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  בתשפ"אדר ב'  כ"ח
 2022ץ מרב 31               

 לכבוד
 מר חיים צורי

 ראש העיר
 ת מוצקיןיקרי

 
 
 

 אדוני ראש העיר,
 
 
 

דו"ח מבקר ך את להנני מתכבד להגיש   לפקודת העיריות )נוסח חדש(, (')אג'170להוראות סעיף בהתאם 

  . 2021לשנת  33העירייה מס' 

 

   תיקון. ביםנושאים המחויגש על דב ,בפעולות העירייה בדין וחשבון זה נכללים ליקויים שהתגלו

 

ת, העתק הדו"ח הועבר כנדרש לחברי הוועדה לענייני ביקורת, אשר מתפקידם העיריו ודתפקב והצוכמ

 ובהערות ראש העיר ולהביא את סיכומיהם והצעותיהם לאישור מליאת מועצת העיר. לדון בדו"ח

שיתוקנו  שנבדקו וזאת על מנת םישאקרים דו"חות מפורטים בנוקודם לכן, הומצאו לגופים המבו

 הליקויים בסמוך למועד מציאתם.

 

חיוני באמצעותו ניתן  בקרה מן אמת, משמשת אמצעיזניהול שוטף בכי ביקורת מלווה בעת  ,ראוי לציין

ודעות לבחון תהליכים, לתקן ליקויים תוך כדי ביצוע ולהפיק לקחים. הקו המנחה את הביקורת הוא המ

 .ציבור ולא אדוניוונבחריה הם משרתי  היילכך שעובדי העיר

 

מטרה להקפיד על תקינות פעילותה  המבאופן עקבי שמה לעצכי העירייה  ,אני מוצא חובה נעימה לציין

החלטות המתייחסות  לקבלתולצורך כך מתכנס הצוות המקצועי לתיקון ליקויים והפקת לקחים 

  .לממצאי הביקורת

 

, עולה לו אני זוכה מצד גורמי העירייה ובמעמד זה להודות למנכ"לפהף תולסיכום, ברצוני להודות על שי

על ההבנה והסיוע באיסוף המידע, חשיפת הליקויים  ,, המחלקות והיחידות המבוקרותלמנהלי האגפים

, והמאמצים לתקנם, אימוץ המלצות הביקורת ויישומן מסייעים להתייעלות וקידום המנהל העירוני

   ון בהוצאות.כסחירח ושיפור השירות לאז

 

 ג' לפקודת העיריות.170יף סעמ אנא ממך הואיל למסור את תשובותיך לממצאי הדו"ח, כמתחייב

 

 
 ,רב דבכבו         
   
 לירן מזמר                     
  העירייה מבקר                             
 יבורוממונה על תלונות הצ                                  
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 יחות וגיהות בתעסוקהבט                      
 
 
 מבוא .1

 

 תאונות שלומם ובריאותם של העובדים במניעת  רומשי ,תחום שמטרתוהוא בתעסוקה  וגהותבטיחות     

 ם.רוו/או מזעמחלות מקצוע ובמניעת נזקים כלכליים  עבודה  

 

 או עסקי. רגון מקצועיא לרד בכפת בלתי נלהיו יבחישל בטיחות וגיהות בתעסוקה  שילוב האסטרטגיה 

עוץ ייציוד, ות, בדיקות עדמוקיקה ותקינה, הרחבת ידע, פיתוח על ח ,תורת הבטיחות והגיהות מתבססת 

 ומאחר , על "מחזיק במקום העבודה"בריאות העובדים הטיל את האחריות על שמירתהמחוקק  .ותכנון 

 העובדים,כלל  על בריאות ורך בשמירהצה לע םיעימצבהיים והכלכליים רסהמו יםולשהשיקאה מר והניסיון 

במישור ענישה, הן במישור הפלילי והן  יעמצדיים, מופעלת מערכת אכיפה יחד עם אומיננטיים אינם ד 

 האזרחי. 

 

 ריותאחל נת ישראל, נושא בטיחות וגיהות נמצא במגמת התפתחות והושם דגש עכמו בכל העולם גם במדי    

קובע כי בכל מקום בו  1954-י"דעל העבודה התש רגון ופיקוחא דים. חוקעובה תבריאו המעסיק על שמירת    

 יכון בריאותי, חובה למנות ממונה בטיחות.עובדים ויש בו ס 50מועסקים לפחות     

 

 , סיכוניםניהול תהליכי ,, בין השאר, הליכי מחקר וחקיקהמניעת סיכונים בעבודה הינו תהליך מורכב הכולל    

 שיווק של אמצעי בטיחות, בדיקות ביצוע הדרכות בטיחות , ייצור ו על ידי םל העובדיע שדיההרחבת     

 .דה והכל כאמור במטרה למזער את הסיכוניםובציוד העבודה ושל סביבת העשל  תקופתיות        

 

  ה ריייעהנהלות ת לאופן התה המתייחסמקיפ קהדיביצעה הביקורת ב 2021דצמבר -במהלך החודשים יולי        

  ה וכן בקיום יצלוגראות החוק וה. הבדיקה התמקדה בעמידה בהורבכל הנוגע לתחום הבטיחות והגיהות        

 תכנית בטיחות ויישומה הלכה למעשה.        

         

     להלן עיקר ממצאי הבדיקה:        
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 שיטת הביקורת .2

 

 הבסיס החוקי .א

 ;1954-ד"שיוח על העבודה התון הפיקחוק ארג .1

 ;1945יד )הודעה(, -משלחומחלות  תופקודת תאונ .2

  ;1970-"לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש .3

 ;2013-תשע"ג ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(תקנות  .4

 ;1996-נ"ו(, תשממונים על הבטיחותארגון הפיקוח על העבודה )תקנות  .5

 ;1999-תשנ"ט (,םיעובדוהדרכת  עדיסירת מארגון הפיקוח על העבודה )מות תקנ .6

 ;2007-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, תשס"ז .7

 ;1984-)גהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש(, תשמ"ד ת בעבודהוחטיתקנות הב .8

  יחותבטה הוראת מפקח עבודה ראשי וראש מנהל הבטיחות בעניין מינוי ממונים על .9

 ;15/12/2013 מיום )םותפקיד םכפיפות)ברשויות המקומיות          

 

 ם הביקורתתיחו  .ב

 :קיום שיחות ו/או מפגשים עם בעלי התפקידים .1

 ;2021לניהול הבטיחות של העירייה לשנת  תוכניהת תירסק  .2

 פרוטוקולים מישיבות ועדת ובכלל זה, מכים מתוך תיקי הבטיחות סקירת אסמכתאות ומס    .3

 ד תעודות והכשרות של עובדים, תיעו ,דדים ולציוובעל ותתיופהבטיחות, תוצאות בדיקות תק         

 כיו"ב;והדרכות       

 ר מדגם קבלנים;ומסמכים נלווים עבו ותסקירת הסכמי התקשר .4

 דוחות נוכחות של עובדים לאיתור היעדרויות בשל תאונות עבודה; תסקיר .5

 

 מלצות:הוה םיהליקויתמצית טבלה המתארת את להלן  .3

 

 

 

  



 

  

 

7 

 

 

ספר  
 המלצות איםצממ סעיף םש סעיף

    יחותתוכנית לניהול הבט 3.1

3.1.1 
קיום ועדכון 

תוכנית 
 הבטיחות

ניהול הבטיחות לשנים תוכנית ל הגוצלביקורת ה .א
 ;2020; אך לא הוצגה תכנית לשנת 2021-ו 2019

התוכנית לניהול הבטיחות אושרה על ידי  .ב
לא הוצג תיעוד ; 01/03/2021המנכ"ל ביום 

ת וחוועדת הבטים ע המנכ"ללהתייעצות של 
 אישר את התוכנית בחתימתו; בטרם

 לניהול הבטיחות אושר על ידיתקציב התוכנית  .ג
ם סב לא פור; התקצי01/03/2021כ"ל ביום נמה

 העירייה;האינטרנט של באתר 

ש להקפיד לעדכן את התוכנית י .א
 לניהול הבטיחות אחת לשנה;

יש להקפיד לתעד את הליך  .ב
עם ההתייעצות של המנכ"ל 

מאשר  םבטיחות בטרה תדווע
 את התוכנית בחתימתו;

ם את תקציב סיש לפר .ג
הבטיחות באתר האינטרנט של 

 ;הייהעיר

3.1.2 

התפקיד בעל 
שהכין את 
התוכנית 
לניהול 

 הבטיחות

התוכנית לניהול הבטיחות גובשה על ידי מנהל אגף 
שפ"ע אינו מחזיק בתעודת אישור שפ"ע;  מנהל אגף 

ת וחנה על הבטימומ תפקיד כשירות תקף לביצוע
ודה; בנוסף, התוכנית שהוכנה על ידי מנהל אגף בעב

מונה על מהל אושרה בחתימתו ש לא ,שפ"ע
 של העירייה;הבטיחות 

 

יש להקפיד למלא אחר הוראות 
התקנות ובשנים העוקבות, 

התוכנית לניהול הבטיחות תעודכן 
די הממונה על הבטיחות ו/או על י

 תאושר בחתימתו;

3.1.3 

בה וח תוהורא
 תבתוכני

 לניהול
 הבטיחות

הבטיחות מועדי העדכון בתוכנית לניהול  לא צוינו
היתרים, נהלים, בדיקות ות, ארהושל  ניםהאחרו

 ציוד וכיו"ב;

לציין בתוכנית לניהול ויש להקפיד 
הבטיחות את מועדי העדכון 

הוראות, היתרים, האחרון של 
 נהלים, בדיקות ציוד וכיו"ב;

 

3.1.4 

  ליבע
ים קידפתה

 שהוגדרו
ית בתוכנ

לניהול 
 הבטיחות

בעלי התפקידים שהוגדרו בתוכנית לניהול 
 ;תפקידים בפועללבעלי ה ים, תואמהבטיחות

 

 
 

                  --- 

 הממונה על הבטיחות  3.2     

3.2.1 
חובת מינוי 
ממונה על 
 הבטיחות

בעירייה מונה ממונה על הבטיחות, כנדרש בהוראות 
 --- נות;התק

ם קיו חובת 3.2.2
 כשירותור איש

לביקורת הוצג אישור כשירות ממשרד העבודה 
 רייה;יעבטיחות בעל ה נהממוה המתייחס אל 

 
--- 

3.2.3 
כפיפות 

הממונה על 
 הבטיחות

למנכ"ל כי הממונה על הבטיחות כפוף  נמצא
 העירייה;

 

 ועדת בטיחות           3.3    

3.3.1 
הקמת וועדת 

ות טיחהב
 הבכוהר

רש בטיחות בהרכב הנד תה וועדמקירייה הועב
 --- ;בחוק

3.3.2 
על הודעה 

הקמת וועדת 
 בטיחות

הוצג תיעוד להודעה שנשלחה למפקח רת וקביל
 העבודה האזורי בדבר מינוי הוועדה;

 

3.3.3 
הכהונה תקופת 

של חברי וועדת 
 הבטיחות

לחברי וועדת הבטיחות צג כתב מינוי הורת לביקו
 ות;מדבשנים קוו 2021בשנת  שמונו

 

3.3.4 

מועדי 
ההתכנסות של 

וועדת 
 הבטיחות

פעמים  8 סכנחברי הוועדה אינם מקפידים להת .א
 ;שנהב

עדת הבטיחות אינו שקול וכחים בווהנורום וק .ב
מתוך  7-בין נציגי העובדים לבין נציגי ההנהלה ב

 ישיבות;  9

 8יש להקפיד לכנס את הוועדה  .א
 פעמים בשנה לפחות; 

 הצבעה על יחס דהקפיל יש .ב
נציגי ההנהלה לנציגי  ביןשקול 

 העובדים;

3.3.5 

חובות 
וסמכויות של 

וועדת 
 תחוהבטי

דוגמת דונו נושאים נא ל תבטיחועדת הוובישיבות 
 ;תאונות עבודה על אף שהתרחשו

יש להקפיד לדון בוועדת הבטיחות 
 בנושאים הנדרשים על פי חוק;
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מספר 
 תהמלצו ממצאים שם סעיף סעיף

 בטיחותני נאמ         3.4     
 

3.4.1 
 

 נאמני בטיחות
של  המכקיימת תעודת הס לחברי ועדת הבטיחות

 דרש;נאמן בטיחות כנ
 

 
                     --- 

  ת עובדיםהדרכ  3.5     

3.5.1 
תוכנית 

ההדרכות 
 בעירייה

כוללת  התוכנית -תוכנית ההדרכות בעירייה .א
ל פי רשים עדנונים ההתייחסות לקריטרי

י עודכן צפנות; בתוכנית ההדרכות לא קתה
 ביצוע ההדרכות;למועד 

הדרכות  18מתוך  -לביצוע הדרכות בפוע .ב
 (;89%הדרכות ) 16, בוצעו 2021שנת בשתוכננו 

(, לא הוגדר בתוכנית 44%הדרכות ) 18מתוך  8-ב
 18מתוך  1במקרה  הגורם המבצע את ההדרכה;

היעד ת קהל ינר בתוכ(, לא הוגד5%הדרכות )
 רש בביצוע ההדרכה;דנה

 ההדרכות ע את כלליש לבצ
שתוכננו לביצוע בתוכנית לניהול 

יש להגדיר לצד כל  ות;חיבטה
יש  הדרכה את מועד הביצוע הצפוי;

להגדיר את הגורם המבצע לביצוע 
יש להגדיר את קהל היעד  ההדרכה;

 לצד כל הדרכה.
 

ות רכהד 3.5.2
 עובדים בפועל

כה של שנים רדכומי הצגו סיוה רת לאלביקו .א
באפשרותנו לבדוק  קודמות; לפיכך, לא היה

 ה;נשל ההדרכות מבוצעות אחתהאם 
כלל העובדים שנכחו בהדרכה חתמו על הצהרה  .ב

  כי הם מבינים את תוכן ההדרכה שהועברה;
מעובדי  100%במהלך ההדרכות לא נכחו  .ג

תיעוד להשלמת תכני המחלקות וכן לא הועבר 
 ים;ם החסרידה לעובההדרכ

לחזור על ההדרכות ד הקפיל יש .א
 ת לשנה;שבוצעו אח

יש להקפיד על נוכחות של  .ב
המחלקות  דימעוב 100%

בהדרכות; במידת הצורך, יש 
לבצע השלמה מרוכזת לעובדים 

 החסרים;
 

 פנקס הדרכה 3.5.3
 2021סקירת סיכומי ההדרכות שבוצעו במהלך שנת 

כות רדמלא להין היתר, כי קיים תיעוד מעלה, ב
 ;תקנותאות הרודרש בהכנ

--- 

3.5.4 
ע תמצית מיד

 בכתב

במהלך  יהעובדים חדשים שהועסקו בעירי 8מתוך 
)ושאינם מתחום  2021 המחצית הראשונה של

( חתמו על טופס 25%עובדים בלבד ) 2החינוך(, 
 ;"תמצית מידע בכתב"

יש להחתים כל עובד חדש שמועסק 
קידו רייה וכל עובד שמשתנה תפבעי

בדבר ב תכבמידע מצית ת לע
 עסק;סיכונים בעבודה שבה הוא מו

 סימון ושילוט 3.5.5

ורסם מעלה כי פעירייה ב הזקבמחלקת אח בדיקה
מידע על לוח מודעות בדבר הוראות ההפעלה של 

בנוסף נתלה שילוט בדבר ; התהליכים המסוכנים
 .ישישימוש בציוד מגן א

                         --- 
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 המלצות יםצאממ שם סעיף פר סעיףסמ
 יםקופתיות לעובדבדיקות תהכשרות ו      3.6     

 עבודה בגובה 3.6.1

לביקורת הוצגו אישורי העבודה בגובה של כלל 
שבמסגרת תפקידם מבצעים עבודה בגובה;  םעובדיה

חתמו על ידי מדריך ונהאישורים בתוקף לשנתיים 
 ות;נקם לתמוסמך ובהתא

--- 

בדיקות  3.6.2
 יעהשמ

נקס פבבדיקות שמיעה שתועדו ביצעו ה העירייי עובד
קסי הבריאות לבין ה בין פנכרנעהשוואה ש ;בריאות

 כי: רשימת העובדים העלתה
( לא ביצעו בדיקת 9%עובדים ) 44מתוך  4 .א

 שמיעה;
( לא עברו את 4%עובדים ) 44עובדים מתוך  2 .ב

רחבת; ומיעה הבדיקה והופנו לבדיקת שמ
יקה כאמור; בדתוצאות ההועברו א ל לביקורת

ה דם הכולל חשיפממשיכים בתפקיעובדים אלה 
 ;קזילרעש מ

( לא נמצאה בדיקה 61%עובדים ) 44מתוך  27-ל .ג
 ראשונה טרם תחילת עבודתם, כנדרש בתקנות;

ממחלקת על ידי יועץ חיצוני עובדים שנבדקו  .ד
וה נחשפו לרעש גבנמצאו שתחזוקה ותברואה 

 מה המותרת;רהמ

 100%הקפיד כי ל יש .א
דים מבצעים את ובמהע

 שמיעה;בדיקות ה
עובדים  פיד כייש להק .ב

שך בירור, מהל הנשלחים
אישור מרופא כי הם  יציגו

 כשירים לעבוד ברעש מזיק;
יש להקפיד כי עובדים יעברו  .ג

בדיקת שמיעה חודש לפני 
תחילת עבודתם ברעש מזיק 

וכי העובדים חוזרים על 
 לשנה; תה אחהבדיק

ים אמצעל הע ידיש להקפ .ד
רמות החשיפה ת להפחת

 לרעש
 תאונות עבודה  3.7

3.7.1 

הודעת 
תאונות 

ח קפלמ
 עבודה אזורי

למפקח המיועדים ת לא הוצגו דיווחים לביקור
 העבודה האזורי בדבר תאונות עבודה של העובדים

עקבות הערת ן, כי ביש לציי ימים; 3שנעדרו מעל 
תאונות ל ע ביישום דיווח וה החלהביקורת, בעיריי

לדוגמא דווח האזורי, כך ה עבודה למפקח העבוד
רחשה ביום דה שהתובע תאונת על 27/10/2021ם ביו

; הדיווח הועבר על ידי הממונה על 18/10/2021
 הבטיחות של העירייה;

יש לדווח באופן מידי למפקח 
ל היעדרות העבודה האזורי, על כ

אה ימים כתוצ 3של עובד מעל 
 ודה;נת עבואמת

3.7.2 
נוהל גיבוש 

אונות ת
 עבודה

ת מעלה, בין היתר, התוכנית לניהול הבטיחוירת קס
נית נכלל "נוהל תאונות עבודה" בסעיף כובתכי 

3.5.3; 
--- 

3.7.3 

דיווח על 
תאונות 
עבודה 
לוועדת 

 הבטיחות

הבטיחות סקירת פרוטוקולי הישיבות של וועדת 
תאונות רי קמ, כי מעלה, בין היתר 2021לשנת  

 ;חותטיהבבישיבות וועדת  נודולא נ דהבוהע

על  יש לדווח באופן שוטף
 דתועתאונות עבודה לו

יחות; וועדת הבטיחות תדון הבט
בסיבותיהן ונסיבותיהן של 

תאונות העבודה ותמליץ על 
 אמצעים למניעתן;

3.7.4 

ניהול תאונות 
 עבודה על ידי
הממונה על 

 הבטיחות

יחות טהבל של הממונה ע דוג תיעלביקורת לא הוצ
שהתרחשו  עבודה ותתאונדבר מעקב אחר ב

ם, יאצממלו כן, לא נמצא תיעוד בעירייה; כמ
 מסקנות והמלצות למניעת הישנות התאונות;

הממונה על הבטיחות יבצע 
מעקב שוטף על תאונות העבודה 
בעירייה, יסיק מסקנות וימליץ 

דרכים למניעת הישנות על 
ד בכתב עתכן, יהתאונות; כמו 

ל תאונות המעקב עך ליאת תה
 דה;העבו
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 וחומרים ודבדיקות תקופתיות לצי  3.9    

3.9.1 

בדיקות פרק 
תקופתיות 
בתוכנית 
לניהול 

 הבטיחות

פתיות לציוד וחומרים" "בדיקות תקו 6סקירת פרק 
כי רשימת הציוד וכנית לניהול הבטיחות מעלה, בת

 ישות ומועדדרנההבדיקות  יעדמו אתאינה כוללת 
 העוקבות, בניגוד להוראות התקנות;קות דיהב

 

יחות טבה יש לעדכן בתוכנית לניהול
רונה שבוצעה את מועד הבדיקה האח

לציוד וחומרים וכן את מועד 
וקבת, כנדרש בהוראות הבדיקה הע

 התקנות;

3.9.2 

על אישור 
ביצוע סידורי 

כבאות ואמצעי 
בטיחות אש 

 הנילגמר ב

סידורי כבאות  ועביצ אישור על פסטויקורת הוצג בל
שניתן על ידי הרשות  בניהגמר ואמצעי בטיחות אש ל

מרפאות לבניין העירייה )ית לכבאות והצלה צרהא
אישור כאמור ; לביקורת לא הוצג (ומשרדים מכבי

 העירייה הראשי; לבניין

יש לתעד אישור על ביצוע סידורי 
 מרגל כבאות ואמצעי בטיחות אש

 ;העירייה בעלותב נהניה לכל מבב

בדיקות ציוד  3.9.3
 בפועל

ה עוצרשים בדיקה, בטי ציוד הדופרי 27מתוך  .א
 (;55%פריטי ציוד בלבד ) 15 -ל בדיקה שוטפת

 24קודמת של לביקורת לא הוצג תיעוד בדיקה  .ב
(; לפיכך, לא היה 89%וד )פריטי צי 27מתוך 

 ןזמבאפשרותנו לבדוק כי הבדיקות בוצעו ב
 גולציה;הרת וגדר בהוראוהש

ג תיעוד לבדיקה בטרם הופעלו לא הוצ רתלביקו .ג
 ;ךכבם אשונה פריטי הציוד הנדרשילר

יש לבצע בדיקות בתדירות  .א
 שנקבעה בהוראות הרגולציה;

יש לתעד את הבדיקות  .ב
בדיקות המבוצעות ובכלל זה, 

שבוצעו בטרם ההפעלה 
הראשונה לפריטי ציוד הנדרשים 

 בכך;
 

3.9.4 
ם ייוקלי

בבדיקות 
 וצעבוש

תוקנו תוך  ,בדיקות הציודב ים שעלווינמצא כי ליק
 --- זמן סביר; פרק

 נת יישום הוראות בטיחות בפועל באמצעות סיוריחב  3.10   

סיור במתחם  3.10.1
 העירייה

ר שנערך בעירייה על ידי הביקורת בליווי יובס
הממונה על הבטיחות, נמצאו ליקויי בטיחות 

 ם;מהותיי

פי הבטיחות כ ותחייישם את הנל יש
בעו בתוכנית לניהול הבטיחות נקש

יש להציג את  הרגולציה; תובהוראו
ל לוועדת ת הבטיחות לעיויקרת

הבטיחות להמשך טיפול וקבלת 
 החלטות;

 

מספר 
 סעיף

 המלצות ממצאים ףשם סעי

 ניהול הבטיחות בהתקשרות מול קבלנים במיקור חוץ    3.8    

כיסוי ביטוחי  3.8.1
 תקף

הקבלנים י.ר.א.ב לביקורת לא הוצג תיעוד של כיסוי 
אחזקות בע"מ וראז חקלאות  1985י שרותי נו

 בע"מ; חותפיו

מהקבלנים  קבלל ידיש להקפ
הם נדרשים על פי  הםל מסמכים

הסכם ו נוהל ו/אחוק ו/או 
 התקשרות;

3.8.2 
בטיחות נספח 

וגהות להסכם 
 עם קבלן חוץ

הוצגו נספחי בטיחות חתומים על ידי לביקורת 
ראז ו בע"מ 1985י.ר.א.ב שרותי נוי הקבלנים 

 ;קות ופיתוח בע"מאות אחזחקל
--- 

ות עובדי רכהד 3.8.3
 יםלנהקב

שרותי נוי  י.ר.א.ב לןההדרכות של הקבוד תיע .א
ות ארהואינו שלם ואינו עומד ב "מבע 1985

 התקנות;
הקבלנים מעסיקים עובדים במתחם השיפוטי  .ב

 עברו את ההדרכות הנדרשות; לאשל העירייה ש

יש להקפיד לקבל תיעוד מלא של 
שעורך הקבלן לעובדיו ההדרכות 

כלל העובדים  יכ אודובכלל זה, לו
ו ברבחצרות העירייה ע סקיםועהמ

 הדרכות כאמור;את ה
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 תכנית לניהול הבטיחות 3.1

 הבסיס החוקי     

 נות"(תק"ה -)להלן 2013-ג"עשת תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(,הוראות 

 ית הבטיחותתכנון דכקיום וע .א

  :מדי שנה וודאיקום העבודה מבק יתר, כי מחזיקובעת, בין ה)ב( לתקנות 3 תקנה

  ;כנית ועדכונה בכל נושא חדש או נושא הדורש עדכוןותההכנת  .1

  ;עם ועדת הבטיחות התייעצותלאחר  כנית בחתימתווהת רושאי .2

  ;החלטתו וםסרופ כניתושל הת מהשוהדרושים ליי םיבשאלגבי הקצאת המ החלטה .3

 ;ממצאיו והחלטותיו תובלר בכתב תיעודכנית וושל הת מידת יישומה ביקורת בדבר .4

 בעל התפקיד שהכין את התוכנית לניהול הבטיחות .ב

ממונה על הבטיחות במקום התוכן על ידי  לניהול הבטיחות כניתותהיתר, כי ה)א( קובעת, בין 4תקנה 

 ;רות כחוקשיכ חזיק בתעודתמה ,דההעבו

 ובה בתוכנית לניהול הבטיחותות חראהו .ג

 ות תכלול את הפרקים כלהלן:תכנית לניהול הבטיח יכ ת קובעת, בין היתר,לתקנו 5תקנה 

 ;פרק תיאור מקום העבודה .1

 ;מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית של מקום העבודהפרק פירוט  .2

 ;עסוקתיתתה תאורק תיאור מערך הבטיחות והבריפ .3

 ;קום העבודהבמל סיכונים הוניק פר .4

 ;תעסוקתית פרק הדרכות בטיחות ובריאות .5

 מרים; ות לציוד ולחויתופפרק בדיקות תק .6

 ; פרק ביצוע בדיקות רפואיות תעסוקתיות .7

 ;תרים, אישורים, רישיונות, הסמכות, מינויים ושמירת כשירויותפרק מתן וחידוש של הי .8

 ;מקום העבודהב ותלקידום הבטיח תוספפרק פעולות ומשימות נו .9

בי חירום, ותגובה למצ תכונוהלי היערוות התעסוקתית ק רשימת הוראות ונוהלי הבטיחות והבריארפ .10

 בציון מועד עדכונם האחרון.
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 אחת לשנה הבטיחותתכנית קיום ועדכון    3.1.1

 הות הבדיקהמ

 :האםהביקורת ביקשה לוודא, 

 אחת לשנה;  דכנת תעמ כניתוהת ה וכיייריבעבטיחות ה לניהול גובשה תכנית .א

 הבטיחות; וועדת עםידי מנכ"ל לאחר התייעצות התוכנית לניהול הבטיחות אושרה על  .ב

 מה;סהמנכ"ל אישר את תקציב התוכנית והחלטתו פור .ג

 ;והחלטות םממצאי לרבות בכתב תיעודכנית וומידת יישומה של הת בדבר נעשית בדיקה .ד

 

 ממצאים

 ;2020לשנת ; אך לא הוצגה תכנית 2021-ו 2019 יםנלשת הבטיחוניהול ל יתנכות לביקורת הוצגה .א

עם זאת, לביקורת לא  נמצא תקין.; 01/03/2021ידי המנכ"ל ביום  לעה ת לניהול הבטיחות אושרכניהתו .ב

 ;המנכ"ל עם וועדת הבטיחות בטרם אישר את התוכנית בחתימתוהוצג תיעוד להתייעצות 

, 17/10/2021נכון ליום  אולם ;01/03/2021"ל ביום נכהמי אושר על יד תוחיבטתקציב התוכנית לניהול ה .ג

 יה;של העירי טנטרבאתר האינציב התקם ספורם טר

העירייה לבין משרד רו"ח שטיינמץ עמינח ושות', מבקר כם התקשרות בין סנחתם ה 22/07/2021ביום  .ד

 רואי חשבון לצורך ביצוע ביקורת בדבר יישום תכנית הבטיחות;

 ן.תקי אצמנ  

 

 תהמלצו

 ;כנדרש בתקנות ,דכן את התוכנית לניהול הבטיחות אחת לשנהפיד לעהקיש ל .א

לניהול הבטיחות ובכלל זה, תיעוד ההתייעצות חתימת המנכ"ל על התוכנית  ד את הליךעתל יש להקפיד .ב

 ;ואישורו את התכנית חתימתועם וועדת הבטיחות בטרם 

מוקצה לגיבוש תוכנית ההתקציב , זהל ובכל העירוני טנרטינם את תקציב העירייה באתר האסיש לפר .ג

 הבטיחות;
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 יהול הבטיחותנלת התפקיד שהכין את התוכניל בע  3.1.2

 מהות הבדיקה 

ממונה על הבטיחות העל ידי  גובשה 2021לשנת התוכנית לניהול הבטיחות הביקורת ביקשה לוודא, כי 

ד מאושר סיכונים באמצעות מוסל הוניעבר השתלמות ב תוחטיעירייה ו/או אושרה על ידו וכי הממונה על הבב

 ;ומוסמך

 

 ממצאים

אישור אינו מחזיק בתעודת  ,אגףההל מננמצא כי ידי מנהל אגף שפ"ע;  לע לניהול הבטיחות גובשהנית התוכ

אושרה  לא ו,ף, התוכנית שהוכנה על ידסבנו; ממונה על הבטיחות בעבודהתקף לביצוע תפקיד כשירות 

 ירייה;של הע תחובטיה ונה עלממה לשו בחתימת

 

 המלצות

על ידי הממונה על הבטיחות ן להתעדכת וחיטבההתוכנית לניהול  על ,נותיש להקפיד למלא אחר הוראות התק

 ;ולהיות מאושרת בחתימת ידו
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 הוראות חובה בתוכנית לניהול הבטיחות     3.1.3

 מהות הבדיקה 

בתוכנית לניהול הבטיחות שגובשה  תוללכרשות בתקנות נדהנ בההביקורת ביקשה לוודא, כי הוראות החו

 בעירייה;

 ממצאים

בתוכנית לניהול הבטיחות מעלה,  הנדרשותהנדרשות בתקנות לבין ההוראות השוואה שנערכה בין ההוראות 

 הלן:למפורט בין היתר, אי התאמות כ

 

 המלצות

ות דיק, בהעדכון האחרון של הוראות, היתרים, נהליםאת מועדי  תוהבטיחלניהול  תינכתויש להקפיד לציין ב

     וכיו"ב; ציוד

 וראות הנדרשות בתקנותהה
בתוכנית לניהול ת ואורהה

 הבטיחות
 פער

 --- ;תיאור מקום העבודה ;תיאור מקום העבודה

מדיניות הבטיחות והבריאות 

 ;התעסוקתית של מקום העבודה

מדיניות הבטיחות פירוט 

 ;והבריאות
--- 

והבריאות  ותיחאור מערך הבטית

 ;תהתעסוקתי

 ;תיאור מערך הבטיחות
--- 

 --- ;הול סיכונים במקום העבודהינ ;סיכונים במקום העבודהול ניה

הדרכות בטיחות ובריאות  ;הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית

 ;תעסוקתית
--- 

בדיקות תקופתיות לציוד  בדיקות תקופתיות לציוד ולחומרים; 

 ; םירמחוול

ל בדיקה האחרון שה עדלא צוין מו

בדיקות הציוד וכן מועד הבדיקה 

 בת;העוק

 בדיקות רפואיות תעסוקתיות סוקתיות; עתת ביצוע בדיקות רפואיו

 ; לעובדים
--- 

מתן וחידוש של היתרים, אישורים, 

הסמכות, מינויים ושמירת רישיונות, 

 ;כשירויות

קביעה וחידוש היתרים 

 ואישורים;

ן של רואחכון המועד העד ןיוצ לא

ן מועד האישורים וההיתרים וכ

 ש;האישור העוקב הנדר

ידום קלת פעולות ומשימות נוספו

 ;עבודההבטיחות במקום ה

פעולות ומשימות שונות לקידום 

 ;הבטיחות
--- 

רשימת הוראות ונוהלי הבטיחות 

נוהלי ווהבריאות התעסוקתית 

 היערכות ותגובה למצבי חירום, בציון

 .עדכונם האחרון דעומ

ת הוראות ונהלי הבטיחות ימרש

 ;והבריאות

ל עדכון האחרון שלא צוין מועד ה

 לים; הנוהההוראות 
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לבעלי  התאמהב )מנהלת הבטיחות העירונית( בעלי התפקידים שהוגדרו בתוכנית לניהול הבטיחות 3.1.4

 .בפועל התפקידים 

 הות הבדיקהמ

דים בעלי התפקי אכן הםטיחות, בה יהולוכנית לנבת ורגדשהובעלי התפקידים  האםהביקורת ביקשה לוודא, 

 ;בפועל

 ממצאים

 טיחות לבעלי התפקידים בפועל.הב ופעים בתוכנית לניהולמה םיידבין בעלי התפקמצאה התאמה השוואה ה

 .נמצא תקין   

 הבטיחותהממונה על  3.2

 הבסיס החוקי   

 ת"(התקנו" -)להלן 1996-ו"נשת, חות(טין הפיקוח על העבודה )ממונים על הבארגו תקנותהוראות  .א

בו במקום עבודה  קזית קובעת, בין היתר, כי מח"חובת מינוי ממונה על הבטיחות" לתקנו 4תקנה  .1

 ;, ימנה ממונה על הבטיחותעובדים לפחות 50 םמועסקי

ת ממונה על הבטיחומעביד ימנה היתר, כי  "מינוי ממונה על הבטיחות" לתקנות קובעת, בין 5תקנה  .2

 ;כשירותשור יא לבעבמפעל 

 12/2013/15מיום  כפיפותם ותפקידיהם ,המקומיות ה בעניין מינוי ממונים על הבטיחות ברשויותארוה .ב

 )להלן "ההוראה"(

 ההמקומית" קובע, בין היתר, כי הממונה על הבטיחות יהי"כפיפות הממונה על הבטיחות ברשות  1עיף ס

 ה;ייריהעמנכ"ל ו יקו, קרי ראש העיר אסכפוף ישירות למע

 הבטיחותנה על מומ חובת מינוי 3.2.1
 מהות הבדיקה

 ;ממונה בטיחותהתמנה , דיםבוע 50מעסיקה מעל הבעירייה  םהאהביקורת ביקשה לוודא, 
 ממצאים

 בטיחות, כנדרש בהוראות התקנות; בעירייה מונה ממונה 
 .נמצא תקין

 רותחובת קיום אישור כשי 3.2.2
 מהות הבדיקה

 ור כשירות בתוקף, כנדרש בתקנות;קיים אישה ייהבטיחות בעיר לע הונלממהאם וודא, ל הביקורת ביקשה
 ממצאים

  ;ממשרד העבודה 17/12/2023עד ליום  ףקותבת הוצג אישור כשירות קורלבי
 .נמצא תקין

 כפיפות הממונה על הבטיחות 3.2.3
 מהות הבדיקה

 ;ירהבטיחות כפוף למנכ"ל העירייה או לראש העה על הממונהאם ה לוודא, ת ביקשורהביק
 צאיםממ
 כימעלה,  2021הבטיחות לשנת גוני של מנהלת הבטיחות העירונית בתוכנית לניהול הארה בנקירת המס

 ;למנכ"ל העירייהממונה על הבטיחות כפוף ה

 נמצא תקין.
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 ועדת בטיחות 3.3

 הבסיס החוקי

 "החוק"( -)להלן 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"דהוראות  .א

 וקםת ,עובדים 25 לפחות קיםועסמבו מפעל ב, כי תרהית" קובע, בין וחיטב "הקמת וועדות 10עיף ס .1

 שווה בשווה; נהלההיגי ם ומנצידוביגי הענצהמורכבת מ בטיחותועדת 

ועדת בטיחות, ישלח מזכיר  "הודעה על וועדת בטיחות" קובע, בין היתר, כי לאחר הקמת 12סעיף  .2

ת חברי רש בה שמויפו ח עבודה אזוריקפמלך הועדה, בהקדם האפשרי ובמכתב רשום, הודעה על כ

 ראש והמזכיר;ההועדה, יושב 

בטיחות יהיו  תבוועדבכל הצבעה  ן היתר, כי" קובע, ביתויחעדת בטו סדרי עבודתה של" 13עיף ס .3

 ;לנציגי כל צד, בהצביעם פה אחד, מספר קולות שקול נגד קולות נציגי הצד השני

של וועדת הבטיחות: י בסמכותה כ ר,קובע, בין הית "תויחחובות וסמכויות של ועדת בט" 14סעיף  .4

לעמוד על  ;אמצעים למניעתןעל  ולהמליץ עלדה במפבויהן של תאונות העלברר סיבותיהן ונסיבות

קבל דין וחשבון מנאמני ל ;, להמליץ על שיפורים ולייעץ בקביעת כללי בטיחותוהגהותתנאי הבטיחות 

 מפעל.ביקוריו בב דהוות למפקח עבוליהל ;הבטיחות, לבקר ולתאם את פעולותיהם

 -)להלן 1960-תשכ"א ת(,וחטיאמני בונה )ועדות בטיחות תקנות ארגון הפיקוח על העבודהוראות  .ב

 "התקנות"(

חברי ועדת בטיחות ונאמנים יתמנו או ייבחרו לשלוש "תקופת כהונה" קובעת, בין היתר, כי  5תקנה  .1

 ;דשמחשנים, ומותר לחזור למנותם או לבחרם 

על ועדת כי  " קובעת, בין היתר,1973-ת ועדת הבטיחות תק' תשל"גסוכנהתמועדי א "5נה קת .2

 בשנה; פעמים שמונה לפחות נסת להתכחוהבטי

 והרכבה הקמת וועדת בטיחות 3.3.1

 מהות הבדיקה

 :האםהביקורת ביקשה לוודא, 

 ;רגון הפיקוח על העבודהכנדרש בהוראות א ,בטיחות ועדתבעירייה הוקמה  .א

 שווה בשווה; נהלהעובדים ומנציגי הה גימנצימורכבת  תוחיטב עדתוו .ב

 ממצאים

 :פורט להלןמכ הוראות,ש ברדהנת בטיחות בהרכב וקמה וועדבעירייה ה

 ותנציג תפקיד שם חבר הועדה

 נציג הנהלה מנכ"ל יריב גסר

 נציג הנהלה מנהל אגף שפ"ע איציק דהאן

 נציג הנהלה מנהל אגף חירום אושרי אטיאס

 דיםובע נציג תברואה סיעס ילאי

 נציג עובדים שפ"ע שמעון אביטל

 נציג עובדים וקהתחז ערן מיכאלי

.יןתק נמצא
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 יחותמת וועדת בטהקהודעה על  3.3.2

 מהות הבדיקה

נשלחה הודעה למפקח העבודה האזורי בדבר הקמת וועדת הבטיחות בעירייה  האםהביקורת ביקשה לוודא, 

 והרכבה;

 ממצאים

 דה האזורי בדבר מינוי הוועדה;פקח העבולמה להודעה שנשלח דועית הוצגלביקורת 

 נמצא תקין.

 

 הבטיחות דתתקופת הכהונה של חברי ווע 3.3.3

 מהות הבדיקה

 כנדרש בתקנות;שנים מבוצע מינוי מחדש לחברי וועדת הבטיחות,  3-אחת ל האםהביקורת ביקשה לוודא, 

 ממצאים

 דתוועחברי הוצג כתב מינוי לכן,  מוכ ;2021בשנת  וונשמ ותוועדת הבטיחחברי הוצג כתב מינוי ללביקורת 

 קודמות; יםשנשמונו בת וחהבטי

 נמצא תקין.
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 התכנסות ועדת הבטיחות מועדי   3.3.4

 מהות הבדיקה

 פעמים בשנה; 8וועדת הבטיחות מתכנסת לפחות  האם הביקורת ביקשה לוודא, 

 ממצאים

 :הנתונים הבאים תא לה, מע 2015-2021 יםהבטיחות לשנפרוטוקולי ישיבות וועדת קירת ס

 :1כמתואר להלןפעמים בשנה  8חברי הוועדה אינם מקפידים להתכנס  .א

 מספר ההתכנסויות בשנה נציגי הנהלה נציגי עובדים עד ההתכנסותומ

29/11/2015 3 4 1 

11/02/2016 6 3 

5 

10/04/2016 2 3 

16/05/2016 3 4 

10/07/2016 2 5 

25/09/2016 1 3 

19/07/2021 2 3 

3 12/09/2021 3 3 

18/10/2021 3 3 

בניגוד  זאת ובדים לבין נציגי ההנהלה,ן נציגי העיבל ת אינו שקובוועדת הבטיחו קוורום הנוכחים .ב

  ;(18/10/2021ומיום  12/09/2021למעט בישיבה מיום )לחוק,  13להוראות סעיף 

 המלצות

 8ם חברי הוועדה לא התכנסו לפחות הב לפחות; במקרים הנשב פעמים 8להקפיד לכנס את הוועדה יש  .א

 ;וסדר היום של הועדהמועד ההתכנסות  אתעל הבטיחות ויקבע  הממונהיכנסה פעמים בשנה, 

 לחוק; 13יש להקפיד על יחס הצבעה שקול בין נציגי ההנהלה לנציגי העובדים, כנדרש בסעיף  .ב

                                                
 א בוצעה על השנה בשלמותה;לקה הבדיל כן טרם הסתיימה וע 2021ת יש לציין כי שנ 1
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 וועדת הבטיחותחובות וסמכויות      3.3.5

 בדיקהה תוהמ

 ;וקחובותיה כנדרש בהוראות החוועדת הבטיחות ממלאת אחר סמכויותיה ו האם ודא, ה לוקשביהביקורת 

 ממצאים

 :כמפורט להלןאת הנושאים שעלו בוועדה  מעלה,  2021וועדת הבטיחות לשנת  ם שלפרוטוקוליהסקירת 

 שנידונו בוועדה איםשונ מועד הוועדה

19/07/2021 

 ;בהתאם לתחום עיסוקוה שנל אחתבטיחות  תכרדהחיוב כל עובד ב

 ;שנת הלימודיםיום הדרכה לצוותי החינוך לפני 

 ;אבות ביתל בגובה הודהדרכת עב

 ;הנפקת כרטיסי בריאותו בדיקות שמיעה לעובדים

 וכיו"ב; וררטגנמעליות, ל ביצוע בדיקות הרמה ואביזרי הרמה

 ;לכ"מנמול הלברור  ותיחטבההנחיות  את זימון עובדים שלא מקיימים

12/09/2021 

 ;תאבות בילאכיפת ציוד ו בטיחות בעבודה

 הגים;נלה הדרכת בטיחות בתעבור

 הדרכות לסייעות לפני תחילת שנת הלימודים;

 ;אבות ביתל הדרכת עבודה בגובה

 ;בטיחותהימים למנהל  3 עלמ דהעבותאונות על הנחיה לדווח 

 ;נוהל וועדות רפואיות

 ה;ם פעם בשנניכולבצע סקרי סי שי

 יעה;סקירת תשובות לעובדים שעברו בדיקת שמ

 וניים;אישי לקבלנים חיצ ןגמ ביצוע אכיפה לציוד

 קבלת אישורים על ביצוע הדרכות לקבלני הניקיון;

 הבהרות לפני ניקוי מרזבים;

 חליפת אש.ות פופכ לטר,ימסיכה עם פכגון אה/ תחזוקה בציוד מתחם תברול כ לצייד

18/10/2021 

 ;אבות ביתלאכיפת ציוד ו בטיחות בעבודה

 ;תיב אבותכולל  עבודה בגובהכת הדר

  .בהתאם לנוהל קייםימים למנהל הבטיחות, וכן לפעול  3עבודה מעל  תאונותדיווח על הנחיה ל

 ת;יונוהל וועדות רפוא

 יש לבצע סקרי סיכונים פעם בשנה;

 ;ריאותי ביסרטהנפקת כו דיםובלע עהבדיקות שמי

 צוניים;ביצוע אכיפה לציוד מגן אישי לקבלנים חי

 הניקיון;לני צוע הדרכות לקביבל קבלת אישורים ע

 חליפת אש.וכפפות  לטר,ימסיכה עם פכגון לצייד כל מתחם תברואה/ תחזוקה בציוד 

 ;2אף שהתרחשו לעה דוגמת תאונות עבודדונו נושאים נ , לאהללו ותבישיב: ההער

 ותצלמה

 ל פי חוק;בנושאים הנדרשים עלדון בוועדת הבטיחות יש להקפיד 

 

 

                                                
 ;"דיווח על תאונות עבודה לוועדת הבטיחות" 3.7.3בפרק יורחב  2
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 י בטיחותנמנא   3.4      

 הבסיס החוקי

 "החוק"( -)להלן 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"דהוראות  .א

בטיחות,  תדועמפעל שקיימת בו " קובע כי בטיחות דתקיימת בו וענאמני בטיחות במפעל ש" 19סעיף  .1

 תוהוגני בטיחות ינאמנים לעני, וכן עובדים אחרים שמינתה הועדה, ההבוועדהעובדים  גיצייהיו נ

 ;באותו מפעל

על ידי  הודעה " קובע, בין היתר, כי תישלחהודעה על נאמן בטיחות ותחילת כהונתו" 21סעיף  .2

 ;אזורי ותחילת כהונתו של הנאמן דהם למפקח עבוהמעסיק בדואר רשו

 תנאמני בטיחו    43..1

 

 הבדיקה מהות    

 י בטיחות;נמנאות הוסמכו לשמש כדת הבטיחחברי וועהאם הביקורת ביקשה לוודא,  

 ממצאים

 הבטיחות בעירייה, לרבות מועד הסמכתם לשמש בנאמני בטיחות:הלן חברי וועדת ל

 מכה כנאמן בטיחותההס מועד תפקיד שם חבר הועדה
 22/06/2021 "למנכ יריב גסר

 22/06/2021 שפ"ע גףא מנהל ציק דהאןיא
 15/11/2018 מנהל אגף חירום אושרי אטיאס

 16/03/2021 תברואה אייל עסיס
 16/03/2021 שפ"ע שמעון אביטל

 16/03/2021 תחזוקה ערן מיכאלי
 

 .תקיןנמצא 

 

 הדרכת עובדים  3.5

 החוקיהבסיס         

 "התקנות"( -)להלן 1999-תשנ"ט ,ם(והדרכת עובדי עדימת תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסיר   

יעת מנם עבודה יקיים הדרכה בדבר במקו יקמחזי יתר, כקובעת, בין ה הדרכת עובדים"" 3תקנה  .א

לפחות אחת  ;מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכוניםסיכונים והגנה מפניהם באמצעות בעל 

 ;לשנה

עבודה ינהל פנקס הדרכה ובו ירשום את ם קובממחזיק ר, כי תיה ןבי"פנקס הדרכה" קובעת,  6תקנה  .ב

שם  הדרכה;ה נושא סוג ההדרכה; ן ההדרכה;מת יעדמו ה;השתתפו בהדרכובדים ששמות הע אלה:

 ;כשירותו ותפקידו של המדריך המדריך;

, הדובהעמחזיק במקום עבודה ימסור לעובד במקום "תמצית מידע בכתב" קובעת, בין היתר, כי  7תקנה  .ג

הוא סיכונים בעבודה שבה תמצית בכתב של מידע בדבר  ו/או בעת שינוי תפקידו תוודעבביום תחילת 

 ;קסועמ

, ציוד ותהליכי מחזיק במקום עבודה יוודא שחומריםבין היתר, כי  ת,"סימון ושילוט" קובע 8תקנה  .ד

ן ימוש בציוד מגשל הרכעבודה מסוכנים יהיו מסומנים בתווית או בשלט אזהרה, וכן יתקין שלטי הד

 שי.אי
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 תכנית ההדרכות בעירייה       3.5.1

 הבדיקההות מ

שה תכנית הדרכות בעירייה כנדרש ובוכנית לניהול הבטיחות", גבה בתוחת הוראו" 3.1.3כאמור בפרק  .א

 ;"התקנות"( -)להלן )א()ב( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(5סעיף בהוראות 

 ;בעירייה מתבצעות הדרכות בטיחות בהתאם לתוכנית שגובשה םאהקשה לוודא, בי תרקוהבי .ב

 ממצאים

 בעירייהה שבגוש כותהדרתכנית ה .א

בין היתר, כי התוכנית כוללת התייחסות לקריטריונים שגובשה בעירייה מעלה, ת סקירת תוכנית ההדרכו

רבעון לביצוע  /דשכות כדוגמת חורדההע צפי למועד ביצו אולם לא נמצא עדכון,; הנדרשים על פי התקנות

 ;וכן צפי למועד ההדרכה הבאה כל הדרכה

 לבפועלבין ההדרכות  יתהדרכות בתוכנבין ה השוואה .ב

 להלן תכנית ההדרכות של העירייה ביחס לביצוע ההדרכות בפועל:

 ביצוע מועד ביצוע גורם מבצע קהל יעד בתוכנית נושא ההדרכה
  ✓ ןיצולא  ד לבטיחותסומה  מזכירות ארגונומיה משרדית 

   ןצוילא  ותהמוסד לבטיח מנהלים  אחריות הדרג הניהולי הבכיר 
  ✓ לא צוין ד לבטיחותוסהמ מגישי ע"ר  סית יסב עזרה ראשונה

 3 ✓ לא צוין המוסד לבטיחות נאמני אש  בטיחות אש + תרגול 
  ✓ לא צוין המוסד לבטיחות מחסנאים  בטיחות למחסנאים 

  ✓ לא צוין המוסד לבטיחות  מפקחים קחים מפול יםבטיחות לקבלנ
  ✓ ןיוצ אל המוסד לבטיחות ה זקי אחעובד בטיחות בעבודות תחזוקה 

  ✓ לא צוין המוסד לבטיחות חשמלאים  ים לאבטיחות לחשמ
  ✓ לא צוין המוסד לבטיחות גנים ונוף  בטיחות לעובדי גינון 

בטיחות בהפעלת מנופים, במות 
 צוין אל ןוילא צ לא צוין הרמה 

✓  

  ✓ לא צוין לא צוין כללי  ות חטיב נאמני
   לא צוין צוין אל לי לכ מגישי עזרה ראשונה 

  ✓ לא צוין לא צוין עובדים בגובה  בה גועובדים לעבודה ב תרשכה
  ✓ לא צוין לא צוין עובדים ברעש סדנת בטיחות לעובדים ברעש 
  ✓ צוין אל ןוילא צ עובדים בגובה  ריענון עובדים לעבודה בגובה 

על ממונה  ות לממונה בטיחות רשיכ הארכת
 ויןלא צ לא צוין בטיחות ה

✓  

  ✓ ויןצ לא לא צוין תובטיח נינאמ חילוץ ממעליות 
  ✓ לא צוין אגף הביטחון בניין העירייה  פינוי בחירום 

 :עולים הנתונים הבאיםמהטבלה 

הדרכות  16ו , בוצע2021שנת  ךלמההדרכות שתוכננו לביצוע ב 18, מתוך 20/10/2021נכון ליום  .1

(89%;) 

ת מועד לביצוע כל ת כי קביעניציהביקורת מל הדרכה; ע של כבתוכנית ההדרכות לא צוין מועד הביצו .2

הדרכות  ביעתן וביצוען בפועל, כך לדוגמאה, מקל על התכנון העתידי של ביצוע ההדרכות, קרכהד

 ;ם העוקביםניעום וישובצו לרבינמזה ולא בוצעו יסומנו כחריגה מלוח 1שתוכננו לרבעון 

 ;כהורם המבצע את ההדרגהת כניבתו, לא הוגדר (44%) הדרכות 18מתוך  8-ב .3

 קהל היעד הנדרש בביצוע ההדרכה;בתוכנית וגדר א הל ,(5%) הדרכות 18מתוך  1במקרה  .4

                                                
 ע תרגולבסיכום ההדרכה לא צוין האם בוצ 3
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 המלצות

 ההדרכות שתוכננו לביצוע בתוכנית לניהול הבטיחות;יש לבצע את כלל  .א

 צוע הצפוי כדוגמת חודש קלנדרי או רבעון;ביה מועדדרכה את ה כל צדיש להגדיר ל .ב

 ;הכדרההרם המבצע לביצוע את הגויש להגדיר  .ג

 הדרכה. כליש להגדיר את קהל היעד לצד  .ד

 בפועל הדרכות העובדים  3.5.2

 הות הבדיקהמ

 :האםלוודא, הביקורת ביקשה 

 ההדרכות מבוצעות אחת לשנה לפחות; .א

 הבינו את תוכן ההדרכה; כיאישרו בחתימתם  תורכהעובדים שעברו את ההד .ב

 רכות;מעובדי המחלקות נכחו בהד 100% .ג

 ממצאים

לבדוק האם ההדרכות מבוצעות היה ניתן , לא כךרכה של שנים קודמות; לפיו סיכומי הדגצהולביקורת לא 

 לשנה;אחת 

חתמו על  הכרדבההעובדים שנכחו  קירת סיכומי ההדרכות שבוצעו בפועל מעלה, בין היתר, כי כלס .א

 נמצא תקין. הם מבינים את תוכן ההדרכה שהועברה; כיה הצהר

ת תכני ההדרכה לעובדים למלא הועבר תיעוד להשו ותחלקהמ יבדעוכל כחו רכות לא נההדלך במה .ב

 ;ריםהחס

 ת נוכחות עובדים בהדרכות:להלן טבלה המתאר

 שיעור המשתתפים משתתפים קהל יעד ההדרכה מועד

 50% עובדי המחלקה 18ך מתו 9 אחזקהת קלחמי עובד 09/02/21

 55% מחלקהעובדי ה 18מתוך  10 עובדי מחלקת אחזקה 02/03/21

 61% עובדי המחלקה 23מתוך  14 עובדי מחלקת תברואה 02/03/21

 61% עובדי המחלקה 23מתוך  14 עובדי מחלקת תברואה 02/03/21

 המלצות

 ;הנשל יש להקפיד לחזור על ההדרכות שבוצעו אחת .א

 שלמה מרוכזת לבצע המעובדי המחלקות בהדרכות; במידת הצורך, יש  100%חות וכנ יש להקפיד על .ב

 לעובדים החסרים;        
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 פנקס הדרכה     3.5.3

 רקע כללי

פנקס הדרכה ובו שמות העובדים שהשתתפו בהדרכה; מועדי  בעירייה מנוהלהאם דא, ווהביקורת ביקשה ל

 ;תפקידלשירותו כן כויך; דרהמההדרכה; שם  שאנו ה;מתן ההדרכה; סוג ההדרכ

 ממצאים

בין היתר, כי קיים תיעוד מלא להדרכות כנדרש  ה,לעמ 2021צעו במהלך שנת ות שבוסקירת סיכומי ההדרכ

 :כמפורט להלןבהוראות 

 כשירות המדריך שם המדריך נושא ההדרכה מחלקה מועד ההדרכה

 אחזקה 09/02/2021

 בטיחות בריתוך

 ותממונה על הבטיח רגבראלי 

 צביעה
 חיתוך

 השחזה
 רעש

 יםים כימחומרי

 
02/03/2021 

 
 זקהחא

 בטיחות בעבודה 

 ממונה על הבטיחות אלי ברגר

 חשמל ותבטיח
 ציוד מגן אישי

 מצבי חירום
 תוכנית לניהול בטיחות

 ארגונומיה נכונה
 ברכתנועת כלי 

 אהורבת 02/03/2021

 מיגון אישי

 ממונה על הבטיחות אלי ברגר

 רוםמצבי חי
 כלים מוטורים

 רעש מזיק
 עבודה בגובה

 כלי רכב

 רואהבת 02/03/2021

 גהות תעסוקתית

 ממונה על הבטיחות אלי ברגר

 מצבי חירום
 מעליות

 תאונות עבודה
 םינכסוחומרים מ

 הכוננ יהארגונומ
 ועדת בטיחות

       

.תקין נמצא                        
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 תמצית מידע בכתב     3.5.4

 מהות הבדיקה 

 במקום בדבר סיכונים מידע בכתבמצית חתמו על ת  ,חדשים עירייה עובדי האםהביקורת ביקשה לוודא, 

 ;בהם הם מועסקיםעבודה ה

 ממצאים

דים ובע 8; נמצא כי מתוך 2021מחצית הראשונה של שנת עסקו בהוש מת העובדיםרשי הגצהוקורת לבי

 :כמפורט להלןבכתב" ע ( חתמו על טופס "תמצית מיד25%עובדים בלבד ) 2, נוך(יחה )שאינם מתחוםחדשים 

 החתימהתאריך  תחילת עבודה תפקיד מחלקה ת.זמספר 

 - 03/01/21 קצין בטיחות כללי מזכירות 3966953

 - 17/01/21 כללי תרומזכי 33773676

 - 01/02/21 כללי מזכירות 2464375

 - 10/01/21 סטודנט מזכירות 31893212

 - 16/03/21 מנהל מחלקה חזות העיר 2882248

 29/07/21 22/06/21 אחזקהעובד  תחזוקה 20130090

 - 16/02/21 עובד אחזקה תחזוקה 3906905

 29/07/21 12/05/21 הזקעובד אח תחזוקה 2848598

 

 המלצות

 ;ים בעבודהכוניסר בדבתמצית מידע בכתב על  דקינה תפוכל עובד שמשלהחתים כל עובד חדש יש 
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 סימון ושילוט        3.5.5

 מהות הבדיקה

בתווית או בשלט  סומנו ברי סיכון ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים חומרים, האםהביקורת ביקשה לוודא, 

 מגן אישי.ש בציוד מושישלטי הדרכה ל ונקתהווהאם אזהרה, 

 ממצאים

 :את הממצאים הבאיםה, לעמ 02/09/2021עירייה ביום ב קהמחלקת אחזביקור שנערך ב

בדבר הוראות ההפעלה של התהליכים המסוכנים ובכלל זה, מסור דופק; מודעות ע על לוח ידפורסם מ .א

 י;בציוד מגן איש שומשימקדח/ מקדחה; עבודות ריתוך; מקדחת יד; עבודות צבע; 

 בנוסף נתלה שילוט בדבר שימוש בציוד מגן אישי: .ב

 

 .תקין צאנמ

 ובדיםתקופתיות לע תקוהכשרות ובדי   3.6

 הבגוב דהעבו  3.6.1 

 הבסיס החוקי

 "התקנות"( -)להלן 2007-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, תשס"זהוראות 

העובד הודרך, אם ובה, אלא ק אדם בגעסיוהיתר, כי לא ן בי ע,"תנאים להעסקת עובד בגובה" קוב 5סעיף 

לפי הטופס  כהשור תקף המעיד על ההדרבעל אי אווהבגובה, די מדריך עבודה י על 6כאמור בתקנה 

 ;שבתוספת

 נמצא:

שבמסגרת תפקידם עובדים(  16)עובדי מחלקת התחזוקה  לאישורי העבודה בגובה של כל הוצגוביקורת ל

ע צוביבתוקף לשנתיים מיום  מעלה, בין היתר, כי האישוריםם ריהאישו סקירת ;הבוגב המבצעים עבוד

על ידי מדריך מוסמך ובהתאם  נחתמוים ור, וכי האיש27/11/2020בתאריך  הימהאחרונה שהתקיההדרכה 

 ;לתקנות

 .נמצא תקין
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 בדיקות שמיעה 3.6.2

 הבסיס החוקי

 -)להלן 1984-ד"משת ,דים ברעש(ובהע ותתקנות הבטיחות בעבודה )גהות תעסוקתית ובריאהוראות 

 "התקנות"(

בר בדיקה ע אדם ברעש מזיק, אלא אם כן בדעוי לאקובע, בין היתר, כי  ת"יו"חובת בדיקות רפוא 6סעיף 

ים, לפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה שיקבע את התאמתו לעבוד ברעש רפואית ראשונית תוך חודש ימ

ית חוזרת, אחת לשנה, בידי רופא מורשה, רפוא קהדיא אם כן עבר בלא קזילא יועבד עובד ברעש מ .מזיק

 .מזיק עשהתאמתו להמשיך לעבוד ברת א שיקבע

 נמצא:

)א( 9בדיקות שמיעה שתועדו בפנקס בריאות, כהגדרתו בסעיף  צעו עובדי העירייהבי 2021בחודש מרץ 

לת החשופים ולהכת העובדים ימרש ין; השוואה שנערכה בין פנקסי הבריאות שהוצגו לביקורת לבלתקנות

 :את הנתונים כדלקמןלרעש מזיק העלתה, 

 בדיקת שמיעה כמתבקש; ועלא ביצ (9%) עובדים 44 וךמת 4 .א

לא עברו את הבדיקה והופנו לבדיקת שמיעה מורחבת; לביקורת לא  (4%) עובדים 44מתוך ם עובדי 2 .ב

חשיפה לרעש ל ולהכפקידם כים בתשיממ לההועברו תוצאות הבדיקה כאמור; למותר לציין כי עובדים א

 מזיק;

 ;תבתקנותחילת עבודתם, כנדרש  םרט לא נמצאה בדיקה ראשונה( 61%עובדים ) 44עובדים מתוך  27-ל .ג

מדידות סביבתיות תעסוקתיות ורעש" לעירייה, על ידי חברת  -הוגש "דוח מסכם 01/07/2020ביום  .ד

מחלקת תחזוקה שנבדקו מם דיהיתר, כי עובן בי ה,בריאות וגהות תעסוקתית בע"מ; סקירת הדוח מעל

 המותרת ובכלל זה:ה רמותברואה נחשפו לרעש גבוה מה

 תקין/ לא תקין עלפורמת חשיפה ב רמת חשיפה מותרת .זמס' ת
1244637 85 88.5   
30455578 85 86.2   
2444248 85 85.4   

 ה;בעיריינכון למועד הביקורת, העובדים לעיל מועסקים בתפקידם 

 ;קות החוראהו, בניגוד לשעות במשמרת 4מעל  88מועסק ברמת רעש  1244637נושא ת.ז  בדעו .ה

 המלצות

 דיקות השמיעה;ב מהעובדים מבצעים את 100%כי  דפייש להק .א

 מרופא כי הם כשירים לעבוד ברעש מזיק; אישור יציגויש להקפיד כי עובדים הנשלחים להמשך בירור,  .ב

  יחזרועבודתם ברעש מזיק וכי העובדים תחילת י פנשמיעה חודש ל תקידב יש להקפיד כי עובדים יעברו .ג

 אחת לשנה; קהדיעל הב

  ;הנדסים, םטכנייהפחתה באמצעים ובכלל זה, ש רעת רמות החשיפה למצעים להפחתאהל יש להקפיד ע .ד

 ;בידוד רעשים שעות בלבד; 4ניתן להיחשף  88ברמת רעש  , כך לדוגמאבדשל העוהשהייה משך הפחתת 

 תקניים; םיאוזנית מגיני קפסא
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 תאונות עבודה  3.7

 חוקיהבסיס ה

 הפקודה"(" -)להלן 1945עה(, דו)היד -ת תאונות ומחלות משלחודפק .א

 אשרתאונה שמקורה בעבודתו של עובד, בו מקום שאירעה "הודעת תאונות" קובע, בין היתר, כי  3סעיף 

ישלח המעסיק מיד  ,ושה ימיםשלמ ולת במשך יותרכי לטועושה אותו נ או גורמת למותו של אותו עובד

 ;על התאונה הודעה בכתב האזורילמפקח 

 "החוק"( -)להלן 4951-תשי"דעל העבודה,  חויקחוק ארגון הפ .ב

בטיחות תכלול נוהלי חירום למצבי לניהול הכנית ותד "תכנית בטיחות" קובע, בין היתר, כי 8סעיף  .1

 ;הודסיכון מיוחדים ולמקרי תאונות עב

ל וועדת הבטיחות: ש" קובע, בין היתר, כי בסמכותה ויות של ועדת בטיחותכסמו חובות" 14סעיף  .2

 ;עים למניעתןנות העבודה במפעל ולהמליץ על אמצאוסיבותיהן של תיהן ונתויבלברר ס

 "התקנות"( -)להלן 1996-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, תשנ"ו .ג

מונה מין היתר, כי אחד מתפקידיו של ה" קובע, ביחותעל הבט נהמוויותיו של ממכסו ודיתפקי" 10סעיף 

במגמה להפיק לקחים, תאונות עבודה ומחלות מקצוע  שלותיהן ונסיבותיהן סיב ררלבעל הבטיחות הינו 

לערוך בכתב ממצאים ומסקנות ולהציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות; לוודא 

 הלקחים שהופקו;לות מקצוע ואונות ומחהתת ם באשר לנסיבוידבוהעהדרכת 

 קח עבודה אזוריונות למפאהודעת ת 3.7.1 

 הבדיקה תומה

ימים  3העירייה דיווחה למפקח העבודה האזורי על עובדים שנעדרו מעל  האםלוודא,  שההביקורת ביק

 לפקודה; 3ה, כנדרש בסעיף כתוצאה מתאונת עבוד

 ממצאים

 :4ודהבכתוצאה מתאונת ע 2021-2019במהלך השנים ימים  3מעל  תםודו מעבים שנעדרדבועה להלן רשימת

 סיבת היעדרות דרותיעשעות ה תקופת היעדרות ידתפק מספר עובד #  
 תאונת דרכים 546 5-8/2021 עובד תחזוקה 977  .1
 גב נתפס 529 6-9/2019 אב בית  504  .2
 רוטרקמט הלינפ 500 2-5/2021 עובד תחזוקה 514  .3
 תאונת דרכים  500 10/19-1/20 פקיד 435  .4
 מעידה  485 9-12/2019 פקידה ברווחה 307  .5
 גב נתפס 473 12/19-3/20 סייעת 288  .6
 מעידה 473 5-8/2019 סייעת 190  .7
 מעידה 359 4-6/2021 עובד תחזוקה 898  .8
 מעידה 300 3-6/2020 מלווה בהסעות 648  .9

 מעידה 241 7-8-2019 סייעת 214  .10
 הרמת משא כבד 210 4-6/21 סייעת 737  .11
 מעידה 205 7-8/2019 סייעת 600  .12
 הידמע 200 7-10/2020 סייעת 747  .13

 נפילת חפץ 195 1-2/2019 סייעת 24  .14

 מעידה 143 9-10/2019 סייעת 197  .15

 מעידה 120 6-7/2020 סייעת 617  .16

 מעידה 120 7-8/2020 מלווה בהסעות 657  .17

 בדכ הרמת משא 120 10/2020 מזכירת מ. רכש 317  .18
 מעידה 110 12/2020 סייעת 68  .19

                                                
 אנוש ו ממחלקת משאביים התקבלתונהנ 4
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 סיבת היעדרות דרותיעשעות ה תקופת היעדרות ידתפק מספר עובד #  
 מעידה 106 11/2020 סייעת 401  .20
 מעידה 105 2/2020 סייעת 68  .21
 מעידה 104 1-2/2020 ייהת גבידפק 207  .22
 גב נתפס 90 12/2020 עובד תחזוקה 255  .23
 כבדהרמת משא  85 5-6/2019 מזכירת מ. רכש 317  .24
 דלת הזזהת קירט 76 1/2019 עובד תחזוקה 278  .25
 עם קטנוע קההחל 57 4-5/2020 עובד ביטחון 296  .26
 המעיד 40 12/2019 ותבהסע המלוו 605  .27
 ידהעמ 38 1/2020 סייעת 667  .28
 מעידה 30 3/2020 מלווה בהסעות 646  .29

בדבר תאונות העבודה של העובדים לעיל, בניגוד  האזורילביקורות לא הוצגו דיווחים למפקח העבודה 

 דה;קוהפ ותלהורא

 הודתאונות עבודה למפקח העב לבות הערת הביקורת, בעירייה החלו ביישום דיווח עכי בעק, יש לציין

; הדיווח הועבר על 18/10/2021ביום על תאונת עבודה שהתרחשה  27/10/2021ח ביום ווהאזורי, כך לדוגמא ד

 ידי הממונה על הבטיחות של העירייה;

 המלצות

 ; הימים כתוצאה מתאונת עבוד 3כל היעדרות של עובד מעל על , העבודה האזורי חקפלמיש לדווח באופן מידי 

 

 הדבוגיבוש נוהל תאונות ע 3.7.2

 מהות הבדיקה

נוהלי חירום למצבי סיכון מיוחדים ולמקרי  כוללתבטיחות  לניהול כניתותה האםודא, ביקשה לות הביקור

 ;תאונות עבודה

 ממצאים

 ;3.5.3הל תאונות עבודה" בסעיף וית נכלל "נכנתובין היתר, כי ב ,העלסקירת התוכנית לניהול הבטיחות מ

.ןיתק  נמצא
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 ועדת הבטיחותעבודה לו תוונווח על תאדי   3.7.3

 דיקההבמהות 

סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות מבררת באופן שוטף את  וועדת הבטיחות האםהביקורת ביקשה לוודא, 

 ן;תעינלמעל אמצעים ממליצה ו עירייההעבודה ב

 ממצאים

העבודה  ותהיתר, כי מקרי תאונבין  ,מעלה 52021 תפרוטוקולי הישיבות של וועדת הבטיחות לשנ רתסקי

 ; 6, בניגוד להוראות החוקדונו בישיבות וועדת הבטיחותנ לא .13.7יף המפורטים בסע

 המלצות

ן של יהותסיבותיהן ונסיבב ןדויש לדווח באופן שוטף על תאונות עבודה לוועדת הבטיחות; וועדת הבטיחות ת

 על אמצעים למניעתן; תמליץת העבודה ותאונו

 

 הבטיחותנה על ומהמונות העבודה על ידי ל תאוניה 3.7.4

 מהות הבדיקה

סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה במגמה הממונה על הבטיחות מברר  האם, בדוקת ביקשה לקוריבה

 מניעת הישנות התאונות;ים לימתאצעדים מ ירייהעל עציומבכתב ממצאים ומסקנות  עורךלהפיק לקחים, 

 ממצאים

 רחשו בעירייה; כמוהתתאונות עבודה ש מעקב אחר בדבר ותהבטיח יעוד של הממונה עלתלביקורת לא הוצג 

 כן, לא נמצא תיעוד לממצאים, מסקנות והמלצות למניעת הישנות התאונות;

 המלצות

על דרכים למניעת ת וימליץ סיק מסקנוי ה,העבודה בעיריי תונאוהממונה על הבטיחות יבצע מעקב שוטף על ת

 קב על תאונות העבודה;המע ךליכמו כן, יתעד בכתב את תה הישנות התאונות;

 

                                                
 ;0202-2019לביקורת לא הוצגו פרוטוקולי ישיבות וועדת הבטיחות לשנים  5
 ות וסמכויות וועדת הבטיחות""חוב 3.53. סעיףו בוועדת הבטיחות בנידום שננושאיראה הרחבה בדבר ה 6
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 ל הבטיחות בהתקשרות עם קבלנים במיקור חוץהוני 3.8

 הבסיס החוקי/רקע

 ("תונתק"ה -)להלן 1996-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות( תשנ"ו .א

 על הממונה על הבטיחות כי יו וסמכויותיו של ממונה על הבטיחות" קובע, בין היתר,דקי"תפ 10סעיף 

 בטיחות וגהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ;י ם שיבטיחו תנאלת אחריות לקבוע הסדריטומ

 הוראות התוכנית לניהול הבטיחות .ב

 לעמודחיצוני יש  ןבלק העסקתכי בעת  ,רתיה "הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית" קובע, בין 5פרק 

 :הבאיםבתנאים 

 ;ג'לעובדיו ולכל צד או גרימת נזק  תנולמקרה של תאו ,טוחי תקףביי סוכיהקבלן יציג  .1

הנספח יהיה חלק בלתי נפרד ". נספח בטיחות וגהות להסכם עם קבלן חוץ"הקבלן יחתום על  .2

ספח חתם על הנש חרעירייה אלא לאב ותודעבלא יחל קבלן  ;מההסכם או מהזמנת העבודה עימו

 ;לעיל

בטיחותית ולמסור להם את  הודעל חשבונו בכל הקשור לעב דיםובהעלהדריך את הקבלן מתחייב  .3

מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה ו/או מתחייב כי כל עובד ; בנוסף, נדרש לשם כךה מידעה

 ;רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות

 הקבלנים בבדיקה םגמד .ג

כלל בוה ם עמם התקשרה העירייקבלנישני  םאת ההתקשרות עהביקורת סקרה , הבדיקהורך ביצוע צל

 זה:

 ;08/11/2020לאספקת שירותים לטיפול בפסולת אריזה מיום , בע"מ 1985י.ר.א.ב שרותי נוי  .1

ישים, בכ תיללביצוע עבודות פיתוח ואחזקה שנתית לסל ,ראז חקלאות אחזקות ופיתוח בע"מ .2

 ;30/11/2017וז מיום ויים וניקיפצ מדרכות,

 קףכיסוי ביטוחי ת 3.8.1

 בדיקהת המהו

 ;ולצד ג' הםסוי ביטוחי מקיף בתוקף לעובדייכ לעירייה ציגוהנים הקבל האם, אדווהביקורת ביקשה ל

 ממצאים

ופיתוח  תוקזאחראז חקלאות ו בע"מ 1985י.ר.א.ב שרותי נוי הקבלנים כיסוי לביקורת לא הוצג תיעוד של 

 ;ע"מב

 לצותמה

 ;שרותם התקכסה חוק ו/או נוהל ו/אועל פי דרשים יש להקפיד לקבל מהקבלנים מסמכים להם הם נ
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 חוץת להסכם עם קבלן הונספח בטיחות וג 3.8.2

 מהות הבדיקה

 ;נים חתמו על נספח בטיחות וגהות, כנדרש בהוראות התוכניתהקבל האםהביקורת ביקשה לוודא, 

 ממצאים

 ידי הקבלנים ובכלל זה: תומים עלח ותו נספחי בטיחצגהו רתלביקו

 "(;כתב התחייבות בנושא בטיחות"ם להסכ 1)נספח ב' ע"מב 1985י נוי י.ר.א.ב שרות .א

 "(.לןבטיחות לעובדי קב" להסכם נספח ג') ז חקלאות אחזקות ופיתוח בע"מאר .ב

 .נמצא תקין

 הדרכות עובדי הקבלנים 3.8.3

 מהות הבדיקה

 ;ירייהמים הדרכות בטיחות לעובדיהם המועסקים בחצרות העיימקהקבלנים האם  ,אודהביקורת ביקשה לו

 ממצאים

 :2021הקבלנים לעובדיהם במהלך שנת  וצעיבשלהלן ההדרכות 

נושא  מועד ההדרכה קבלן
מבצע  בהדרכהתתי נושאים ששעלו  ההדרכה

 7משתתפים ההדרכה

י.ר.א.ב 
שרותי נוי 

 בע"מ 1985

בטיחות  05/01/2021
 דיובצ

 ים ודאלסופמניחות מדחסים, טב

 לא צוין

 27מתוך  25
עובדים 

ביום שהועסקו 
14/09/2021 

09-10/03/2021 
רכת דה

נהגי 
 משאיות

 , נורות אזהרה,יםליקויים טכני
כניסה למוסך, ביקורת משרד 

התחברה, שעות עבודה ומנוחה, 
שטחים מתים ברכב, היסח דעת, 

הובלות מטען בתפזורת, נסיעה 
 רגל יכלוהבעיר 

מרצה 
ה נהיג

 סמךמו
 לא צוין

ראז 
חקלאות 
אחזקות 
ופיתוח 

 בע"מ

29/04/2021 
הדרכת 
בטיחות 
 שנתית

ות כללית, חובות שימוש חיבט
נומיה, שימוש בכלי רגוא ,בצמ"א

עבודה, חשמל, שימוש בציוד 
ואביזרי הרמה, התנהגות 

בשריפה, עבודה בחום, חומ"ס, 
 מיגון מכונות, עבודה בגובה, רעש,

 נהיגה.ב יםראשונה וסיכונ הרזע

ממונה על 
 הבטיחות

 19מתוך  14
העובדים 

ביום ו שהועסק
25/08/2021 

 כי: לה, יל עועלה מהטבל

 אינו שלם ואינו עומד בהוראות התקנות; בע"מ 1985י.ר.א.ב שרותי נוי של הקבלן הדרכות ה תיעוד .א

 ת;רכות הנדרשוההד תאו עבר אלהעירייה ש במתחם השיפוטי שלהקבלנים מעסיקים עובדים  .ב

 המלצות

העובדים כלל האם  אדוובלן לעובדיו ובכלל זה, לקהל ההדרכות שעורך לקבל תיעוד מלא שיש להקפיד 

 ;ת העירייה עברו את ההדרכות כאמורעסקים בחצרומוה

 

 

                                                
בעירייה בימים נכחו ובדים שרשימת הע ה ביןואה בוצעהשולפיכך, ה עיםבודות בעירייה אינם עובדים קבועעובדי הקבלנים המבצעים   7

 ;ברו את ההדרכותשערשימת המשתתפים בין ספציפיים והשוותה אותה ל
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 בדיקות תקופתיות לציוד וחומרים 3.9

 הבסיס החוקי

 "התקנות"( -)להלן 3012-חות(, תשע"גיטבהל תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהוהוראות 

ו בלחומרים ו בדיקות תקופתיות לציוד רקלניהול הבטיחות תכלול פת נין היתר, כי התוכקובע, בי 5סעיף 

יפורטו רשימת פריטים החייבים בבדיקות בטיחות תקופתיות לרבות מכשירים, מכונות, מתקנים ותשתיות; 

כימיים, רשימת גורמים  ;תבדיקוהע אחר ביצוב עקדיהן ודרכי מועמ ,ותבצד כל פריט יפורטו הבדיקות הדרוש

; ביצוע ניטור סביבתי תעסוקתיו/או ות יחגביהם נדרש גיליון בטלשם יזיקליים הקיימים במקוופ ייםביולוג

תכנית שנתית לבדיקת קיומם, כשירותם ותקינותם של אמצעי הבטיחות, לרבות אמצעי גילוי, התרעה, כריזה, 

, שלטי בטיחות, ישינה, ציוד מגן איכימית, בטיחות קרבטיחות ות חשמל, יחבטם, כיבוי אש, וריחת תאור

 שים את צוותי החירום;משהמואמצעים 

 ק בדיקות תקופתיות בתוכנית לניהול הבטיחותרפ 3.9.1

 מהות הבדיקה

ת כולל התייחסו בדיקות תקופתיות בתוכנית לניהול הבטיחותפרק  האםהביקורת ביקשה לוודא, 

 בתקנות;ו בעטריונים שנקירקל

 ממצאים

רשימת י כות מעלה, בין היתר, חיבטם" בתוכנית לניהול החומרייוד ותקופתיות לצ "בדיקות 6רק סקירת פ

 , בניגוד להוראות התקנות;הבדיקות העוקבות הבדיקות הדרושות ומועדמועד הציוד אינה כוללת את 

 המלצות

וחומרים וכן את מועד ד וצעה לציושבה הבדיקה האחרונ דעומ יש לעדכן בתוכנית לניהול הבטיחות את

 הוראות התקנות;רש בבדיקה העוקבת, כנדה

 

 מצעי בטיחות אש לגמר בניהואוע סידורי כבאות ביצ לער אישו 3.9.2

 יקהמהות הבד

על ביצוע סידורי כבאות ואמצעי העירייה הראשי קיים טופס אישור  האם למבנההביקורת ביקשה לוודא, 

 הרשות הארצית לכבאות והצלה;די י עלשניתן  בניה מרלג אשבטיחות 

 יםצאממ

לגמר בניה שניתן על ידי הרשות  אשת כבאות ואמצעי בטיחו יוראישור על ביצוע סידטופס  לביקורת הוצג

 10426דקר בקריית מוצקין מספר גוש ב לבניין העירייה ברחו 24/08/2017מיום  והצלההארצית לכבאות 

 שי;ישור כאמור לבניין העירייה הראג אוצה קורת לא(; לבייבכמם )מרפאות ומשרדי

 המלצות

 לכל מבנה בראשות העירייה; ר בניהגמאש לת ואמצעי בטיחות ואכבעל ביצוע סידורי ר ד אישויש לתע
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 בדיקות ציוד בפועל 3.9.3

 מהות הבדיקה

 ;יהלצגורה בהוראות בתדירות הנדרשתבוצעו בדיקות לציוד  האםהביקורת ביקשה לוודא, 

 ממצאים

 טיחות:וכנית לניהול הבהציוד הנדרש בבדיקה על פי הוראות הת ןלהל

 עלת בפוקובדי יהל הבטיחות/ רגולצוהניהוראות התוכנית ל 
תקין/ 

לא 
הנדרשת  תדירות הבדיקה תיאור הציוד # תקין

 בהוראות הרגולציה

מועד 
בדיקה 
 אחרונה

מועד 
הבדיקה 

 קודמתה

בדיקה 
בעת 

הפעלה 
 הונלראש

   --- אין תיעוד 18/04/2021 י שנהצח מעלית משרדים  .1
   --- אין תיעוד 17/06/2020 שיםחוד 26 לט אוירוק  .2
  ✓ --- 14/05/2020 12/07/2021 נהחצי ש עגורן סל אדם  .3
  ✓ --- 14/05/2020 12/07/2021 שנהחצי  עגורן סל אדם  .4
 --- --- --- --- 8--- במת הרמה  .5

 מתקני הרמה  .6
 לתיאטראות

 14פעלה, כל ה ניפל
   אין תיעוד 04/03/2020 19/04/2021 יםדשחו

   --- תיעוד ןאי אין תיעוד אחת לחודש שי ציוד מגן אי  .7
   --- אין תיעוד אין תיעוד אחת לשנה בגובה  דהציוד לעבו  .8
   --- אין תיעוד אין תיעוד חודשים 3 עזרה ראשונה   .9

   --- אין תיעוד 09/02/2021 חצי שנה גלאי עשן   .10
   --- אין תיעוד 09/02/2021 1596י ת"י "פע זי מים ימת  .11
   --- תיעוד ןאי 09/05/2021 אחת לשנה חר ציוד כיבוי א  .12
   --- תיעודאין  אין תיעוד אחת לשנה  ם וציוד מגןייכלים חשמל  .13
   --- אין תיעוד אין תיעוד אחת לשנה ציוד ריתוך   .14
   --- תיעוד ןיא 09/02/2021 אחת לשנה לוחות חשמל וזרם   .15
   אין תיעוד אין תיעוד 09/02/2021 םניש 5כל , לפני הפעלה הארקה , ות חשמלרכמע  .16
   תיעודאין  אין תיעוד 09/02/2021 שנים 5 לכ, לפני הפעלה ת חשמל ויזכרמ  .17
   אין תיעוד אין תיעוד אין תיעוד שנים 5כל , לפני הפעלה מזרקות ובריכות נוי   .18
   דאין תיעו אין תיעוד אין תיעוד שנים 5 כל, לפני הפעלה  םירזותמרורי הוריה ורמ  .19
   --- אין תיעוד עודתי ןיא אחת לשנה, אחת לשבוע  םתאורת חירו  .20
   אין תיעוד אין תיעוד 09/07/2021 שנים 5כל , לפני הפעלה טור חירוםראגנ  .21
   דועיתן אי אין תיעוד 09/07/2021 שנים 5כל , לפני הפעלה  UPS-פסק מערכות אל  .22
   --- אין תיעוד אין תיעוד אחת לחודש ת ממסרי פח  .23
  ✓ --- 14/02/2021 09/05/2021 אחת לשנה  מטפי כיבוי אש  .24
  ✓ --- 01/03/2020 09/05/2021 אחת לשנה ה מערכת כריז  .25
   --- אין תיעוד אין תיעוד אחת לשנה שילוט בטיחות   .26

 ניקוי מסנני אויר  .27
   --- אין תיעוד דועתיאין  שנהחצי אחת ל למזגנים 

   --- אין תיעוד דתיעואין  שנהחצי אחת ל החלפת מסנני מים   .28

                                                
 קורת, לא קיימת במת הרמה בעירייה;למועד הביהבטיחות בעירייה כי נכון על  מהממונה נמסר 8
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 :הבאים םיונעולים הנתמהטבלה 

 (;55%פריטי ציוד בלבד ) 15 -ל ה בדיקה שוטפתציוד הדורשים בדיקה, בוצעי יטפר 27מתוך  .א

ו תנהיה באפשרולא  ,ךכפי(; ל89%פריטי ציוד ) 27מתוך  24לביקורת לא הוצג תיעוד בדיקה קודמת של  .ב

 ציה;ר בהוראות הרגולהבדיקות בוצעו בזמן שהוגד האםלבדוק 

 כך;לונה פריטי הציוד הנדרשים אשלרלבדיקה בטרם הופעלו  ודלביקורת לא הוצג תיע .ג

 המלצות

 יש לבצע בדיקות בתדירות שנקבעה בהוראות הרגולציה; .א

ד פריטי ציול נהההפעלה הראשו םרטבו יש לתעד את הבדיקות המבוצעות ובכלל זה, בדיקות שבוצע .ב

 הנדרשים בכך;

 

 וצעובדיקות שבליקויים ב 3.9.4

 ות הבדיקההמ

 ;ליקויים תוקנו ו/או ליקויים נמצאו ודבבדיקות צי האםודא, ול הביקורת ביקשה

 

 ממצאים

 ליקויים:נמצאו להלן בדיקות הציוד בהן 

 

הביקורת מציינת ומדגישה כי לא התקבלו אסמכתאות לחלק מבדיקות הציוד ולכן, לא היה באפשרותנו 

 הבדיקות, במידה ועלו;עלו ביתר ש יםאת כלל הליקוי רוקלס

ן.נמצא תקי           

                                                
 ;ף חדשיםמנוה של משאית ו" להזמנבע"מ חברת "הידקו גבעתי התקשרה עםהעירייה  9

 תקין/ לא תקין מועד תיקון הליקוי תוצאות הבדיקה וג הציודס
  ✓ 25/08/2021 נזילות שמן רבות ה,ינלא תק סל אדםן ורגע

  ✓ 9הוזמן ציוד חדש תעלפורדה בחירום אינה נה, הולא תקי אדם ן סלעגור

  ✓ 22/08/2021 תקלות בחלק מהגנראטורים טור חירוםראגנ
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 בטיחות בפועל באמצעות סיור ותבחינת יישום הורא 3.10

 רקע 

במטרה לבחון את עירייה בליווי הממונה על הבטיחות, בנערך סיור אקראי במוקדים שונים  02/09/2021ביום 

 ; השוטפת הדובהעיישומם של הוראות הבטיחות במהלך 

 

 מתחם העירייהסיור ב   .1103.

 מהות הבדיקה

 ועל;יחות בפטבה הוראות האם מיושמיםוודא, הביקורת ביקשה ל

 ממצאים

 ממצאי הביקור:להלן 

 פהנצליקוי ש סוג הציוד

תקין/ 

לא 

 תקין

 טרקטור הכולל נגרר
העובד תועד מספר פעמים עומד על  עובד יושב מאחור ואינו חגור.

 .הנסיעה תעב הנגרר
  

וף )הקבלן "י.ר.א.ב מנת משאי

 בע"מ"( 1985שרותי נוי 

קסדות. ללא , ד מגן מלאויצ ה ע"י עובדים ללאולת מוצקאיסוף פס

מנפילת עצמים כבדים על ה העובדים אינם משגיחים על אזור הסכנ

 ;תושבים

  

משאית דחסן )הקבלן "י.ר.א.ב 

 בע"מ"( 1985שרותי נוי 

רכת בטיחות ולא מכיר דה . עובד לא עברישיאן עובדים ללא ציוד מג

 הרמה(.ה העגלה ממתקן הודה )פעמיים נפלאת הסיכונים בעב
  

   .מטף-נשיאת גנרטור בתוך הרכב ללא אמצעי כיבוי אש GMC מסוג  ברכ

 סיור במחלקת אחזקה

נצפו שלטי אזהרה מתאימים וכן לוח הודעות ובו הוראות הפעלה 

ישי, יוד מגן אבצש ת הוראות שימומגודכ ואמצעי בטיחות רלוונטיים

כלי  וך.חות בעבודות ריתציוד וכללי בטי הוראות בטיחות בהפעלת

 לרצפה בהתאם להוראות החוק.בעים ה מקודועבה

✓  

 

 המלצות

 ות כפי שנקבעו בתוכנית לניהול הבטיחות ובהוראות הרגולציה;הנחיות הבטיחת יש ליישם א .א

 החלטות; לתטיפול וקבך משדת הבטיחות להעוולל יש להציג את תקריות הבטיחות לעי .ב
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 סיכום .4

 מקצוע וצמצום מחלות ,שים למניעת תאונות עבודהדרנה םיקניקורת לצד הממצאים את התבההציגה בפרק זה 

 סביבה עתירת סיכונים.ים בליקים כלכנז

 מם ובריאותם שלולש לעובתוך כך לשמור בעירייה הבטיחות והגהות מטרת הבדיקה נועדה לרענן את נושא 

 וסביבת עבודתם. בדיםעוה

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ציה החוקייה על פי הוראות הרגולריהעה מעלים כי לרוב פועלת חבהרשתוארו כאן ב ממצאי הביקורת

בודקת כות, ת הדרקיימהול הבטיחות מנילמקיפה תכנית הכינה  רייהיהעהביקורת נוכחה כי . נהליםהו התקנים

תעד להקפיד ול עליה ,על הנעשה עם זאת ועל מנת לקבל תמונה מלאה ועדכנית ,תקופתיות ביקורות מבצעתציוד ו

לפעול עפ"י הוראות החוק פיד ושרת וכן להקאעל פי הוראות תכנית הבטיחות המ , לפעולאות כנדרשאסמכת

 .תוהתקנו

 

 צות הביקורת.ו חלק מהליקויים ויושמו המלקנן כי עוד במהלך הבדיקה תוראוי לציי

 

 תוקחייב בדיתקנים ומ, שינון רנותדורש עים בעבודה הוא תהליך מורכב וחשוב ביותר המניעת סיכונ

 תקופתיות של סביבת עבודה, ציוד וכן ליווי ויעוץ קבוע.

 

 ף שפ"ע והממונה על אגרמי העירייה ובעיקר מצד מנהל גו כלוך שיתוף פעולה מלא של נעשתה ת יקההבד

           הבטיחות החיצוני של הרשות. היועץכן הבטיחות בעירייה ו
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 תגובת הממונים על הבטיחות והגיהות בעירייה  .5

 

 רספמ ,ל הפערים. ראוי לציין כייפולט ידאנו מקבלים את הממצאים שעלו מהביקורת ונפעל במיי באופן עקרוני

 לממצאים.בהתאם  – קוייודהושלמו ו ריםד במהלך הבדיקה ורוב הפעו עוקויים טופללי

 

ביצועי הבטיחות של הקבלנים ועובדי הקבלנים המוזמנים  :ת לב כמומלגביהם נדרשת שי ם מספר סעיפיםימייק

 לביצוע עבודה מטעם הרשות.

 

צוע. אין כל פסול באופן י והמוסמך לביעוקצשהוא הגורם הממת ה"מכין" וחתי שוריאלדרישת הביקורת, מצ"ב 

 הביצוע ומקצועיות הביצוע ועל זה אין עוררין.

 

ים והכל לביצוע בהובלת מנהל אגף שפ"ע והממונה על הבטיחות, חסך לרשות עשרות אלפי שקאופן תהליך ה

  .2013 –יחות תשע"ג ל הבטיהונלבהתאם לדרישות החוק ותקנות הבטיחות תכנית  מתקיים

 

 ים המתעדים זאת, אותם דרש המבקר.סמכמהב מצ"

 

ות מול קבלנים במיקור חוץ: ליקויי בטיחות רפערים רבים בנושא הבטיחות בהתקש, קיימים בהמשך לאמור

רג וח שרא –, ביצוע עבודות באופן מסוכן ל עצמם. עובדי קבלן ללא ציוד מגן אישי, ללא נעלי בטיחותשחוזרים ע

צפים ת עבודות קבלן בעקבות הפערים הנות הבטיחות. מידי שבוע מופסקונקותבאופן מהותי מדרישות החוק 

חל לא  –בתיעוד העובדים והפערים קרות שגרה ובקרות פתע ולאחר פניות רבות של מנהל אגף שפ"ע, המלוות בב

 הבטיחות. חומיק בתת הוראות החואיפור. נדרש להטיל קנס על הקבלנים המפרים שינוי וש

 

 הבטיחות והבריאות התעסוקתית. לן הבטיחות, על פי כללי מנהעמל אנו עושים הכול

 תאונות עבודה.ת של עובדים אשר נפגעים בביחד נפעל, על מנת לשנות את המציאות הכואב

 ים!אחרהא –הם ומאיתנו ניתן כדי למנוע את המחיר הבריאותי והנפשי שנגבה מהם, ממשפחותישכל כעשה נ
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 :הביקורת בנושא יצאהערות ראש העיר לממ

 רת בטיחות וגיהותביקו
 

 
 הערות הביקורת, נקטה העירייה במספר פעולות, כמפורט להלן: בעקבות

 
 

 הם טופלו עוד במהלך  ,קבלת הממצאים פעלה העירייה לתקן את הליקויים, גם אם היו מינוריים מיום .1
 

 הביקורת.
 
 
 הבטיחות ו"ר ועדתי של מנכ"ל העירייה שהואאשותו ועדת הבטיחות מתכנסת מדי חודש וחצי בממוצע בר .2
 

 .שוניםבנושאי הבטיחות, בתחומים ה ודנה              
 
 בגובה, בדיקות שמיעה ורפואה במחצית השנה האחרונה בוצעו הדרכות בטיחות לעובדים, הסמכה לעבודה .3

 
 וצמת לאיזה מזיקים וע וקטור ואחריו ניטור סביבתי על מנת לבדיתעסוקתית, בוצע סקר מקדים לקראת נ

 
 לך יום עבודתם. מהב םהעובדיחשופים עש ר

 
 העת.כל  –ומתבצעות בקרות )שגרה ופתע(  בוצע סקר סיכונים בכלל מחלקות העירייה .4
 
 
דיין קיימים פערים בנושא הבטיחות בהתקשרות מול קבלנים במיקור חוץ. האחראים על הבטיחות מטעם ע .5

מדרישות החוק  ים , אשר חורגאירועיםי, ללא נעלי בטיחות, ישלא ציוד מגן אעובדי קבלן ל מוצאיםהעירייה 

 .הבטיחותקנות ות

 פתע של ממונה קרותרות שגרה ובקמידי שבוע מופסקות עבודות קבלן בעקבות הפערים הניצפים בב .6

  .הבטיחות ושל מנהל אגף השפ"ע, המלוות בתיעוד העובדים

ר להם שלא יהיו הנחות בתחום הבטיחות ולא נהסס אם הבוהוהוסבר  –עם הקבלנים  שותימו פגהתקיי .7

  קבלנים המפרים את הוראות החוק בתחומי הבטיחות בשטח שיפוט הרשות.קנס על נידרש גם להטיל 
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  ורסלון כדעדמו
 ית מוצקיןקרי מכבי

 
 33דו"ח ביקורת מס' 
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 סל מכבי קריית מוצקיןרדון כמועדו

 כללי .1

(, 58-046559-9)מס' רישום  ין, נרשמה עמותת מועדון הכדורסל מכבי קריית מוצק2006מבר נוב 5ביום 

 ברשם העמותות. מהתש' ותות,עמה קו, לח61סעיף לפי 

 :צוין בתקנוןי שמ, כפתהמטרות העמו להלן

 גל.דהה ו, השפחינוך לאהבת הבריות, העם, המדינה .א

 תנועת "המכבי".הכרה הלאומית והציונית לפי מורשת ישראל וח היפוט .ב

 טיפוח החינוך הגופני והרוחני. .ג

 ."ימסגרת "המכבענף הספורט הכדורסל בוהקבוצה ב רטטיפוח הפ .ד

 הצעיר". ח תנועת הנוער הציונית "המכביפוטי .ה

 וח של מתקני ספורט.תופי מההק .ו

: להגיש מדי שנה החברי ועד העמותם ביויחמ, 1980-"מת התשא' לחוק העמותו 37על פי סעיף 

     נסתיימה.ש בדבר פעילות העמותה לגבי השנה מותות דין וחשבון מילולילרשם הע

כולל  בריםח 6יקה בעת הבדה יקורת כיהנו בעמותי הבפנל חנהאחרון שהו ילעפ"י הדוח המילו

 חברי ועדת ביקורת ורואה חשבון. 2 וכן היו"ר

 עמותה.חבר  "ר +היו נםיהה עמותה של ההחתיממורשי 

 

עמותה מגיע ה עיקר תקציב ,סל גברים בליגה הלאומיתלת כיום קבוצת כדורהעמותה מפעילה ומנה

 הימורים ומהכנסות עצמיות. ה דרסהועצה לר מהמ, השאמיכת העירייהמת

 "יעפוקר במבדיקה אודות עמותת המועדון כגוף עירוני כה , נער2021אי מ-אפרילשים בחוד

צבו הכספי של המועדון יחסה למיקה התיא )ג( הבד 170וסח חדש( סעיף ריות )ניהע קודתפ

    . להלן עיקר ממצאי הבדיקה:2018 – 2020בשנים  ותוהתנהלו
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 פיים כס חותודמנתונים  .2 

 :2020 – 2018ים בשנ מאזן העמותה להלן 

 
 

 רכוש  שוטף

 דצמבר 31ום לי                                                    

 2018שנת 
 בש"ח

 2019שנת 
 בש"ח 

 2020שנת 
 בש"ח 

 513 13,882  18,423 זומניםממזומנים ושווי 
 - 15,290 - לקוחות והמחאות לגביה

 ,334433 434,921 525,099 ת חובהתרווי םיבחיי
 543,522 464,093 433,847 

 61,700 51,642 62,945 רכוש קבוע נטו
 606,467 םיסככ נסה"

====== 
515,735 
===== 

495,547 
====== 

 
    ת שוטפותיוחייבותה

 625,089 735,138 725,211 הלוואות לזמן קצר
 87,436 31,577 23,337 ספקים והמחאות לפירעון

 68,2439 975,129 6320,44 זכאים ויתרות זכות
 1,068,994 סה"כ התחייבויות

====== 
1,741,844 

====== 
1,680,768 

====== 

    רעון בהוןג
יהם שלא קיימת לגבנכסים נטו 
 :עון( הגבלה )גר

   

    פעילויות:ללשימוש נכסים נטו 
 (1,246,921) (1,277,751) (525,472) רשלא יועדו על ידי מוסדות מלכ"

    61,700  51,642 62,945 בועש קוששימשו לרכנכסים נטו 
 (462,527) (1,226,109) (122185,1,) 

 606,467 תחייבויות ונכסים נטוכ הסה"
===== 

515,735 
===== 

495,547 
====== 

 1,400,678 1,510,204 1,769,161 מחזור הפעילויות
 (1,258,350) (,149,8012) (61,911,70) תעלות הפעילו

 142,328 (639,597) (142,545) תויוטו לפעילהוצאות נ
 (79,186) (95,5710) (651,201) הוצאות הנהלה וכלליות
 63,142 (745,176) (293,751) הוצאות נטו לפני מימון

 (22,254) (40618,) (16,357) הוצאות מימון נטו
 (310,108) הלשנ הוצאות על הכנסות ףעוד

====== 
(763,582) 

====== 
40,888 

===== 
 מותהת הערהבה

ותירה שה ,₪ 230,000ל ב שוח ת עםהחלה ההנהלה הנוכחית את עונת הפעילו 2016 בשנת .1

 ההנהלה היוצאת.

 ,₪ 250,00 של על משכורות בסךית לשלם שומת מס הכנסה ה ההנהלה הנוכחנאלצ 2017בשנת  .2

  .2010 – 2015ים שנהין היוצאת בג שלא שולמו ע"י ההנהלה
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 ההעמותסות סעיפי הכנ 2.1 

 :מיםגור 3ידי ב מתוקצבת עמותהכי ה ת סעיפי ההכנסות מצאהבדיק

 ומית.קהמת שוהר (1

 המועצה להסדר ההימורים (2

 פרסום וחסויות (3

 היו כדלקמן: ,2020 – 2018כרטסת ההכנסות מעלה כי הכנסות העמותה בשנים ב עיון

  .₪ 1,150,000   ה בסך שלתומעת ההעירייה א תקצבה 2018בשנת 

 .₪     192,161 של העמותה בסך את תקצבה ימוריםהה להסדר המועצה

     .₪     127,000  ך שלבסו סתכמת הסויווח רסוםת מפנסוההכ

  ₪  1,769,161 הכנסותכ סה"                                                             

 

  .₪ 1,050,000   מותה בסך שלת העא הרייתקצבה העי 2019בשנת 

 .₪     169,514 של ךרים תקצבה את העמותה בסימוסדר הההמועצה לה

     .₪     0290,69  ו בסך שלסתכמות הויחסוסום פרת מוסנההכ

  ₪  1,510,204 סה"כ הכנסות                                                             

 

  .₪ 1,100,000   יה את העמותה בסך שלריעיהבה תקצ 2020ת בשנ

 .₪     118,179 של ךותה בסההימורים תקצבה את העמ סדרלה עצההמו

     .₪     005,182  ויות הסתכמו בסך שלום וחספרסת מונסההכ

  ₪  1,400,678 סה"כ הכנסות                                                             

 המותת העהבהר

ה של קבוצת הנוער נסיעבות עקב טהספור לעמותת ₪ 50,000הועברו , 2018נת שב .1

 .₪ 1,100,000 לש ם לסךהסתכ לחו"ל כך שתקצוב העירייה

ינימלי הנדרש לליגה זו הינו התקציב המהלאומית. , עלתה הקבוצה לליגה 2017בשנת  .2

)לא  ₪ 850,000של לפחות  בתשלום שכרב המועדון כו מחוימתו שרכא ,₪ 1,300,000

    כולל עלות מעביד(.
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 העמותה הוצאותסעיפי  .22 

  ₪  1,769,161של  ךנסות בסהכת ומלע ₪  2,079,269  העמותה בסך של תצאוסתכמו הו, ה2018בשנת 

  ₪    310,108.......כם בסך שללאותה שנה הסתהגרעון השוטף 

  ₪ 1,068,994.........ך של................ר הסתכם בסצבהגרעון הנ

 

  ₪  1,510,204 של ךסות בסנלעומת הכ ₪ 2,273,786 של העמותה בסך תצאוסתכמו הו, ה2019בשנת 

  ₪    763,582בסך של...... סתכםהשנה אותה טף לן השווהגרע

  ₪ 1,741,844ך של........................בס צבר הסתכםהגרעון הנ

 

  ₪ 1,400,678 של ךלעומת הכנסות בס ₪ 1,359,790  שלה בסך העמות תצאוסתכמו הו, ה2020בשנת 

  ₪    40,888 ............נה הסתכם בסך של......תה שלאו דףהעו

  ₪ 1,780,768ך של........................בס כםסתה הנצבר עוןהגר

ם ליונכון ) שטרם סולקה ,ת הספורטותהלוואת גישור מעמ ₪ 100,000לל וכהגירעון בשנה זו 

31.12.2020).   

 ה הכספי הקשה של העמותה,ומצבונה ורהק פתמג ותה זו נוכח מגבלראוי לציין כי בשנ

 .השוטפות ך קטנו ההוצאותכ וךבתו ון מועדשל ה הסדירצומצמה הפעילות ה

 

 כר:י שומבגין תשל ו, ניתן לראות כי עיקר הוצאות העמותה היההוצאמבדיקת סעיפי ה

  ₪ 1,332,187  שלעובדים סך  29שולמו עבור  2018בשנת 

  ₪ 1,488,577  סך של עובדים 24 שולמו עבור 2019בשנת 

  ₪   757,848 של  עובדים סך 23שולמו עבור  2020בשנת 
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 :0202 - 8201להלן פירוט סך הוצאות לשנים  

 

 
 
 

 ותנלו שכר עבודה והוצאות

 רבדצמ 31ליום                                                     

 2018שנת 
 בש"ח

 2019שנת 
 בש"ח 

 2020ת נש
  "חבש

 (639,866) (1,264,307) (1,144,372) חקנים ומאמןדה שר עבוכש
 (982117,) (224,270) (15187,8) ות לשכרילוונציאליות וס
 (1,332,187) (1,488,577) (757,848) 

 (25,562) (94,734) (79,746) וןהקבוצה והמועד תאחזק
 (9,000) (34,500) (8,122) וןל ואימורסדשירותי כ

 (27,006) (97,674) (58,953) משחקיםוטים לם ושיפצילומי
קים למשח ותיענסהסעות ו ברכ
 ניםימווא

(99,277) (85,301) (87,716) 

 3,893 (4,400) (3,383) ביגוד וציוד ספורט
 (165,355) (142,710) (119,173) דמי שכירות

 (31,852) (8,860) (33,720) יקות רפואיתדב
 (16,455) (6,749) (9,791)  רישום ואגרות סיםימ

 (10,120) (33,714) (26,119) ביטוחים ושמירה
 (24,000) (122,370) (75,797) עמותת הספורט פותתתדמי הש

 (107,329) (30,212) (65,438) עמלות סוכנים
 (1,911,706) 

======= 
(2,149,801) 

======== 
(1,258,350) 

======= 
 
 

 16,666 8,603 12,234 משרדיות ותקשורת
 27,500 30,000 32,737 ים מקצועייםותשיר

 -     27,246 30,389 זקת רכבחא
 -     4,350 9,450 משפטיות

 -     200 2,850 ומתנותדים כיבו

 17,970 1,800 12,892 נסיעות ושליחויות
 75 20,885 37,638 רסום פ

 4,692 12,530 12,851 הוצאות פחת
 12,372 35 (165) ביטול יתרות

    -     - 89 
 (151,206) (105,579) (679,18) 

 22,254 18,406 ,73516 ן נטומימו תהוצאו
 (2,079,269) ה"כ הוצאותס 

====== 
(2,273,786) 

======= 
(1,359,790) 

====== 
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 הוצאות שכר .12.2

 8201שנת  

לווים ונ מי שכרן תשלובגיהוצאות ה. סך שכר בעלי 29מותה הע קהיסהע 2018בשנת  

דיווחה על  מותהלה כי העועת ותרשם העמו מעיון בתיק. ₪ 1,332,187בסך של הסתכם 

 בשנה זו.השכר הגבוה   ת מקבליחמש

 :ותלהלן טבלת חמשת בעלי השכר הגבוה, כמפורט בתיק רשם העמות 

  

 

 

 

 

 

 ,םריעים בטבלה הינם שחקנים זרים שבצד שככי ארבעת השחקנים המופ ,צייןראוי ל 

 ו'.רכב, ביטוחים וכ ת, השכרר דירהן: שכולוות כגהוצאות נ העמותה עבורםמממנת 

 2019שנת  

 :תהעמותו םששת בעלי השכר הגבוה, כמפורט בתיק רחמ בלתן טלהל 

  

 

 

 

 

 

 וים,ולשכר ונ י, סך ההוצאות בגין תשלומבעלי שכר 24 ההעמות העסיקה 2019בשנת  

בעלי השכר כי מלבד חמשת  כרטסת השכר מצאעיון ב. ₪ 1,488,577 של ךסבכם הסת

 חקנים, כמפורט להלן:ש הגבוה, שילמה העמותה שכר גבוה לעוד ארבעה

 ₪ 95,000 - שחקן .1

  ₪ 89,700 - שחקן  .2

  ₪ 87,100 - שחקן  .3

  ₪ 81,650 - שחקן .4

לכל  ₪ 110,000של ע וצממ ₪ 991,300השחקנים הסתכמה בסך של  9של  םשכר לותע    

 .שכרבעל     

 

 

 מס'

 סד'

 מס' חודשי שרהף מהיק ידתפק

 עבודה

 נתישכר ש

 בש"ח

 170,192 10 100% שחקן .1

 149,272 10 100% ןמאמ .2

 121,921 8 100% שחקן .3

 97,753 8 100% שחקן .4

 97,563 8 100% שחקן .5

 'מס

 סד'

 מס' חודשי קף משרהיה ידתפק

 עבודה

 שכר שנתי

 בש"ח

 174,500 10 100% מאמן .1

 165,000 10 100% שחקן .2

 100,400 8 100% שחקן .3

 100,000 10 100% קןחש .4

 97,950 10 100% שחקן .5
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 2020שנת  

 :במאזן העמותהבלת חמשת בעלי השכר הגבוה, כמפורט ן טלהל 

  

 

 

 

 

 

לווים, , סך ההוצאות בגין תשלומי שכר ונבעלי שכר 23העסיקה העמותה  2020בשנת  

 .₪ 757,848סך של בהסתכם 

 50%-לווים בכהנת השכר וצומצמו הוצאו ן, המועדו של הקשהכספי ה ומצב בשנה זו נוכח 

  .2019 תלשנחס בי

  

הנולד לת העמותה לראות את ההנו העירייה על היה, 2018בשנת כבר  הביקורת סבורה כי 

 ל. גרעון מתגלגבסיסן מניעת ת שולקבל החלטו

קתה החז ם, אולתושביהר וללעי ומקור גאווההישג  והמהו תעליית הקבוצה לליגה הלאומי 

 וחשיבה  מקצועניים יםנשחק עסקתה שרותאפהמהול ת נישיטוהגבוהות, מצריכה מות בר

בליגה יקרה נות לתקוע יתד ה בניסיודה העמותקהתמ תתחת זא צירת רווחים,לי

  .נטולת הכנסותוגדולות על קבוצה נתמכת  במידותומאתגרת 

 

 תגובת העמותה 

 ,הוצאו עובדים לחל"תבמשק,  תעילופאת הפוהק רונהקוה פתגמבשל  2020בשנת  

 לפתחה, ביצע המועדון בנוסף, ₪ 500,000נסרים ביטלו המחאות בסך של ל ספוביבמק

  .הכנסותהשכר וב בהוצאות ירידה רשמהכך שנ ,יםשחקנ

 

 

 

 

 

 מס'
 סד'

 מס' חודשי היקף משרה ידתפק
 עבודה

 שכר שנתי
 "חשב

 93,402 8 100% קןשח .1

 83,610 10 100% ןמאמ .2

 76,203 8 100% קןשח .3

 74,097 8 100% שחקן .4

 70,642 10 100% ןשחק .5
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  חובות העמותה .3

 :2020 – 2018לשנים  תהלהלן פירוט חובות העמו 

  ₪  1,068,994   .............לסך שתה בת העמוו חובוסתכמה, 2018בסוף שנת  

  ₪ 1,741,844 ....של ך, צמח הגירעון משמעותית והגיע לס2019נת ף שבסו 

ות גבל)נוכח תקופת הקורונה והמהשוטפת  ההוצאות בשנת הפעילות ומצמוצ, 2020ת נשף וסב 

  .₪ 1,680,768ל ע לסך שותר בעינו והגינ אולם הגרעון (, תוהתקציבי

 התת העמוהער 

ך שהעמותה שילמה בונוסים לשחקנים כמנבעה , 2019ת נאחת הסיבות להגדלת הגירעון בש 

 .גיהםשיה תבעקבו

 

 :0231.12.20ון ליום כנלוואות ההוט להלן פיר 

  ₪ 377,811 ............................................ק לאומיה מבנהלווא 

  ₪ 225,000 ........................ישראל"..... כביהלוואה ממרכז "מ 

  ₪ 764,911 ......................................סמן...ה גרוהלוואה ממש 

   

הלוואות  2018-2020במהלך השנים חת ירה, נאלצה העמותה לקילות סדך קיום פעהמש לצורך 

 סמן.גרו הה משמיו"ר העמותוכן הלוואה רכז מכבי, מ מגורמים שונים בהם בנק לאומי,

לכל  2020שנת סוף נותרה חייבת בובותיה וזר חוהח א עמדה בתשלומיהל צא כי העמותה,מנ 

 הלוואות.ה נלקחומהם  הגורמים

  העמותהבת תגו 

ידי הספונסרים, דחתה העמותה את צירת הכספים המיועדים על בשל משבר מגפת הקורונה וע 

 .2021אות לשנת לווהה רעוןיפ

  

 :2020 – 0182בשנים אות ולהלן פירוט ההלו 

  

 

 

 

 

 כון יתרה נ 2020 2019 2018 המקור ההלווא
 31.12.2020ליום 

  ₪ 377,811  ₪ 375,000  ₪ 375,000  ₪ 375,000 בנק לאומי

  ₪ 250,000 -  ₪ 350,000  ₪ 350,000 מרכז מכבי

  ₪ 764,911 ברתנצ  הלוואה משה גרוסמן
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 בנק לאומי 3.1 

 ₪ 1,125,000לאומי הלוואות בסך של העמותה מבנק  החלק 2020 – 2018במהלך השנים   

 של סך חייבת תה העמונותרה  31.12.2020ום ון לינכ. ₪ 747,189סך של  יסתהכמתוכן   

  )כולל ריבית(. ₪ 377,811  

 מת חתי אתרף צל העמותה נדרשה, ההלוואה את לקבל מנת לע ממסמכי העמותה עולה כי  

  ךמתויתבצע  רעוןיפהיו"ר העמותה, כי  ייבותחתתוך השה על מסמכי הבק העירייהמנכ"ל   

 קין.יית מוצעיריית קרהתמיכה המובטחים של  כספי  

   

על מסמך הבקשה כתנאי לקבלת ההלוואה קושרת את  העירייהת חתימרת, הביקועת דל  

זר על עצמו שהעניין ח טעם לפגם בכך ואהת רקורהבי .למימוש ההלוואה ערבהכשות הר  

 דון.המוע תית שלייעבה ותהתנהלואת  לא זיהתהת והרשו נהש דימ  

 ומקיימת  "מיכותהל מתן תונ"ת ועלת על פי הנחיוו הרשות הייתה פלהביקורת סבורה כי   

 בצלמהייתה מגיעה  השימש בה, העמותה לאו כהתמי פיקוח מלא על מילוי התנאים למתן  

 על הרשות היה לדרוש  ,והלבנ רשדנה כתקינבהתנהלות  .הותי בתזרים מזומניםי מקוששל   

  ת נודוקיל יתרת פים נתונים מעודכנים עדוחות תקופתיים הכולל ותהמהעמ מדי שנה  

  סביר להניח צוע.בית לעומת תקציב מאושר וכן דוחווהכנסות כספיים, הוצאות ות במוסד  

לה תנהשה כפיולא ה מתנהלת בהתאם ליכולותיה התקציביות יתהי ותההעמ  בפיקוח נכון, כי  

 .עד כה  

   

נכון ליום  ₪ 377,811צמחה לסך של ץ כי יתרת ההלוואה שלהמלינכון ת רואה לרהביקו  

 יההעירי כךך תו, וב2021וך כספי התמיכה המיועדים לשנת תסולק לאלתר מת ,31.12.2020  

 .נוספת לוואהיחת הקלזה  הבמצבלעמותה ר שפלא תא  

 

 מרכז מכבי ישראל 3.2 

  , לא נלקחההלוואות רבהחז לעמודולתה ר יכוחוס ספי הקשה של העמותההכה מצב נוכח  

 .2019קחה בשנת לוואה שנלהוחזרה הה ולאהלוואה ממרכז מכבי  2020 בשנת  

   .ביכלמרכז מ ₪ 225,000מותה חייבת סך של העה , נותר31.12.2020ליום  נכון  
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 הלוואה יו"ר העמותה  33. 

, בחר יו"ר רציףות שך פעילעל מנת לאפשר המתה ול העמוהקשה שספי נוכח מצבה הכ  

 ₪ 764,911 לך שסהפרטי סו מכי הוציאבתוך כך נוסף ומימון כמקור  העמותה לשמש  

 טפת.והוצאות פעילות שו ת( לכיסוי חובו31.12.2020ליום  )נכון  

רו"ח  וציאמפורטים בדו"ח המבוקר שמהלוואה השל לל סך הכום והיתיעוד התשלומ  

 ב.כל שנת תקציוף העמותה בס  

הים בוים גבסכומ לסייענאלץ   ,ומפוקחתנתמכת עמותה יו"ר בכך ש ואה פגםיקורת רהב  

מקדיש ובהתנדבות  ידוקפתראוי להדגיש כי, יו"ר העמותה משמש ב מכיסוי הפרטי.וד עו  

 ית.ייצוג בוצהקלהפעלת  מזמנו  

 

 . 31.12.2020יום נכון להעמותה חובות להלן פירוט   

  ₪ 208,283 ............עובדים.. ל חובותיים כולין ניכוחובות למוסדות בג  

  ₪   90,000 ...........................................................חובות לספקים..  

 

 ם חובות ספקי 3.4 

 .ספקיםל ₪ 90,000ה העמותה חייבת ותר, נ2020ת נשנכון לסוף   

 .2020הלך שנת במר נוצ החוב  

    

 לעובדים תיכויים כולל חובובגין נ למוסדותחובות  3.5  

הכנסה  מס  ות בגין ניכויים למוסדות כמוותה חובעל העמ יםרובצ , 2020נכון לסוף שנת   

  ₪ 208,283 של בסך דיםובלעשכר וכן חובות  אומיל ביטוח  

 

 שנה : סוף כלנכון ל 2020 – 2018השנים  במהלך סדותחובות העמותה לעובדים ולמופירוט להלן   

  

 

 

 בות.הלוואות וחו בגין ₪ 1,680,000, נותרה העמותה חייבת סך של 2020נכון ליום   

 

 

 2020 2019 2018 הנש

  ₪ 208,283  ₪ 238,708  ₪ 145,445 עמותהחוב ה
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 אות,ההלוו ובהחזרובות והקושי בכיסוי הח 2019שנת ותה בשל העמהכספי מצבה בנוכח ההחמרה  

  םמשקפי ביחס לשנתיים הקודמות 2020הנתונים הכספיים לשנת כך שפעולות ר מספנקטה העמותה  

 וים.לות השכר והנור צמצום בהוצאקלשנת הפעילות ובעי השוטפותות ום בהוצאצמצ 

  .₪ 1,680,000 לבסך שסתכם הוכנו  הנצבר נותר על עוןגירעם זאת, ה 

 

 :ריותבות עיקסיתי מש נבע 2020 בשנתת בהוצאוצמצום כי ה הביקורת נוכחה 

  בשנה זו  ןכאנים וחקש שתשינוי מדיניות ברכישהצריך ה עמותשל ה מצבה הכספי הקשה  .1

 .הקודמותתיים נשלהשוואה בבעלויות נמוכות  נרכשו שחקים זרים 

            ה זו.המתבטאת בדו"ח הכספי לשנ 2020שנת נה בקורוה פתימג לךלות במהת הפעיסקהפ  .2

   ים קלנדריות,שתי שנ ונת כדורסל מתפרסת עלות של עת הפעילשנכי חשוב לזכור , אולם 

  לעישפיע מהלך אשר  2021בתחילת שנת כבר  ווצרייר( למת החסות )להשילפעה עומסכך ש 

 יםגבוהוהלוואות  עם חובות מודדלהת  ,ותהעמה ויאלץ את שנה זו סוףבו"ח הכספי הד 

 תיה.מהכנסו

באופן ן לא יצמצם במידה והמועדוזאת  ,תי נמנעלבתרחיש הוא  העמקת הגירעוןבמצב זה          

 .ויתאוהוצ את משמעותי

 

 :עמותהת הגובת 

ום יממינבד לעמו ץנאלדון ועהמית נמוכות, אולם חסים זרים בעלויות ינו שחקרכשנ, אכן 2020בשנת  

 בוה יחסית.ם גסכו שבנחהם מינימו ,על פי הוראת איגוד הכדורסל רשהנד

 טין משמעותיתבה בליגה הארצית, תקות המועדון בשנה הקרו, השתתפבורה כיותה סהנהלת העמ 

 ריא את הקבוצה.תבהגירעון ו תא

 תיהארצ בליגה ₪ 500,000ן של רעוה עם גילה את הקבוציבנוכחית, קה ההנהלהשוב לציין כי ראוי  

 שלבסך  מסתכםשלילי הפער ה, כלומר יתומלאגה הבלי ₪ 1,680,000ואילו כיום הגירעון הינו 

בליגה  םכיותפת שתומה ליע החוותארבע שנים כאשר הקבוצה המתפרש על פני  ₪ 1,200,000

 הלאומית.

  לפחות. ₪ 1,800,000דרש תקציב של נ גה הלאומית,קבוצה בלי  קיזמנת להח לע 
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  וםסיכ .4

ת בי קריימכ עמותת הכדורסלשל  תקינה ת בלתיהתנהלו צאורטים בפרק זה מצאי הבדיקה המפוממ 

 ן.מוצקי

התקציבים בי המשך ניתוב לגת פקוים סקיימהמופיעים בדו"ח,  ,התהליכים ,יםהנתונ ,לאור הממצאים 

 .המועברים לעמותה ע"י העירייה

ת ממדיניו נובע ₪ 1,680,000ון בסך גרע עם 2020נת ת שאם של המועדון שסיי בו הכספי החמורצמ 

 תמכת ללא הכנסות עצמיות.נה ת לקבוצירולויות בלתי סבוע םים זרית שחקנרכיש

 

 את תמיכתהלא עצרה זו אחר ומ למצב המועדון  תאחריוייה עירלגם כי יקורת רואה לנכון להעיר בה 

 תנהלותו.ה ה עלקחפי ולא בו  

מילוי  קוח עלימת פיהל מתן תמיכות" ומקיפועלת על פי "נו הייתה ו הרשותלהביקורת סבורה כי  

 רעון.יב של חדלות פמותה לא הייתה מגיעה למצבה, הע והשימושכה נאים למתן תמיהת 

 

ת גובלי ודאי שלאובהמועדון לא מאפשר המשך פעילות סדירה  ה שלהקש ומצב ורת,לדעת הביק 

 הגבוהות. 

 ציבה ובתקה נמוכדון בליגעיל את המועלהפתאפשר  שאולי הבראה ת תכניתנומומלץ לשקול הכ וירא 

 .לוואותהוהחובות ה כל וילכיסהפניית כספים אש ובראשונה רבחייבת מ ותכנית מאין ז ,נמוך 

 

 

 

                                                                            *      *  * 
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 הערות ראש העיר לממצאי הביקורת בנושא:
 יית מוצקיןמועדון כדורסל מכבי קר

 
 

 בעקבות הערות הביקורת נקטה העירייה במספר פעולות, כמפורט להלן:
 
 העמותה לחדול מהעברת כספיםישה מיו"ר ך דרתמיכה תול כספי הקוח עתמיכות מבצעת פיועדת  .1
 

 ור ההתנהלות.בות לעניין ביר, העירייה קיימה עם היו"ר מס' ישיהעמותהלקופת  מכיסו הפרטי 
 
 
 דיווח תלחת מדי שנה לכל העמותות הנתמכות דרישה להעברשו ,המפקחת על כספי התמיכה בעירייה .2
 

 ש בכספי התמיכה למטרות העמותה.השימו מפורט חתום ע"י מורשי החתימה בדבר 
 
 
 החליטה העירייה להעביר את עמותת הכדורסל לניהול ,לאור ההתנהלות הבעייתית של העמותה .3
 

 העמותה לקידום הספורט קריית מוצקין. 
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 חוקי העזר העירוניים
 

  33מס' קורת בי"ח וד             
 

                                     3/2022 
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 ונייםחוקי העזר העיר
 

 כ ל ל י .1
 

קי הרשות. חות עצנתם נתונה למותקוהסמכות לה מיתועזר הם חוקים שמתקינה הרשות המק חוקי 

למלא את ת ימהמקות ר לרשוובעזרתם מתאפש תמשנה של חוקי הכנסקת חקישה למעהם  רהעז 

 כויותיה.סמי "פעול עפתפקידיה ול 

 

ן ממלכדי זאת ואגרות  ונים כמו היטלים ם שתשלומי ושביםהתלהטיל על לרשות  מאפשריםחוקי העזר  

ת לבצע פעולו, םיקימחז סים או כבעלי נות להטיל על עזר מאפשרים לרשה שירותים שונים, כמו כן חוקי 

 ר.הציבוטובת לשמור על כדי  וזאת  תומוימסת מפעולובנכסיהם או להימנע  

 

 תים ומדרכות, הסדרכבישילת הסביבה, סל ם כמו איכותושאיר בנקחוקי העזר עוסקים בעי 

 לי חיים.ים ופיקוח על בעסקחניה, שילוט, תליית מודעות, שמירה, פיקוח על ע 

 

, עפ"י ריותיעה דתקובעו בפאגרות, היטלים ותשלומי חובה, נק הטיליה לריעיה של יסמכויות 

מכת מוסאו א נדרשת היש את פשר לה לבצעאי עזר כדי לה הסמכות להתקין חוקיתנת לעיריהפקודה ני 

ת להתקין "מועצה רשאי: ותרי]פרק א' עיריות נוסח חדש[ לפקודת העי 250לעשות, כמפורט בסעיף  

פי הפקודה או  לע םתושלע מכתמוסהדברים שהיא נדרשת או  יצוערייה בשר לעיכדי לאפ חוקי עזר 

עבודה  סכנ לבצע באותו או מחזיקונכס  ל כדי לדרוש מבעור לה בביצועם או לעזאחר או כל דין  

       האמורה."טרה מהנחוצה ל 

 

חוק ר רך אישווהרשות המקומית. לצ תונה בידי מועצתנ הסמכות להתקנת חוקי עזר כאמור 

הרה כי מלווה בהצ וקפנים את נוסח החרד השמל וחשלרשות לעל היועץ המשפטי של ה ,העזר ופרסומו 

בנוסף עליו לצרף לנוסח החוק  ,יםהפנרד ד בדרישות משמווי לפרסום והוא עחוק העזר נבדק, נמצא רא 

 צותו.חידברי הסבר בנוגע למטרת החוק ונ 
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הל ונ, הנשמ יקת קח]ץ המשפטי לממשלה עעל ידי היוורסמו עזר פ קת חוקייעניין הליכי חקות בהנחי 

 .[2003ות עודכנו בשנת ( ההנחי1985והנחיות )נובמבר  

המיועד קי עזר וצווי עבירות קנס כנת חודריך להמ 2009 בשנת םשרד המשפטיהכין מ כמו כן, 

 הוראותלרבות קי עזר ודגשים לגבי הכנת ח ת המקומית הכוללשוליועצים המשפטיים של הר 

 לבדיקתם: 

 

 וראות חוקי העזר:ה תאף וכאלדרכים לרשות מקומית שתי 

 ר על החוק.ום כנגד העובכתב איש שתהג .1

 רות לבחירת ברירת קנס.אפשפט תוך מנה למשת והזוי פקחי הרשח על ידמתן דו" .2

 

 

 מבוא .2

 

  לליםכוה י עזרקברירות קנס וכן חו לאכיפה הכוללים זרלעיריית קריית מוצקין חוקי ע

 חוקים 380 אשר כללמסורבל זר קי עוחץ בוקבשימוש אגרות והיטלים. בעבר עשתה העירייה 

. ה מועצה מקומיתד מהיותועייה העיראת  שימשבלתי רלבנטי שרובו היה אוסף ארכיוני ישן ושב

באשר  ןה ואו עודכנ תוקנו ם לאחר שבוטלו, ג הקובץ הבלתי מעודכן כלל חוקים בניסוחם המקורי

יות אומצו מרשושם יקחוובץ קבו ללכנו כן, אשר לשיעורי הקנסות והאגרות, כמוהן בוכנם תל

 שות.את צרכי הר אולם ניסוחם לא תאם ,אחרות

 

     וקים ח ארגון במערך חוקי העזר נגרעו-דרך בוצע רהירייה כברת עטית בהמשפ השכמאז עשתה הל

       תוכו את המרכז בהוכן ספר , 2016בשנת ישנים ו ם מבוטלים וחוקיםקיחו ם, כמולבנטייר בלתי

 בצורה ים מסודרהם שכ מוצקיןקריית  יתעיריים לידבלע הרלבנטיים וכן חיקוקים רזהע יקכל חו

 של  אלפביתיעניינים מפורט ומפתח תוכן   של תוכן עניינים כללי, תחותמפ ים עםשיטתית לפי נושא

 .ות החיקוקיםמש

 

         ,רזוקי העהביקורת בדיקה הכוללת את קובץ חיצעה , ב2021ץ ר מראברובמהלך החודשים פ

 הבדיקה:להלן ממצאי  ם,קיחוועדכון של חוקים  רלבנטיות ,רום חוקי עזאגרות וקנסות, פרס
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    לעיון הציבורקי העזר ת חוהעמד .3

 

 את רות תעמיד לעיון הציבי רשות מקומיע כבוק 1998-ג' לחוק חופש המידע תשנ"ח 6סעיף 

 ה.ר שלהעז קיחו

 

            ובאתררד הפנים ם את חוקי העזר באתר משסרלפת הגיה נוממצאי הביקורת מעלים כי העירי

 .1.9.2016 יום קי עזר מעודכן נכון לץ חוובק ת קייםי הרשומשרדוני, בהעיר האינטרנט

 

 וואההשב נים ובאתר העירייהים באתר משרד הפסמהביקורת בדקה את חוקי העזר המתפר

 הקיים במשרדי הרשות. עודכןמה לקובץ

 

 הציבור,רסמים לעיון פתים המודכן לקבצה בין הקובץ המעתאמה סרחו אוצמ הבדיקממצאי ה

 להלן: ורטכמפ

 

 חוקי עזר המסודרים בצורה שיטתית  45מכיל  הקובץ – כןהמעוד העזרוקי ח בץקו     3.1 

      מפורט ומפתח אלפביתי יינים וכן ענת כללי, יניםות של תוכן ענינושאים עם מפתח י לפ    

   שמות החיקוקים.של                     

 

   חוקים  5)עזר קי חו 05מציג הקובץ  – משרד הפנים קובץ חוקי העזר המתפרסם באתר    3.2   

 .איםשולא לפי נו ניםענייוכן ללא ת ,ורהדס רהבצולא הקובץ המעודכן( יותר מ                   
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 מהרשימה:  ועלגר ישוטלים שחוקי עזר מב 5קובץ הביקורת מצאה ב  

 .1991-התשנ"א וחנייתו העמדת רכב .1

 .1991-רחובות התשנ"א תסליל .2

 . 1977-תיעול תשל"ז .3

 . 1960-ת רכב וחנייתו תשכ"אמדהע .4

 .1982-פיקוח על הכלבים התשמ"ב .5

 

 :אתרתם יש לגרוע מהוגם או כןדהמעוובץ ם בקעיאינם מופי רש, אחוקי עזר שניאו נמצ ף,וסנב               

 ץ.עזר מאומ חוק –ק מפגעים וסילו אהתברו .1 

 ומץ.מא עזרחוק  –ות מספר בבניינים סימון רחובות ולוחי.           2

 

 ,משרד הפניםר מתפרסמים באת חוקי עזר שאינם 2בקובץ המעודכן  בהמשך לאמור נמצאו 

 בהתאם.ם מולפרסג אומומלץ לד

 .2015-וע"ן התשקוכ"ז כולל תיבנייה )קריות( התשן והתכנוה צו .1

  . 2012-ע"בהתשקון כולל תי 1986-ות קנס( התשמ"ויות )עבירעבירות קנס צו העיר .2

 

 ,הדי העירייבמשרהתאמה מלאה ומעודכנת בין הקובץ המעודכן הקיים  ועל מנת ליצורלדעת הביקורת 

 זרחוקי ע 2  ,ליםר מבוטחוקי עז 5רד הפנים שמאתר מלגרוע  מלץ ו, מיםפנה רסם במשרדקובץ המתפל

אינם מופיעים באתר ו ,ןכחוקי עזר המופיעים בקובץ המעוד 2 צרףלכן ופיעים בקובץ המעודמו נםשאי

 פנים.משרד ה

  

 פים.תקר חוקי עז 45ל ושני הקבצים כאשר כל קובץ יכל בין אמהתה רוציהתיקון י
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 ירייההעבאתר  זר המתפרסםעה קיקובץ חו 3.3 

 

  כי , נמצאי עזרחוק 19ך הכל כולל סה ייירר העסם באתרפתחוקי העזר המ קובץ  

 העירייה. תפיהם פועל מערך חוקי העזר עלף את כלל ואינו משקהקובץ אינו מעודכן   

 בץ חוקי וקל בהתאמה תרעדכן את האלות לפעול שעל הרחלקי  גמאחר ומדובר במצ  

 עזר. יחוק 45ן הכולל כודעמה העזר  

 

 

  זרעהחוקי   וגיוס.      4

 לשני נושאים: לקיםר נחעזה יקחו

 עבירות קנס.צווי  –כיפה קי עזר לאחו .א

 ליםאגרות והיט .ב

   

 קנס ותרצווי עבי 4.1

 :האכיפה של עבירות הקבועות בחוקי עזר להלן דרכי 

 .םהגשת כתב אישו .א

 ט )ברירת קנס(.פשמלנה הזמ –ח מתן דו" .ב

 דת ולפק 265יף ם )סעטישפר הפנים בהסכמת שר המדי שבי ןס מותקירות קנו עבצ  

 נסת.החוקה, חוק ומשפט של הכאישור ועדת העיריות( וב  

 

 שויות יהיו עבירותרי עזר של הבחוקת שונות ם שעבירועבירות קנס, קובעי ויצו  

 זר.עהק י חופום לאיש תבהגשת כת צעומאב ולא רק חע"י פק הניתנותקנס   

 

 ת של קנסו ומתעל ₪ 730ום של הן עד סכ הקנסצווי עבירות  לפי ת הקנסדרגו  

   י עבירות קנס מדובר שפט. ההבדל נובע מכך שבצוויל בית המשיכול להט ₪אלפי   

  בידי  לא רקאפה שיכולה להסתיים בלי שהדבר בכלל ייבחן בפני בית משפט כיבא  

 ."חנותן הדו קחהפ  
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 יות:לפקודת העיר 265, כמפורט בסעיף ותעביר יצוול קנסת הודרגלהלן    

 

 הסכום בש"ח סנקת הגרד

 730 א

 475 ב

 320 ג

 245 ד

 165 ה

 105 ו

 85 ז

 

  

פלילית קלה ללא משפט של  לרשות המקומית לבצע אכיפה יםצווי עבירות קנס מאפשר 

קנס( ברירת  שפט עםה למנהזמל דו"ח )רך שבד העזר שלה קיחוהקבועות ב עבירות שונות 

ות צעת באמצעבחוקי העזר, אשר מתב תקבועורות העבי לאכיפה רגילה של זאת בניגוד 

 .הגשת כתבי אישום לבית המשפט 

 

ובכלל זה  כלול חוקי העזר שלה ל הרשות המקומית לבדוק את מבעת הכנת צווי עבירות קנס ע 

למציאות  ואהבהשו םואף חוקי יםמיסועיפים משל סיות לוונטדון ברולר ישנים זחוקי ע 

למציאות ולהתאימם ש לסייגם כיום ואם כן, האם ים ותוף אלאכ ןונכוראוי ם הא –הנוכחית  

 העכשווית. 

 

בירות קנס, האם י העזר שלה היא רוצה שייקבעו כעלשקול אלו סעיפים בחוק רשותעל ה 

י מה שונים, סעיפים יג ילס וצהס, האם היא רעבירות קנו בצייכללו  םם סעיפיתנכון שאו 

צו וך תבה ליצור רוצדרג הקנסות שהיא מומהו  סעיף כלל בקשת לקבועדרגת הקנס שהיא מ 

נפוצות שיש צורך  עבירות כגון לצרכים והנסיבות המיוחדות  עבירות הקנס שלה, הכל בהתאם 

 לבער אותן ולהחמיר בענישה בגינן. 

 ן אכיפה.יענואו בר/קומית ות המוהרששל יפה יניות אכקביעת מדה בעשובר לממד 
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נית ודקדקנית של רטפ יקהביצעה העירייה בד לא ים,שנ י מזהים כמעל הדיקממצאי הב 

ראויים סעיפים בחוקי העזר האם  ההעירייה לא בדקנמצא כי . סעיפים בחוקי העזר 

סור אי תוום כדי להם דייברורים ה ? האםיריםסבהאם הם בצו עבירות קנס ?  להיכלל  

והן  ן לקולההירות )ת העבמרהקנס הולמות את חוהאם דרגות יקות בדו נעש ?  לאיפליל 

 (.לחומרה 

 

הייתה בשנת כיפה מדיניות הא נקבעהנה בה מסר כי הפעם האחרו יהירץ המשפטי לעיהיוע 

 2004 . 

 

השינויים בצרכי  ,ל העירש ת האורבניתהביקורת סבורה כי נוכח השינויים וההתפתחו 

ן חוברייה לל העיע ,ענישהה באו החמר/דרישה להקלה והין עטיוב והאוכלוסייהשות הר 

לבחון מחדש ראוי  ןכמו כ , ימת למול השינויים שעברה העירקיה יפהמדיניות האכאת  

גרימת  ןיניענשעבירות  ,טחונויולב ריאותולב ציבורשיש בהן סיכון לשלום ה  רותעבי 

חדש ן מלבחו כןיבור וה לצו הפרעירות מטרד א, עבנים, עבירות השחתהוכמס עים גפמ 

 בירות.לע ת ביחסהקנסו גהתאמת מדר 

 

  :דשן מחוגם כחוקים שיש לבחשהביקורת מצאה לנכון להצית לחוקי עזר אודוגמ מס'להלן  

 

  1953-שיונות לאופניים( תשי"גק עזר )ריוח .א

   המקומיות ודת המועצותפק) מועצה מקומית ,וצקיןקריית מפת היותה של מדובר בחוק מתקו    

בדיקת  אישורו מספרעם ית לוחהכולל אופניים  ה עלרכיבן שיוריהנפקת החוק מחייב . (1941    

 .₪ 50 ון בסךיריש פוף לתשלום אגרת כבמור להתחדש כל שנה ן אשיוהרי .בוחן    

לבטלו. פיןחילואו ללעת הזו מו ילץ להתאמומטי ורלבננו מיושם, אינו החוק איהביקורת לדעת       

  

     8719-ל"חים( תשתות בתחוק עזר )שיפוץ חזי .ב

 שיפוץ בצירוףת עבודות בתים לבצע בחזית הבילעירייה סמכות לחייב בעלי ובר בחוק המקנה דמ        

   לאים אחר ממאינם בתים  ץ, במידה ובעליוהשיפצוע לאופן ביע לחומרים ולצבעים ובנוג נחיותה        

  בתים.עלי הבאת  מה ולחייבבעצשיפוץ ה עבודותית העירייה לבצע את , רשאאותההור        

 פני העיר. שיפורעזר בו לצורך יוונטי וניתן לההחוק אינו מיושם אף כי הוא רל יקורת הבלדעת        
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  1958-בתים ( תשי"ט חזיתות)חוק עזר  .ג

 המועצותת ודפקמקומית )עצה ין מווצקת מרייל קהיותה ש מתקופתוק עזר בחמדובר         

  ,לרחוב הפונים בחזיתות המבניםבית  ים וכלית כבסיי, החוק אוסר תל(1941המקומיות  

 . ₪ 600 ינודחוק ההוראות למעט מבנים בהם הותקן מסתור. העובר על  

  .ולבטלאו  לעת הזו התאמתולבחון  על העירייהם והחוק אינו מיושהביקורת לדעת         

 

  1958-ח( תשי"טנה על הצומ)הג חוק עזר .ד

 . (1941 המקומיותת המועצות פקוד) ה מקומיתמוצקין מועצ קרייתל היותה שוק מתקופת ח        

 צמחיםקומות בהם שחקי כדור במסור מאי וכן והשחתת צמחים המדובר באיסור עקיר        

 המות מעבר ב סרוואם או צמחי ים לעציםק אוסר קשירת בעלי חיעלולים להיפגע. החו        

  ל לפגוע בצמחיה.באופן שעלו        

 ל"י. 100נו קנס של הוראות החוק דיהעובר על           

 ת הזו.על חוקהאת  םימומלץ להתא יושם.מ נואיינו מעודכן ושא חוקמדובר ב ,הביקורתלדעת         

 

  1960 -כ"א חוק עזר )צעצועים מסוכנים( תש .ה

 ים,מסוכנ ייצור צעצועים החוק אוסר ,מועצה מקומיתקין ת מוצקריייותה של מתקופת החוק 

   ל"י. 100ו קנס בסך דינאה עובר על ההור, הבורים ציתם והפעלתם במקושכר, הכירתםמ

 .ומלץ לעדכנו לעת הזואינו מעודכן ומ קהביקורת החולדעת 

 

 1984-חוק עזר )איסור החזקת בעלי חיים( התשמ"ד .ו

 דה כבשה, עז ופר, , פרהחמור ,ת בהמות כמו סוסהחזק יסורלאבר בחוק המתייחס מדו

 היתר הרשות.וף לרקע חקלאית בכפקתם על קט החזעמל

    ני.ווטרינר העירוחון רלבנטיות החוק מול הלב לדעת הביקורת יש
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 אגרת והיטלים      4.2

 דמי השתתפותים היטלגרות כמו אם, התושבים ובעלי עסקים תשלומים שוניהעירייה מטילה על       

  פעולותיה.את  לממן דיכגובה אותם ו                       

 רעזהוחוק  1980-ש"ם( תריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה)ת ויות המקומיוחוק הרש מכח

תשלומים ההיטלים והסכומי האגרות מתעדכנים  ,1984-התשמ"דין )הצמדה למדד( לקריית מוצק

חוז א 0.5% רבשיעולחודש מודה ריבית צ בנוסף נגבית י עליית המדד, ורעילפי שכל חודש ל 1-ב

 בגין תשלומי פיגורים.

אגרות מכח  ירייה לגבותעמורה הא 1984-גריית מוצקין )הצמדה למדד( התמ"לקפ"י חוק עזר ע

 וקי העזר הבאים:ח

  ; 1976-דת אישור(, התשל"ז)אגרת תעו וצקיןמ תר לקרייחוק עז

 ;1975-)אגרת ביוב(, התשל"ו קיןמוצ קרייתוק עזר לח

 ;1963-גיינים( התשכ"מגרשים, חצרות וכניסות לבנ ניקוי) ןמוצקי תקרייעזר לחוק 

 ;2001-תשס"בים אחרים(, הבעלי חי ועל כלבים )פיקוח על חוק עזר לקריית מוצקין

   ;1961-)שחיטת עופות(, התשכ"ב ןמוצקי תרייחוק עזר לק

 ;1966-ת מים(, התשכ"זאספק) קיןריית מוצחוק עזר לק

 ;1995-התשנ"ה, ()שילוט  קיןמוצ תחוק עזר לקריי

 ;1977-תשל"זה )תיעול(, קיןחוק עזר לקריית מוצ

   ;1963-שכ"ד,התוב()בי מוצקין תחוק עזר לקריי

 ;1973-ות(, התשל"ג)סלילת רחוב יית מוצקיןחוק עזר לקר

  ;1967-"זהתשכתם(, סק וסגירפתיחת בתי ע) מוצקין תחוק עזר לקריי

 ;1988-התשמ"ט(, לבוז ינוי אשפה, פסולת)פ יןמוצק תחוק עזר לקריי

 . 2007-ה(, התשס"זתי שמיררו)שי ת מוצקיןחוק עזר לקריי

נה וזאת בהתאם ת לשמעדכנת את סכומי האגרות וההיטלים אחכי העירייה  הבדיקה מעליםאי ממצ

 ות בגינם לא עודכנו במשך שנתיים,האגר ששיעורי עזר י, עם זאת נמצאו שני חוקלעליית המדד

וט ואגרת תעודת דובר באגרת שילמ משרד הפנים אישור במעיכוב  ובעת ה נהסיב ייהענת העירטל

 .אישור

 לדוגמא כמובטלם, ילופין לאו לח, תחוקי העזר בגינם נגבים אגרומומלץ לעדכן כי  ,סבורהת קורהבי

 ן:להל רט, כמפו1961-ב"ת עופות( התשכטחוק עזר )שחי
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 9611-חוק עזר )שחיטת עופות( התשכ"ב

 .(1941ומיות ק)פקודת המועצות המ מקומיתקריית מוצקין מועצה ה של היותקופת מת חוק

 ביתלק נקבעו תעריפים לכל מי שמביא עוף בחו ,שחיטה תעלת בים להפתנאי מציבהחוק 

 .השחיטה

  מאחר ובתי השחיטה אתני זטרינר העירווהו יש לבחון רלבנטיות החוק מוללדעת הביקורת 

  נות הראשיתטרינרי והרבוי השירות הוע" וקחיםהמפ במרכזים ממוסדיםבמדינת ישראל 

 תי שחיטה.בקריית מוצקין לא קיימים ב וכי

 

 ם כמו ג ,ליםטינם מטילים אגרות והלבחון את חוקי העזר בגי מלץ מעת לעתמו ,יקורתהב לדעת

 לם.וטיבנם או וקית ,חםוסינ ,את נחיצותם

 

 סיכום .5

קובץ ון פועלת לעדכ משפטית בעירייה,שכה הרוניים מצאה כי הלעיהעזר הקובץ חוקי  בדיקת 

ו שלא או כאל נים ומבוטליםיעת חוקים ישגר ים חדשים,ספת חוקודה על החוקי העזר תוך הקפ 

מול מדיניות האכיפה ל רועננהא שנים, ל , כי מזהעם זאת נוכחה הביקורת .נעשה בהם שימוש 

ניות האכיפה מדי נקבעהבה  חרונההא עברה העיר, בפעם יים שחותפתההתהדמוגרפיים  השינויים 

בריאותו הציבור שלום סיכון  ,ןייננעשעבירות   לעעומק  תויקבד ולא נעש , מאז2004הייתה בשנת  

ו עבירות מטרד אהשחתה, ת סוכנים, עבירום מימפגעעבירות שעניינן גרימת  של וכן טחונויבו 

  .בירותלעביחס מדרג הקנסות מחדש חן לא נב ,ןה לציבור, כמו כעפרה 

 .עדכונם ת ביטולם אוחון אץ לבמלוקי עזר ישנים שמביקורת מספר חוהאמור מצאה ה בנוסף, על 

   עם זאת ,תאמתם לעת הזוהלרגון בחוקי העזר, בכל הקשור א-ס לשנים עברו, נעשה רהכאמור ביח 

 משרד הפנים. ם באתר נטרנט העירוני וגבאתר האילציבור גם ובץ נמצא ליקוי בפרסום הק 

  במשרדי הקייםכן המעוד הקובץ תאתואם לו אינו באתרים א המתפרסםהקובץ  קורת מצאה כיהבי 

 העירייה. 

 בחיי ומגווניםם רבים ומיחורת סבורה כי חוקי עזר המסדירים באמצעות חקיקת משנה תהביק 

 הציבור באופן דיעת ליוב להביאם במלואם חש ,תספייבות כום מחהתושבים וגם מטילים עליה 

 ר בהיר וברור.מסוד 

                                                                      

             **   * 
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 ראש העיר לממצאי הביקורת בנושא: הערות

 ר העירונייםהעז יחוק
 
 

 
 קובץ חוקי העזר תוך ןופועלת הלשכה המשפטית בעירייה לעדכ ,הוך ממצאי הבדיקתכפי שעולה מ 

 
 יעת חוקים ישנים מבוטלים ובלתי שמישים.ה על הוספת חוקים חדשים, גרהקפד 

 
  
 פרסום חוקי העזר באתר העירייה, כך שכיום החוקים נגישיםטופל נושא  ,בעקבות הערות הביקורת 

 
 ומעודכנים בעת הצורך. 

 
 

 קוח על, פיטלתיקון חוקי עזר בנושאים: שילובימים אלו ממתינה העירייה לאישור משרד הפנים  
 

  חוק עזר סלילת רחובות, חוקים אלו אושרו במועצת העיר וממתינים לפרסום.כלבים ובע"ח וכן  
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 מקרקעיןאת הקצ
 
 
 מבוא .1

 
מקומיות יות הלרשו ההבעלות על מקרקעין ניתנ ,מחסורב רובל יקר הנמצאעות הן משאב קקר

 הציבורי.בשוויוניות תוך שמירה על האינטרס  ןמש בהן ולחלקהציבור ועליהן להשת ות אמנכנ

ה ולעתים יש ביך בעל משמעויות ניכרות ים היא הלמוש גורמים חיצוניהעמדת מקרקעין לשי

 דורות.לדות ת עובמשום קביע

לשמור על ראוי  ,עם הזמן איננו מתחדש ואילו צרכי הציבור גדליםש גבלמוהיא משאב קרקע 

רשויות לדאוג לניהול לשם כך על ה ,טבי בהן לתועלת הציבורלשימוש מיוף עתודות קרקע ולשא

ם באופן שישרת סים לתכנן את השימוש בהותם בספר הנכל המקרקעין שברשותן לרשום אתקין ש

 רה על השימוש בהם.בקח וקוע מעקב פיהציבור ולבצ תטוב את

יבור חלק ים לצרכי צשמבהם קרקעות ומבנים המש  יםקין זכויות בנכסלעיריית קריית מוצ

ם ציירותים עירוניים ואחרים מוקשיר של העירייה לצורך מתן שם בשימושה הימהנכסים נמצאי

חברה  דתות יאתרבות, בר רותי חינוך,יתן שי ציבורי לצורך מלשימוש מוסדות ועמותות בעלי אופ

 ום.קהילה רווחה ספורט ושירותי חיר

ציבוריות  ר את קיומן של פעילויותת נועדה לאפשציבורי למוסדות או לעמותו הקצאת מרחב 

 שות אינה נותנת. שרתות קהלים שונים, אותן הרהמ

 להקצאת קרקעות יחסתמתיהקורת בדיקה , ביצעה הבי2021פברואר  –שים ינואר במהלך החוד

ו כן, נבחן הפיקוח צאת קרקעות, כמהבדיקה נעשתה מול התקנים המסדירים הק ר.יבוהצלשימוש 

 נים.ש בקרקע ובמבעל השימו

 

 :הלהלן ממצאי הבדיק
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    הבסיס החוקי .2

העירייה )נוסח חדש(  קרקעין מסדירים מס' דינים בהם פקודתפעולות העירייה לניהול המ תא

 כמפורט להלן:נים הפרד משו מכוחה ונוהלי שהותקננות התק

ן או להרשות מקרקעי השכיררשאית ל כי העירייה נקבעריות לפקודת העי 818עפ"י סעיף 

על כירה או תקופת שימוש העולה משום שכירות ואולם תקופת ש האין בשימוש במקרקעין ש

 בין השאר, מכירתוללות לו כשור שר הפנים. פעולות אישנים טעונה החלטת מועצת עיר וא 5

שנים  5פה העולה על תמורה או השכרתם לתקו ן, החלפתם, משכונם, הקצאתם ללאעיקרקמ

. 

התקשר העירייה לרשאית   1987-שמ"ח)ב()ג( לתקנות העיריות )מכרזים( הת3עפ"י תקנה 

מדע, דת, צדקה, סעד, האלה: חינוך, תרבות, קרקעין למטרות ור ממכרז להעברת מבפט

 רט.או ספואות ברי

 

קרקעין בידי עקרונות יסוד להקצאת מ  ונקבע בג"ץ בלומנטל( –)להלן ץ בג"ל בפסק דין ש

ציבור באזור שבו מצויה סק הדין, על הרשות לברר מהם צורכי הית, עפ"י פומרשות מק

וריים, על וף המתאים ביותר למילוי הצרכים הציבע המיועדת להקצאה ולבחור בגהקרק

ה מסוים או לצורך מסוים וכן עלי וףלג קעת קרווונתה להקצר את כציבוהרשות לפרסם ב

ושקיפותו של  ויח את תקינותהרשות להבטל ם להקצאה. כמו כן, עלפרסם את הקריטריוני

ה לזמן קצוב. הקצאת טיעון ולהגביל את זמן ההקצאנהלי, לתת לציבור את זכות הההליך המ

 ם, ענייניייםרורב נים, שוויוניים,ים הוגריונללים וקריטהיעשות עפ"י כרקעין חייבת למק

 וגלויים.

 

ומבנים ללא קצאת קרקעות פורסם נוהל "ה 2001 הפנים ספטמבר כ"ל משרדבחוזר מנ

 ם. הנוהל נועד להסדיר הקצאתבהמשך פורסמו לו כמה תיקוניתמורה או בתמורה סמלית ו

בתחום  פועליםהים ה )או תמורה סמלית( לגופקרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא תמור

 הרשות.
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עדה ר, למנות וציבו יחתכנית אב )פרוגרמה( לשט נקבע כי הרשות מונחית להכין הלבנו

פשר ם בציבור ולאמת בתחומה לפרסלאשר תבחינים להקצאו ,ענייני הקצאותמיוחדת ל

 לעיין בהם. לכל דורש

 

 10ת עד ל אחת, ככה לשתי תקופות נוספוילהאר ניתןשנה ו 25-נוהל הוגבלה ההקצאה לב

אות הקצירוכז כל המידע על הבו  מית מחויבת לנהל רישום מסודרקוהמ ותשנים. הרש

    שבתחומה.  

 

ה תוף פעולהוכן בשיו, 2005סם בספטמבר פור  כנון להקצאת קרקע לצורכי ציבורתדריך ת

ו למוסדות בכל תחום זאת שלה. בתדריך נקבעו מכסות קרקע שיוקצשל מספר משרדי ממ

עודכן המדריך  2016וץ בשימוש בקרקעות. בשנת יעוי בימיט ישירות ציבור בטיחי להכד

להגדיר  י ציבור שעל בסיסם יכול צוות התכנוןצאה של שירותהקבו כללי תכנון ווהוגדרו 

 . לצרכי האוכלוסייה ומאפייניהמענה תכנוני בהתאם 

     

 

 גרמה(תכנית אב לשטחי ציבור )פרו .3
 

( קובע כי "אחת 2001טמבר ספים פנמנכ"ל משרד החוזר ים )ומבננוהל הקצאת קרקעות 

פרסום, נוהל זה ם שנה למועד מתו , אך לא יאוחרופה שתקבע הרשות המקומיתלתק

ת אב( לשטחי ציבור. במסגרת רשות המקומית פרוגרמה )תכניבחוזר מנכ"ל, תכין ה

 , החלומיתהמק חום הרשותרקעות המצויות בתהפרוגרמה ייקבעו ייעודיים לשימוש בק

סגרת קע, אלא אם היא כלולה במתוקצה ע"י הרשות המקומית קר לאר, מומתום שנה כא

 פרוגרמה.

תיימה הכנתה של פרוגרמה הס 2020בדיקה מעלים כי בחודש ינואר ממצאי ה ".ורכאמ

לת לוא קיבומאפייני האוכלוסייה במצב המתוכנן למחי ציבור הכוללת התייחסות ללשט

 והנדרשים בישוב.ם ימיקיותי הציבור הה שירלל זובכ אוכלוסיית העיר

ידוע  על ניתוח מצבבע"מ והיא מתבססת ת חלופה קהת רכנה ע"י חבהפרוגרמה הו

נתונים על וכן  2017ודכנים ביותר לפי הלמ"ס בהתאם לנתונים הסטטיסטיים המע

 לקות העירייה.חשהתקבלו ממ
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 ת ולמבנים לסוגיהםרקעוש לקעל ביקו שונה מסוגה מתבססתהפרוגרמה שהיא הרא

ושר בקשה להקצאת "י  נוהל ההקצאות, לא תאים לצרכי ציבור, יודגש כי עפעדמיוה

ת ההקצאות רשאית להמליץ על ולה בקנה אחד עם הפרוגרמה, אולם ועדשאינה ערקע ק

אפשר לשוב  ,הועדהות ואת המלצועצת הרשות אישרה ומ ובמידה פרוגרמהב יםשינוי

 צאה.ולדון בבקשת ההק

 

י לשטחים הציבוריים תוך כי לצורך הכנתה, נערך מיפו להמע מהעיון בעיקרי הפרוגר 

כתוצאה  רוש בהתייחס למלוא הקיבולת המתוכננתלמול המצב הדצב הקיים מחינת הב

וסיית היעד ה הולם לצרכי אוכלהפרוגרמה גובשה להבטחת מענ מהרחבת שטחי הבניה.

 .נפש 67,000של הקיבולת התכנונית במלוא 

 

את הדעת  נותנתך כך ל ונכון של שטחי ציבור ובתועיל יצוהפרוגרמה קוראת לני

והן גרשים הציבוריים הן בשכונות החדשות ת יותר של המויות ניצול נכונולאפשר

נכון יותר של  חון ניצול אדריכלילב היא ממליצהנית. כמו כן, בתוכניות להתחדשות עירו

עודף תיאורטי יש ", סחרומקרקע, כמו מגורים  ודיבייעשילוב מוסדות ציבור  תוךקע הקר

 ב עבור העתיד".לשמור היט

לבחון את כלל השטחים  הפרוגרמה ממליצהוחים, ים הציבוריים הפתלגבי השטח

ים, דגש על איכות השטחתוחם והנגשתם תוך שימת ילפ מים ולייצר מנגנונים שיביאוהקיי

ף, וסבנ (.צרות, בתי ספר וכו', חיליםחובות, שבקשיחים )כיכרות, רכולל השטחים ה

ח נגישות רים סמוכות ובטוורויות העומדות במרחב בעשפממליצה הפרוגרמה לבחון א

ת בהתאם ומתן פתרונו רית, רכב פרטי(יכה, רכיבה על אופניים, תחבורה ציבו)הל

        ביקושים הכלל עירוניים. ה רויות אלו עבורלאפש

 

תבסס בהחלטותיה, להות צאעל ועדת ההק  ,גרמהפרושל ההביקורת סבורה כי עם הכנתה 

ולא לאפשר  פעול על פיהםל להקפיד ,טים בהעל הנתונים המפור מלצותיהנימוקיה וה

 ה.אינם נכללים ב הקצאת שטחים ומבנים, אשר
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    םנכסיסקר  .4
 
 

על שם העירייה את כל בת את הרשות לרשום בספרי האחוזה פקודת העיריות מחיי

 יה.יינה של העיריקנ שהם המקרקעין 

נות תק-)להלן 1967-"ופנקסי זכויות במקרקעין( התשכרשויות המקומיות )ניהול ה נותתקב

 המקרקעין.זכויותיה על ל רישום של (, נקבע כי הרשות המקומית חייבת לנההמקרקעין

בו תרשום את זכויותיה על הרשות המקומית לנהל פנקס מיוחד שעפ"י התקנות מחויבת 

סמיך אחד הרשות תמועצת  ,ניידי של הרשות לאי דכסאת נר יכלול בתוכו ואשעין המקרק

 ת.נהל את רישום פנקס המקרקעין של הרשופקידו יהיה לות רשם הנכסים ותמעובדיה להי

 

( סעיף 4/2001ת )חוזר מנכ"ל מס' רה או בתמורה סמליבנים ללא תמוהל הקצאות ומעפ"י נו

תחומה, בין ב שרואוכל הקצאות הקרקע ש של רוכזרשות מקומית תקיים רישום מ" 10

ארכת וגשה בקשה להע, אם הקהקרקצאת הרישום פירוט מתי הוחלט על ההיתר, יכלול 

ם על הקצאות ירוכז מידע גפר ההקצאות, בס .בקשה זוהזמן לפיתוח הקרקע ואם הוחלט ב

 נוהל זה."  םשאושרו טרם פורסקרקע 

שיהיה ב חשון ספר ההקצאות ועל כ על ותיההקצאות נסמכת בעת קבלת החלטת הועד

 מעודכן.

ם הם נכסים חלק מהמבני ,רקעין ברחבי העירין זכויות בנכסי מקריית מוצקלעיריית ק

 נכסים שהעירייה משתמשת בהם כדיינם שכר דירה ואחרים הם מניבים והעירייה גובה בג

דים, מחסנים משר, טר,  מקלטים, אולמות ספולבתי ספרלספק שירותים שונים, כמו מבנים 

 .וכדומה

חות מות חיצוניות המתרף שעל פי רוב נערך על ידי חבדכון נכסים הינו סקר מקיע סקר

והן אמורות   םיי, לקבוע את שווםמצב ף אתוחשלהן יודעות לאתר את הנכסים, בתחום ו

ם במטרה לאפשר הליך קבלת ברורה מקיפה וממוקדת אודות הנכסילספק לרשות תמונה 

 .חהשטמ על נתונים עדכניים וססת מבהחלטו
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ל מצבו הפיזי ש לעפשר קבלת מידע סים ראוי, מאלה מביצוע סקר נכמאגר הנתונים העו

איסוף  ,זכויות בנייה והשבחתו משפטי והתכנוני, זיהויבהיבט הפיזי  ויהנכס, שוויו, מיפו

אחר   ותהתחקבקר הסמסייע  וי ייעוד קרקע, כמו כןדע למטרות תכנון, בנייה או שינמי

 ם.שאינם רשומים בספר הנכסיוייה אפשרות שהם בבעלות העירת יימק נכסים אשר

 

יקרו משקף את ירייה מחזיקה ברשותה קובץ נכסים שבעמעלים כי הע הביקורתממצאי 

   systemא תולדה של סקר שביצעה חברת הקובץ הו ,דות הציבור הקיים בעירסמלאי מו

צוב והקצאת משאבים תקס לסיטרה שישמש בעתיד בוך מן מתעבור משרד הבינוי והשיכו

 ת בארץ.ות המקומיודות ומבני ציבור של כלל הרשוילמוס

ניתן ביטוי כסים" כלל ועיקר כשלא מוצא פער מהותי בתפיסת המונח "סקר נעיון בקובץ 

הביקורת  ים, חניונים וכדומה.המשמשים כפארקים, גנ ציבורים  להצגה בהירה של שטחים

לא מוצגת בו יריעת מידע סקר נכסים, שכן ולא  ם"כסינ ישוםרנתונים זה " מאגראה ברו

היכול ועי ים החיוניים הקיימים בסקר נכסים מקצאת כל המרכיבשיש בה לוונטית רחבה ור

נה החלטה הנכוהעדכנית בטרם תתקבל ות לקבל תמונה מלאה וועדת ההקצא לסייע לחברי

 צאת קרקע כזו או אחרת.לגבי הק

 

לבצע מיפוי יסודי של כל  גורמים מקצועיים,ות צעבאמת רת סבורה כי על הרשוקוהבי

י, כולל זיהוי ך תיאור מצבם הפיזי, המשפטי, התכנונכים לרשות תודי השיידלא נייהנכסים 

 .יעוד קרקעוי ישינ וכן למטרות תכנון, בנייה, בנייה אפשרות השבחתם ואיסוף מידעזכויות 

עירייה אפשרות שהם בבעלות הת יימק התחקות אחר נכסים אשרלכול סקר נכסים מקצועי י

 .ואינם רשומים בספר הנכסים
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 ליתקעות במבנים ללא תמורה או בתמורה סמוהל הקצאת קרנ .5

תמורה סמלית בא תמורה או בפטור ממכרז ללשל קרקע או מבנה  הנוהל מסדיר הקצאה

, ספורט חהרוו, וך, תרבות, דת בריאותנו חירווח בנושאים, כמד הפועל ללא מטרת לתאגי

 וכדומה.

צאת קרקע או במבנה ושקיפות בהק חיסכון, יעילותשוויוניות, קובע הליך המאפשר הל הנו

 ונות המנהל התקין .תוך שמירה על עקר

 

ים: מנכ"ל וועדת ההקצאות יכהנו חמישה חבר,  בעפ"י הנוהל – הרכב הוועדה 15.

ות ומנהל מחלקת רשס הנדהמשפטי או נציגו, מה ץהיועהרשות, גזבר או נציגו,  

 רשות.  ים נכס 

כ"ל העירייה, גזברית, ת מונה את מנעדת ההקצאווהרכב  כי דיקה מעליםממצאי הב 

ייה כי אג מנכ"ל העירסיים את תפקידו, ד מאחר ומנהל הנכסים . סיועמ"ש ומהנד 

 ייה.  הוועדה, ימלא עובד עיראת מקומו בעת התכנסות  

 

הגורמים  ההקצאות לאחר התייעצות עםת ועד, עפ"י הנוהל – יםנתבחי 5.2

תבחינים להקצאת  ר, תגבש הצעתהמקומית הנוגעים בדבהמקצועיים ברשות  

ו שוויוניים וענייניים בהתחשב המקומית, התבחינים יהיקרקע בתחום הרשות  

ם לה יכללו הוראות בדבר סוג השימושיםכל חלקי האוכלוסייה. התבחינים ב 

שבים וצרכי כי כלל התוהיחס שבין הקרקע לבין צר ברבד ותקצה הקרקע, הוראות 

 ות לקרקע. בים המתגוררים בסמיכהתוש 

 , כמפורט להלן:בין היתר, מס' עקרונותעפ"י הנוהל אמורים התבחינים לכלול,  

 העיר. מועצת עלפי סדרי עדיפויות שתקבהקצאת קרקע תעשה  .1

קצה הקרקע תוה, ומע למטרה דקש בקרולשימכאשר מוגשות בקשות מקבילות  .2

 ר.לגוף הפעיל יות

 ע.ם ייעוד הקרקינו עולה בקנה אחד עה קרקע לשימוש שאלא תוקצ .3

ת רשאית חד עם הפרוגרמה, עם זאלא תאושר בקשה שאינה עולה בקנה א .4

 הפרוגרמה.הוועדה להמליץ על שינוי 
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 עלנה עלתשלא  ארכהאפשרויות הקיימות  ,שנה 25תעלה על  תקופת  ההקצאה לא .5

 ל אחת.כ ניםש 10

 אי ההקצאה.יחויב בפיתוחה בהתאם לתנרקע הגוף המקבל את הק .6

 לא תעשה פעילות שונה מהפעילות עבורה הוקצתה לגוף ו בקרקע פעילותלא תעשה  .7

 סחרית למטרת רווח.ת ומעסקי

 רקע או לשעבדה לאחר., לא תהיה סמכות להעביר את הקלגוף המקבל .8

 לגתית.מפאו ת לפעילות פוליטי עבקרקלא יעשה שימוש  .9

 עירייה.חזור הקרקע מיידית לו אם הופסקה פעילותו, תקבל אעם פירוק הגוף המ .10

 קומית.תחזור הקרקע לרשות המיטול ההסכם, בין הרשות לגוף המקבל, עם ב .11

 

 בחינים להקצאת עדת ההקצאות, לא גיבשה הצעת תממצאי הבדיקה מעלים כי ו 

       .תומיהמק בתחום הרשות קרקעות 

 היו להיקבע  לשטחי ציבור בה אמוריםרמה פרוגסר כי מאחר ולא הוכנה נמרת קולבי 

 שימושים להם ת, לא גובשו תבחינים האמורים לכלול שימוש בקרקעוייעודים ל 

 רקע.תוקצה הק 

ברת חלופה קהת בע"מ לאחרונה הוכנה פרוגרמה ע"י ח רקהביקורת סבורה, כי מאחר ו 

 שלגבאות ההקצנאי להקצאת קרקע, על ועדת ת ווהמהל הקצאות פ"י נוהזו ע ופרוגרמה

 המלצותיהם ובנימוקיהם.    ,חלטותיהםבהה על פיה יתבססו חברי הוועד הצעת תבחינים
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הליך ההקצאה  ,הקצאותעל פי נוהל – נוהל הקצאות ת קרקע לפיהסדרת הקצא 5.3

 ברם דוסרבקשת, פעמותה המאת השה ומסמכים מבין היתר, הגשת בק כולל,

ויות, ועדת גשו התנגדעון למתנגדים, במידה ויוההקצאה לציבור ומתן זכות טי

 את המתנגדים להשמיע את טענותיהם. ת רשאית לזמןההקצאו

ת המקומילאחר שההסכם נחתם בין העמותה לרשות  ,בתום הליך ההקצאה 

 שכס לשימות הנירייה לתת אאת ההסכם, רשאית הע ומועצת העיר מאשרת

 .העמותה

טופס  ב על גביקע, יגיש לרשות בקשה בכתר, גוף המבקש כי תוקצה לו קרמוכא 

של הגוף, , צורת התאגדות, שמות וחברי ההנהלה כמו שם הגוף הכולל פרטים,

  ורות כספיים וכדומה.רוט מקילות הגוף, תוכניות לפיתוח הקרקע, פיפירוט פע

ר אולפנה ספת הביה לבקשת אשר אושררקע הביקורת ביקשה לבדוק הקצאת ק 

 .22.11.2020צאות ביום סגולה ע"י ועדת ההק

או, עם זאת לא צורפו לבקשה וא מולא במלובדיקת טופס הבקשה מצאה כי ה 

ר , אישודה המאשרת את מעמדו המשפטי של הגוףעות כמו:וד של הגוף מסמכי יס

ב ציצורף תק כן לאמו חן כמאזני בו , וכן כספיים מבוקרים ניהול תקין, דוחות

מוסף ומס ערך את מס וכן אישורים מ 2020שר או הצעת תקציב לשנת אומ

 הכנסה.

כל מי שראה יה דאגה לפרסם מודעה להקצאת הקרקע וצאה כי העיריהביקורת מ 

האפשרות להביע את  לו התננפגע או עשוי היה להיפגע מההקצאה, ניעצמו  

 מדתו.ע

הנוהל ולדרוש ת חיוהנקפיד על קצאות להת הההביקורת סבורה כי על ועד 

 אמור בנוהל.בהתאם לכים ההקצאה להגיש את כל המסממהגופים מבקשי 
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קיים פיקוח ל הרשות המקומית לעפ"י הנוהל ע – קוח על השימוש בקרקעפי 5.4

אר, יכלול הפיקוח רקע ועל השימוש בה, בין השצאת קעל מילוי התנאים להק

ורך צלטופס שיקבע גבי על ד עותי אחת לשנה, הביקורחות בקרקע לפביקור 

 עניין זה.

  

בהוראות הנוהל.  פיקוח כאמור מעלים כי לא מתקייםממצאי הבדיקה  

חייבת ביקור לפחות אחת לשנה קצאת נכס ציבורי מהביקורת סבורה כי ה

    ים להקצאת הקרקע והשימוש בה. מנת לוודא כי מתמלאים התנאוזאת על 

 

 סיכום .6

שאינם עולים בקנה אחד  וייםמעלים מס' ליקרק זה בפ יםרטהמפוהביקורת,  איממצ

 ל הקצאות.קרונות שנקבעו בנוהעם הע

ללא פרוגרמה וללא  2020נעשה עד שנת  יקורת נוכחה כי הליך הקצאת המקרקעיןהב

כמו כן לא הוכן ספר  ,רקעוקצה הקם להם תוראות בדבר השימושיתבחינים הכוללים ה

 החלטותיה. תההקצאות להיסמך בעת קבל דתוע רהנוהל עליו אמובש כנדרהקצאות 

 ,נתה של פרוגרמה לשטחי ציבורהסתיימה הכ 2020רק בתחילת שנת  הביקורת מצאה כי

מתוכנן למלוא זרקור למצב י האוכלוסייה תוך הפניית התייחסות למאפיינ הכוללת

 רשים בישוב. הנדים וימסיית העיר ובכלל זה שירותי הציבור הקיקיבולת אוכלו
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 :הערות הביקורתלהלן תמצית 

 .ורבאות ללא פרוגרמה )תכנית אב( לשטחי ציהחלטות ועדת ההקצ , התקבלו2020עד שנת  ▪

 ף את שקמרו ים קובץ נכסים שבעיקדרש בנוהל תחת זאת קילא הוכן סקר נכסים כנ ▪

 .בור הקיימיםצית הדומלאי מוס

 .  קצאת מקרקעיןההקצאות לא גיבשה הצעת תבחינים להועדת  ▪

 .ש בנוהלה מסמכי יסוד כנדררה בקשה להקצאה, לא צירף לטופס הבקשוף לגביו אושג ▪

 .בה תנאים להקצאת קרקע והשימושמתקיים פיקוח על מילוי הלא  ▪

 

 

   :להלן המלצות הביקורת

 וכנהפרוגרמה שההעל ה והמלצותיה יקוימה נתילהתבסס בהחלטו ותאהקצעל ועדת ה •

 .2020בשנת 

ניידי  לבצע מיפוי יסודי של כל נכסי דלא רמים מקצועייםגוירייה באמצעות על הע •

 .שות השייכים לר

בהחלטותיהם, נימוקים  היתבססו חברי הינים על פיעל ועדת ההקצאות לגבש הצעת תבח •

 .והמלצותיהם

ל ולדרוש מהגופים מבקשי ההקצאה להגיש הנות היוות להקפיד על הנחקצאהעל ועדת ה •

 כנדרש בנוהל. את כל המסמכים

 . רקע ועל השימוש בהיים פיקוח על מילוי התנאים להקצאת קל העירייה לקע •

 

 

                                                             *    *     *                              
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 יר לממצאי הביקורת בנושא:העש הערות רא

 הקצאת מקרקעין
 

 
 לות, כמפורט להלן:בעקבות הערות הביקורת נקטה העירייה במספר פעו 

 

 .לצורך העניין גיוס תקציב אישורו ובחירת יועץאחר ל ,החדשההפרוגרמה העירייה תפעל עפ"י  .1 

 

 יצועדי לבתקציב ייעו קיים סקר נכסים שהוכן ע"י משרד השיכון, העירייה תקצהבעירייה  .2 

 סקר מעודכן ומקיף.  

 

עפ"י ייעוד המקרקעין וכלפי הגופים העונים על הדרישות בהתאם  ההקצאות בוצעו ,עד כה .3

   עות.ת הפרוגרמה ייקבעו תבחינים גם להקצאת קרקפעלות. בהמשך להלנוהל הקצא

 

 ילותםפע ראחירייה עוקבת רובן ככולן של ההקצאות בעיר הן של בתי כנסת ומעונות יום והע .4 

 לאורך שנים, עם זאת, תגביר העירייה את הפיקוח על שימושם. ההרציפ  
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טובין בהליך של קבלת כישת ר
 מספקים הצעות מחיר

 
  33 ביקורת מס' דו"ח       

 
                  3/2022  
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 בלתבהליך של ק רכישת טובין
 יםות מחיר מספקהצע

 
 בואמ .1
 

להתקשר עם קבלנים, גות נוה, הרשויות יהןותהציבור בכל פעול מנותאמשות נהרשויות המקומיות מש 

פעילותן ובין במסגרת שות טרוכ ואם לביצוע עבודות פיתוח בתחומיהן ומזמינות שירותים ו/ספקי 

    השוטפת. 

מור על עקרונות דו לשמקומיות שנועהרשויות הידי -ם עלוקת משאביחלל דריםהמחוקק קבע הס 

 ל.ה לכשווובתוך כך קיום תחרות הוגנת ומתן הזדמנות  יןהתקנהל המ 

ת פעול ביעילוהצורך ללבין  ,ושוויוןת נגזרת מהצורך לשמור על שקיפוחשיבותם של ההסדרים  

לרווחת  או באספקת שירותים/וע עבודות וצר בביותטובה בי, כדי להשיג את התוצאה הותובאפקטיבי 

 ת איכות הביצוע.הן מבחינת המחיר והן מבחינ שביםהתו 

לעירייה להתקשר בחוזה להזמנת מאפשר  1987 –ם( התשמ"ח כרזי)מ ( לתקנות העיריות3) 3סעיף  

 א)ל ₪ 143,500לה על סכום ההתקשרות אינו עות מכרז כאשר בפטור מחוב לביצוע עבודהאו טובין  

 (.מע"מ כולל 

, נקבעו דרכי 1998-התשנ"ח טובין(הול מחסנים, רישום וניהול ת, ניהסדר רכישו) בתקנות העיריות 

ת וקבע שתכליתן של תקנ "אריאב נגד סיעת שינוי"צ . בג"יהולם ואופן החזקתם, נםמשוהטובין, רי 

ל אי נם בשלאובדוהחשש  ,יטיםהפר יובעירוני, נוכח רירגיש של רכש ח על הנושא ה"פיקו היאש הרכ 

 ."בהם בשל שליחת ידוסדרים  

בים מכרז, במדריך מחיינם יצוע רכש בסכומים שאי, אינן קובעות כללים לבתקנות העיריות )מכרזים( 

ז הוא ור מחובת מכרש בהליך הפטכי מאחר שרכ בע, נק2014הרכש שפרסם משרד הפנים בשנת  למנהל 

סגרת במ ם קיניעבודה ת כיתהלי לקבוע בעצמןיות, עליהן מות מקילות מרכזית שמבצעות רשויופע 

 חייבים במכרז.סכומים שאינם גין פנימיים בם יהלנ 

הביקורת  ,ל פעילות העיריה בנושא הרכשביצעה הביקורת בדיקה ע 2021 רילאפ-בחודשים מרץ 

  בלת הצעות מחיר מספקים.קן בהליך של רכישת טוביבהליך התמקדה  

 :הקי הבדילהלן ממצא 
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 והזמנות רכש נוהל .2

  ביםיולביצוע רכש בסכומים שאינם מח רזים( אינן קובעות כלליםכות }מותקנות העירימאחר  

 ליכי עבודה במסגרת נוהל פנימי.תה ות המקומיות לקבוע בעצמןוירשה מכרז עלב 

 ביעתק ת קריית מוצקין, קיים נוהל שמטרתוהרכש בעיריי לקתים כי במחממצאי הבדיקה מעל 

וכלה בקליטה מכרז החל מהבקשה להזמנה מורות טת בהזמנות פמנת טובין ושירולהז אחיד יךהל 

 הכספית.במערכת  

  עים בנוהל:הקבו םלהלן עיקר הכללי 

 ה.ידי המחלקה הרלוונטית ובאישור מנהל המחלק-עלמתבצעת  – דרישת רכש .1

תאם סודרת בהמ הלבטבן הטוביפירוט  –ציבי, אומדן לרכישה לול, סעיף תקהדרישה תכ .2

 ך.כמויות במידת הצור בלל כתב בנספח( הכוובץ אחיד )מצ"לק

תרה ופן מלא, ברור ומדויק ויש באקוט יגדיר את מהות ההתקשרות והשירות/טובין המבפרהמ .3

 תקציבית לרכש.

  ש של העירייה.מנהל הרכע"י פקים פניה לסה עטובין תתבצברכישת  – ירת ספקבח .4

ם ל המחלקה יוזהקים ע"י מנלכל הספ צע הפניהתתבתים רוברכישת עבודות ושי

 ה/מנהל הרכש של העירייה.שהבק

 סמכות ועדת רכש:    

 חלקת רכש.הצעת מחיר אחת דרך מרשת נד – ממע"+  ₪ 1,500ות עד רכיש -

שלושה  את מחירים עדהשוו נדרשת  –מע"מ +  ₪ 25,000ועד  ₪ 1,500ות בין רכיש -

 ספקים על ידי מנהל הרכש.

לפחות מול  מחירים תשוואה נדרשת –"מ מע+  ₪ 143,200עד  ₪ 25,000ין בשות רכי -

   ספקים.שלושה 

 

 :חוזה באמצעותהוצאת הזמנת עבודה 

 .מע"מ+  ₪ 143,500מע"מ ועד +  ₪ 30,000 שבין סכומיםבייחתם בהתקשרויות שרות התק הזחו

 זה.יין יועמ"ש, גזברית, יהיה שיקול דעת בענמנכ"ל,  ויותהתקשרלוועדת 

ועדת י ע"מאושר חוזה התקשרות ל עתימה ל, יש לבצע חל פי הנוהפק עת הסירלאחר בח

    .רויותשהתק
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 חוזה התקשרות ובפועל הפחיתה את ה את הדרישה להזמנות דרךחמירה רייה: העיהערת הביקורת 

 "מ.כולל מע ₪ 10,000-מע"מ ל + ₪ 30,000-מהסכום  

כין לה צורךפקים נוכח המסים בהליך הזמנות עיכוב יוצרת ,ספיכף ההר חתתהפ הביקורת סבורה כי 

 קשרויות.חברי ועדת הת אישורחוזים ו 

  מע"מ+  ₪ 30,000ל מומלץ לשקול השארת הרף ע 

 
 

 איועדת רכש ובל .3

רי, כמו גם על שמירת ברכוש הציבו ליטהשיקוח וההגורם המקצועי האחראי על הפ ועדת רכש ובלאי היא  

 ן.סכוות והחילנות היעיורעק 

שני אלו  ,הוכן מנהל רכש ואספק ות ועדת רכש ובלאינלמיר, על מועצת העבתקנות הרכש נקבע כי  

 ע של רכישת טובין.ם הנדרשים לאישור ולביצוליכיההעל  האחראייםהגופים  

מנהל עות רכש ובלאי שניתן באמצ ראש מאת ועדתאלא באישור מתבצע רכישה, תבתקנות נקבע כי לא  

 שור ן ללא איטובימנהל הרכש לרכוש  שאירם, חיים ודחופיבמקרים הכר ,דיןהוראת כל ובכפוף ל שכהר 

 .הוועדה 

לאשר  ,(5לפי תקנה )מועצת העירייה  ובלאי" כוועדה שמינתה שכדת רוערה "גדלתקנות הו 1בסעיף  

לפי )ר עצת העימו יביד מי שמונהרכש ואספקה הוגדר כהל וגריעתן. מנ ירייה רישומןרכישות לעביצוע  

 .ת המלאי או מי שהסמיכו לכךלקביעת רמתם, שמירה עליהם וספקם, הובין, אחסנתלרכישת ט (5תקנה  

כש ובלאי לדון בדרישות הצטיידות של מוסדות ויחידות קבע כי תפקידה של ועדת רות ננמוהז רכשבנוהל  

  .דחייהל החלטות לגבי אישור או ול אותן ולקב, לשקהעירייה 

י מצאי וכי גריעת הוועדה לפסול פריטשל ותה י לכך שבסמכ, לא ניתן ביטוהלבנוה כי יקורת נוכחבה 

  .ק באישור ועדת רכשתיעשה ר מכל סיבה אחרת, ה אובת, השבשל אובדןישום רמצאי מה פריט  

 ש.הרכומנהל  פטי, גזבריתה, היועץ המשמנכ"ל העירייהרכב ועדת רכש ובלאי כולל את   

אחת לשלושה  נס לפחותדין, תכו כל לפי מהחובה להקיות קובע כי ועדה שעירית הקוד)אא( לפ 166סעיף  

 חודשים. 

 כמפורט להלן:התכנסה ועדת הרכש  2018 – 2020נים ממצאי הבדיקה מעלים כי בש 

 מס' ישיבות שנה
2020 41 
2019 43 
2018 34 
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  מחיר מספקיםהצעות  .4
 

שו הגייר שמחמך הצעות ין ... על סרכוש טובי פקהואסהל רכש "מנרכש קובע: ה )ג( לתקנות 9סעיף 

  פנה: הםילשאמספקי הטובין  

תקנות ברישתה. סעיף זה ון ועדת רכש ובלאי לפי דלעי דויעמוהצעות כאמור יירשמו באופן השוואתי 

מחיר  הצעותבין  תאובייקטיביאה תבסס על השווהגון המ, ונישווימאפשר הליך רכש תחרותי,  

 . תתפו בהליךשים שהמהספקקבלו התש 

מקומית פטורות ממכרז מחויבות הרשויות רשות  התקשרויות שלכאשר ן, התקיל כללי המנהעפ"י 

דר במסגרתו ייבחנו כמה הצעות לאותה התקשרות ועל פי ות לקיים הליך מנהלי מוסתקשרה כלי לפנ 

 ידות.מידה אחאמות  

, ןקיוהמנהל התהיעילות  ,השוויון קרונותעשיתממשו  מנתהשוואה ועל  צעות מחיר יהיו ברותכדי שה

דים מוע עוייקבמחיר, יישלחו לכל הספקים באותו מועד וכי הצעות  שות לקבלתש כי הבקנדר 

 .קבלת ההצעות למועד ךעל הרשות להקפיד שהרכישה תיעשה בסמו ,ת המחירלקבלת הצעומוגדרים  

ה תתבצע אחת והרכיש מחיררשת הצעת מע"מ נד+  ₪ 1,500סך ת עד רכישובגין העירייה, עפ"י נוהל 

 הרכש. נהלמ  י"ע 

השוואת למנהל הרכש דרש נ מע"מ+  ₪ 25,000מע"מ ועד +  ₪ 1,500בין ות בסכומים שרכיש בגין 

תן תוקף כומים אלו ניות בס)לרכיש ו באישור ועדת רכשעל יד ספקים והרכישה תתבצע 3ים עד מחיר 

שר למנהל אל בלאירכש וועדת  שות שוטפות רשאית"לצורך מימון רכי :תותקנות העירי)ב( ל9בסעיף  

 כרזים..."(.ת המנולתק (א) 8פקה, סכום נמוך מהסכום המזערי הקבוע בתקנה סאורכש  

 

הצעות מחיר  3נדרשות "מ מע+  ₪ 143,500מע"מ ועד +  ₪ 25,000 בסכומים שבין  תרכישובגין 

 .לפחות 

 

ן ביטוקי מספ גישומחיר שההצעות פקה ירכוש טובין... על סמך אסו"מנהל רכש  )ג(9עפ"י סעיף 

 ובלאי לפי דרישתה". רכש דתן ועעיוהצעות כאמור יירשמו באופן השוואתי ויעמדו ל ,פנהשאליהם  

  

מהם בלים ת לספקים ומקפונים ישירו ים רבים מנהלי היחידות המזמינותביקורת נוכחה כי במקרה

לם , אוםותישיר שירות לספקישר למנהלי מחלקות לפנות ינימי מאפהפאמנם הנוהל  . הצעות מחיר 

  .שר פניה לספקי טוביןמאפאינו  
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הספקים  כל והוא יפעל מול  הרכשלפנות אל מנהל ות המזמינדות חינהלי הימעל ת סבורה כי הביקור

  ות.תקנת לו בקנעסמכות המומחיר בכפוף להצעות  תלקבל)כולל ספקי שירותי(  

 

א נמצאו מסגרת הבדיקה לב ,2020 – 2018נים שמהביקשה לבדוק אקראית הצעות מחיר  תהביקור

הועברו  אל רכש ציין כי התיקיםת המחלקל מנה ,2018 שנתמבמשרדי מחלקת הרכש הפרוטוקולים  

 ו לתפקיד.כניסת מועדעת לידיו ב 

 

 ם כדלקמן:ינתונמעלה את ה 2020 – 2019נים מחיר לשהעות הצ  תבדיק

  

  2019 שנת

, עות הזולותמצאו כהצהצעות הזוכות נב הרו 2019יר לשנת סקרה את כל הצעות המח הביקורת

  .פרוטוקוליםלא נרשמו   ,₪ 10,000ים עד בסכומ ,ניכר מההחלטותלחלק  

מומלץ יה , הובר באומןכי מד אף  ₪ 179,361בסך של  הסתכמהצאה זוכה שהזמנתו הביקורת מ

  זוטא.לאחר מכרז ספק הם עהתקשרות  לשקול הזקרה במ 

 

 2020שנת  

 ניכר מהבדיקה עולה כי גם בשנה זו לחלק 2020לשנת ל הצעות המחיר ת כא רההביקורת סק

 .לא נרשמו פרוטוקולים ,(₪ 10,000עד לסך ) כישהת לרטוחלהמה 

צאו ספקים ביותר עם זאת נמלה את ההצעה הזופקים שהציעו וב נבחרו סרת מצאה כי לרהביקו

 ת:מאודוג ר, להלן מס'ו למרות שהצעתם לא הייתה הזולה ביותרחשנב 

. ועדת ותריב ה הזולהשבון לביצוע בדיקה על בסיס הצלחה. הצעתו לא הייתנבחר רואה ח .1

מחיר הפרש בעל ניסיון רב בתחום וכי הטתה בכך שהמשרד הזוכה הוא בהרכש נמקה את החל

 .יעותתר אינו משמההצעה הזולה ביויע ין הזוכה למצב

 

ביותר,  ולהזלא הייתה ה ברהת החחתולים, הצעכלה להא נבחרה חברה המספקת מתקני  .2

הצעת החברה הזוכה היא  חרת,א מהצעה ה התרשמה כי למרות השירות המעט יקרדהווע

  טובה ביותר.ה
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ברה יכולת. הצעת הח ותלמשפחות מעוטלמידה מרחוק מחשבים עבור  100קת נבחרה חברה לאספ .3

מעסיקה עובדים כה הזו בכך שהחברה ה ביותר, ועדת הרכש נימקה את החלטתהזוללא הייתה ה

 עלי צרכים מיוחדים.ב

 

הרכש נמקה את  הייתה הזולה ביותר ועדת לאו עתל, הצנבחר קבלן לאספקת שירותי חשמ .4

 וניסיונו.יותו צוען חולק על מקהעירייה ואי בד שנים עםעושבספק דובר החלטתה בכך שמ

 

 

 הזמנת רכש .5

   ידי מנהל רכש ס הזמנה שייחתם בטופב צע: רכישה תתב)טופס הזמנה( 11ת הרכש נקבע )סעיף וקנבת

    כמות,  פים אודותם לרבותובין שהוזמנו ופרטים נוסל הטש מלא רטופס ההזמנה יכלול תיאו ,והגזבר

 ת אחריות.עדי אספקה ותקופמו אריזה,אופן  תנאי משלוח, מחיר יחידה, תנאי תשלום,

  , הועד אספקיך הזמנה, צפי למתארלל: ממוחשב הכו נמצא כי מנהל הרכש ממלא טופס הזמנה יקהדבב

   . טופס ההזמנה נחתם ן, תאריך אישור ועדת רכשמוזמה הפריט היחידה המזמינה, תיאור וכמותרטי פ

  ל רכש.ל, גזבר, מנהלושה בעלי תפקידים: מנכ"ע"י ש

 

 ל ת האחריות שנה על טופסי ההזמנה תקופיין, לא צובזמנת טושמדובר בהככל ת נוכחה כי קורהבי

  תקנות., כנדרש בד הנרכשציוה

 ובטחת מהספק.ישה את תקופת האחריות המלרכ עדהמיו מנת ציודהביקורת ממליצה לציין ליד כל הז
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   ית צריכה תקופתיתתכנ   .6

הלי היחידות ובתיאום עם נבשיתוף מנהל הרכש כל רבעון יכין מב( נקבע כי 6 קנות הרכש )סעיףבת 

ירייה התאם לתקציב המאושר של העוב דותתאם לצרכי היחיכה, בהצרי כניתותוזית הגזבר תח

י תקבע את רכש ובלאלתקנות הרכש, ועדת  7. עפ"י סעיף זומנים שלההמ םולתזריבאותה שנה 

ורת קעל הבי תדוחו)ינה י דו"ח מבקר המד"עפ .התקופתי הכיו בתכנון הצרהפריטים שיכלל

קומית מספר יתרונות, מקנה לרשות המ ד מועדמבעוכנון צריכה . ת(2016בשלטון המקומי לשנת 

 כמפורט להלן:

 רכש ביחידה המזמינה.ת ההמתנה לקבלת הפריט הנת ארצמת מקהיערכות מוקד  .א

שהות  לה ם, במצב זה, איןיצרכיה השוטפ ייה לפעול על פיתכנון מראש נאלצת העיר בהיעדר   .ב

 ומתן עם הספק. לנהל משא

הוזלת  תשרויות גדולות מאפ, רכישת כמכישהנפח הראת  מאפשרת לנצלהיערכות מוקדמת    .ג

 הטובין הנרכש.

 

הרכש. ה תקופתית כנדרש בתקנות כינית צרתכ ןמכי אינו מנהל הרכש כי הת העלתהביקור

תקציב הרכש לפוף ובכ ת העירייהפ"י דרישת יחידוערכים שוטפים י צה נעשות על פרכישות העיריי

     ה.אושר לכל יחידהשנתי ש

 

עת דעון, לעל פי הנדרש בתקנות ולהכין תכנית צריכה מדי רב לה לעירייה לפעוממליצ קורתהבי

עם עקרונות אינו עולה בקנה אחד יקף כספי גדול ללא תכנון מוקדם, הביקורת ביצוע רכישות בה

  .ייעל את הליכי הרכש של העירייהלה ת עשויופתיקכה תהכנת תכנית צרי .כון והיעילותהחיס
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 לאיב  .7

על ידי רו כשימוש יימ, טובין בלתי ראויים לקנות העיריות הסדר רכישות(לת) 29סעיף עפ"י  

ניתנים למכירה, כירת טובין, ואם אינם ות על מלפי הוראות כל דין החל רכש ואספקהמנהל  

 ייעודם.רכש ובלאי על  ט ועדתתחלי 

 

ן או דבום בשל אומהריש צאימגריעת פריט  (רכישותלתקנות העיריות הסדר ) 35יף עפ"י סע 

 י.בלאוועדת רכש ק באישור מכל סיבה אחרת, תעשה ראו  השבתה  

שר פריט ובמידת הצורך לא קבוע האם פריט מסוים נמצא בלתי שמישלוועדת רכש הסמכות ל 

 חליפי. 

, וש נעשה לרוב ללא אישור ועדת רכשמשימריטים יך הוצאת פקה מעלים כי הליממצאי הבד 

להיפטר מפריט בלתי שמיש,  תלהלן: מחלקה המבקשרט הל רכש כמפוע"י מניתן נהאישור  

מאשר  , מנהל הרכשריט בציון סיבת הבקשה לגריטאבלאי תוך תיאור הפ אובדןפס וט ממלאת  

הל לרכישת פריט הנו ה עפ"יממלא הזמנ רךובמידת הצו רטדו מהאינוונמורילגריטא  ריטאת הפ 

 חדש. 

 

 אולאשר בעת הצורך ועדת בלאי וכועודה למלא את יי ת הרכשועד סבורה כי עלורת קהבי 

    לתי שמישים.ברו טים שהוגדלשלול פרי 

 

 

 

                                     *                * * 
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 סיכום .8

מתן מנהל התקין ומתנהל תוך הקפדה על עקרונות ה מכרזבפטור מ הליך הרכש מעלה כי יקהדהב

 ת וקיום הוראות הנוהל והתקנות.ות הוגנלתחראפשרות 

 :הלןכמפורט ל ' ליקויים,עם זאת, נמצאו מס

 

 תמצית הערות הביקורת

ות מנהל צעבאמ ולא מחירצעות נהלי היחידות המזמינות, פונים ישירות לספקים לקבלת המ -

  כש.הר

 . 2018מחיר משנת  ים של הצעותוקוללא נמצאו פרוט -

 . ₪ 10,000בסכום עד ישה רכלטות ר החעבו טוקוליםלא נרשמו פרו -

 .ולה ביותרהייתה הז  , לאנמצאו זוכים שהצעתם -

ירשם תקופת האחריות של הציוד ל כך שבטופסי ההזמנה תמקפידה ע אינה, לקת הרכשמח -

 נרכש.ה

 בתקנות הרכש. נדרשכ תית צריכה תקופתיתכנין כמינו מנהל הרכש א -

  ועדת רכש. א אישורב ללנעשה לרו ,שוהליך הוצאת פריטי מצאי משימ -

 

 המלצות הביקורת

 ת הצעות מחיר לקבלעל רכש והוא יפנהל הם למפנות בקשתלה מזמינותעל מנהלי היחידות ה -

 הספקים.מ

 בפרוטוקול.שם ריחייבות לה השירכבגין החלטות  -

 רכישה את תקופת האחריות המובטחת מהספק.עד למנת ציוד המיוזכל הין ליד ש לציי -

 די רבעון ובכך לייעל את הליכי הרכש.מצריכה נית לץ להכין תכמומ -

ם שהוגדרו בלתי יטילאי לאשר או לשלול פרדת בעודה כוועאת ילמלא  על ועדת רכש -

 שמישים.

 

 

 

      ============ 
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 יקורת בנושא:הערות ראש העיר לממצאי הב
 רכישת טובין בהליך של קבלת הצעות מחיר מספקים

 
  עירייה במספר פעולות, כמפורט להלן:ה  טהקנ רות הביקורתבעקבות הע     

 
 קבלת ההצעות מחיר מהספקים נעשה בהתאם להנחיות מנהל הליך  –ליחידות המזמינות רועננו ההנחיות  .1      

 
 ובטיפולו. העירייה הרכש של

 
 

 בטחת ת המותקופת האחריו ינתבכל הזמנת ציוד )שאינו מתכלה( הקשור להצטיידות מלאי אינוונטר, מצוי    . 2
 
 גם בחוזה התקשרות מול הספק מראש את ₪ 10,000מהספק, יותר מכך אנו מציינים בהזמנות מעל   
 
 ל הזמנה במחשב מצורפיםעל כך, נעשה הליך דיגיטציה למסמכים וכעת לכ תקופת האחריות. בנוסף  
 
 יות עליה.האחרונית עם ציון את הליך הצעות המחיר והחשב הכוללים כלל המסמכים הקשורים לה  
 
 
 מוציאותהמחלקות  –פעילה תכנית צריכה מדי רבעון להוצאות השוטפות במחלקות לקת הרכש ממח.     3
 
 חודשים. 3-י ניקוי וחד"פ יוצאת הזמנה אחת להזמנות עתידיות למשל לכיבוד קבוע, כמו כן, לחומר  
 
 מקרים שגם לשנה שלמה(.)יש  נה מראש לפחותספקים העובדים בריטיינר, מקבלים הזמנות לחצי ש  
 
 
 כים ם בשנה יוצא דו"ח מסודר עם כלל המסמגם כוועדת בלאי ופעועדת הרכש ממלאת את יעודה  .4

         
 טי, גזברית, מנכ"ל ומנהל הרכש להוצאת פריטים שאינם שמישים.יועץ משפ לאישור        
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     ר ידועמותת הכד    
 מכבי נווה גנים
 קריית מוצקין

              
  33דו"ח ביקורת מס'        

 
                            3/2022 
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 וצקיןת מקריינווה גנים מכבי  ר ידועמותת הכד

 תיתיקוררה בסקי

 מבוא .1

חוק  והתאגדה לפי 1960תחרותי מכבי נווה גנים קריית מוצקין, נוסדה בשנת רט העמותת הספו

  .580466092 –תה מס' העמו 6/9/2006ום יב 1980-העמותות התש"מ

 :נןעמותה הימטרות ה

 והדגל. , השפה, העם, המדינההבריות נוך לאהבתחי .ז

 שראל ותנועת מכבי.שת ימור יונית לפיוהצמית ה הלאוטיפוח ההכר .ח

 ינוך הגופני והרוחני.ח החטיפו .ט

 סגרת "המכבי".במ התחרותו טיפוח הפרט והקבוצה בענפי הספורט .י

 הצעיר". ת "המכביהנוער הציוני טיפוח תנועת .יא

 ט.ורמתקני ספה ופיתוח של קמה .יב

נה גיש מדי שלה מותהבים חברי ועד העמחוי 1980-תש"מא' לחוק העמותות ה 37 עפ"י סעיף 

 בדבר פעילות העמותה לגבי השנה שנסתיימה. לוליבון מיהעמותות דין וחש לרשם 

 .הנהלה חברי 6ל הרכב העמותה לרון שהונח לפני הביקורת כוהמילולי האחעפ"י הדו"ח  

 :ותהעמהנהלת ה רשימת חברי הלןל 

 דקארנסט בנ .1

 משה רז .2

 וביץבני לייפ קונרד .3

 מיכל אסיה גרובשטיין .4

 ן דהןן בולמוס .5

 ןי דהרוע .6
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 :רשי חתימהם מוחברי ההנהלה משמשייים משנ

 דהן.רועי  – 2    ליבוביץ המכהן כיו"ר העמותהפיני  – 1

  ,רוסנקאברהם  –ואה חשבון ים, בהם רעובד 27העמותה ה העסיק 2020נכון לשנת 

 מתנדבים. 6מברנד וכן רווחיים  –ים פנומבקר 

מה על שד בליגת העל הישראלית ודוריצת כ, קבו2020 ת שנ ףהעמותה מפעילה ומנהלת נכון לסו

בוה במפעלי הגביע ות ומיקום גאירופה לקבוצ ערשומים הישגים רבים בהם השתתפות בגבי

    גה.והלי

תנועת מכבי מרט ורים והספוהימוה ממועצתר ת העירייה, השאמגיע מתמיכותה עיקר תקציב העמ

 ישראל.

 קודתוף עירוני מבוקר עפ"י פגתה היו מתוקףותה העמלות רת ביצעה בדיקה על התנהוהביק

 הביקורת וליים.ספיים והתפעבנושאים הכ יקרעב )ג( א' 170העיריות )נוסח חדש( סעיף 

  .2018 – 2020ם ה לשניהתייחס

 

   דיקה:בלן ממצאי הלה

 

 יספניהול הכה .2

דים והם מיוע וניחיצ "י רו"ח, מבוקרים מדי שנה עתה ודוחות הפעילות הכספיתהעמו אזנימ 

 לקבל החלטות כלכליות. בואםוש חברי הנהלת העמותה בלשימ

כבי ישראל. עיקר בת מצקת העירייה ומהע מתמיכהעמותה מגי , עיקר הכנסותבהמשךכפי שיתואר  

 בהתמודדות בליגת העל. ים לקבוצהנחוצה ם זריםלקח ,לשכר שחקנים עדמיואות ההוצ

לייצב  ולותצירת הכנסות עצמיות היכי לישה דה אינה עומותי העות הכספיים מעלה כח"עיון בדו 

 הכנסות מפרסום / חסויות. את קופתה לדוגמא

 . 2020-ו 2019, 2018ים ים בשנה ופעילות הכספי העמותפירוט מאזנ להלן 
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 2018 – 2020ם ניבשעמותה ני המאז .12 

אליהן  ניםהש  עמותה בשלושהכספי של להלן מתארים את מצבה ה המפורטים יים,הנתונים הכספ  

  :הדיקהבהתייחסה 

 :2018 – 2020בשנים  מאזן העמותה טבלה המתארת את  להלן

 
 יםנכס

 טףשו  כושר

 מברדצ 31ום יל                                                    

 2018ת שנ
 בש"ח

 2019 שנת
 בש"ח 

 2020שנת 
 בש"ח 

 72,442 307 11,866 זומניםממזומנים ושווי 
 ,64518 67039, 17,948 ם ויתרות חובהיבייח
 29,814 

-------- 
39,977 
------- 

91,087 
-------- 

    נטו קבוערכוש 
 28,661 28,661 28,661 עלות

 25,491 724,63 ,78323 שנצבר פחת בניכוי
 
 

4,878 
------- 

4,024 
------- 

3,170 
-------- 

 34,692 
===== 

44,001 
===== 

94,257 
===== 

 התחייבויות
 תווטפת שיוהתחייבו

   

 200,142 200,954 180,000 אשראי לזמן קצר מבנקים
 5,600 -      -      וךארן של הלוואות לזמפות יות שוטחלו

 17,119 44,211 72,202 ספקים
 89,750 94121,7 5137,47 יםאחר יםזכא

 389,677 
===== 

 

366,959 
===== 

312,611 
===== 

 לזמן ארוךות יהתחייבו
              ויות שוטפותניכוי חלהלוואה, לאחר 

 
20,000 
--------- 

     
     - 

---------- 

 
26,457 

--------- 
 409,677 סך התחייבויות

===== 
366,959 
===== 

339,068 
====== 

 (374,985) ונטנכסים 
---------- 

(322,958) 
----------- 

(244,811) 
----------- 

 34,692 
====== 

44,001 
===== 

94,257 
====== 

 

 

 

 

 



 

  

 

93 

 

 

 

 
 

 מחזור הפעילות

 דצמבר 31ום לי                                                    

 2018ת נש
 בש"ח

 2019שנת 
 ש"ח ב

 2020שנת 
 ח בש"

 835,096 921,703 934,185 צבותהק
 -       3,200 -        תרומות
 134,740 0188,43 5,07519 תשוטפות אחרו הכנסות

 1,129,260 
====== 

1,113,333 
====== 

969,836 
====== 

    לותעלות הפעי
 520,600 691,981 997,805 נלוות ר עבודה והוצאותכש

 2310,22 9127,73 351,513 רות אחרותהוצאות ישי
 1,349,318 

====== 
1,019,472 
====== 

830,822 
===== 

 
 

 139,014 93,861 (220,058) ותלות נטו מפעיסהכנ

 43,531 35,613 32,483 ליותת הנהלה וכלהוצאו
 

 95,483 58,248 (252,541) מוןני מיהכנסות נטו לפ
 ,33617 6,221 5,430 ון, נטוהוצאות מימ

 257,971 השנות נטו להכנס
====== 

 

52,027 
===== 

78,147 
===== 

 

 

אליהן  השנים 3כל בכי  ,חשבון של העמותהה האמעיר רו  2 רט, בביאובגילוי דעת המפור

פניו בהוצג  אלפי של העמותה וה הכסל מצבתונים עמלוא הנתחו הובאו לפלא  ,התייחסה הבדיקה

לא ניתן  ,תוצאה מכךכ ,קובליםות מנאללי חשבובהתאם לכ מזומנים כנדרשי הדו"ח על תזרימ

 עובד מעביד. סי חסיום י עתב הות העמותחות הכספיים ביטוי להתחייבוי"בדו

וי המצמידע עותי על הע הנ"ל כדי להוסיף מידע כספי משמכי אין במיד צידה טוענתהעמותה מ

 ם.יבדו"חות הכספי

 2018 – 2020ין השנים תה במופי של העבמצבה הכס ע על שיפור יחסיעיון במאזני העמותה מצבי

 בה.קציתמך לאזן את תה כגוף נממנ גוררת גירעון ומצופהעם זאת, העמותה 
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 ף )נזילות(יחס שוט .12.1

 חוסנה הפיננסיותה, וב נזילות העמציש ליהיחס השוטף הוא למעשה  המדד המשמ 

 צר.ווח קם בטשוטפיתוך נכסיה האת התחייבויותיה מ לפרוע כולתהיו 

  .2018 – 2020שנים ין הבמצבה הכספי ב קל  מצביע על שיפור ני העמותהבמאזן עיו 

 :םוניתהנלן תיאור לה 

    2018שנת  

ת למול התחייבויו ₪ 29,814של העמותה לסך של  הרכוש השוטףזו הסתכם  בשנה 

 .₪ 389,677בסך של  פותטשו 

 ת.זילונ עת למשברה נקלעמותעון מידי הייתה הצב זה בעת דרישה לפירבמ 

 .₪ 374,985, הסתיימה בגירעון בסך של 2018שנת  

 2019שנת  

של יות שוטפות בסך מת התחייבולעו ₪ 39,977ף בסך של שוטהסתכם הרכוש ו הבשנה ז 

 .₪ 322,958ך של סעון בהסתיימה בגיר 2019שנת .  ₪ 366,959 

   2020שנת  

של  בסך והסתכם  גדל טףרכוש השותה, ההעמובמצבה הכספי של  חל שיפור בשנה זו 

 במעטן קט ןהגירעו . ₪ 312,611ל הצטמצמו לסך שהתחייבויות השוטפות ה ₪ 91,087 

 . ₪ 244,811 והסתכם בסך של 

 

 בדיקההתייחסה הליהן אהשנים  3במהלך  כי ,עולה המפורטים לעילמהנתונים  

     הגירעון. ן קט העמותה ובתוך כך ו הוצאותמצמטצה 

 ע בהישגילא פג 2018 – 2020בהוצאות בין השנים  הקיטוןלציין כי כון לנרת רואה הביקו 

בליגת העל כאשר  8-ה במקוםעונה את הסיימה הקבוצה  2019 – 2020ובעונת צה הקבו 

 .6-ימה במקום הת סיקודמה בעונ 

 

 כספי.ה צבהאת מ , לשפרכךהכנסות נוספות ובצר ליימותה ורה כי על הערת סבהביקו 
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 הסות העמותהכנ פיסעי 2.2

 גורמים: 3י בת בידבדיקת סעיפי ההכנסות מצאה כי עמותת הכדוריד מתוקצ 

 קריית מוצקין. ייתרעי .1

 .מכבי ישראל תנועת .2

 רים והספורט.מומועצת ההי .3

 ם.ים ואחריקת אירועפה ,מהשאלת שחקניםגין מגיעות לסירו הכנסות נוספות

 

 

 :2018 – 2020בשנים הכנסות העמותה  נינתולהלן 

 

 2018 תשנ

  ₪ 550,000 ...........................................תפות העירייההשת

  ₪ 378,220 ...............ורטמועצת ההימורים והספ פותתהשת

  ₪     655,9 ..........................ת תנועת מכבי ישראלופתהשת

  ₪    934,185     סה"כ הקצבות

 לן:כמפורט לה, ותטפכנסות שוהתקבלו ה בנוסף 

  ₪  68,000 ....השאלת שחקנים ........................הכנסות מ 

  ₪ 106,910 .........................מהפקת אירועים.......ות סהכנ 

   ₪  20,165 .................................נסות אחרות.............הכ 

  ₪    75195,0    כ הכנסות שוטפותסה" 

  ₪ 1,129,260   2018ותה בשנת כנסות העמ"כ הסה 

                                                                                             ======= 
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 9201ת שנ

  ₪ 699,999 ...........................................ייההעירהשתתפות 

  ₪ 211,704 ...............רטהספוו ההימוריםות מועצת השתתפ

  ₪   ,00010 ..........................פות תנועת מכבי ישראלתהשת

  ₪    921,703     סה"כ הקצבות

 , כמפורט להלן:שוטפותלו הכנסות בנוסף התקב 

  ₪  35,000 ......................ם ......השאלת שחקנית מכנסוה 

  ₪ 137,830 .............................רועים...מהפקת אי הכנסות 

   ₪  15,600 ...................................נסות אחרות...........הכ 

  ₪    3,200 .........................................................תרומות 

  ₪    630,119    טפותסה"כ הכנסות שו 

  ₪ 1,113,333   2019שנת העמותה ב סה"כ הכנסות 

                                                                                           ======= 

 

 2020ת שנ

  ₪ 650,001 ...........................................השתתפות העירייה

  ₪ 175,095 ...............ורטהשתתפות מועצת ההימורים והספ

  ₪   10,000 ..........................ישראלועת מכבי ת תנפותהשת

  ₪    835,096     קצבותסה"כ ה

 פורט להלן:, כמותשוטפ בנוסף התקבלו הכנסות 

  ₪  60,740 .........השאלת שחקנים ...................הכנסות מ 

  ₪  59,000 ........................הכנסות מהפקת אירועים........ 

   ₪  ,00015 ..............................................סות אחרותנהכ 

  ₪  740,341    טפותשו תסה"כ הכנסו 

  ₪ 969,836   2020ת העמותה בשנת הכנסו סה"כ 

                                                                                             ======= 
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 ות העמותהעיפי הוצאס 32.

  ₪ 31,387,21 הסתכמו הוצאות העמותה בסך של 2018בשנת  

  ₪ 1,129,260 ................................ בסך של תכנסולעומת ה 

  ₪    257,971 ...סך של ב הגירעון השוטף לאותה השנה הסתכם 

  ₪   374,985 .....ה זו הסתכם בסך של לסוף שנ הגירעון הנצבר 

 

  ₪ ,306,0611 הסתכמו הוצאות העמותה בסך של 9201בשנת  

  ₪ 1,113,333 ................................ בסך של כנסותלעומת ה 

  ₪      52,027 ................נה הסתכם בסך של לאותה השהעודף  

  ₪   322,958 .....של  לסוף שנה זו הסתכם בסך גירעון הנצברה 

 

  ₪  891,689 העמותה בסך של מו הוצאותהסתכ 0220בשנת  

  ₪  969,836 ................................ בסך של לעומת הכנסות 

  ₪    78,147 ................נה הסתכם בסך של השדף לאותה עוה 

  ₪  244,811 .....שנה זו הסתכם בסך של  לסוף הנצבר וןהגירע 

 מצמה הפעילות הסדירה טצהונה, הקור פתמגלות גבו נוכח מבשנה זראוי לציין כי  

 .השוטפות הוצאותקטנו השל המועדון ובתוך כך  

 

 פורט להלן:, כמשכר לתשלומי יועדו ןרוב לראות כיניתן מבדיקת סעיפי ההוצאות  

  ₪  997,805  -     סך שלבבדים וע 22 -לשכר  םשול 2018בשנת  

  ₪  691,681 -       לש סךבבדים עו 21 -שכר ל םשול 2019נת בש 

  ₪ 520,600 -   סך של  בעובדים  27 -שכר ל םשול 2020בשנת  

ל לרבות כב, ביגוד אש"ת, אחזקת רעונוספות, נסיכר השחקנים כולל שעות ש: ההער 

 .מהוכדו רן השתלמותק ,סיונימי ביטוח פנור, ביטוח לאשכתשלומי מעביד בגין מס 
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  2018שנת    

רשכההוצאות בגין תשלומי , שכר יבעל 22ה העמותה עסיקה 2018שנת ב   

  .₪ 997,805של בסך  מוונלווים הסתכ  

קבלי מותה דיווחה על חמשת מעולה כי העתות רשם העמו יקמעיון בת   

    ט להלן:רהשכר הגבוה בשנה זו, כמפו  

 ס'מ
 סד'

 היקף תפקיד 
 משרה

 מס' חודשי
 עבודה

 תישכר שנ לותע

  ₪ 162,636 12 100% קן זרשח .1

  ₪ 137,033 12 100% שחקן זר .2

  ₪ 101,622 12 100% שחקן .3

  ₪   95,410 12 100% זר מאמן .4

  ₪   87,028 12 100% שחקן זר .5

 

, ות כמו ביטוחיםירבהוצאות יש ר נשאה העמותהכוסף להוצאות השבנ   

בסך אייםפוירותים רשום, ש, דמי ריקת שחקני חוץ, ציוד, אחזהסעות  

  של בסך מוהסתכבשנה זו שחקנים העבור ההוצאות  כל ,₪ 351,513 של   

  1,349,318 ₪ .    

 2019שנת    

 שכר ההוצאות בגין תשלומי, שכרלי בע 21ה העמותה העסיק 2019שנת ב   

 .₪ 691,691סך של ב מווים הסתכוונל   

   ת:מותוהעתיק רשם פורט ב, כמבעלי השכר הגבוה להלן טבלת חמשת   

  
 
 מס' 

 סד'

 היקף תפקיד 
 משרה

 מס' חודשי
 עבודה

 תישנשכר  לותע

  ₪ 104,234 8 100% ן זרשחק .1

  ₪   99,656 10 100% שחקן  .2

  ₪   67,409 9 100% שחקן .3

  ₪   55,950 3 100% שחקן זר .4

  ₪   52,936 7 100% שחקן  .5

 

לאחזקתות ישירות בהוצאשנה הלך מההעמותה בנשאה  בנוסף להוצאות השכר    

מו הסתכ ונה זבש חקניםהש ורצאות עבההו כל, ₪ 327,791השחקנים בסך של   

  . ₪ 1,019,472-בבסך של   
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 2020שנת    

 ן תשלומיגיההוצאות ב, רשכלי בע 27העמותה  העסיקה 2020בשנת    

 .₪ 520,600ך של בס מושכר ונלווים הסתכ   

   , כמפורט בתיק רשם העמותות:שכר הגבוהלי הבעלת חמשת הלן טבל   

 

 מס'
 סד'

 היקף תפקיד 
 משרה

 שי' חודמס
 עבודה

 תישכר שנ תלוע

  ₪ 113,281 9 100% זרקן שח .1

  ₪   84,196 8 100% שחקן  .2

  ₪   81,935 10 100% זר שחקן .3

  ₪   34,743 4 100% שחקן זר .4

  ₪   32,111 7 100% שחקן  .5

 

 לאחזקת בהוצאות הישירות שכר נשאה העמותה להוצאות הוסף בנ   

זו נהבש ניםחקהש צאות עבורההו כל, ₪ 310,222בסך של השחקנים   

   ₪ 830,822בסך של  מוהסתכ  

 

 ם אליהם התייחסה יי בשלוש השנכ ,ים לעיל עולהמהנתונים המפורט   

 2018 בשנת ₪ 997,805-גתי מוצאות השכר באופן הדרת קטנו ההביקור   

 לאפשר  ות שנועדובאשר להוצאות הישיר .2020בשנת  ₪ 520,600-ל   

 ו קבועות.מהותי והם נותרנוי קנים, לא נמצא שיהשח ת פעילותא   
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 חובות העמותה .3

 גובה החובקטן  ,2019שנת  בסוף ₪ 409,677עמותה בסך של הבות חו והסתכמ 2018וף שנת בס 

בחובות ובסוף אותה שנה כה מגמת הקיטון משנ 2020 שנת לךבמה ₪ 366,959 סך שלל 

 . ₪ 339,068  של סךבהחוב  הסתכם 

 

 : 2020 – 2018תה בשנים העמו ן פירוט חובותלהל 

 2018שנת  סוף 

  ₪  180,000 -  חובות לבנקים 

  ₪    72,202 -  קיםפובות לסח 

  ₪  137,475 -ות       למוסדוחובות שכר  

  ₪   0000,2 -   אההלוו 

  ₪ 409,677   כ חובותסה" 

  

 9201שנת  סוף 

  ₪  954200, -  חובות לבנקים 

  ₪    44,211 -  ספקיםות לחוב 

  ₪  ,947121 -   למוסדות    וחובות שכר  

  ₪ 366,959   סה"כ חובות 

 

 2020נת ש סוף 

  ₪  142,200 -  חובות לבנקים 

  ₪    17,119 -  חובות לספקים 

  ₪   89,750 - למוסדות וכר ש חובות 

  ₪   32,057 - ארוכת טווח הלוואה 

  ₪ 339,068   ת"כ חובוסה 
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נותרה  אליהן התייחסה הבדיקה,ם בשני נת תקציבשעלים כי בסוף כל הבדיקה מממצאי  

 פרשות בגינם למוסדות., לספקים וכן שכר לעובדים והלבנקיםכספים  תייבח העמותה 

 

 30% היה בשיעור שלהגירעון ביחס לתקציב ההכנסות  2018-2020ים בשנ כיחה כת נוהביקור 

ותיה ולנסות יחס להכנסהוצאותיה ב תדיר  י על העמותה לבחוןרה כקורת סבוהבי ,בממוצע 

נוהל ת במרבית תקציב העמותה לפעול עפ"י "המשתתפ ייהירעל הע .עצמיותהכנסות  ולייצר  

על הרשות לדרוש  ,והשימוש בה ההתמיכאים למתן התנ ויא על מילקוח מלפיולקיים תמיכות"  

ת ודבמוסקדונות ית פעל יתרעודכנים נתונים מ לליםהכותיים תקופ דו"חות מהעמותהמדי שנה  

 ביצוע.ות ו"חן דוכמאושר ומת תקציב והכנסות לעהוצאות  ,כספיים 

מיצירת  מנעיותקציביות תיה התיכולולתתנהל בהתאם  ותהמשהעעל כך להקפיד  העירייהעל  

   בתקציבה.גירעון  
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 סיכום .4

משקפים גירעון   2020-ו 2019, 2018ים ית המבוקרים בשנספת הכהפעילודו"חות עמותה וה מאזני

 .וצהבהקת הכנסובממוצע מ 30%תקציבי המהווה 

, הושבילתה לעיר וגאוויגת העל מהווה הישג ומקור וע כי, השתתפותה של הקבוצה בללהווי יד

שרות ול המאפטות ניה, חשיבה ושימצריכה הקצאת משאבים הגבוהותחזקתה ברמות אולם ה

 .תימקצוענ בוצהק חזקתה

חסית י ךנמו נהלת העמותה מצליחה מזה שנים לעמוד במשימה ובתקציבה ,ביקורת נוכחה כיה

 לם חוסן.לא לעו ,לםאו שגים,ילה ביאצליחה להמ

הכספית ומצאה כי התבססותה על  תנהלותהדגש על ה בשיםה תמוות העפעילהביקורת סקרה את 

לראיה   ,המשךיה בעל התקש , ות הכנסה נוספיםורת מקא יצירלל כבי,ומרכז מ ת העירייהתמיכ

   ות.אבהוצצמצום הת בסגירת הגירעון למרו קשיי העמותה

שכר  וכן ם ם, לספקיבנקיותרה העמותה חייבת כספים לכי בסוף כל שנת תקציב נ מצאה,יקה הבד

ות שתי שנפני על מתפרשת זאת למרות שעונת פעילות )הפרשות בגינם למוסדות דים ולעוב

 .יב(קצת

 שהעמותה על כךלהקפיד העירייה יבת ומח  ,ותההכנס יבה מהווה את עיקר תקצכמי שתמיכת

התנאים  ילויעל מלקיים פיקוח  העירייה על. יב מאוזן ובכפוף לנוהל תמיכותתוך תקצמ לעתפ

 פשרו להים שיאילדרוש מדי שנה מהעמותה דו"חות כספיים תקופתו ימוש בהתמיכה והשתן הלמ

 ירעון.ע ממנה יצירת גלמנוו תתנהלותה הכספיה אחר לעקוב

 

 

                                                                            *      *  * 
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 ת מוצקיןיגנים קרי מכבי נווהותת עמתגובת  :הנדון
 580466092ח"פ 

 יןת מוצקיייד קרמועדון כדור      
   
  
קבוצת טיפוח הינן מטרות העמותה  ורתדו"ח הביקפי שרשום בית אבקש לציין כשרא 

 ירה בענף( כיגת על )הבבל תהקבוצה היחידה באזור הצפון המשחקמוצקין,  יתירהכדוריד מכבי ק
 . שנה 17-זה כמ
  

ספיים הכ"ות חועפ"י הדו 2020;  2019;  2018לשנים  מתייחסתההבדיקה י תוצאות עפ"
 בממוצע מהכנסות הקבוצה.  30%ור של לתקציב ההכנסות בשיעביחס העומד עון רצא גנמ אכן 

 
 וצה הבוגרת סיימהבהקהעליון של הליגה,  יתבל הית מוצקין הגיעיי קראלו מכבבשנים 

 לאחר ף העליוןובפליא הישג מרשים  – בליגת העל  6-הום  במק 2018/19ים המשחקעונת  את
 נוער ה תקבוצל. באליפות וזכתה בגדו תמודדה על זכייההוד שועל אשדטית הפפיינליסל דפסה

נה סיימה את העו הקבוצה ,תה הבוגרשתלבים בקבוצמה, םצעירים שחקנישחקני בית ו 11 כוללת
   .ת העלונשארה בליג 11-במקום ה
 

יד ל הכדורחודי שיקט ירוילהשתתף בפנבחרו   ,ת מוצקיןימקרי קניםשח 4ן כי לצייי ראו
הישג מרשים  זהוגרמניה, לכך  לצורךשיצאה למשלחת  הצטרפוהם ו דף עונף מעבראלי היש

 . בענף הכדורידבאזור הצפון תהילה ל הזוכה הושביה לעיר ולתוואגומקור 
 

 נו לסטות הגורם ללי מיציב מינם תקע העמותה תתמודדמ שנה 17שמזה אבקש לציין 
נו נאלצים שאותם אנח–קנים חש  לש קשות פציעותמ תוצאהכבלתי צפויות   מהתקציב בנסיבות

הבאת  ,יון עבודהשרית הוצא, שחרורים ותמרובות כגון טיסבהוצאות בר שכרוך ד  ,לשחרר
  .חייהמאות הוצתם כרוכה בהשכרת דירה, שהחזקמחליפים שחקנים זרים 

 ך שניםדכן במשתוך תקציב שלא עומים שעפויים וההוצאות הכרוכות בכך נצתי לם הבנויישיה
 קציב.ניכר בחריגות בת הדבררבות ו
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ותה עושה ,  העמרעון שנוצריגל ות סיבהאת המפורטות לעיל  מהוות  דות ובכל הע

ו בפני הוצגש הכספיים תדו"חובכפי שניתן לראות  ,מותתרוו םמאמצים רבים לגיוס ספונסרי
 ם ולאבוהיג םבסטנדרטיד שיעמו יכד על מנת להמשיך לתחזק ולטפח את המועדוןאת ז, יקורתבה

  .ענף הכדורידלהוביל בצמרת פך ההיאלא  ,הליגהבתחתית ך רלהשתיאלץ 
  

כולנו  ,ם ומתנדביםפעילי ,"ר העמותה יו נוכירי העמותה כולל אשכל חב ,ברצוני לציין
לילות ת מלאכתם חברי ההנהלה עושים א. כלשהיתמורה  ספית וללאות כעלללא נו תדעושים עבו

לעתים קרובות  כי ייןעלי לצ .פסנאות, כביסהדות תחזוקה, אלעבו מיםתרנור המועדון עבו מיםכי
 םמפעל חיי שמהווה עבורי מועדוןן למעים באהבה וגאווה כדורו י עושה כביסות, מסדר מדיםאנ
 . לכולם יקויח ודל מ שתממשג עיר הצייומ –

 
דון המועשם בבמעמד זה ליך אה פונהנני  ,היקראדוני הנכבד ראש העיר מר חיים צורי  

כדוריד ומבקש התערבותך  ועזרתך בצמצום פער השחקנים של ענף הוועי צוות המקצהכל ו
רנו יבע קטן מענף הכדורסל  50%-ב שהינוכדוריד ענף הר, תוך כדי הגדלת תקציב ן שנוצהגרעו

 השחקני הבית והישגים(.  כמות ) מעהמשתל כ לע
 

ות ינמצותוח ופי צמיחהשך מלהמטרה שם לעצמו  רידהכדו מועדון 
הספורט, ת דגש על חינוך דורות חדשים לאהבת , תוך שימכדורידהענף בם הספורטאי

צמיחה בלתי פוסקת של למען פריחה ו םהישגיכן הבאת רבות בקהילה ומעוות הגינו
  דהימה!!!מעירנו ה

  
 
 
 
 
 

 

 בכבוד  רב,              
 

 ן י מוצקיבוביץ, יו"ר מכביפיני לי      
 
 

 -, קרית מוצקין3648ד. וח מכתבים: ת.למשל תובתכ0226134
Sportll2@netvision.net.il mail:-e 

  052-2793456נייד:  
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 הערות ראש העיר לממצאי הביקורת בנושא:
 עמותת הכדוריד מכבי נווה גנים קריית מוצקין

 

 

 למצויינות ובשאיפה לשחק בליגות גבוהות. טרספוות העודדת את קבוצהעירייה מ .1

 

 ייה הגדילה את התמיכה  בעמותה ואף העבירה תמיכה ל"עמותה לקידום הספורט העיר .2

 באולמות.בגין פעילות קבוצות הכדוריד  קריית מוצקין" 

 

  ת דיווח מפורטשולחת מדי שנה לעמותה דרישה להעבר ,המפקחת על כספי התמיכה בעירייה .3

 ימה בדבר השימוש הנעשה בכספי התמיכה.תתום ע"י מורשי החח 

 

 העירייה יחד עם "העמותה לקידום הספורט" בודקת את האפשרות להעביר את עמותת  .4

 ד לניהול העמותה לקידום הספורט.יהכדור 
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       צאי פול בממקב אחר טיעמ
 עירייה המבקר  "חדו    

  2020לשנת  32מס'      
 

 33רת מס' ויקדו"ח ב                       

                                             3/2022 
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 העירייה  מבקר דו"ח טיפול בממצאיקב אחר מע
 2020נת לש 23מס' 

 

 בואמ

 

  .25/3/2021 יוםש לראש העיר בוגה 32רייה מס' ימבקר העדו"ח  .1

 ביקורת, כחוק. דה לענייני לחברי הווע וו נמסרהעתקים ממנ

 

 .27.10.2021נייני ביקורת ביום הדו"ח נדון בוועדה לע .2     

 

 .15.12.2021 יוםו"ח בדאת המועצת העיר דנה ואישרה           .3

 

 :להלן כמפורט ,וצגויקב מעביקורת ה יאממצ .4

 

 ת.ממצאי הביקור ריכוז א. 

 

 הביקורת. צותלהמ .ב 

 

 רת.יה לממצאי הביקוסות העיריהתייח ג. 
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 עמותת המתנ"ס

קנון האחיד המסדיר את ס ועמידתו בדרישות החוק ובדרישות התפעילות המתנ"בחנה את  הבדיקה

שרויות תק"חות כספיים, הדו בדיקת תללוכה פהקימ יקורתבבבר מדו ,גומלין עם העירייהיחסי  ה

  י העסקה של העובדים.דיקת חוזקים ובספעם 

 

 רטלי.חי פארק וספו :רווחדגש על שני מרכזי נחמני בעבודת הביקורת נעשתה בליווי משרד רו"ח ניר 

 ת.ס להערות הביקורת המתנ"יוים התייחסובאד הממצאים מוו"ח הבדיקה לצבד

ה או עמותידי רווח לת מרכזי הילויר את פעלהעבנכון יהיה אם ה וגייה ה הסתלהבדיקה ע במהלך

את פעילות שיש להפעיל  ספק ןהתשובה הייתה ברורה וכי אי הנתונים כלכלית, נוכח החברידי ל

 מ.י מע"מרכזי הרווח כמלכ"ר לצורכ

 

עילות ות ילטע לקבל החתדמרכז רווח אחד, ב הה למסקנה כי הנהלה שעיסוקה יהיהביקורת הגיע

 .קצועיות יותר לטובת הציבורומ

 

 הביקורת ה לממצאיהעירייסות התייח

מהגופים פרטה של חלק חל עוד במהלכה, העירייה החלה בהליך ההמלצות הביקורת ה יישום

 עמותות נפרדות.והלו כם ינההעסקיים בכפוף להחלטה ש

ייה והמתנ"ס את העיר תהווילהתהליך ו עתנתבה הסייעיים" הביקורת בבחינת "נאה דורש נאה מק

 וני.רגאה בתהליך השינוי

 תועמות ובכלל זה הקמת כניתותהפר ישיבות מקצועיות, נקבעו יעדים לעיקרי קיימו מסתהכה  עד

 רעוןיסגירת ג וכן לעמותות כניות עסקיותות ,ים העסקיים, תכנית התייעלות למתנ"סלגופ

   ה.תריואחאחר הוצאת הגופים מ"ס לה עם עמותת המתננות העירייוהתחשב
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 ביקורתיתסקירה  – Iה סגר הקורונבתקופת משבר העירייה  תפקוד

  המקומי. לטוןמהווה אתגר משמעותי הן לשלטון המרכזי והן לש ,אירוע חירום בריאותי בינלאומי

ניתן  שכן בכל זמן אחר, לא ,ה הזדמנות נדירה לבחון את תפקוד הארגון בזמן אמתנתני תלביקור

הגיב עליהן בזמן ות שיש לומגבל , התאמותוייםוצים שינחב כל כך של אילר ולכלבחשבון מלקחת 

 .אמת

 

הבדיקה התמקדה ביעילות השירותים שניתנו לתושבים בעת החירום, נבדקו תחומי הפרסום 

ציבור נבחן תיאום הרשות מול גורמי החירום, כמו פיקוד העורף, משטרה, כיבוי אש, ל והמידע

סקרה פעילות מיוחד. נך חינועם תלמידים וידה מרחוק, קשר ינוך, למהחף אגפעילות  , נבחנהמד"א

כמו אספקת מזון, סיוע לנזקקים וליווי תושבים  תחברתיים ובתוך כך, פעולו האגף לשירותים

, חלוקת מזון, קניות וסיוע לקשישים. המתנדביםת נבחנו פעולו סייה קשישה,במצוקה ואוכלו

נושא נבחן  יסוס והדברה,שמירה על תנאי תברואה, ר ,אהרונושאים כמו תב נסקרובנוסף, 

וכן נושא אבטחת מידע, איתור מקרי  ,שיטור וצבא פעולה עם גורמי ףוטחון, הערכות ושיתהבי

 .הונאות ונטרול איומים חיצוניים

 

 מוכנותה קורת התרשמה כי התנהלות העירייה תחת המגבלות והתנאים המיוחדים לימדה עלהבי

 שבר והשלכותיו.המ למוכותה לוהיער

 

 :הביקורתממצאי ות העירייה להתייחס

אירוע. הביקורת בחנה את תיאום הבדיקה התמקדה בשירותי החירום שניתנו לתושבים בעת ה

הרשות מול גורמי החירום, נמצא כי העירייה פעלה כנדרש באופן מקצועי וכי הוכחה מוכנותה 

      והיערכותה בעת משבר.
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 מוחשבמ עדמיאבטחת 

חשופות מערכות  םם להתמודדת מול האיומים והסיכוניעירייה מכי הק זה, מעלים בפרצאי הביקורת ממ

ות ת הפרטיחוק הגנ םרת הטיפול באבטחת המידע ויישוסדים שונים להבאמצע ונוקטתבכל החזיתות ע מידה

 טיו.כל היבעל 

כמו  ,ידעמום פגיעה במערכות הלמינימהקטין עד ות לורולות האמעספר פמ וקטננ ,צעדי ההסדרה במסגרת

המרכז מידע  נה אבטחתברה לאוטומציה, מינוי ממונולוגית ענן בגיבוי חברת בזק והחטכלרתים שרת העב

רוסופט, הכנת מייקרת יבוי של חבטחה וגתחת אב טיפול בנושא האבטחה והעברת תיבות המיילה את כל

למחשבים ת יסמאות כניסה אישיוס דרת, הגבתחוםמחה מתת משרד העובאמצ עחת מידל אבטוהנ

  windows-7סוג ס מתקדמת, החלפת מחשבים מכת אנטי וירורפה קצובה, התקנת מעמדי תקו לפותהמתח

יות ת הנחהפצ שה,עם קוד גי המוגן ומאובטח, העברת חדר השרתים למבנה חדש מצולם -windows 10 -ל

 א.בנושת תן הדרכומ ם וכןילעובד טיחותב וכללי

 ייההעירלגביהן מחוייבת  בדיקה פרצותזה של ה בשלביים המהווים קומור, נמצאו מספר ליכל האלמרות 

 .ולטפל בהקדם הדעתלתת את 

 

    :הביקורתלהלן תמצית הערות 

קה את פסיוסופט המייקר תהם חברלגבי  windows-7מחשבים מסוג 70ם ירייה פועליבע 

 ר חשופים לווירוסים.ם ויותוחיטב ותחוהם פ חהאבטה ני תמיכה ועדכוה 

 חשוף לפגיעות.הת מחזיקה ברשותה מאגר מידע שות ברשוגיהריחידות הסמך חת מא 

יגות שמבצעים גורמים בלתי חרהות פעולות מנת לזימוש על צע ניטור יזום של יומן השלא מתב 

 ה.פעולות אל לביצועסיונות מורשים או ני 

עשו מבחני נ א, לכמו כןערכות המחשוב ה של מטחבאה תון פגיעפיולאם עשה סקר סיכונילא נ 

 בניסיון לדמות ניסיונות פריצה. למערכות דירהח 

 ת.רם הופנם בקרב עובדי הרשונושא אבטחת המידע ט 

 תום על מסמך המחייב שמירה על סודיות.לחטרם חויבו  הרשות עובדי 

 סיסמא.ים בנוגמאובטח, אינם ממייל ל המסונכרניםפונים ק מהטללח 
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 :צות הביקורתהלן המלל

  חשבים המכל  פעול להחלפתל על העירייה ( הישניםwindows-7  )מחשבים מסוג ל 

       10windows- חה.המתעדכנים בעדכוני אבט 

 גיעה.על המידע ביחידת הסמך החשופה כעת לפ גןל לאלתר ולהש לפעוי 

 השימושמני  של יור יזום ניטום גות מיהקי יותהלוג ותע בנוסף להגנידע לבצחת המנהל אבטעל מ    

 מחשבים.ב    

 חדירה וייזום מבחני המידע ברשות להיערך לביצוע סקרי אבטחת מידע ה לאבטחתממונל הע 

 ערכות המידע והתקשורת.למ             

 רכות המידע מע תאם לסכן עלוליה מם של גורמיםים לקיורשות יהיו ערובדי היח כי עעל מנת להבט

כה וימי עיון עורי הדרם שילדאוג להעבירל הרשות ות לאבטחת מידע, עת הננקטעולוהפולחשיבות  

 שא.ייעודיים בנו 

  עירייה על העובדים לחתום על מסמך ב ערכות המידעירה למיכון לחדעל מנת להקטין את הס

 ידע בעל פה.מ תסירמסודיות כולל רה על ייב שמיהמח 

  הגן על מנת לם בסיסמא וזאת על יבייוות מחלהי טחלמייל מאובונכרנים המס םהטלפוניל כל ע

 ם.שבה ישותע הרהמיד 

 

 בדיקההתייחסות העירייה לממצאי ה

 ורט להלן:כמפ ירייה במספר פעולות,, נקטה העבעקבות הערות הביקורת

 ב המחשבים הישנים הוחלפו במחשבים חדישים.רו -

 דע.א אבטחת מיבימי עיון בנושעובדי השפ"ח והרווחה השתתפו  -

 ר אבטחת מידע בשפ"ח.וכן סקה -

 עת ניטור לגבי איתור פרצות במערכת המידע כולל זיהוי פעולות חריגות.עת מעת למבצ ת "אופק חדש"חבר -

  או מחשב נייד, כל  USBאבטחת מידע לכל חיבור ההנחיות בנושא רכז אבטחת מידע מרענן מעת לעת את  -

 הרכש ותחת פיקוחו.אש של ר מרישוההנחיות באחיבור אמור להיעשות עפ"י    

 למערכות המידע והתקשורת. ור פרצותלאיתבדיקות פתע  נעשות -

 ת.נושא אבטחת מידע מוטמע בקרב העובדים, הנחיות ואזהרות לעובדים יוצאות כל הע -

 התראות ממערך הסייבר מתקבלות כל העת, העירייה נערכת בהתאם. -

 דשים.ספר חוכל מות עדכן סיסמאעובדי העירייה מונחים ל -
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 ל מלאי ומצאירישום וניהו        

 אה ליקויים ופגמים תפקודיים בניהול ורישום פריטי מצאי שברשות העירייה.יקורת מצהב 

 מעלים התנהלות בלתי תקינה החורגת מהוראות תקנות הרכש.ממצאי הבדיקה  

 עת יכולתהן ונפגופן תקישברשותה באמהעירייה האפשרות לנהל את המצאי במצב  הקיים נבצרת  

 . חסכוניויל לפעול באופן יע 

 אינו משקף את המצאי הקיים בפועל  ,קורת המצאי הרשום בפנקס הטובין של העירייהערכת הבילה 

 השברשותאותה עת לרשום ולנהל את המצאי בעל העירייה לפעול לביצוע ספירת מצאי באופן מיידי ו 

 ש.עפ"י הוראות תקנות הרכ 

  

 :ביקורתהערות התמצית  להלן 

 

 שום אינוונטר", אשר בעבר נעשה בו שימוש"נוהל ריתה  מחזיקה ברשו מחלקת הרכש אינה  

 כר כיום למנהל המחלקה.ואינו מו 

 

 ,בתפקיד רשם מצאי מאז פרישתו 60%בעבר הועסק במחלקת הרכש עובד בהיקף משרה של        

 מקומו.ממלאת את  לא אוישה המשרה ועובדת המחלקה     

  

 של החברה לאוטומציה אשר לא ול מצאי לניהטית ממוחשבת בעירייה קיימת מערכת לוגיס      

 נעשה בה שימוש.     

 

 נית כאשר פרטי מצאי מוקלדים למחשב.ידניהול ורישום המצאי נעשה עדיין בשיטה   

 

 לוט עלת לבקר ולשפנקס המצאי מנוהל באופן מסורבל בשיטה ידנית המפחיתה מהיכול      

 ועות הפריטים ועדכונם.תנ     

 

 ( לא עודכן פנקס המצאי, כמויות המצאי הקיים אינן 2020אר דיקה ינוד הבמש שנים )מועח  

 משקפות את הרשום בפנקס המצאי.      

  

 שנים, לא סומנו פרטי מצאי ביחידות העירייה.  5במשך       

 

 ספירה מדי שנה. מחייבותהתקנות מצאי כאשר שנים לא נערכה בעירייה ספירת  5      
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 עת אפשרות לבדיקת ההפרשים בין ממצאי ספירת המצאי בפועלמצאי מונרת אי ביצוע ספי      

 ליתרות הרשומות בפנקס הטובין, כמתחייב מהתקנות .                            

 

 טוביןהעברת  נמצאו טפסינמצא תיעוד להעברת פרטי מצאי בין היחידות השונות, לא לא  

 ת של פריטים.לא נרשמו בפנקס המצאי העברוו

 

 לא דנה שנים בגריעתם של פריטים מרשימת המצאי שאינם שמישים.עדת רכש ו 

 

 הרכש אינה מטפלת בהתאם להוראות תקנות הרכש בפרטי מצאי שאינם שמישים.מחלקת  

 

   להלן המלצות הביקורת: 

 וונטרעל העירייה לקבוע נוהל אינ עבודה, תהליכי גע בביצוע אי קיומו של נוהל אינוונטר פו 

 תהליכים רישומם ותיעודם. רט ביצועהמפעדכני 

 

  פעילות העירייה וגידול בהיקף הרכישות מחייבים פתרון מיידי.  מומלץ לשקול התרחבות 

 העסקת רשם מצאי ככוח עזר נוסף.

 

  ר הפעלתאו לאפשלאוטומציה על העירייה להשמיש את המערכת הלוגיסטית של החברה 

 ות מערך עיבוד נתונים אוטומטי אי באמצעהמצנהל את פנקס מערכת ידידותית אחרת אשר ת

 ל רישומים מול מערכת הנהלת חשבונות ודיווח על יתרות כספיות. תכנון ועיבוד הכול

 הנתונים יהיו בהתאם לתקנות ויאפשרו בדיקה ובקרת נתונים.

 

 ונים אוטומטית כמפורט לעיל.יבוד נתמערכת עו באמצעות ניהול ורישום המצאי יעש 

 

 אדם במחלקת הרכש  שנים, מגבלת כוח 5צאי וסימונם במשך ת פרטי מפיראי ביצוע ס 

 וגידול ניכר ברכישת פריטי מצאי בשנים האחרונות, מחייבים פתרון מיידי. מומלץ לשקול 

 ם.ממוחשביפרטי מצאי שכירת  שירותי מיקור חוץ לביצוע ספירה עדכנית וסימון 

 

  שאלת פרטי מצאי או העברתםלתעד הך ך כובתולתקנות  31י סעיף העירייה לפעול עפ"על 

 אחת ליחידת רישום אחרת בטופס המיועד לכך ובתוך כך לעדכן את פנקס המצאי. מיחידת רישום

 

  גריטאגריעת פריטי מצאי תיעשה באישור ועדת רכש בישיבתה כוועדת גריטא. יש לקבוע נוהל 

 יו. ול על פולפע
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 :קורתתייחסות העירייה לממצאי הביה

 מפורט להלן:כון הליקויים, עלה לתיקה פהעיריי

 הוכן נוהל אינוונטר. -

 משרה לטיפול באינוונטר. 50%-מחלקת הרכש תוגברה בעובדת ב -

 אפשרות מול חברת מטרופולינט להכנסת תוכנת ניהול אינוונטר.נבחנת ה -

 י.אצמת ניידות פרטי והל ומתעדרכש והנתקנות הועלת עפ"י מחלקת הרכש פ -

 ישים.י שמתצאי בלמבשנה לאישור גריטת פרטי קיים שתי ישיבות הונחתה לכש ועדת הר -
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 הספרייה העירונית 

 ביקורת התרשמהל ההגדרה "ספרייה מודרנית" ההבדיקה מצאה כי הספרייה העירונית עונה ע 

 לייםם הדיגיטושידת בקצב החידויים מגיבה להתרחשויות וצועם שינתמודדת עי הספרייה מכ 

 והטכנולוגיים. 

 נים.בדיקת פעילויות הספרייה העלתה את תקינות השירות הניתן למינויים בתחומים השו 

  

ת כי רמנקבע  ר בסופוסקאשר הכין עניין נגישות ל גורם מקצועיבמהלך הבדיקה גייסה הביקורת  

או מס' ליקויים נמצ זאת,עם אחזקה טובה. שים עם מוגבלות טובה ורמת השל הספרייה לאנ ההתאמה 

 העירייה והמתנ"ס צריכים לתת את הדעת ולתקן. לגביהם 

 

 התייחסות העירייה לממצאי הביקורת 

 ףבכפו והעירייה והם יתוקנו שות נמצאים בטיפול עמותת המתנ"סבסקר הנגיהליקויים שנתגלו  

 בורמבני הציל בתה לטיפוצהוקשהתקציבית המשפטים ובמסגרת נים שקבע משרד ללוחות הזמ 

  בעיר. 
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 וארהוצאות העירייה בגין שירותי ד 

 רות בין העירייה לחברת הדואר.ליקויים בניהול פרטי הדואר ובהתקש הבדיקה מצאה 

 

 :תמצית הערות הביקורת 

 ה.המגדיר תעריפים ודרכי פעול ואר, נעשתה ללא הסכם כתובת הדרהתקשרות העירייה עם חב 

 ת, לא נלקחו הצעות מחיר מחברות מתחרות במטרה להוזיל עלויות.ת הביקורריכעד מועד ע 

 אפשרות לקיים ום, ללא תיעוד ללא אפיון וללא הליך איסוף, מיון ושליחת דברי דואר, נעשה ללא ריש

 בקרה נאותה על התהליך.

 דברי הדואר.על לה עבור העובדת האחראית ה המסדירים דרכי פעועבוד נוהלי לא נקבעו 

 

 :קורתלצות הביהמ

 ת עם חברה חיצונית בהסכם כתוב.וריש לעגן כל התקש ▪

 יר. שיתוף חברות נוספות, אמור להקטיןבמהלך הבדיקה ביקש מנהל הרכש ממספר חברות הצעות מח ▪

 פים נמוכים ככל שניתן.תערי רבאופן מובהק את ההוצאות ולאפשר כל העת לשמ

ה, יסייע בהבנת תמונת ההוצאות, וכן באיתור ון ושליחמי ר בעת איסוף,שום תיעוד ואפיון דברי הדוארי ▪

 התהליך.ים בקרה נאותה על מכתבים, באיתור כפילויות ובאפשרות לקי ריזים בשליחתפמוקדים המ

יך לי עבודה ברורים החל מתהלעת כליעל הרשות לקבוע נוהל שיבטא דרכי עבודה, סדר וארגון וקב ▪

 יחתם.עודם ושלית ונם, אפיונם,הדואר דרך מיאיסוף פרטי 

 

 : צאי הביקורתהתייחסות העירייה לממ

 ת הדיוור, כמפורט להלן:בעקבות הערות הביקורת נקטה העירייה במספר פעולות להוזלת עלויו

 ב + מעטפה + משלוח.ק מכתי, תפבודדבכוונת העירייה להתקשר עם חברה אשר בעלות בול  -

 .24 בשירותי דוארתמש שר על עובדי העירייה להנאס -

 ו עלויות דואר רשום וחבילות.הוזל -

 רות לקיים בקרה תיעוד וללא אפש ללאהליך איסוף, מיון ושליחת דברי דואר נעשה ללא רישום,  -

   .נאותה על התהליך   

 הדואר.דברי נקבעו נוהלי עבודה לעובדת האחראית על  טרם -
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 ותים ותקנחוק
 32"ח ביקורת מס' דו
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 תוידת העירוות מפקבואמ     
 
 
 רת יקואו ממצא ב תורדו"ח ביק בדבר פרסום             
 
 
 ירייה.מבקר הע שלצאי ביקורת כיל ממה מסמך זמ

 ר העירייה אוקעם מבמט שותר ללא נטילת עצת העירלמוהמועד שנקבע להגשתו  לפני  חלקי, א אומלם פרסו

 דת העיריות.( לפקוו))ג(  170סעיף  פי ר  על א ס ו –באישור ועדת הביקורת  –ראש העיר 

 

 ו תכנו,ממנו אלק או ח ף זהסעיב  ן האמוריםמ "חסם אדם דו"לא יפר 

 

 סם ממצא ביקורת  רולא יפועצה, ו למשתהגועד שנקבע לשחלף המ נילפ

 

 יה רשאי, או ראש העירי ירייההע בקרמ יה, ואולםיבקר העירל מש

 

 "כאמור.באישור הוועדה, להתיר פרסום, 

 

 דת העיריות:' לפקוא 334עיף סעל פי 

 

 בכך את ומפר  ת, ביקורמצא ו מו או או תוכנקלח דו"ח, או "המפרסם 

 

 ו פי הסעיף האמור, דינ לו על שניתן היתרב אי( )ו( או תנ)ג 170ף עיהס

 

 נה."שמאסר  –
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 בודת מבקר העירייהוקי לעחההבסיס  
 
 
 יותירקודת העפ

 רקמינוי מב

 

 מלאה; משרהב ה מבקרלעיריי יה, תמנהברחלטה ברוב חצה, בהמועה )ב( "  167

 אלה: כל מו בויקיכן ית אלא אם קר עירייה,בנה ולא יכהן אדם כמולא ימ (ג)

 ד;הוא יחי (1)

 הוא תושב ישראל; (2)

 ;ןמה קלוש עשיהוא לא הורשע בעבירה  (3)

 להכמוסד להש או אלהה בישרי מאת מוסד להשכלה גבור אקדמאוהוא בעל ת (4)

א או שהוראל ישבוהה בהשכלה גה מוסד לז ר בו לעניין, שהכיארץחוץ לגבוהה ב

 דין או רואה חשבון; עורך

 ביקורת;דת בעבו םייך שנתשיון במסהוא רכש ני (5)

ל ש וף דומה אחרגה או בעילפ ינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלההוא א (6)

 מקומית".הות רשחירות לת מועמדים שהתמודדה בברשימ

נים שו עשר כן עבראם  לאייה, אבקר עיריכהן כמ לאלא ימונה ו מועצה חבריהן כמי שכ (1)ג

 ר מועצה.במתום כהונתו כח

 ייה, לא יכהן כמבקר אותה עירייה, למשך כלת למועצת העירירוד בבחמועהיה משמי  (2ג)

 ה היה מועמד.צה אליעוה של אותה מתת כהונקופת

אשר לא ם ינויו של אדלאשר מוז ל המחהממונה עי א)ג(, רש ןקט יףראות סעעל אף הו (ד)

 ,יההעירי כמבקר ,יף קטן )ג(ע( לס5)-( ו4סקאות )פויים בים המנהתנאן אחד מ תמלא בונ

בחוק  מעומששך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כרכש ניסיון במוא אם ה

 .    1992-בת תשנ"ימביקורת הפניה

                                                                                 

 . 197עמ'  8 סח חדש,אל נוישר נתמדייני ד

  .168'  עמ 634 וקים תשל"אחספר ה

 .8עמ'  914ם תשל"ט, חוקיפר הס
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 מועצה שלא מינתה מבקר

 
   מבקר, כי תמונה צו ש ממנה בונה מבקר, רשאי הוא לדרינה ממאה הממונה כי המועצ ראה ()א א. 167

 וב בצו.נקתוך הזמן ה ,167ף סעימור בכא

 

 יהעירימבקר ל תנוהממונה למ ור, רשאיוך הזמן האמי הצו תה אחרמועצה לא מילאה )ב(

 ת שכרו."ולקבוע א

 י עובדי מבקרמינו

ם התאביה קר  העיריבימנה עובדים ללשכת מ עירייההר עירייה בהסכמת מבקהראש  )ה(                  170"

 (.עד )ד)א( ם ת סעיפים קטניובהורא  ורועל פי האמ בתקנותים ר הפננים שיקבע שלתק

ם, בתחומה של התושבי  רספב במר בהתחששה יקבעו בידיקטן זה ים לפי סעיף תקני

 העירייה ובגודל תקציבה השנתי.

 

ן כאם ייה, אלא ריקורת בלשכת מבקר העיעובד בכם עובד ולא יכהן אד הימונ לא ( 1)ה

 ( .4עד ) (1)ג 167 סעיף ו בו הוראותתקיימה

 

ר שלאר העירייה סכמת מבקהעירייה, בהאי ראש ( רש1ן )הקטהוראות סעיף  ףעל א (2)ה

 (.4)ג 167אי האמור בסעיף נתמלא בו התנ ם אשר לאדא ו שלמינוי

ביקורת הציבורי כמשמעו בחוק  ת בגוףרקושנים בעבודת בי 7 ךן במשכש ניסיואם ר 

 . 1992-תשנ"בת הינימהפ

 

הוראות יקבלו  לם הםואו ה,עובדי העיריי רינם כשאד בקר העירייהלשכת מדי עוב ()ו

 בד.לב קר העירייהעיות ממבמקצו

 

 ,ירייהמבקר הע ל מבקר העירייה, שלא בהסכמתו שלתו של עובד אצפסק שירווי לא ()ז

 (."1א ) 171עיף סת אלא בכפוף להוראו

 

 . רת"ביקו המבצע פעולתעובד " – רת"עובד ביקו"בסעיף זה  (ח)
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 קרפקידי המבת

 קר:ידי המבאלה תפקו     )א(     א.      170"

-הבנייה, התשכ"החוק התכנון ו ולות לפיפע רבותירייה, להעלות אם פעולבדוק    (  1) 

מידות ל טוהר העסמך לעשותם, תוך שמירה המוכדין בידי , נעשו 1965

 ן; ת והחיסכויעילוועקרונות ה

 רייה;יעובדי העפעולות  לבדוק את (2)

ם קיוחים יה מבטים בעיריהוגיהנהוראות הנוהל ן והבוח רידוק אם סדלב (3)

 החיסכון; יעילות ות הרונוידות ועקהמוהר דין, טוראות כל ה

כי החזקת כספי העירייה דר ולבדוק אם ר את הנהלת חשבונות העירייהלבק (4)

 הדעת. ות אתושה והחזקתו מניחרת רכשמיו

 

גבי כן לו בתחום העירייהת שהדתי צהלגבי המועיעשה גם ת טן )א(קפי סעיף ביקורת לה ב()

י כדי יותר יבם השנתתקצפת בייה משתתירר העגוף אש, קרן או וסד, ממפעלתאגיד, כל 

 שתתפת במינוי הנהלתם.ה מאו שהעיריישירית לגבי אותה שנת תקציב מע

 קר."וירוני מבן "גוף עללה זה ייקרא ף קטןלביקורת לפי סעי מי שעומדל 

 

אי נושאת ית, תו השנתית עבודתכנ את, יקבע המבקר )א(קטן  יףלאמור בסעבכפוף  (ג)

 יקורת.הב היקףנית ואת לופה פת בתקוהביקור

 תו של המבקר;ל פי שיקול דעע (1)

 קר עניין פלוני;לב אש העירייהעל פי דרישת ר (2)

 יקורת לאושאים לבנר הבלבד שמספרת, ועדה לענייני ביקורישת הוודעל פי  (3)

 דה.בוים לשנת עשני נושא ליעלה ע

 

 תו.צוע ביקורלביים הדרכעתו את שיקול דפי  עלהמבקר ייקבע  )ד(

 

תו, לרבות י שנה הצעת תקציב שנתי ללשכאש העירייה מדויגיש לרין ה יכר העירייבקמ ה()

 פקודה.יב לפי הצת תקן, במסגרת הכנת התקהצע

 ה,של העירייב השנתי יצם מהתקיוע באחוזשיעור קבמחת ציב לא יפת התקהיקף הצע 

ה תקציב יה ובגודליריהע ה שלם התחומהתושבי מספרב בע השר בהתחשבשיקכפי 

 י.נתהש

 

ה, כפי ריית מבקר העיבהצעת התקציב והתקן של לשכ מועצה, יידונוכספים והת הועד )ו( 

 ."ישנתהתקציב ה בהצעתבמסגרת דיוניהן  העירייה, שהגיש אותן מבקר
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 ידעסמכים ומסירת מצאת ממה

 

המועצה הדתית , עובדי העירייה, ראש חברי המועצהוסגניו, יה ריאש העיר א() ב. 170"

י נרויע כל גוף בדים שלעצה, חברים ועוובדי המועניו, חברי המועצה הדתית, גוס

שברשותם אשר  מסמך כל ו,פי דרישת רייה, עליבקר העמציאו לימ מבוקר,

 או דעכל מי רייההעי למבקר יתנורכי הביקורת ויוש לצררייה דבקר העיעת מלד

 באופן הקבוע בה.תקופה הקבועה בדרישה ובקש, בתוך ההסבר שי

 

פקידו, תע ויצלצורך בגישה,  הסמיך לכך תהיהבד שהוא ולמבקר העירייה או ע )ב( 

תונים וד ניבולכל תוכנת ע תוניםס נסישב, לכל באו ממוח לדע רגיימאגר מכל ל

 קר.מבו עירוניגוף עירייה או של  של ה תוטומטיא

 

מטעמו  רייה ועל עובדיםין, יחולו על מבקר העיוי על פי הדמידע החסבי לג )ג( 

 .דעאותו מילטפל ב ו לגבי המורשיםק או לפיוהמגבלות הקבועות בח

 

דתו בוליו, לעניין עולו עיח ה,ובד עיריישאינו ע ההעיריי ל מבקרו שעובד )ד( 

 קרובד מבוא ער שההציבו עובדגבלה החלים על ור והסכל אי האמורה,

 ירייה.הע

 

ה ברשאי להיות נוכח בכל ישי הקר העירייה ויהיביצוע תפקידו יוזמן מבלצורך  )ה( 

 .רי מבוקרונל גוף עיש  התימוועדו כל ועדהצת העירייה או של מוע

 .ובדיו"עובד מעידי -ליות נוכח אף עוא להי השאה סגורה ריבה שאינשבי  
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 המבקרו"ח ד

 

 ערך;על ממצאי הביקורת ש עירייה דו"חש לראש היגיבקר המ )א(. ג 170

שנה השנה שלאחר הפריל של אב 1-ה, לא יאוחר מאחת לשנש גהדו"ח יו  

ים יקורט את הליותיו, יפלאת פעו המבקריסכם  בדו"ח .ו"חדש הה הוגשלגבי

 נותם בעתיד;הישת ם ומניעיקויין הלקווימליץ על תי שמצא

נו לוועדה לענייני בקר העתק ממימציא המה. טן זסעיף קי דוח לפהגשת הבעת   

 יקורת;ב

לחוק ב'  21-ו א' 21סעיפים בהוראות  ועקטן זה כדי לפג ות סעיףראואין בה  

 ".3ולב[ ש]נוסח מ 1958-תשי"חינה, הדהמ רמבק

 

דה העירייה ולווע ראשל ר להגישהמבק רשאי( בסעיף קטן )א לאמור  ףוסבנ )ב( 

 ת שייראה לו או כאשרשערך בכל ע הביקורת צאיל ממדו"ח עת ביקור ענייניל

 עשות כן.ו ממנו לשדרנייני ביקורת ייועדה לעהו ראש העירייה או

 

 יה לוועדהאש העירירר יגיש המבק ת דו"חום קבלים מיודשושה חתוך של ג() 

עתק חברי המועצה ה לכלא ח וימציהדו" ו עלתייקורת את הערונייני בעל

 ו.הערותיף בצירו מהדו"ח

 

יו ותגיש רייה עלעיהקר ובהערות ראש קורת תדון בדו"ח המבלענייני בי הוועדה ()ד 

ו לה שנמסר םמיו ייםחודש עותיה תוךסיכומיה ובהצישור את אל למועצה

 )ג(. טןר בסעיף קייה כאמורראש העיערות ה

 , תדוןהאמורהופה ו"ח עד תום התקהד עלערותיו את ה רייהעילא הגיש ראש ה  

תום חמישה  אישור את סיכומיה עדיש למועצה למבקר ותגח הבדו"וועדה ה

 לוועדה.העירייה  קרידי מב-מצאתו עלממועד הם יחודש

צורך עם ראתה  ית היא,ה רשאהצעותיומיה וכסי תה אהוועדרם תשלים בט  

כדי עירוני מבוקר, וף ג ה או שלעיריישל הה ניה נושאי משרמן לדיוזל בכך,

 .דו"חב על הגילהם להלאפשר 
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 והצעותיהוועדה את סיכומיה ה שהשהגייים מן היום תוך חודש      (  1) )ה( 

  .בדו"חוהם יוחד בן מיים המועצה דיותק               

         ות    כאמור. או ההצע יםומור הסיכבדבר איש ותחליט המבקר    

תום ועצה עד המ בריותיה לחהצעוועדה את סיכומיה הוהגישה  לא (2)

חברי ל לכייה ציא ראש העיר)ד(, או לא המ ר בסעיף קטןופה כאמוהתק

יא המבקר עותק יו, ימצוף הערותרציהמועצה העתק מהדו"ח ב

 לאלצותיו ו"ח ובהמדתדון ב עצה והמועצהרי המובל חו"ח לכמהד

 ה.ייאש העירתו לרהגש עדעה חודשים ממואוחר משבי

  

 לפני, נותוכ ממנו אואו חלק  זה סעיףאמורים בן הח מאדם דו"סם רלא יפ )ו(  

 .למועצה ולא יפרסם תוגשע להף המועד שנקבשחל  

עירייה, ראש ה וה אעיריי בקרירייה, ואולם ממבקר העקורת של יב ממצא  

 .ום כאמוררספ , להתירר הוועדהוי, באישרשא

 

ל י ששפטיועץ המו האיח שראש העירייה הניסוד ל ירייהר העבקהיה למ )ז(

, יןנשהעו סימן ב' לחוקהוראות פרק ה' עבירה לפי  ד לעשייתא צה הוהעיריי

 נה.מדילידיעת מבקר ה במישריןהעניין  תא יעביר המבקר 1977-התשל"ז

 

יה ריהכין מבקר העיציא או שהוש סמך אחראו כל מ תחוות דע"ות המבקר, דוח ג() 170

בשל ים פסוללא יהיו אך י, יך משפטהל ללא ישמשו ראיה בכ, תפקידו מילויב

 ליך משמעותי.שמש ראיה בהכך ל
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 רי עובדים בכיריםפיטו

 
 כךוחלט על אלא אם כן הר, טיפו)א( לא  167 נתמנה לפי סעיףיה שעובד העירי ()א   171"

יטורים בר הפועצה שדרי המל חבלכה הודעה כדין נחר שניתלאה מועצבישיבת ה

 .אותה ישיבהביידון 

 

 אלא באישור הוא עובדה, שפטי לעירייה שהיועץ המטר יפו לא (1) (ב) 

עה כדין לכל הוד לאחר שניתנה ה,ברוב של שני שלישים מחברי ועצההמ  

 ה.יבבאותה ישורים יידון פיטהבר המועצה שדרי חב

 

 ברוב המועצה ישור א באאלשהוא עובדה,  ההעיריי קרמבוטר לא יפ (2)

רי ן לכל חבכדידעה הו ניתנהשר לאחם מחבריה, ישל שלושה רבע

 .ידון באותה ישיבההפיטורים י המועצה שדבר

 

משפטי ץ העירייה או היועקר הטוריו של מבילפלא תתקבל במועצה החלטה  ג()

רם בעניין בצה את דועהמפני ות לשאת לזכתנה להם לא לאחר שני, אהריילעי

 רים.טוהפי

 

עיית גם על השם, ויביהמחויים נשי, ב)ג( יחולו-וים קטנים )ב( סעיפ הוראות )ד(

 .ץ המשפטי לעירייהייה או היועמבקר העיר

 

י חוק לפ בית דין למשמעתשל  רוע מסמכותוגל האמור בסעיף זה אינו בא ה()

ו של עובד יר פיטורדבב פסוק, ל1978-חל"עת(, התשקומיות )משמהמ תויוהרש

 ור".מהאוק משמעותה בחכעבירת משמעת  , בשלה דן בועיף זה שסייעיר
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 9741-ירייה(, התשל"דן וחשבון העות העיריות )דיתקנ

 

 לה:את אני מתקין תקנוות, פקודת העיריל 347בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 

 שתתאריך הג  באוגוסט חדהאחר מה, לא יאוייראש העיררייה יגיש להעי בקרמ .1

 בוןדין וחש ותולא ספים שקדמהכמתייחס לשנת הון, הין וחשבנה, דל שכב 

 ערך.מצאי הביקורת שריך על מתא 

 

 יןתוכן ד יפרטו, את פעולותיו בשטח הביקורת מבקרין וחשבון יסכם הבד .2

  וחשבון  .בו את הליקויים 

 

  המלצות  הליקוייםן קולתי המלצותיו אתוחשבון  ר יביא בדיןמבקה .3

 ד.בעתי עתםימנול 

 

 מת מעקברשי קורתהביצאי ון של ממתיקי ההמעקב אחר תוחשבון יפרט אהדין  .4

 קורת של מבקר המדינההבי קודמים ושל ממצאים וחשבונות בדיני 

 אם ייןצא יוהורייה, יהעיותיו של מבקר סמכושהם בתחום  םאיבנוש 

 יעו תוקן.צבשעליו ה הליקוי 

 

 חילהת  מןחר פרסוים לאלוששה יוםקנות אלה בלתן של תחית .5

 

 השם מבקר העירייה(,וחשבון  דיןות )ות העיריתקנא "ת אלה ייקרולתקנ .6

 ".1974-דהתשל" 

 (.1974במרס  11תשל"ד )דר הי"ז בא 

 

 

 בורגיוסף                                                           

  הפניםשר                                                           

 

 

 

 

  959(, עמ' 4/4/1974התשל"ד ) 3157ק"ת  .1

  – 2002-ס"ב( התש80ק )מס' קן בחות תו

     באפריל בכל שנה" אחד יאוחר מהטא 60"ל


