השנה 

  .האחרונה לביצוע

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

205  

)8.9 (  

לא קיימת מדיניות סדורה 

להדפסת כרטיסי ביקור 

רשמיים וניירות מכתבים 

  של מחלקות העירייה.

צוות 

תיקון 

  ליקויים

הסברה 

  ודוברות

  

2014  

 

206  

)8.14 (  

באין גורם מקצועי ותקציב 

מתאים לביצוע תוכניות 

מיתוג עיר ותוכניות 

אסטרטגיות, הבעיות אשר 

עדיין  2008זוהו בשנת 

נשארו אותן הבעיות של 

(הגירה,  2014העיר בשנת 

תעסוקה, אי מימוש 

פוטנציאל התיירות, 

דמורליזציה של 

האוכלוסייה הותיקה 

  בעיר).

הנהלת 

  העירייה

הסברה 

  ודוברות

  

2014  

 

207  

)8.15 (  

בניגוד לחוק לא מונה 

ממונה חופש מידע בחברה 

  הכלכלית בערד.

הנהלת 

  העירייה

הסברה 

  ודוברות

  

2014  

 

208  

)8.16 (  

בניגוד לחוק לא פרסמה 

החברה הכלכלית לערד דין 

  וחשבון שנתי.

הנהלת 

  העירייה

הסברה 

  ודוברות

  

2014  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  מעקבהפסקת 

209  

)8.17 (  

בניגוד לתקנות חופש 

המידע, העירייה לא פרסמה 

דין וחשבון שנתי עד 

  הראשון ביולי בכל שנה.

הנהלת 

  העירייה

הסברה 

  ודוברות

  

2014  

 

210  

)8.20 (  

בניגוד לתקנות חופש 

המידע, העירייה לא פרסמה 

בדין וחשבון השנתי את 

פרישתן הגיאוגרפית של כל 

הנותנות שירות היחידות 

  לאזרח.

הנהלת 

  העירייה

הסברה 

  ודוברות

  

2014  

 

211  

)8.21 (  

בניגוד לתקנות חופש 

המידע, העירייה לא פרסמה 

בדין וחשבון השנתי את 

עיקרי הפעולות המתוכננות 

  לשנה הנוכחית.

הנהלת 

  העירייה

הסברה 

  ודוברות

  

2014  

 

212  

)8.22 (  

בניגוד לתקנות חופש 

העירייה לא פרסמה המידע,  

בדין וחשבון השנתי את 

תקציב העירייה בשנה 

החולפת (הוצגו תמצית 

  הדוחות הכספיים בלבד).

הנהלת 

  העירייה

הסברה 

  ודוברות

  

2014  

  

213  

)8.23 (  

בניגוד לתקנות חופש 

המידע, העירייה לא פרסמה 

בדין וחשבון השנתי את 

הוצאות העירייה לפי סעיפי 

החולפת התקציב בשנה 

(הוצגו תמצית הדוחות 

  הכספיים בלבד).

הנהלת 

  העירייה

הסברה 

  ודוברות

  

2014  

  

214  

)8.24 (  

בניגוד לתקנות חופש 

המידע, העירייה לא פרסמה 

בדין וחשבון השנתי את 

הנהלת 

  העירייה

הסברה 

  ודוברות

  

2014  
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תקציב הרשות המקומית 

  לשנה הנוכחית.

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

215  

)8.25 (  

בניגוד לתקנות חופש 

המידע, העירייה לא פרסמה 

השנתי את בדין וחשבון 

רשימת חוברות ועלוני מידע 

לציבור שהרשות פרסמה 

  בשנה החולפת.

הנהלת 

  העירייה

הסברה 

  ודוברות

  

2014  

  

216  

)8.27 (  

בניגוד לתקנות חופש 

המידע, העירייה לא פרסמה 

בדין וחשבון השנתי תאור 

ומטרות של מאגרי המידע 

של הרשות הציבורית, 

הרשומים לפי חוק הגנת 

  .1981הפרטיות, התשמ"א 

הנהלת 

  העירייה

הסברה 

  ודוברות

  

2014  

  

217  

)8.29 (  

בניגוד לתקנות חופש 

המידע, העירייה לא פרסמה 

בדין וחשבון השנתי רשימת 

תמיכות שנתנה הרשות 

הציבורית למוסדות ציבור 

בשנה החולפת, לרבות 

פירוט שמותיהם של 

המוסדות והיקף התמיכה 

  מהם.שניתן לכל אחד 

  

הנהלת 

  העירייה

הסברה 

  ודוברות

  

2014  

 

218  

)8.30 (  

בניגוד לתקנות חופש 

המידע, העירייה לא פרסמה 

בדין וחשבון השנתי רשימת 

המקומות והמועדים בהם 

ניתן לעיין בחוקי העזר 

  שלה.

  

הנהלת 

  העירייה

הסברה 

  ודוברות

  

2014  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

שלא תוקן/תוקן הממצא 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

219  

)8.31 (  

בניגוד לתקנות חופש 

המידע, לא קיים דין וחשבון 

שנתי מלא של העירייה 

העירייה במשרד הראשי של  

ולא באתר האינטרנט (זאת 

בגין העובדה שהדוח 

שנמסר לתושבים אינו כולל 

בתוכו את כל המידע הנדרש 

  בדין).

הנהלת 

  העירייה

הסברה 

  ודוברות

  

2014  

  

220  

)8.32 (  

בניגוד לתקנות חופש 

המידע, בבדיקת הביקורת 

לא נמצאו עותקים של הדין 

וחשבון השנתי של העירייה 

בספרייה והחברה הכלכלית 

  העירונית.

  

הנהלת 

  העירייה

הסברה 

  ודוברות

  

2014  

  

221  

)9.1 (  

בעיריית ערד לא תמיד נקבע 

אחראי לתיקון הליקוי, כמו 

כן לא מתקצבים את נושא 

תיקון הליקויים ולא נקבעה 

שיטת דיווח על התקדמות 

  תיקון הליקויים.

  

  מנכ"ל

  העירייה

תפקוד 

צוות 

תיקון 

  ליקויים

  

2014  

 

222  

)9.2 (  

במבחן התוצאה כשל צוות 

תיקון הליקויים בטיפול 

בתיקון הליקויים של דוח 

מבקר העירייה לשנים 

 50% -, מאחר וכ2010-2011

מהליקויים עדיין לא טופלו 

לאחר יותר משנתיים וחצי 

  מפרסום הדוח.

  

  מנכ"ל

  העירייה

תפקוד 

צוות 

תיקון 

  ליקויים

  

2014  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

223  

)9.3 (  

בניגוד לדין, הצוות לא דן 

בדרכים ובמועדים לתיקון 

הליקויים שנמצאו בדוח כל 

שהגיש מבקר העירייה 

ושנדון על ידי המועצה לפי 

), לפי 2) או (1ג(ה)(170סעיף 

העניין, ובדרכים למניעת 

הישנותם של ליקויים 

בעתיד, אלא רק בתגובת 

ראשת העירייה על עיקר 

  ממצאי הדוח.

  מנכ"ל

  העירייה

תפקוד 

צוות 

תיקון 

  ליקויים

  

2014  

  

224  

)9.4 (  

בניגוד לדין, הצוות לא 

מפקח ומוודא את יישום 

  תיקון הליקויים בפועל. 

  מנכ"ל

  העירייה

תפקוד 

צוות 

תיקון 

  ליקויים

  

2014  

 

225  

)9.5 (  

בדוח הביקורת המפורט של 

המבקר מטעם משרד הפנים 

נמצאים ליקויים בני שנה 

שנה שטרם  13ועד בני 

טופלו על ידי העירייה. 

מהליקויים לפחות בחלק 

יכול היה צוות תיקון 

   הליקויים לטפל זה מכבר.

  מנכ"ל

  העירייה

תפקוד 

צוות 

תיקון 

  ליקויים

  

2014  

  

226  

   )1(א. 

בארבע השנים האחרונות 

סיימה העירייה את 

פעילותה בתקציב השוטף 

 -בגרעון, בסך כולל  של כ

מיליון ₪ , אשר נוספו  2.8

לגרעון הנצבר של העירייה 

עמד סך  2014לשנת (נכון 

הגרעון הנצבר של העירייה 

  מיליון ₪). 15-על כ

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

השוואת 

  תקציבים

  

2015  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  הוצגבה 

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

227  

  ) 2א. (

הוצאות  2014,2015בשנים 

התקציב הרגיל בפועל היו 

נמוכות בחמישה ושישה 

מיליון שקלים בהתאמה, 

מהתקציב השוטף שאושר 

לעירייה ולמרות זאת 

סיימה העירייה את השנה 

  בגרעון.

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

השוואת 

  תקציבים

  

2015  

  

228  

  ) 5א. (

מניתוח המגמות הרב 

שנתיות בדוחות הכספים 

-2012של העירייה לשנים 

עולה כי קיים סיכון  2014

גבוה שהעירייה לא תוכל 

להמשיך לספק את 

השירותים הנדרשים ממנה 

ברמה המתקיימת כיום 

(מחד מגמת קיצוץ במענקי 

 20% -ממשלה המהווים כ

העירייה ומצד שני מתקציב 

עליה בהוצאות תשלומי 

פנסיה, הנחות ורווחה 

המעידים על הגירה של 

אוכלוסייה חלשה, וגידול 

בהוצאות אחזקה לאור 

מדיניות רבת שנים של 

אחזקת שבר ולא אחזקת 

  מנע).

  

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

השוואת 

  תקציבים

  

2015  

  

229  

  ) 6א. (

לאור מיקומה הגיאוגרפי 

של ערד ולאור תשתיות 

התחבורה החסרות, לא 

מהווה העירייה מקום 

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

השוואת 

  תקציבים

  

2015  
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מועדף על בעלי עסקים (כמו 

גם דימונה), וכעדות לכך 

אחוז גבית הארנונה שלא 

 34%-למגורים עומדת על כ

בלבד מתקציב העירייה 

(בקיזוז הנחות ארנונה), כן 

אין פיתוח באזור התעשייה 

ת בשנים האחרונו

והמפעלים הקיימים 

הקטינו, העתיקו/ סגרו 

  פעילות.

  

230  

  ) 7א. (

נמצא כי שיעור הוצאות 

עיריית ערד על חינוך הוא 

הנמוך מבין העיריות, מכאן 

ייתכן סיכון ליישום חלק 

מהתוכנית האסטרטגית בה 

הוגדר כי על מנת למשוך 

אוכלוסייה לעיר, יש להפוך 

את מערכת החינוך 

 למצוינת.

  

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

השוואת 

  תקציבים

  

2015  

  

  

  הפסקת מעקב

231  

  ) 8א. (

נמצא כי שיעור ההוצאה 

מהתקציב הרגיל על שכר 

ופעולות מחלקת הרווחה 

) נמוך 16%בעיריית ערד  (

משמעותית לעומת השיעור 

אותן מוציאות עיריות 

-דימונה ומגדל העמק (כ

). זאת למרות שהמצב 20%

הסוציו אקונומי של מגדל 

העמק זהה לזה של ערד, 

ולמרות שעיריית ערד 

מוציאה כמיליון ₪ בנושאי 

רווחה ללא כל חובה חוקית 

(ראה דוח מבקר העירייה 

  ).2012לשנת 

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

השוואת 

  תקציבים

  

2015  

  

  

  הפסקת מעקב.
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

232  

  ) 9א. (

הוצאות עיריית ערד על 

נושאי אחזקה גבוהות 

מהותית מאלה של העיריות 

האחרות. הן מבחינת שכר 

עובדים כשלושה מיליון ₪ 

יותר בעיריית ערד (למרות 

חוסר מהותי בכח אדם 

ראה דוח מבקר  –במחלקה 

), והן 2014העירייה לשנת 

על אחזקת מתקנים שונים, 

כמיליון ₪ על מתן שירותים 

ולם הקולנוע לקאנטרי ולא

  העירוני.

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

השוואת 

  תקציבים

  

2015  

  

  

  הפסקת מעקב.

233  

  )10(א.

הוצאות מחלקת הגינון 

בעיריית ערד גם הן גבוהות 

מהותית מאלה של העיריות 

האחרות, נושא הענקת 

שירותי גינון לוועדי בתים, 

אינו מסביר את ההפרש 

(בסיכום שכר, עבודות קבלן 

והוצאות מים, הוצאות 

עיריית ערד גבוהות 

בארבעה מילון ₪ ממגדל 

העמק ובשני מיליון ₪ 

מעיריית דימונה). אלא אם 

הפרויקט מפסיד כסף 

כמתואר בדוח מבקר 

  .2014העירייה לשנת 

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

השוואת 

  תקציבים

  

2015  

  

  

  הפסקת מעקב.

234  

  )11א.(

שיעור רכיב השעות 

הנוספות בעיריית ערד הינו 

חריג מהותית לעומת שתי 

העיריות האחרות,  הדבר 

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

 השוואת

  תקציבים

  

2015  

  

  הפסקת מעקב.
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מתבטא גם בעלויות רכיב 

שעות נוספות שבעיריית 

ארבעה מילון  -ערד מגיע לכ

-₪, לעומת עיריית דימונה כ

מיליון ולעיריית מגדל  2.5

  מיליון בלבד. 1.6 -העמק כ

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

235  

  )1ב.(

בעיריית ערד לא הוגדרה 

מדיניות רכש וניהול 

שנים,   11מחסנים זה 

הנוהל הקיים המסדיר את 

התנהלות הטכנית של 

פעולות הרכש נכתב בשנת 

ואינו מסדיר נושאים  2004

מהותיים, לדוגמא מבחינת 

מספר הצעות מחיר שיש 

לקבל, מגוון אפשרויות לגבי 

 אופן הגשת הצעות

(מתייחס למעטפות בלבד), 

אילו בדיקות יש לקיים על 

מנת להחליט על הספק 

הזוכה וכד'. כך שכיום עיקר 

פעולות מחלקת הרכש הינן 

טכניות בהתאם לנוהג 

שהתגבש במהלך השנים 

שהינו נוהג חסר, בפועל 

הנוהג לא עוסק במהות 

המקצועית שבאחריות 

מחלקת הרכש וועדת הרכש 

(הבטחת איכות 

ירות, רכישות המוצר/ש

במחירי שוק, קיום תחרות 

באמצעות קבלת מספר 

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

  רכש

  

2015  
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בקשות מספקים משתנים 

  וכד').

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

236  

  )2ב.(

לפחות בנושא עבודות 

קבלניות מתקיים כשל שוק 

בנושא הרכש (ראה דוחות 

ביקורת שנים קודמות), וכן 

בנושאים אחרים, כשל 

המתבטא באי קבלת הצעות 

מחיר כלל או קבלת הצעת 

יחיד, או קבלת הצעות 

ממספר מועט של ספקים 

  קבועים, זאת לאורך שנים. 

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

  רכש

  

2015  

  

237  

  )3ב.(

מחלקת הרכש לא מקיימת 

משוב ספקים לגבי 

התנהלות העירייה מולם, 

אי קיום משוב כאמור אינו 

מאפשר לשפר את חווית 

הספק בעבודה מול 

העירייה, חוויה אשר 

קובעת את תדמית העירייה 

גם בעיני ספקים אחרים. 

סביר כי חלק מהקושי לקבל 

הצעות מחיר ואי השתתפות 

שונים, נובע של ספקים 

מתדמית העירייה 

בהתנהלות מול הספק 

(פיקוח, מקצועיות, תשלום, 

  מענה לבעיות ותלונות וכד').

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

  רכש

  

2015  

  

238  

  )4ב.(

לא מתקיים ניטור וניתוח 

של דוחות הרכש השנתיים, 

כך לא ניתן לזהות תחומים 

בהם יעיל יותר וסביר אף 

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

  רכש

  

2015  
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וזים זול יותר לקיים ח

שנתיים/רב שנתיים, ולא 

להתנהל באופן של הוצאת 

עשרות הצעות מחיר לאורך 

השנה, או תחומים בהם 

הסכומים המוצאים 

  מחייבים יציאה למכרז. 

  

  

   

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

אחר חלקית במעקב קודם 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

239  

  )6ב.(

בניגוד להגדרות אוגדן 

העיסוקים לעניין משרת 

מנהל רכש ואספקה בנושא 

טיפול בחוזים עם ספקים 

וקבלנים, מנהלת מחלקת 

לוגיסטיקה ורכש בעיריית 

ערד לא אחראית ולא 

מנהלת את תחומי 

 האחריות הבאים: 

# נטילת חלק בכתיבת 

החוזים ובחינתם טרם 

  החתימה עליהם.

# ריכוז חוזים שנחתמו עם 

פקים וקבלנים בתיקים, ס

 פיזיים וממוחשבים.

# ביצוע מעקב ובקרה על 

 עמידה בתנאי החוזים.

# ביצוע בקרה ובדיקה על 

מועד פקיעת תוקף החוזים, 

ונקיטת פעולות לחידושם 

 והארכתם במקרה הצורך.

# מעקב אחר ערבויות ביצוע 

ואישורים על קיום 

  ביטוחים.

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

  רכש

  

2015  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

240  

  )8ב.(

לתקנות  6בניגוד לסעיף 

העיריות (הסדר רכישות, 

ניהול מחסנים, רישום 

 –וניהול טובין), התשנ"ח 

, לא מבוצעת תחזית 1998

ותוכנית צריכה בכל רבעון 

(את ההזמנות יוזמות 

המחלקות באופן שוטף על 

  פי הצורך).

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

241  

  )9ב.(

לתקנות  7בניגוד לסעיף 

העיריות (הסדר רכישות, 

ניהול מחסנים, רישום 

 –וניהול טובין), התשנ"ח 

, לא קבעה ועדת הרכש 1998

את הפריטים שיכללו 

בתכנון הצריכה התקופתי, 

  לתקנות. 6כאמור בסעיף 

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

242  

  )10ב.(

בניגוד לפסיקה ולחוזר 

מנכ"ל שקבעו כי ועדת 

הרכש תהיה ועדה מקצועית 

ללא נבחרי ציבור, ההחלטה 

על גובה הסכום ללא אישור 

ועדת הרכש, שבחוק נקבע 

שהיא בסמכות ועדת הרכש, 

הועברה בעירייה לאישור 

  נבחרי הציבור.

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

243  

  )11ב.(

בניגוד למוגדר בתקנות 

העיריות (הסדר רכישות, 

ניהול מחסנים, רישום 

 –וניהול טובין), התשנ"ח 

, טופס ההזמנה  1998

בעירייה לא כולל מועדי 

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  
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אספקה, תקופת אחריות, 

  תנאי משלוח, אופן אריזה.

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

244  

  )13ב.(

ועדת הרכש בעירייה 

מתכנסת בתדירות גבוהה 

לאור הסכום הנמוך שאושר 

לרכישה בסמכות מנהל 

הרכש ללא ועדת הרכש 

₪), וכן מפני שסדר  7,500(

יום הועדה כולל דיון 

בהזמנות אף בעלות נמוכה 

מהסכום שאושר למנהלת 

הרכש, מכאן מתקיימת 

התנהלות לא יעילה 

המביאה לבזבוז שעות 

ים בכירים עבודה של עובד

על רכישות בנושאים 

  ובסכומים לא מהותיים. 

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

245  

  )18ב.(

בניגוד להפרדת תפקידים 

מתבקשת בהליך הטיפול 

בהצעות המחיר, בעירייה 

נהוג כי המחלקה המזמינה 

פונה לספקים בבקשה 

להצעות מחיר ולא מחלקת 

הרכש, הדבר אף גרם לאי 

הבנות שונות כאשר חלק 

מהספקים העבירו את 

ההצעות למחלקה 

המזמינה, או כאשר 

המחלקה המזמינה אספה 

דונו את ההצעות לפני שנ

בוועדת הרכש, או שמחלקה 

בחרה את הספקים אליהם 

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  
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נשלחו ההצעות ללא ערוב 

  מחלקת הרכש

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

246  

  )23ב.(

נמצא כי לא הוגדר כלל 

אצבע לבדיקה/פסילת 

ההליך כאשר האומדן שונה 

מההצעות מעל שיעור 

מסוים (במגזר הממשלתי 

נהוג לפסול הצעות השונות 

-20%מהותית מהאומדן (

25%.(  

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

247  

  )24ב.(

לא קיים כל ניהול ידע 

בוועדת הרכש לגבי עבודות 

דומות/רוטיניות שנעשות 

בעירייה. כך התקבל אומדן 

הגבוה כמעט כפליים על 

התקנת גדר לבית ספר, 

כאשר מספר חודשים קודם 

אושרה עבודה של גדר זהה 

במחיר הנמוך (מחיר 

  השוק).

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

248  

  )25ב.(

למעט בנושא עבודות 

קבלניות, לא קיימים חוזים 

מסודרים להצעות מחיר 

בנושאים שונים, וכן אין 

הגדרה למסמכים והצהרות 

אחרים שיש לצרף להצעה 

על ידי הספקים (כגון, אי 

ניגוד עניינים, או הצהרה על 

קרובי משפחה, או אי 

הרשעה בעבירות מין 

לעבודה עם ילדים). אי 

ההגדרה גורם לכך 

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  
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עירייה מתקשרת עם שה

ספקים בנושאים שונים, 

ללא כל הדרישות על פי חוק 

וללא הגנה מתאימה 

במקרים בהם תתעורר 

  בעיה מול הספק. 

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

249  

  )26ב.(

למרות חוות דעת היועץ 

המשפטי לעירייה האוסר 

התקשרות רכש עם קרוב 

משפחה של עובד עירייה, 

לא קיימים טפסי הצהרה 

לכלל הספקים בדבר אי 

קיום קרבה משפחתית 

לעובדי עירייה (למעט 

  בנושא עבודות קבלניות).

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

250  

  )27ב.(

אי קיום משובים מול 

ספקים ואי בדיקת כלל 

המוצרים ו/או השירותים 

שהתקבלו מהספקים, על 

ידי מחלקת הרכש וועדת 

הרכש משמעותה, אובדן 

ידע מקצועי חשוב לשם 

לת החלטות עתידיות על קב

עבודה מול ספק מסוים או 

בחירת הצעה זוכה, מעבר 

  לשיקול המחיר בלבד.

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

251  

  )30ב.(

בניגוד לתקנות המגדירות 

כי נושא הבלאי ינוהל על ידי 

ועדת הרכש, הועדה 

בעירייה לא מטפלת כלל 

  בנושא.

  

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

252  

  )31ב.(

טיפול או סנקציה אין כל 

כלפי עובד האחראי על 

  אובדן או השחתת ציוד.

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

253  

  )32ב.(

בניגוד לאפשרות המפורטת 

בחוות דעת משפטית 

חיצונית בנושא עידוד רכש 

מקומי (חוות דעת שחוברה 

על ידי מספר גופים תחת 

הייעוץ האקדמי של פרופ' 

לטה הפקו –ברק מדינה 

למשפטים , האוניברסיטה 

העברית בירושלים), 

העירייה לא הגדירה כל 

קריטריונים להעדפת 

הספקים המקומיים ברכש 

  הציבורי.

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

254  

  )33ב.(

בניגוד למוגדר בדין עיריית 

ערד אינה מעניקה עדיפות 

לתוצרת הארץ בהליכי 

  מכרזים ורכש.

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

255  

  )34ב.(

 10עיריית ערד מנהלת מעל 

מחסנים קטנים, באחריות 

מחלקות שונות, ללא  5

משנה סדורה לניהול 

מחסנים, ניהול מחסנים על 

ידי המחלקות אינו יעיל וגם 

גורם לבזבוז כוח אדם 

וכפילויות במוצרי מלאי, 

זאת לעומת ניהול מחסן 

ידי מקצוענים ראשי על 

  ובטכנולוגיה מתקדמת.

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  תוקן/לא 

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

256  

  )35ב.(

מאחר ובשוק הפרטי ברחבי 

העיר קיים ביקוש לחללי 

אחסנה קטנים, המשך 

ניהול המחסנים במתכונת 

הנוכחית מביא לאובדן 

כספי השכרה פוטנציאליים. 

מצד שני בבעלות החברה 

הכלכלית מחסנים גדולים 

העומדים ריקים ללא 

שנים, שוכרים כבר מספר 

אחד מחללים אלה לפחות 

  יכול לשמש כמחסן ראשי.

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

  הפסקת מעקב. 

  

257  

  )36ב.(

אי קיום  מערך לרכישות 

דחופות בזמן סביר מביא 

לאגירת מלאי בעלויות 

גבוהות, זאת מאחר ולפחות 

חלק מהבקשות של מנהלי 

המחלקות לרכישה דחופה 

בזמן סביר, דבר לא נענות 

הגורם לאגירת מלאי 

  למקרה הצורך.

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

258  

  )37ב.(

בניגוד לחוק רישוי עסקים 

המחייב רישוי למחסנים 

מטר, למעט מחסן  50מעל 

חומרי ההדברה, אין לשאר 

מחסני העירייה בגודל 

  הרלוונטי רישוי.

מחלקת 

רישוי 

  עסקים

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

259  

  )38ב.(

ניהול האינוונטר בעירייה 

מתבסס על דיווחי 

המחלקות, לגבי הרכוש 

הקבוע הנמצא בשימושן 

(ריהוט, מוצרי חשמל וכד'), 

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  
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אין כל בקרה על דיווחי 

  המחלקות.

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

שלא תוקן/תוקן הממצא 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

260  

  )39ב.(

אין כל הגדרה לגבי אילו 

רכישות ורכוש יש לכלול 

ברשימת האינוונטר 

סכום יש (לדוגמא מאיזה 

לדווח על הרכישה, מהות 

  המוצרים וכד').

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

261  

  )40ב.(  

נמצא כי לא קיים נוהל 

המסדיר קליטת מטלטלין 

  שנתרמו לעירייה.

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

262  

  )41ב.(

בניגוד לתקנות המצאי 

בעירייה לא מסומן בסימון 

שאינו ניתן למחיקה, מכאן 

קיימת חשיפה לגניבת מצאי 

  וסחר בו ביתר קלות.

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

263  

  )42ב.(

בניגוד לתקנות, השאלת 

פרטי מצאי לעובדי עירייה 

לצורך תפקידם אינה 

מנוהלת כמוגדר בתקנות 

(מילוי טופס עם תיאור 

הפריט, תנאי ההשאלה 

  ההחזרה).ומועד 

  

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

264  

  )43ב.(

בניגוד לתקנות ספירת 

המצאי הנערכת בעירייה 

אחת לשנה, אינה בהתאם 

לכללי ספירת המלאי, אלא 

נסמכת על דיווחי 

  המחלקות בלבד.

  

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

265  

  )44ב.(

בניגוד לתקנות, רמות 

המלאי במחסנים לא 

נקבעות על ידי מנהלת 

לוגיסטיקה ורכש מחלקת 

בתיאום עם הגזבר, אלא על 

ידי מנהלי המחלקות בהן 

  מנוהלים המחסנים.

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

266  

  )45ב.(

בניגוד לתקנות, העירייה לא 

מנהלת את הטובין שלה 

כולל את מלאי המחסנים, 

בהתאם לקטלוג האחיד 

  שפרסם משרד הפנים. 

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

267  

  )46ב.(

בניגוד לתקנות הקובעות כי 

משיכת פריטים המחסן 

מחייבות תעודת ניפוק 

חתומה גם על ידי הגזבר, 

ונפקת תעודה בעירייה לא מ

כנדרש, יתרה מכך חלק 

מההפרשים בספירת 

 2015המלאי לשנת 

בעירייה, הוסברו כמשיכת 

  פריטים ללא תעודת ניפוק.

  

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

268  

  )47ב.(

בניגוד לתקנות לא קיים 

נוהל המסדיר טיפול 

בהפרשים המתגלים 

בספירות מלאי, בין 

המוצרים שרשומים 

במערכת הממוחשבת לבין 

המוצרים שזוהו בספירת 

  המלאי. 

  

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

קודם אחר חלקית במעקב 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

269  

  )48ב.(

בניגוד לתקנות ספירת 

המלאי במחסנים מבוצעת 

על ידי מנהלת מדור 

מחסנים והמחסנאים, ללא 

כל הסמכה של גזברית 

העירייה, שנדרשת על פי 

התקנות להיות נוכחת 

בספירת המלאי או להסמיך 

מי מטעמה שיהיה נוכח 

  בספירה.

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

270  

  )49ב.(

בניגוד לתקנות מחסני 

העירייה לא נסגרים 

לפעילות בתקופת ספירת 

  המלאי. 

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

271  

  )50ב.(

בניגוד למוגדר בתקנות 

הרשויות המקומיות 

(הנהלת חשבונות), בנושא 

רישום מלאי במחסן בלתי 

מוקצב, העירייה רושמת 

את כלל הרכישות למחסנים 

השונים כהוצאה בתקציב 

השוטף של המחלקות 

המזמינות. מכאן ספרי 

העירייה ודוחותיה 

הכספיים,  לא משקפים את 

פעולות העירייה במובן זה, 

בהתאם לכללי החשבונאות 

המקובלים ברשויות 

  המקומיות.

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

272  

  )52ב.(

בעקבות יוזמה של מנהל 

מחלקה חדש, אשר בא 

מרקע של ניהול מחסנים 

הנהלת 

  רייההעי

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  
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מתקדם, נעשו פעולות רבות 

לשיפור ההתנהלות בנושא 

 בין השאר :

 פריטים ונגרעו זוהו  .א

 ולא תוקפם שפג רבים

 ראויים כבר היו

, צבע(פחי  לשימוש

 ).וכד' מלט שקי

זוהו וטרם נגרעו,   .ב

פריטים שהינם מלאי 

מת, קרי לא ברי 

שימוש לעירייה 

(לדוגמא חלקי חילוף 

למערכות 

אלקטרוניות שכבר לא 

 בשימוש העירייה).

זוהו חוסרים רבים   .ג

בפריטים מסיבת 

 הנפקה ללא רישום.

מחלקות העירייה האחרות 

בהן נמצאים מחסנים, לא 

עברו הליך דומה, גם ההליך 

במחלקת האחזקה טרם 

הושלם ולא הוקצו לו 

  המשאבים המלאים.

  

  

  

273  

  )54ב.(

טרם נמצא פתרון ניהול 

ורישום מלאי ממוחזר, 

הכוונה לפריטים אשר 

הוחזרו למחסן לאחר פירוק 

או הריסת מתחמים 

  מסוימים.

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

274  

  )55ב.(

בניגוד להפרדת תפקידים 

ראויה, מנהלי המחלקות 

הם האחראים על 

המחסנאים במחסני 

העירייה, לא קיים כל גוף 

מקצועי לניהול מחסן שאינו 

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  
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מנהלית כפוף למנהלי 

  המחלקות.

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

275  

  )56ב.(

לא קיים כל נוהל לבקרה 

שתאשר כי פריטים 

שנמשכים על ידי העובדים 

מהמחסנים, אכן שימשו 

בעבודה בפועל לשמה אותם 

נמשכו. אין כל כללים 

בטיפול בשאריות 

מהפרטים שנמשכו וכן 

מפריטים משומשים 

הממוחזרים ומוחזרים 

  למחסנים.

  

הנהלת 

  העירייה

גזברות 

מחלקת 

 רכש

  

2015  

  

276  

  )3ג.(

רוב תקציב המשמר 

האזרחי מוקדש לכיבוד 

ואירועי הוקרה שונים 

למסגרות המתנדבים 

כאשר בקשות השונות, זאת  

לתקצוב של פעולות מתנדבי 

יחידת החילוץ לדוגמא לא 

מאושרת בטענה כי אין דרך 

חוקית להעביר תקציב 

לפעילות.  ככל שטענת 

העירייה היא כי אין דרך 

חוקית לתמוך כספית 

בפעולות מסגרות 

המתנדבים, הביקורת 

סוברת כי גם לא ניתן 

להצדיק הוצאת כספים על 

  ערבי הוקרה לכבודם.

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

  הפסקת מעקב



  ת ערדרייעי

  2018 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

511 

 

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  תוקן/לא 

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

277  

  )7ג.(

בניגוד להנחיות משרד 

הפנים בדבר העמסת עלויות 

כח אדם כחלק יחסי 

לעיסוקם בנושאי הג"א, לא 

העמיסה העירייה רק חלק 

יחסי מעלות שכר שלושת 

תקני כח האדם בנושא 

הג"א הרשומים בתקציב, 

שבפועל אינם עוסקים 

  בנושאי הג"א באופן מלא. 

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 חירוםל

  

2015  

  

278  

  )8ג.(

עובדי מחלקת האחזקה 

המתוקצבים על ידי תקציב 

הג"א מקומי, אינם כפופים 

לקב"ט העירייה, מכאן אין 

בסמכותו להורות להם 

לבצע פעולות אחזקה 

  במקלטי העירייה.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

279  

  )10ג.(

הערכה אין כל תכנון או 

לגבי כמות הפריטים 

הנדרשת במחסני העירייה, 

לדוגמא אין במחסני 

העירייה אוהלים למרות 

שהעירייה היא עירייה 

קולטת אוכלוסייה בשעת 

חירום, ולמרות תרחישים 

שונים בהם מספר העקורים 

  הינו מהותי.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

280  

  )12ג.(

נמצא כי אין כל מעקב אחרי 

פריטים שלהם הגדרה של 

תאריך פג תוקף. לדוגמא 

  ערכות עזרה ראשונה. 

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

281  

  )13ג.(

נמצאו במחסן פריטים 

שאינם קיימים ברשימות 

המלאי (מלאים ישנים כגון 

 נפט).עששיות הפועלות על 

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

282  

  )14ג.(

בניגוד לחוק רישוי עסקים 

המחייב הוצאת רישיון 

מטר, לא  50למחסן מעל 

קיים רישוי למחסני הג"א 

 העירייה.של 

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

283  

  )15ג.(

המתחמים שהוסבו 

בעירייה לשמש כמרכז 

הפעלה בחירום (המוקד 

העירוני ואולם חרמון), 

 אינם מתאימים לייעודם.

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

284  

  )16ג.(

לעירייה אין פתרון 

לתקשורת פנים עירונית 

(תקשורת בין מרכז 

ההפעלה לצוותי העבודה 

בשטח) במקרה של נפילת 

תקשורת הסלולר באירוע 

חירום (בעבר העירייה 

רכשה תדר רדיו למטרה זו, 

אך בשנים האחרונות 

  הנושא לא תוקצב).

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

285  

  )17ג.(

מחסני החירום העירוניים 

אינם מכילים פריטים 

בכמות ובסוגים 

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

  

2015  
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המתאימים לצרכים על פי 

  תרחישי האסון.

  

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

286  

  )18ג.(

נמצא כי הפריטים במחסני 

החירום לא מתוחזקים 

כראוי (מצברים של 

גנראטורים ריקים), וכי לא 

נערך מעקב אחר תאריכי פג 

תוקף (ערכות עזרה ראשונה 

  לדוגמא). 

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

287  

  )21ג.(

לא נערכה כל הערכה לגבי 

הפתרון המבצעי שמספק 

ציוד החילוץ לשעת חירום 

שברשות העירייה. להערכת 

הביקורת הציוד הקיים הינו 

בסיסי ביותר ואינו מספיק 

אף לפינוי הריסות מבנה 

  בודד. 

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

288  

  )22ג.(

מממשת אף עיריית ערד לא 

אחד מהדגשים שהגדיר 

המשרד להגנת העורף בשנת 

בנושא קידום מוכנות  2014

הרשות להתמודדות עם 

 מצבי חירום שונים.

כך, ציוד החירום שנרכש לא 

  מתוחזק ומטופל כראוי.

כך, עובדי הרשות לא 

הוכשרו לפעול בצוותי 

  חירום וסיוע.

כך, לא שותפו ארגונים כגון 

זק"א ואחרים בפעילות 

  המתבצעת.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  
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כך, לא קיימו אימונים כלל, 

ואימונים בשיתוף עם 

  ארגונים שונים בפרט.

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

289  

  )23ג.(

העירייה רכשה תוכנה 

לרציפות תפקודית שלא 

משתמשים בה כלל 

בפעילות השוטפת בעירייה 

(ההנחה מה שלא פועל 

  בשגרה לא יפעל בחירום).

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

290  

  )24ג.(

התוכנה לניהול אירועים 

בחירום (תוכנת הקונטרה 

העירונית), אינה מיועדת 

לניהול מספר אירועים רב, 

ולא נותנת פתרון ראוי 

לניהול משאבים (היכן מצוי 

  כל צוות וכלי העבודה).

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

291  

  )25ג.(

לא קיימת תוכנית מסודרת 

לתרגול כרונולוגי לבחינת 

כשירות המערכות שיפעלו 

במצב חירום, מערכות 

המחשוב הן הבסיס 

לפעילות חדר ההפעלה 

בחירום, תרגיל שבוצע 

כשל, כאשר לא  2014בשנת 

היה ניתן להעלות את גיבוי 

  העירייה לשרת החירום. 

מחלקת 

  מחשוב

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

292  

  )26ג.(

מנהל מכלול הנדסה אינו 

מהנדס ולא מכיר את 

היכולות המקצועיות של 

אנשי ההנדסה, מצב בעייתי 

כאשר חלק נכבד 

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  
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מההחלטות של המכלול הן 

  הנדסיות.

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

293  

  )27ג.(

מנהל מכלול ההנדסה לא 

מכיר חלק גדול מכח האדם 

יתקשה הכפוף לו ומכאן 

בזמן אמת לצוות את 

האנשים למשימות בהתאם 

ליכולות שלהם שכאמור 

  אינו מכיר.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

294  

  )28ג.(

לעירייה אין כלים כבדים 

לצורך פינוי הריסות או 

פתיחת צירים, באירוע 

השלג האחרון לקח לקבלן 

להגיע עם חיצוני כשעתיים 

כלי כבד, שעתיים אלה הן 

  קריטיות באירוע חירום.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

295  

  )29ג.(
) GISבמערכת המיפוי (

העירונית, לא מעודכנים 

נתונים מהותיים לפעילות 

המכלול כגון מיקום צוברי 

גז, תשתיות חשמל, 

מכאן תשתיות מים וביוב, 

לא תהיה אפשרות להסתמך 

עליו באירוע חירום, דבר 

שיכול להוביל לתוצאות 

  חמורות.

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

296  

  )30ג.(

לא תורגל  הנדסה מכלול

באופן מעשי מעולם, או לכל 

הפחות צפה בתרגיל של 

  רשות מקומית אחרת.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

297  

  )31ג.(

הגנראטורים המצויים 

בעירייה אולי מספיקים 

לאספקת תאורה, מכאן לא 

תהיה יכולת להפעיל 

מכשירים הצורכים חשמל 

(דיסק חיתוך לדוגמא). כמו 

כן טכנית פריסת כבל 

לעשרות מטרים מאריך 

אינו פתרון מיטבי, ככל 

  שהוא קיים.

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

298  

  )32ג.(

אין  הרכש למנהלת מכלול

מחשב נייד, מכאן בשעת 

חירום אין לה עמדת עבודה 

 בחדר ההפעלה. 

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

299  

  )33ג.(

לא קיימת תוכנית סדורה 

לעדכון תדפיסי ניירות 

העבודה של מכלול 

הלוגיסטיקה השמורים 

למקרה חירום בכספת חדר 

 הפעולה. 

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

300  

  )36ג.(

אין לעירייה הסכם עם 

תחנות הדלק לאספקת דלק 

בזמן חירום, מצד שני אין 

עתודות דלק במחסני 

  העירייה.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

301  

  )43ג.(

המתנדבים החדשים לא 

עוברים כל הכשרה 

  מסודרת.

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

  

2015  
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התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

תוקן/תוקן הממצא שלא 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

302  

  )44ג.(

רכז המתנדבים לא מעודכן 

בתשתיות העירייה לשעת 

חירום ואין לו כמעט תקציב 

פעילות או לרכוש לקיום 

פריטים לטובת מערך 

  המתנדבים.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

303  

  )45ג.(

תחנת כיבוי האש בעיר 

מסתמכת על העירייה 

במקרה חירום לאספקת 

מתנדבים, אספקת ציוד 

מכני כבד וגנראטורים, 

לאור ממצאי הביקורת 

המפורטים לעיל, סביר כי 

העירייה לא מסוגלת לספק 

למערך הכיבוי את הנדרש, 

זאת בהנחה כי לוחמי האש 

יפעלו בעירייה ולא במקום 

אחר (אחריות התחנה היא 

על מקומות ישוב נוספים 

  באזור).

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

304  

  )50ג.(

נושא הגדרת וניהול 

תשתיות הגז הסיכונים של 

התת קרקעיות ברחבי העיר 

לא נדרש על ידי העירייה 

ולא עודכן מבחינת 

ההיערכות לחירום משנת 

2005.  

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  ליקוייםתיקון 

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

305  

  )51ג.(

למרות הצעת חברת הגז 

לבצע הערכות למקרה אסון 

בין השאר גם על ידי ידוע 

הציבור בדבר הסכנות 

לתשתיות הגז, זיהוין 

ודיווח עליהן. לא ביצעה 

העירייה כל עדכון תושבים 

בנושאי הגז בפרט ובנושא 

התנהלות במקרה רעידת 

  אדמה בכלל. 

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 וםלחיר

  

2015  

  

306  

  )53ג.(

-בעקבות תרגיל "רעד

, שהציג 2007בערד" משנת 

תרחיש של רעידת אדמה 

חזקה באזור, לא בנתה 

העירייה תוכנית הכשרה 

והצטיידות לשם קיום 

מענה לתרחיש, כך שגם 

העירייה לא  2015בשנת 

מסוגלת לתת מענה ולו 

חלקי לתרחיש המתואר 

  . 2007בתרגיל משנת 

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

היערכות ו

 לחירום

  

2015  

  

307  

  )60ג.(

נוהל פתיחת מרכז הפעלה 

ברעידת אדמה לא תורגל 

 מעשית מעולם : 

כך, לא הופעל גנראטור 

  החירום.

כך, לא מבוצעת בדיקת 

קשר עם כל הגורמים 

  הרלוונטיים.

כך, אין צורת תקשורת 

מוסכמת עם כלל הגופים, 

במידה ולא תהיה תקשורת 

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  
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סלולרית או קווית, לא 

קיים פתרון מלא (למעט שני 

טלפונים לווייניים 

שאמורים לבצע את כל 

התקשורת של העירייה 

  במקרה חירום).

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

308  

  )1ד.(

נמצא כי לא הוגדר צוות 

במערכות חירום לכשלים 

 במידע בעירייה.

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

מחשוב 

מענה 

 לכשלים

  

2015  

  

309  

  )2ד.(

נמצא כי אין בנמצא ניתוח 

מפורט בכתב של הסיכונים 

הספציפיים הנוגעים 

למערכות מידע וסייבר 

ומתכונת המענה הדרושה. 

כתוצאה מהאמור אין 

וודאות כי קיים מענה נאות 

לכלל התרחישים 

  לעירייה.הרלוונטיים 

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

מחשוב 

מענה 

 לכשלים

  

2015  

  

310  

  )3ד.(

נמצא כי לא קיימת תוכנית 

סדורה לביצוע תרגילים 

לבחינת מגוון התרחישים 

השונים בתחום אירועי 

החירום הקשורים 

  במערכות מידע.

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

מחשוב 

מענה 

 לכשלים

  

2015  

  

311  

  )4ד.(

בוצעו תיעוד, נמצא כי לא 

סיכום והפקת מסקנות 

בכתב לגבי תרגילים 

  שבוצעו.

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

מחשוב 

מענה 

 לכשלים

  

2015  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  הוצגבה 

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

312  

  )5ד.(

נמצא כי לא קיים תיעוד 

לאופן ביצוע פעולות 

בחירום, כמענה מוסדר 

  לתרחיש.

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

מחשוב 

מענה 

 לכשלים

  

2015  

  

313  

  )6ד.(

נמצא כי חלק משרתי 

העירייה מועברים מחדר 

למרכז השליטה השרתים 

העירוני, באותו מקום בהם 

נמצאים שרתי הגיבוי של 

העירייה, פעולה מעמידה 

את העירייה בסיכון בו 

פגיעה במרכז השליטה 

ישבית הן המחשב הראשי 

  והן את מחשב הגיבוי.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

מחשוב 

מענה 

 לכשלים

  

2015  

   

314  

  )7ד.(

נמצא כי לא קיימת תוכנית 

סדורה להגברת פעולה 

המודעות של עובדי העירייה 

ואחרים בנושא אבטחת 

מידע והסיכונים במקרה 

של תוכנות זדוניות או 

  פעולות התקפה שונות.

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

מחשוב 

מענה 

 לכשלים

  

2015  

 

315  

  )8ד.(

נמצא כי ניתן להוסיף הגנות 

על אפשרות לשינוי תוכן 

המידע המוצג באתר 

האינטרנט של העירייה, 

ובכך לאפשר העברת 

תשלום בכרטיס אשראי 

תוך מסירת פרטי כרטיס 

האשראי של התושבים 

  לגורם שאינו העירייה.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

מחשוב 

מענה 

 לכשלים

  

2015  

  



  ת ערדרייעי

  2018 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

521 

 

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  ליקוייםתיקון 

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

316  

  )1ה.(

הנהלת העירייה הטילה על 

מנהלת מערכות המידע 

ואבטחת המידע בעירייה, 

משימה של בדיקת חשד 

לדליפה של מסמך ממחשבי 

ללא ערוב העירייה, זאת 

מנהלים אחרים בתהליך. 

מן הראוי היה לעדכן את 

מנהלת מחלקת משאבי 

האנוש ואת ועד העובדים 

בנושא. התנהלות לא 

שקופה בנושא זה מחשידה 

את כלל עובדי העירייה 

ויכולה לתרום לאי אמון 

במערכת היחסים של 

ההנהלה מול העובדים, 

לדעת הביקורת ההנהלה 

פעלה במקרה זה בחוסר 

ות ובניגוד לטובת יחסי רגיש

  העבודה בעירייה.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

מחשוב 

חשד 

לדליפת 

 מסמך

  

2015  

  

317  

  2)ה.(

הנהלת העירייה הטילה את 

משימת הבדיקה על מנהלת 

מערכות המידע ואבטחת 

המידע בעירייה, ללא הצגת 

חוות דעת משפטית לגבי 

הדרישה והפעולות 

המותרות/אסורות 

הראוי כי בבדיקה. מן 

בנושאים המערבים חדירה 

לרשות הפרט תתקבל חוות 

דעת משפטית טרם עריכת 

  הבדיקה.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

מחשוב 

חשד 

לדליפת 

 מסמך

  

2015  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

318  

  )3ה.(

הנהלת העירייה הטילה על 

מנהלת מערכות המידע 

ואבטחת המידע בעירייה, 

את משימת הבדיקה. זאת 

ללא כל הליך מוקדם של 

ברור מול העובדים 

הרלוונטיים וללא מתן 

טיעונים אפשרות של 

לשאלת ההדלפה בכלל 

ולבדיקת המחשבים בפרט. 

מן הראוי היה לקיים ברור 

ולהבהיר את מטרת 

הבדיקה מול העובדים 

  שנבדקו.

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

מחשוב 

חשד 

לדליפת 

 מסמך

  

2015  

  

319  

  )4ה.(

כל העובדים  2007משנת 

החדשים הנקלטים בעירייה 

מתבקשים לחתום על 

שמירת מסמך "הצהרה על 

סודיות וכללי עבודה 

במחשבי העירייה", בו 

מוגדרים כללי השימוש 

במחשב בעיריית ערד. 

בניגוד לפסיקה שקבעה כי 

"הטלת איסור גורף על 

שימוש באינטרנט לצרכים 

פרטיים אינו מעשי", העובד 

נאלץ לחתום בהצהרה כי כל 

שימוש אישי במחשב 

  העירייה אסור לחלוטין.

  

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

מחשוב 

חשד 

לדליפת 

 מסמך

  

2015  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

320  

  )6ה.(

לא קיימת הגדרה מסודרת 

במקרה הנדון אשר קבעה 

כי הנסיבות של חשש 

לדליפת המסמך מקיימת 

את הנסיבות המוגבלות 

והיוצאות דופן, אשר 

מתירות מעקב וחדירה 

לתכתובת אי מייל אישית, 

  כמוגדר בפסיקה.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

מחשוב 

חשד 

לדליפת 

 מסמך

  

2015  

  

321  

  )7ה.(

מדיניות העירייה בנושא 

שימוש במחשב, מוגדרת 

במסמך "הצהרה על שמירת 

סודיות וכללי עבודה 

מסמך  –במחשבי העירייה" 

שרק עובדים חדשים 

שנקלטו בעירייה משנת 

חותמים עליו. כמו כן  2007

בשנה האחרונה מועברת 

המדיניות בהרצאות 

אבטחת מידע שבהן חובה 

על כל העובדים להשתתף 

וקיים נוהל מחלקה כללי 

בנושא, אך בניגוד למוגדר 

בפסיקה, אין כל הגדרה 

והבהרה לגבי הטכנולוגיות 

 שביכולתו של המעסיק

ובדעתו לנקוט בנוגע 

  למעקב. 

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

מחשוב 

חשד 

לדליפת 

 מסמך

  

2015  

  

322  

  )9ה.(

עקרון השקיפות לא 

מתקיים בהתנהלות 

העירייה מאחר ואין לכך 

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

  

2015  
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התייחסות בחוזי העבודה 

  בעירייה.

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

323  

  )10ה.(

התנהלות העירייה אינה 

מקיימת את תנאי הסף 

המצטברים שהוגדרו לעיל. 

נכון שהבדיקה הסתכמה 

-בבחינת תעבורת האי

מיילים ובבדיקת כוננים 

מקומיים במחשבי 

העובדים, אך סביר כי אם 

הבדיקה הייתה מזהה 

מיילים חשודים, ההמשך 

הטבעי היה חדירה למייל 

של העובד. מכאן 

הרלוונטיות של הכללים 

  מעלה.

  

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

לות התנה

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

324  

  )11ה.(

מייל בעירייה -תיבת האי

הוגדרה לשימוש לעבודה 

בלבד ומכאן עונה להגדרת 

תיבה מקצועית. אך מאחר 

והעירייה לא עיגנה את 

המדיניות בהסכם העבודה, 

ולא הבהירה כי ברשותה 

אמצעים טכנולוגיים 

לביצוע פעולות ניטור, גיבוי 

בנתוני התקשורת ומעקב, 

ובנתוני התוכן. אסור 

לעירייה לקיים מעקב 

וניטור בנתוני התקשורת 

  בתיבה המקצועית.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

325  

  )12ה.(

בהתאם לפסיקה לעניין 

מבקר עירייה, אין להכשיר 

פיקוח אף על תעבורת 

המיילים, שכן עבודת 

הביקורת דורשת כי המידע 

שהגיע אל המבקר, כמו גם 

מקורות המידע יישארו 

  חסויים.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

  ביטחון

התנהלות 

והיערכות 

 לחירום

  

2015  

  

326  

  )1ו.(

נמצא כי אין בעירייה כל 

הסדרה של נושא שמירת 

מסמכים/רשומות, כל מנהל 

מחלקה מתנהל על פי הבנתו 

את הנושא, זאת ללא כל 

הכשרה או ליווי מקצועי 

מסודרים ומתמשכים 

בעל תפקיד מתאים מטעם 

  בעירייה.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

327  

  )2ו.(

נמצא כי ניהול נושא 

הארכיון מתמצה בקבלת 

מסמכים לשמירה בארכיון 

העירייה מהמחלקות 

השונות, אין כל פעילות 

אקטיבית להפצת החובות 

המוגדרות בחוק ובנהלים 

לשמירת הנתונים, בדיקת 

הנתונים שנמסרו למשמרת, 

או ניהול מסודר של חומר 

שניתן לבער מהארכיון 

לאחר שחלפה התקופה 

  בשמירתו.  המחייבת

 

  

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  תוקן/לא 

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

328  

  )3ו.(

לא קיים נוהל מסודר 

המגדיר את התנהלות 

העירייה במקרה של בקשה 

לעיון בארכיון, מותר ואסור 

מבחינת חומר מוגבל 

לחשיפה בין אם לגורמי חוץ 

  ובין אם לגורמי פנים.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

329  

  )4ו.(

ניהול הארכיון אינו 

ממוחשב. לא קיימת תוכנה 

ייעודית לניהול הארכיון 

  ואין עמדת מחשב בארכיון.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

330  

  )5ו.(

בעירייה לא מונה מנהל 

ארכיון ואחראי על 

הרשומות מוסמך ובעל 

השכלה כמוגדר באוגדן 

העיסוקים של משרד 

  הפנים.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

331  

  )6ו.(

אי מינוי מנהל ארכיון  

הביא להתנהלות ללא 

קביעת מדיניות לניהול 

רשומות כתובות 

ואלקטרוניות, כתיבת נהלי 

  עבודה והטמעתם ברשות.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

332  

  )7ו.(

אי מינוי מנהל ארכיון  

הביא להתנהלות לא 

מוסדרת של כל נושא 

קליטת חומר ארכיוני 

מהמחלקות, מאחר ולא 

קיימת בקרה מגורם 

מקצועי מוסמך על עובדת 

הארכיון ואין כל פעילות 

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  
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יזומה לתיעוד והנגשת 

  תולדות הרשות ותושביה.

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

333  

  )8ו.(

להגדרות נמצא כי בניגוד 

תפקיד מנהל הארכיון לא 

אופיינה מערכת ממוחשבת 

לניהול מידע ורשומות 

ברשות וביחידות הסמך 

  (חכ"ל, בתי ספר וכד').

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

334  

  )9ו.(

אחוז המשרה של עובדת 

הארכיון אינו מספיק 

לניהול ארכיון ראוי, 

רבים נשארים לא נושאים 

מטופלים, דבר שיכול 

להביא לאובדן נתונים 

שחובה לשומרם, לדוגמא 

סידור, רישום ראשוני 

ומפורט, ידני וממוחשב של 

החומר הארכיוני ואחסונו 

בהתאם לתקנים 

המקצועיים, או ביצוע 

העתקה והמרה של חומר 

ארכיוני לצרכי גיבוי 

  והנגשה.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ז ומרכ

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

335  

  )12ו.(

תקציב ארכיון העירייה 

 2014,2015לשנה בשנים 

₪ בלבד,  2,500עמד על 

סכום שאינו מאפשר שיפור 

 התנהלות ארכיון העירייה.

אחוז משרת עובדת 

הארכיון והתקציב האפסי, 

אינם מאפשרים ביצוע 

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  
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פעולות לקיום ארכיב על פי 

 חוק : 

כך אין אפשרות למחשב את 

הארכיב ולנהל רשומות על 

  פי חוק.

כך אין אפשרות לסרוק 

מסמכים ולחסוך במקום 

אחסון (כולל אחסון 

בחברות פרטיות בתשלום, 

  כפי שקורה היום).

פתח כך אין אפשרות ל

  ארכיון נגיש.

כך אין אפשרות לבצע ביעור 

מסודר של מסמכים שעל פי 

חוק אין חובה לשמור 

  אותם.

כך לא ניתן לרכוש תוכנה 

לשמירת רשומות 

אלקטרוניות כולל דואר 

  אלקטרוני.

336  

  )13ו.(

מנוהלים רישומי הארכיון 

עדיין על נייר, אין כל תוכנה 

ייעודית לניהול ארכיון. 

מכאן קיים קושי רב 

באיתור מסמכים נדרשים, 

לעיתים רק עיון בתיק עצמו 

יכול להבהיר את מהות 

  החומר שנשמר בו.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

337  

  )14ו.(

עיריית ערד נמצא כי ארכיון  

אינו מנוהל על ידי מפתח 

התיוק שהוגדר לרשויות 

  .2009המקומיות עוד בשנת 

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

338  

  )15ו.(

מחלקת הגזברות בעירייה 

מנהלת ארכיון באופן 

שנים  3עצמאי, עד 

במחלקות העירייה ומעבר 

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

  

2015  
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לכך רוכשת שירותי אחסנה 

מספק חיצוני, זאת ללא כל 

ידע לגבי הנדרש בדין 

  לניהול ארכיון.

תקשורת 

 עירוניים

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

339  

  )16ו.(

גזברות העירייה מעולם לא 

פעלה לביעור חומר שנשלח 

החיצוני, אין כל לארכיב 

ידע במחלקה לגבי איזה 

תקופה יש לשמור את 

החומר, מבחינת הגדרות 

הגנז. מכאן מתקיים 

תשלום עודף על שמירת 

נתונים שניתן לבער (עלות 

שירותי הארכיון בשנת 

  ₪). 30,641עמדה על  2015

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

340  

  )17ו.(

נושא ביעור רשומות לא 

טופל בשנים האחרונות 

בהליך מסודר בארכיבי 

ומחלקות  העירייה. 

התנהלות  שיכולה להביא 

לבזבוז משאבים   בשמירת 

רשומות שאינן צריכות 

להישמר (מקום בארכיון 

וכספים במקרה של ספק 

חיצוני לשירותי ארכיב).  

ומצד שני אובדן חומר 

שחובה לשמור, מאחר וכל 

  פועלת כהבנתה. מחלקה

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

341  

  )18ו.(

אין כל מודעות וניהול 

מדיניות לכללי אחזקת 

רשומות בארכיון מבחינה 

תנאים סביבתיים שהוגדרו 

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

  

2015  
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בתקן ובמדריך ייעודי, דבר 

שעלול להביא לאובדן חומר 

  ארכיוני.

תקשורת 

 עירוניים

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

תוקן/תוקן הממצא שלא 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

342  

  )19ו.(

בסיור במתחמי הארכיונים 

בעירייה נמצא כי העירייה 

אינה עומדת לפחות בחלק 

הקובעים  את מהכללים 

התנאים הסביבתיים 

האופטימליים לשמירה על 

מסמכי הארכיון, לדוגמא 

הצבת ארגזים לא 

במרחקים המוגדרים 

מהרצפה ומקירות המתחם, 

אי כיסוי חלונות, מצבים 

שעלולים לאובדן חומרים 

  (לדוגמא בהצפה).

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

343  

  )20ו.(

עקב אי ניהול הרשומות 

וביעור רשומות שאין חובה 

לשומרן, נמצא כי המתחם 

העיקרי לאחסון רשומות 

ארכיון, מיצה את כל השטח 

הניתן לאחסון, והמתחם 

החדש שנפתח צפוי 

להתמלא בחודשים 

  הקרובים.

  

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

344  

  )21ו.(

נמצא כי מתחמי הארכיון 

אינם עומדים בכללי 

הנגישות, ואינם מאפשרים 

גישה לאנשים עם 

  מוגבלויות.

  

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

345  

  )22ו.(

לא קיימת בעיריית ערד 

מערכת ניהול רשומות 

כמוגדר במבוא לניהול 

אלקטרוני של רשומות 

  שכתב גנזך המדינה.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

346  

  )23ו.(

בניגוד להנחיות ניהול דואר 

אלקטרוני של גנזך המדינה, 

לא נקבעו בעירייה מדיניות 

ונהלים לניהול ההודעות 

  האלקטרוניות.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

347  

  )26ו.(

בניגוד לדיווח העירייה 

, 2011המדינה בשנת לגנזך 

כאילו מתקיימת בעירייה 

הפרדה בין ארכיון היסטורי 

לגנזך, לאחראים על 

הארכיון כיום לא ידוע דבר 

  בנושא.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

348  

  )27ו.(

בניגוד להגדרת גנזך 

המדינה לגבי ארכיון 

היסטורי הקובעת כי,  

"ארכיון היסטורי פעיל 

צריך שיהיה פתוח לקהל 

ושיהווה מוקד משיכה 

לתושבים, למבקרים 

וחוקרים" , לא מתקיים 

  ארכיון כזה בעיריית ערד.

  

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

349  

  )28ו.(

הספרייה העירונית שוכנת 

במבנה המתנ"ס אשר שייך 

היהודית, זאת לסוכנות 

  ללא חוזה שכירות.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

350  

  )29ו.(

מבנה המתנ"ס והחברה 

המפעילה אותו הינם 

בשליטת הסוכנות 

היהודית. בהסכם משנת 

המגדיר את התנאים  1969

של הקמת מבנה המתנ"ס, 

הוגדר כי הרשות תממן את 

כל פעילות המתנ"ס, קרי 

את פעילות החברה 

בשליטת הסוכנות.  אין 

במסמך ההקמה כל 

התייחסות לשימוש 

העירייה בחלק מהמבנה 

לצורך ספרייה (כאמור 

הספרייה היא פעילות 

עירונית ללא קשר 

  לסוכנות).

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

351  

  )30ו.(

-2012בשנים האחרונות (

צתה ) העירייה הק2015

מיליון ₪  15 -למעלה מ

לשיפוץ מבנה המתנ"ס 

(ממימון משרד השיכון 

ומפעל הפיס שהועברו 

לעירייה), למרות שמבנה 

המתנ"ס אינו בבעלות 

העירייה, לא הושגה כל 

הבנה בכתב לגבי התמורה 

לעירייה מהעברת הכספים 

לשיפוץ המבנה (לדוגמא : 

שכירות עבור  חלף דמי

הספרייה, או זכויות שימוש 

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  
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באולם המופעים אשר 

  מהווה חלק מהשיפוץ וכד').

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

352  

  )31ו.(

מנהל הספרייה לא היה 

מעורב כלל בהחלטות לגבי 

אופן השיפוץ שמימנה 

 העירייה במבנה המתנ"ס :

  

כך לא בוצע סקר   .א

נגישות מבנה בספרייה 

לפני השיפוץ הכללי, 

כך שמקבלי ההחלטות 

לא היו מודעים כלל 

לחובות חוקי הנגישות 

 בנושא. 

כך במסגרת השיפוץ   .ב

נלקח מהספרייה 

מחסן שהיה במתחם 

המתנ"ס, ללא כל 

הודעה מראש או 

הסדר חלופי (כיום 

מאוחסן החומר 

במחסן של העירייה 

 במתחם אחר).

במסגרת השיפוץ  כך,  .ג

הוגבהה הרצפה 

ברחבת הכניסה 

לספרייה, ללא כל 

תאום מראש. הגבהת 

הרצפה חייבה את 

החלפת דלת הספרייה, 

נושא שלא תוקצב 

מראש, כך שחודשים 

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  
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לאחר הגבהת הרצפה 

נאלצו להניח אחרי 

פתיחת דלת הספרייה 

קרשים על הרצפה 

לאיפוס גובה הרחבה, 

זאת עד להחלפת 

 הדלת.

השיפוץ  כך, במסגרת  .ד

בוטל מונה החשמל 

הנפרד של הספרייה, 

דבר שהחזיר את 

הויכוחים לגבי גובה 

השתתפות הספרייה 

בהוצאות החשמל 

 הכלליות של המתנ"ס.

כך, במסגרת השיפוץ   .ה

ביטלו את מערכת 

החימום של הספרייה, 

כך שכיום היא חלק 

ממערכת החימום של 

המתנ"ס, הפעלת 

המערכת בסמכות 

מנהל המתנ"ס דבר 

וצר חיכוכים כאשר הי

החימום בספרייה לא 

 מספיק. 

כך, נזילות מגג   .ו

הספרייה כתוצאה 

משיפוץ גג המבנה 

הכללי, הופנו לטיפול 

מחלקת האחזקה של 

העירייה שלא הייתה 

 מעורבת כלל בשיפוץ.

כך, לא נפתרה בעיית   .ז

חוסר בכיתת לימוד 

בספרייה (לא ניתן 

לקיים סדנאות בשעות 
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הפעילות מאחר וכיום 

ל בחלל אחד הכו

 משותף).

כך, לא נפתרה בעיית 

החוסר במשרדים בספרייה, 

כאשר כלל העובדים 

  משתמשים בחדר אחד.

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

353  

  )32ו.(

על פי תוכנת ניהול 

הספרייה, קיימת מגמה רב 

שנתית של ירידה בכמות 

  השאלת הספרים.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

354  

  )33ו.(

לא קיימים נתונים ומדדים 

למדידת היקף השימוש של 

התושבים באמצעי המדיה 

האחרים אותם מספקת 

הספרייה, מכאן הניתוח 

לגבי יעילות הפעילות 

 וכמותה הינו חסר.

  

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

355  

  )34ו.(

ששיעור העולים למרות 

מחבר העמים מכלל 

 -אוכלוסיית העיר הוא כ

, שיעור הפעילות  40%

בספרייה בשפה הרוסית 

  בלבד. 25% -עומד על כ

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

356  

  )36ו.(
תקנות בניגוד ל  .ח

הספריות הציבוריות 

(שעות פתיחה), 

, 1978-התשל"ט

המגדירות כי על 

הספרייה לפעול 

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  
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שעות  40לפחות 

שבועיות למבוגרים 

ונוער, הספרייה 

העירונית בערד פתוחה 

שעות  38לקהל הרחב 

  שבועיות בלבד.

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

357  

  )38ו.(

הכספים הנגבים בספרייה 

מופקדים בכספת הספרייה, 

בניגוד למנהל תקין לכל 

עובדי הספרייה אפשרות 

  לפתוח את הכספת.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

358  

  )39ו.(

אין כל בקרות וניטור על 

סכומי הכספים הנמצאים 

בכספת או בקופת הברזל 

בספרייה, המערכת פועלת 

בהנחה כי מתקיים אמון 

מלא בכל העוסקים בנושא 

  ולכן לא מקיימים בקרה.

  

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

359  

  )40ו.(

 נגישות מבנהלא בוצע סקר 

הספרייה, מכאן העירייה 

אינה מודעת לבעיות נגישות 

  במבנה הספרייה.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

360  

  )41ו.(

למרות שבוצע בספרייה 

לא עורב  2014שיפוץ בשנת 

בשיפוץ רכז הנגישות 

בעירייה, כך לא ברור אם 

לאחר השיפוץ עומד מבנה 

הספרייה בתנאי הנגישות 

  למבנה קיים.

  

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

361  

  )42ו.(

נגישות לא בוצע סקר 

בספרייה, מכאן  השירות

העירייה אינה מודעת 

לבעיות נגישות בשירותי 

  הספרייה.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

362  

  )43ו.(

בניגוד לתקנות שוויון 

לאנשים עם מוגבלות 

(התאמות נגישות לשירות), 

, סעיף 2013 –התשע"ג 

), לא קיימים 1(א)(68

בספרייה מעברים בין פרטי 

הריהוט ומסלולי יציאה 

שהותאמו לאנשים עם 

  מוגבלות, כמוגדר בתקן.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

363  

  )44ו.(

בניגוד לתקנות שוויון 

לאנשים עם מוגבלות 

(התאמות נגישות לשירות), 

, סעיף 2013 –התשע"ג 

), לא קיימים 2(א)(68

בספרייה מושבים 

מותאמים לאנשים עם 

מוגבלות בניידות, כמוגדר 

  בתקן.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

364  

  )45ו.(

בניגוד לתקנות שוויון 

לאנשים עם מוגבלות 

(התאמות נגישות לשירות), 

, סעיף 2013 –התשע"ג 

), לא נרכשים 3(א)(68

כותרים בפורמטים נגישים 

(ספרים מוקלטים, ספרים 

אלקטרוניים או ספרים עם 

פישוט לשוני), בשיעור של 

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  
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לפחות מתקציב  2%

רכישות הספרים השנתי של 

  הספרייה.

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  מעקבהפסקת 

365  

  )46ו.(

בניגוד לתקנות שוויון 

לאנשים עם מוגבלות 

(התאמות נגישות לשירות), 

, סעיף 2013 –התשע"ג 

ג), לא קיימים -)(א4(א)(68

בספרייה לפחות חלק 

ממכשירי העזר החייבים 

להיות בספריה כמוגדר 

  בסעיף.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

366  

  )47ו.(

  

בניגוד לתקנות שוויון 

לאנשים עם מוגבלות 

(התאמות נגישות לשירות), 

, סעיף 2013 –התשע"ג 

(ב) לא מקיימים את 68

דרישות הנגישות באירועים 

  המתקיימים בספרייה.

  

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

367  

  )48ו.(

בניגוד לתקנות שוויון 

לאנשים עם מוגבלות 

(התאמות נגישות לשירות), 

, 100, סעיף 2013 –התשע"ג 

לא הונגשה הספרייה 

בהתאם ללוחות הזמנים 

שהוגדרו בהן. מכאן 

העירייה חשופה לתביעות 

מצד אנשים עם מוגבלות 

שלא יכולים לממש את 

זכותם החוקית לקבלת 

  שירותי ספרייה מונגשים.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

חלקית/ תוקן 

  הפסקת מעקב

368  

  )51ו.(

נמצא כי בניגוד למנהל תקין 

מתקיימת אפשרות למשוך 

כספים מתקציב מחלקות 

ללא חתימה אלקטרונית 

של מנהל המחלקה, כך 

שמנהלים לעיתים אף לא 

מודעים למשיכת כספים 

  מתקציבם.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

369  

  )52ו.(

מאחר ולא חובר מונה 

חשמל להוצאות הספרייה 

בלבד, הספרייה משתתפת 

בשיעור מסך הוצאות 

החשמל של המתנ"ס, זאת 

ללא הסדר כתוב ומאושר 

  על ידי הנהלת העירייה.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

370  

  )53ו.(

תשלומי החשמל בהם 

הספרייה על ידי מחויבת 

המתנ"ס (בהעדר מונה 

חשמל נפרד),  נגועים בחוסר 

סבירות קיצוני לדוגמא 

סך  2013חודש מרץ 

₪  1,477הוצאות חשמל 

 2014בעוד שבחודש אוגוסט  

₪.  31,527-הגיע החשבון ל 

גם בבדיקת חודשים זהים 

בשנים שונות, מזוהה אי 

עקיבות לא סבירה 

בהוצאות החשמל. יתרה 

שעות פעילות מכך כאשר 

הספרייה הינן קבועות 

  לאורך כל השנים.

  

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  
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  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  הוצגבה 

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

  

371  

  )54ו.(

נמצא כי הוצאות זהות 

במהותן (כגון נייר לניגוב 

ידיים או נייר צילום), 

נרשמו במספר סעיפי 

תקציב בעלי מהות שונה, 

התנהלות זו מונעת אפשרות 

השואה בין סעיפים בין 

השנים ויכולה להעיד על 

  תקצוב לקוי של סעיפים.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

372  

  )58ו.(

הליך קבלת הספרים 

שנרכשים בספרייה וכן 

גריעת ספרים, מבוסס על 

אמון בלבד. מכאן אין כל 

אפשרות לזהות חוסר 

בספרים שהתקבלו, או אי 

קיום גריעת ספרים למרות 

  המדווח.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

373  

  )60ו.(

בשנים האחרונות נקלטו 

לעירייה מספר עובדים ללא 

השכלה מתאימה וללא כל 

מסלול הסמכה והשתלמות 

מסודר בנושאי עבודתם, 

דבר העלול להביא 

להתנהלות לא מקצועית 

ולא תקינה של הספרייה 

  העירונית.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

374  

  )61ו.(

לא מנהל הספרייה ולא 

מנהלת האירועים שותפו 

בהליך תכנון שיפוץ 

המתנ"ס, זאת כאשר 

עבודות המיזוג הינן 

רלוונטיות וקריטיות 

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  
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לפעילות הספרייה, וכאשר 

אולם האירועים במתנ"ס 

הינו אחד מהשניים 

הקיימים בעיר, ומשמש את 

מחלקת האירועים במהלך 

השנה לאירועים עירוניים 

ת העלולה שונים,  התנהלו

להביא להוצאת כספים על 

  מוצר לא מתאים/מיטבי.

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

375  

  )62ו.(

במסגרת השיפוץ החלקי 

בספרייה לא טופל נושא 

התקרה האקוסטית (בוצע 

 12,000 -תיקון חלקי בסך כ

₪ בלבד), מכאן צמר 

הסלעים הישן המתפורר 

בתקרה ממשיך לנשור על 

מתחם הספרייה , דבר 

הספרייה, יוצר המלכלך את  

אוירה של מחנק ויש 

הטוענים שגם מסוכן 

  לבריאות.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

376  

  )64ו.(

מרכז התקשורת ערד 

בעירייה, לא ממלא אחר 

מרבית המטרות לשמן 

, זאת  1991הוקם בשנת 

לפחות בעשר השנים 

  האחרונות.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

 

377  

  )66ו.(

למרות הצעות מנהל מרכז 

התקשורת לתוכנית מקיפה 

ליצירת תכנים לרשתות 

החברתיות, לא תוקצב 

הנושא על ידי הנהלת העיר, 

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  
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בפועל באתר העירייה 

באינטרנט (שחובה להקימו 

על פי חוק), קיימים תכנים 

לא מעודכנים (לדוגמא סרט 

תדמית עירוני המציג 

מפעלים שכבר נסגרו לפני 

כן  מספר שנים). כמו

דרישות לתכנים 

היסטוריים ועדכניים אינן 

אפשריות או שניתנות 

באיכות נמוכה (לדוגמא 

השנה תכנים על אסון 

פסטיבל ערד, תכנים 

לתורמים פוטנציאלים 

  וכד').

378  

  )69ו.(

 2009למרות בקשתו משנת 

לקבוע של מנהל המרכז 

נוהל מסודר למסירת תכני 

ארכיון הסרטים במרכז 

לגורמי פנים וחוץ, לא אושר 

  נוהל כאמור עד היום.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  

379  

  )1ז.(

נמצא כי לא קיים נוהל 

מסודר ומחייב לעריכת 

אירועים עירוניים, כולל 

הגדרת זמני עבודה פנים 

ארגוניים (החלטות על 

אירוע בטווחי זמן קצרים 

לא מאפשרות היערכות 

ראויה מבחינת המחלקות 

האחרות המעורבות 

בתהליך ובקיום האירוע, 

ולא מאפשרות עמדת 

  מיקוח מיטבית על עלותם).

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אירועים 

התנהלות 

ופסטיבל 

 ערד

  

2015  

  

380  

  )2ז.(

מפת אבני הדרך שהוגדרה 

על ידי הנהלת העירייה 

, לעניין 2015בסוף שנת 

הפקת אירועים אינה שלמה 

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אירועים 

התנהלות 

  

2015  
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וגם ההתייחסות החלקית 

  שלה לא מיושמת בפועל.

ופסטיבל 

 ערד

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

במעקב קודם אחר חלקית 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

381  

  )3ז.(

קיימת אי בהירות בנוגע 

לאירועים המתקיימים 

באמצעות המתנ"ס בערד. 

המתנ"ס פועל תחת 

ואינו הסוכנות היהודית 

מחלקה של העירייה. מכאן 

יש לקיים הסדרה והפרדה 

ברורה בין אירועים 

עירוניים לאירועים 

  שבהפקת המתנ"ס.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אירועים 

התנהלות 

ופסטיבל 

 ם ערד

  

2015  

  

382  

  )4ז.(

נמצא כי למרות התראות 

מחלקת משאבי האנוש 

בעירייה, אושרו ושולמו 

למנהלת המחלקה שעות 

נוספות, זאת מעבר לשעות 

הנוספות המרביות שמותר 

  לעבוד על פי דיני העבודה.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אירועים 

התנהלות 

ופסטיבל 

 ערד

  

2015  

  

383  

  )6ז.(

אין כל העמסה חלקית של 

שכר מנהלת המחלקה 

שהיא גם מנהלת מחלקת 

הקליטה, על תקציב 

מחלקת האירועים (למעט 

בעבודה על שעות מסוימות 

  פסטיבל ערד).

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אירועים 

התנהלות 

ופסטיבל 

 ערד

  

2015  

  

384  

  )12ז.(

למרות קיבולת מכסימלית 

של קהל לפי כמות הצופים 

 10,000  -המותרת בסך של כ

איש בכלל אירועי 

הפסטיבל, דיווחה העירייה 

לגורמים שונים כי כמות 

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אירועים 

התנהלות 

ופסטיבל 

 ער

  

2015  

  

  הפסקת מעקב
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המשתתפים בפסטיבל היא 

  של עשרות אלפי אנשים.

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

385  

  )16ז.(

למרות בקשת מנהל 

האירועים לקבל הנחיות 

הנגשת אירועי בנושא 

הפסטיבל מרכז הנגישות 

העירוני, לא התקבלו כל 

  הנחיות.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אירועים 

התנהלות 

ופסטיבל 

 ער

  

2015  

  

386  

  )19ז.(

פרשנות מחלקת רישוי 

העסקים בעירייה כי אירוע 

-שבו הצפי הוא לפחות מ

משתתפים אינו עולה  500

בקנה אחד עם צו רישוי 

מגדיר צורך עסקים, אשר 

ברישוי למתחם האירוע,  

ככל שזה מאפשר כניסה של 

משתתפים,  500 -יותר מ

מכאן על פי פרשנות 

הביקורת יש לפעול להוצאת 

רישוי בהתאם למתחם 

האירוע ולא לצפי 

  המשתתפים בו.

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אירועים 

התנהלות 

ופסטיבל 

 ער

  

2015  

  

387  

  )20ז.(

נמצא כי העירייה לא גיבשה 

נוהל מסודר לקיום 

אירועים שאינם דורשים 

רישוי עסקים כדוגמת 

עיריות אחרות, דבר אשר 

מהווה סיכון להשתבשות 

אירוע עירוני או אחר (כגון 

מתנ"ס),  שיכול להימנע 

בקיום נוהל עירוני מסודר, 

המבטיח כי למרות שלא 

הנהלת 

  העירייה

מחלקת 

אירועים 

התנהלות 

ופסטיבל 

 ער

  

2015  
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נדרש רישוי, עדיין ניהול 

ל ידי אנשי האירוע מתבצע ע

מקצוע וכי הסיכונים 

לציבור מנוטרלים ככל 

  הניתן.

  מספר

  סידורי

  2018-ב

  

  (מספר

  בדוח

2017(  

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2018 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

388  

  )22ז.(

עיריית ערד לא מספקת 

באירועים מטעמה עזרי 

שמיעה, תמלול ומקומות 

ישיבה מותאמים לאנשים 

  עם מוגבלות.

הנהלת 

  העירייה

ארכיון, 

ספרייה 

ומרכז 

תקשורת 

 עירוניים

  

2015  

  



  ת ערדרייעי

  2018 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

546 

 

 פרוט בנושא  - 11פרק 
  

  המקור החוקי והרעיוני לעבודת המבקר.
  
  

  המקור הרעיוני לעבודת מבקר העירייה . 1

  

  ) 2010מתוך דוח מבקר המדינה על הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות (משנת  1.1

  

 –הביקורת הפנימית בעיריות, מושתת על החובה שנקבעה בפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן 

"הפקודה"), להעסיק בכל עירייה מבקר עירייה. מבקר הרשות המקומית נדרש לערוך ביקורת על 

פעילות הרשות ולהגיש לעומד בראשה ולוועדה לענייני ביקורת את ממצאיו. תפקידיו וסמכויותיו 

  הרשות המקומית נקבעו בחקיקה. של מבקר 

  

חשיבותו ומרכזיותו של השלטון המקומי במערכת הציבורית השלטונית בישראל הולכת וגוברת. 

אופי התפקידים הציבוריים המוטלים על הרשויות המקומיות, הגידול בהיקפי תקציב הרשויות 

פעילות השלטון המקומי, מחזקים והרחבת פעילותן, בד בבד עם צמצום הרגולציה הממשלתית על 

  את הצורך במתן דין וחשבון לציבור ונשיאה של השלטון המקומי באחריות כלפי תושביו.

  

מבקר הרשות הוא אחד העובדים הסטטוטוריים שהרשות חייבת בהעסקתם, והוקנה לו מעמד 

המבקר מיוחד בחקיקה. המחוקק קבע בין היתר, כללים שיבטיחו את עצמאותו ואי תלותו של 

  בראש הרשות המקומית ובבעלי התפקידים הבכירים בה. 

  

  

  מתוך חוברת הדרכת נבחרים של משרד הפנים בנושא הוועדה לענייני ביקורת 1.2

  

בציבור ובקרב המחוקקים, גוברת ההכרה במשמעות השקיפות והדיווח במסגרת מחויבויות 

המקומית יש תפקיד חשוב השלטון המקומי והמינהל הציבורי כלפי תושביו. לביקורת ברשות 

בהבטחתה של שקיפות זו. בצד זה יש לציין את חיוניותה של הביקורת, ובפרט של דוח הביקורת, 

למערכת ככלי לשיפור ולתיקון ליקויים ברשות. דוח הביקורת מהווה גם ערוץ מידע משמעותי 

  לתושבים על הנעשה ברשות המקומית ועל אופן ניהולה. 

  

ד פעמים רבות על חשיבותה של הביקורת וקבע כי הערובה לקיום של משטר בית המשפט העליון עמ

דמוקרטי יעיל מצויה בחשיפתו לביקורת. כדי שמשטר דמוקרטי לא ינצל את כוחו לרעה עליו לפעול 
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בגלוי תוך חשיפת דרכי עבודתו בפני הציבור שהוא נזקק לאמונו. ביקורת על מוסדות השלטון 

  השיטה והיא נשענת על חופש הביטוי ועל זכות הציבור לדעת.  מעוגנת בעקרונות היסוד של

  

לעבודתם של המבקרים ברשויות המקומיות חשיבות רבה בהבטחת תקינות התנהלותן של מערכות 

השלטון המקומי והמערכות המשיקות להן כגון : איגודי ערים, ועדות מקומיות לתכנון ובניה 

  וחברות כלכליות. 

  

  

  

 מבקר העירייה המקור החוקי בנושא . 2

  

  חובת מינוי מבקר ברשויות המקומיות 2.1

  

  : מגדיר בין השאר פקידים מינוי  -]  חדש נוסח[ העיריות לפקודת 167   סעיף

  ; מלאה במשרה מבקר לעירייה תמנה, חבריה ברוב בהחלטה, המועצה) ב(

  

  

  תנאי סף השכלה וניסיון  נדרש למשרת מבקר ברשויות המקומיות 2.2

  

  : מגדיר בין השאר פקידים מינוי  -]  חדש נוסח[ העיריות פקודת.  167   סעיף

  : אלה בו נתקיימו כן אם אלא עירייה כמבקר אדם יכהן ולא ימונה לא) ג( 

  ; יחיד הוא) 1(

  ; ישראל תושב הוא) 2(

  ; קלון עמה שיש בעבירה הורשע לא הוא) 3(

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

 או דין עורך שהוא או, בישראל גבוהה להשכלה מוסד, זה לעניין, בו שהכיר לארץ-בחוץ

  ; חשבון רואה

  ; ביקורת בעבודת שנתיים במשך ניסיון רכש הוא) 5(

 רשימת  של  אחר  דומה  בגוף  או  פעילה  בהנהלה  או  מפלגה  של  פעילה  בהנהלה  חבר  אינו  הוא)  6(

  . המקומית לרשות בבחירות שהתמודדה מועמדים

 שנים עשר עברו כן אם אלא, מועצה כחבר שכיהן מי עירייה כמבקר יכהן ולא ימונה לא) 1ג(

 בעירייה מועצה כחבר כהונתו מתום שנתיים או, עירייה באותה מועצה כחבר כהונתו מתום

  . גובלת

 כל למשך, עירייה אותה כמבקר יכהן לא, העירייה למועצת בבחירות מועמד שהיה מי) 2ג(

  . מועמד היה שאליה מועצה אותה של כהונתה תקופת

 נתמלא  לא  אשר  אדם  של  מינויו  לאשר  המחוז  על  הממונה  רשאי),  ג(  קטן  סעיף  הוראות  אף  על)  ד(

 הוא אם, העירייה כמבקר), ג( קטן לסעיף) 5(-ו) 4( בפסקאות המנויים התנאים מן אחד בו



  ת ערדרייעי

  2018 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

548 

 

, הפנימית  הביקורת  בחוק  כמשמעו ציבורי  בגוף  ביקורת  בעבודת שנים  עשר  במשך  ניסיון  רכש

  . 1992-ב"התשנ

  

  

  

  תפקידיו של מבקר הרשות המקומיות 2.3

  

  : מגדיר בין השאר -תפקידי המבקר   -]  חדש נוסח[ העיריות לפקודת  א170   סעיף

  : המבקר תפקידי ואלה) א(

 נעשו, 1965-ה"התשכ, והבניה התכנון חוק לפי פעולות לרבות, העירייה פעולות אם לבדוק) 1(

   והחיסכון. היעילות ועקרונות המידות טוהר שמירת תוך, לעשותם המוסמך בידי, כדין

   העירייה. עובדי פעולות את לבדוק) 2(

, דין כל הוראות קיום מבטיחים בעירייה הנהוגים הנוהל והוראות הבוחן סדרי אם לבדוק) 3(

   והחיסכון. היעילות ועקרונות המידות טוהר

 רכושה  ושמירת  העירייה  כספי  החזקת  דרכי  אם  ולבדוק  העירייה  חשבונות  הנהלת  את  לבקר)  4(

  . הדעת את מניחות והחזקתו

 כל לגבי וכן העירייה שבתחום הדתית המועצה לגבי גם תיעשה) א( קטן סעיף לפי הביקורת) ב(

 מעשירית יותר כדי השנתי בתקציבם משתתפת העירייה אשר גוף או קרן, מוסד, מפעל, תאגיד

 זה קטן סעיף לפי לביקורת שעומד למי. הנהלתם במינוי משתתפת או תקציב שנת אותה לגבי

  ". מבוקר עירוני גוף" להלן ייקרא

  

  

  

  תוכנית עבודה שנתית 2.4

  

  : מגדיר בין השאר -תפקידי המבקר   -]  חדש נוסח[ העיריות פקודת  א170   סעיף

 הביקורת נושאי את, השנתית עבודתו תכנית את המבקר יקבע) א( קטן בסעיף לאמור בכפוף) ג(

   – הביקורת היקף ואת פלונית בתקופה

   המבקר. של דעתו שיקול פי על) 1(

   פלוני. עניין לבקר העירייה ראש דרישת פי על) 2(

 שני על יעלה לא לביקורת הנושאים שמספר ובלבד, ביקורת לענייני הועדה דרישת פי על) 3(

  . עבודה לשנת נושאים

  . ביקורתו לביצוע הדרכים את דעתו שיקול פי על יקבע המבקר) ד(

 הצעת לרבות, ללשכתו שנתי תקציב הצעת שנה מדי העירייה לראש ויגיש יכין העירייה מבקר) ה(

 קבוע משיעור יפחת לא התקציב הצעת היקף. הפקודה לפי התקציב הכנת במסגרת, תקן

 בתחומה  התושבים  במספר  בהתחשב  השר  שיקבע  כפי,  העירייה  של  השנתי  מהתקציב  באחוזים

  . השנתי תקציבה ובגודל העירייה של
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 שהגיש כפי, העירייה מבקר לשכת של והתקן התקציב בהצעות ידונו והמועצה הכספים ועדת) ו(

  .השנתי התקציב בהצעת דיוניהן במסגרת, העירייה מבקר אותן

  

  

  

  מינוי עובדי ביקורת ביחידת המבקר 2.5

  

מגדיר בין  -דרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורת   -]  חדש נוסח[ העיריות לפקודת  170   סעיף

 : השאר

 לתקנים  בהתאם  העירייה מבקר  ללשכת  עובדים ימנה  העירייה  מבקר בהסכמת  העירייה ראש)  ה( 

 סעיף לפי תקנים). ד( עד) א( קטנים סעיפים בהוראות האמור פי-ועל בתקנות הפנים שר שיקבע

 תקציבה ובגורל העירייה של בתחומה, התושבים במספר בהתחשב השר בידי ייקבעו זה קטן

  . השנתי

 התקיימו כן אם אלא העירייה מבקר בלשכת ביקורת כעובד אדם יכהן ולא עובד ימונה לא)  1ה(

  ). 4( עד) 1)(ג(167 סעיף הוראות בו

 מינויו לאשר, העירייה מבקר בהסכמת, העירייה ראש רשאי), 1ה( קטן סעיף הוראות אף על)  2ה(

 שנים שבע במשך ניסיון רכש אם) 4)(ג(167 בסעיף האמור התנאי בו נתמלא לא אשר אדם של

  . 1992-ב"התשנ, הפנימית הביקורת בחוק כמשמעו ציבורי בגוף ביקורת בעבודת

 מקצועיות הוראות יקבלו הם ואולם, העירייה עובדי כשאר דינם העירייה מבקר לשכת עובדי) ו(

  . בלבד העירייה ממבקר

 בכפוף  אלא,  העירייה  מבקר  של  בהסכמתו  שלא,  העירייה  מבקר  אצל  עובד  של  שירותו  יופסק  לא)  ז(

  ). 1(א171 סעיף להוראות

  .   ביקורת פעולת המבצע עובד -"  ביקורת עובד, "זה בסעיף) ח(

  

  

  

  גישה לנתונים בעירייה ובגופים עירוניים מבוקרים 2.6

  

  : מגדיר בין השאר -המצאת מסמכים ומסירת מידע   -]  חדש נוסח[ העיריות לפקודת  ב170   סעיף

 חברי, וסגניו הדתית המועצה ראש, העירייה עובדי, המועצה חברי, וסגניו העירייה ראש) א(

 ימציאו, מבוקר עירוני גוף כל של ועובדים וחברים, הדתית המועצה עובדי, הדתית המועצה

 לצרכי דרוש העירייה מבקר לדעת אשר שברשותם מסמך כל, דרישתו פי על, העירייה למבקר

 בדרישה הקבועה התקופה בתוך שיבקש הסבר או מידע כל העירייה למבקר ויתנו הביקורת

  . בה הקבוע ובאופן

 מידע  מאגר  לכל,  תפקידו  ביצוע  לצורך,  גישה  תהיה  לכך  הסמיך  שהוא  עובד  או  העירייה  למבקר)  ב(

 של או העירייה של אוטומטי נתונים עיבוד תוכנת ולכל נתונים בסיס לכל, ממוחשב או רגיל

  . מבוקר עירוני גוף של או העירייה את המשרתים
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 הקבועות המגבלות מטעמו עובדים ועל העירייה מבקר על יחולו, דין פי-על החסוי מידע לגבי) ג(

  . מידע באותו לטפל המורשים לגבי לפיו או בחוק

 איסור כל, האמורה עבודתו לעניין, עליו יחולו, העירייה עובד שאינו העירייה מבקר של עובדו) ד(

  . העירייה מבקר עובד שהוא הציבור עובד על החלים והגבלה

  

  

  

  השתתפות המבקר בישיבות מועצת וועדות העירייה 2.7

  

  : מגדיר בין השאר -המצאת מסמכים ומסירת מידע   -]  חדש נוסח[ העיריות לפקודת  ב170   סעיף

 מועצת של ישיבה בכל נוכח להיות רשאי ויהיה העירייה מבקר יוזמן תפקידו ביצוע לצורך) ה(

 שאינה בישיבה; מבוקר עירוני גוף של מועדותיו ועדה כל או מועדותיה ועדה כל או העירייה

  .   מעובדיו עובד ידי על אף נוכח להיות הוא רשאי סגורה

  

  

  

  דוח שנתי 2.8

  

  : מגדיר בין השאר -דוח המבקר   -]  חדש נוסח[ העיריות לפקודת  ג170   סעיף

 לא, לשנה אחת יוגש הדוח; שערך הביקורת ממצאי על דוח העירייה לראש יגיש המבקר) א(

 את המבקר יסכם בדוח; הדוח הוגש שלגביה השנה שלאחר השנה של באפריל 1-מ יאוחר

; בעתיד הישנותם ומניעת הליקויים תיקון על וימליץ שמצא הליקויים את יפרט, פעולותיו

 אין; ביקורת לענייני לוועדה ממנו העתק המבקר ימציא, זה קטן סעיף לפי הדוח הגשת בעת

, המדינה מבקר לחוק ב21-ו א21 סעיפים בהוראות לפגוע כדי זה קטן סעיף בהוראות

  ]. משולב נוסח[ 1958-ח"התשי

 ח"דו ביקורת לענייני ולוועדה העירייה לראש להגיש המבקר רשאי) א( בסעיף לאמור בנוסף) ב(

 לענייני הועדה או העירייה ראש כאשר או לו שייראה עת בכל שערך ביקורת ממצאי על

  . כן לעשות ממנו דרשו ביקורת

  

  

  

  לוחות זמנים לטיפול העירייה בדוח המבקר 2.9

   

  : מגדיר בין השאר -דוח המבקר   -]  חדש נוסח[ העיריות לפקודת  ג170   סעיף

 את ביקורת לענייני לוועדה העירייה ראש יגיש המבקר ח"דו קבלת מיום חדשים שלושה תוך) ג(

  . הערותיו בצירוף ח"מהדו העתק המועצה חברי לכל וימציא ח"הדו על הערותיו
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 למועצה ותגיש עליו העירייה ראש ובהערות המבקר ח"בדו תדון ביקורת לענייני הועדה) ד(

 כאמור  העירייה  ראש  הערות  לה  שנמסרו  מיום  חודשיים  תוך  והצעותיה  סיכומיה  את  לאישור

 תדון,  האמורה  התקופה  תום  עד  הדוח  על  הערותיו  את  העירייה  ראש  הגיש  לא).  ג(  קטן  בסעיף

 חודשים  חמישה  תום  עד  והצעותיה  סיכומיה  את  לאישור  למועצה  ותגיש  המבקר  בדוח  הועדה

 והצעותיה סיכומיה את הועדה תשלים בטרם לוועדה העירייה מבקר ידי על המצאתו ממועד

 עירוני גוף של או העירייה של משרה נושאי לדיוניה לזמן, בכך צורך ראתה אם, היא רשאית

  . ח"הדו על להגיב להם לאפשר כדי מבוקר

 מיוחד  דיון  המועצה  תקיים  והצעותיה  סיכומיה  את  הועדה  שהגישה  היום  מן  חודשיים  תוך)  1) (ה(

  כאמור. ההצעות או הסיכומים אישור בדבר ותחליט המבקר ובדוח בהם

 בסעיף כאמור  התקופה  תום  עד  המועצה לחברי  והצעותיה  סיכומיה  את  הועדה  הגישה  לא)  2(

, הערותיו בצירוף מהדוח העתק המועצה חברי לכל העירייה ראש המציא לא או), ד( קטן

 יאוחר  לא  ובהמלצותיו  בדוח  תדון  והמועצה  המועצה  חברי  לכל  הדוח  עותק  המבקר  ימציא

  . העירייה לראש הגשתו ממועד חודשים משבעה

 המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן ח"דו אדם יפרסם לא) ו(

 מבקר ואולם, העירייה מבקר של ביקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה להגשתו שנקבע

  . כאמור פרסום להתיר, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה

 צד הוא, העירייה של המשפטי היועץ או העירייה שראש להניח יסוד העירייה למבקר היה) ז(

 המבקר יעביר, 1977-ז"התשל, העונשין לחוק' ב סימן' ה פרק הוראות לפי עבירה לעשיית

  .המדינה מבקר לידיעת במישרין העניין את

  

  

  

  שימוש בתוצרי הביקורת כראיה בהליך משפטי  2.10

  

  : מגדיר בין השאר -דוח המבקר   -]  חדש נוסח[ העיריות לפקודת  1ג170   סעיף

 לא, תפקידו במילוי העירייה מבקר שהכין או שהוציא אחר מסמך כל או דעת חוות, המבקר דוחות

  .משמעתי בהליך ראיה לשמש כך בשל פסולים יהיו לא אך, משפטי הליך בכל ראיה ישמשו

  

  

  מעקב אחר תיקון ליקויים 2.11

  

  רשימת מעקב מגדיר :, 1974-ד"התשל), העירייה מבקר וחשבון דין( העיריות לתקנות 4סעיף 

 ושל קודמים וחשבונות בדינים הביקורת ממצאי של התיקון אחרי המעקב את יפרט וחשבון הדין

 והוא, העירייה מבקר של סמכויותיו בתחום שהם בנושאים המדינה מבקר של הביקורת ממצאי

    .תוקן הצביעו שעליו הליקוי אם יציין
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  נספח א'  
  

 ביקורת בנושאל
  

פרויקט הנגשת רובע   –מחלקת ביצוע 
  האומנים למתחם ישפרו סנטר (רמפה)

  
  
  

  מבקר  חוות דעת מהנדס
  

  


