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כללי –פרק א'   

 

 מבוא .1

בדומה לרשויות )להלן: "המועצה"(  יעקב-מקומית בארהמועצה ה

. חוזר ביישובנת תמיכות לגופים שונים שפועלים מקומיות אחרות נות

ידי הרשויות -נוהל תמיכות במוסדות ציבור  על" -  4/20061מנכ"ל 

מתן התמיכות,  נושא מסדיר את)להלן: "חוזר המנכ"ל"(   - "המקומיות

במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים 

י של הרשות בנושאי חינוך, תרבות, הפועלים, ככלל, בתחומה המוניציפל

דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט וכיוצא באלה וזאת כאשר 

ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה  הפעילות המתבצעת על

 וסמכויותיה של הרשות המקומית, בהתאם לדיני השלטון המקומי.

 :מגדיר מהן תמיכות כדלקמן חוזר המנכ"ל

ן טובת הנאה בין ישירה ובין עקיפה, לרבות מענק, מת –"תמיכה"  .א

הלוואה, ערבות או סיוע כספי אחר ולמעט קניית שירותים או 

 2.9הקצאת מקרקעין בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין" )סעיף 

 בנוהל(.

לרבות תמיכה כספית לפעילות, לבניה ולפיתוח,  –"תמיכה ישירה"  .ב

 בנוהל(. 2.10למימוש ערבות או למתן הלוואה" )סעיף 

לרבות תמיכה מכל סוג שהוא בשווה כסף, מתן  –"תמיכה עקיפה"  .ג

ערבות, מימוש ערבות, שימוש במתקני הרשות, השתתפות בעלויות 

דיוור, פרסומים בתקשורת במימון הרשות, הקצאת כוח אדם מטעם 

הרשות או במימונה, מתן זכות שימוש במבנה או במקרקעין שאינו  

 (.בנוהל 2.11הקצאת מקרקעין )סעיף הקצאה כמשמעותה בנוהל 

                                                           
 .12.9.2006מתאריך  4/2006חוזר מנכ"ל משרד הפנים  1
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דוגמה נוספת לתמיכה עקיפה היא הספקת חשמל ומים  הערה:]

 ללא תשלום[. ,למשתמשים בנכסי המועצה

מגדיר מיהם הגורמים להם הרשות רשאית לתת  5חוזר המנכ"ל, סעיף 

 :"תמיכות

רשות מקומית רשאית לתת תמיכה רק כאשר הפעילות  5.1 .א

הציבור הנתמך היא במסגרת  תפקידיה המתבצעת על ידי מוסד 

וסמכויותיה בהתאם לדיני השלטון המקומי, ורק בגין פעילות 

 כאמור.

רשות מקומית רשאית לתת תמיכה רק למוסד ציבור הקיים  5.2 .ב

ופועל בתחומה )אף אם כתובתו הרשומה אינה בתחום הרשות(, 

ף )סעיובתנאי שניתן תמיכה רק עבור פעילות המתקיימת בתחומה." 

 ."דן בחריגים( 5.3

על פי חוזר המנכ"ל, על תהליך אישור התמיכות להסתיים עד סוף ינואר 

בתהליך אישור  מרכזיות. להלן אבני דרך בה ניתנת התמיכה באותה שנה

 התמיכות:

בשנה  1.7 עד ה –הכנת הצעה לתבחינים עם חוו"ד היועץ המשפטי  .א

 שלפני מתן התמיכות.

בשנה שלפני מתן  1.9 -עד ה –צה אישור התבחינים על ידי המוע .ב

 התמיכות.

עד סוף השנה שלפני מתן  –פרסום הודעה בנושא התמיכות  .ג

 התמיכות.

 בשנה בה  ניתנות התמיכות. 31.1-עד ה –אישור התמיכות  .ד

להלן  ;בשנים האחרונות קיימת מגמת ירידה בתקציב התמיכות

 :2015 – 2012בין השנים  הישירות התפתחות תקציב התמיכות

 ₪.מיליון  10.5 – 2012שנת יצוע ב .א

 ₪.מיליון  7.9 – 2013שנת ביצוע  .ב

 נספח א'.ראה פירוט ל - ₪מיליון  1.5 – 2014שנת ביצוע  .ג

)בפועל לא ניתנו תמיכות בשנת  ₪.מיליון  0.65 – 2015תכנון שנת  .ד

2015.) 
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 מטרת הביקורת .2

וקיום   ,מנכ"להחוזר לניהולם בהתאם ו מתן התמיכותבחינת תהליכי 

 ניהול הליכי פיקוח ובקרה נאותים. ו

 

 היקף הביקורת .3

תמיכות של שנת באישור ומתן ההטיפול במסגרת הביקורת נבדק תהליך 

 והפיקוח עליהם על ידי המועצה.  2014

 .2015 מאי –הביקורת נערכה בין החודשים ינואר 

 

 שיטת הביקורת –מתודולוגיה  .4

על התמיכות )מנהל מפקח  הבאים:הביקורת נפגשה עם בעלי התפקידים 

הרכש והאספקה(, גזבר המועצה, רו"ח המייעץ לגזברות בנושא מחלקת 

 .ומזכירת המנכ"ל התמיכות, עובדת הגזברות המרכזת את התמיכות

 ,בנוסף, הביקורת השתתפה בישיבת הוועדה המקצועית לתמיכות

 בראשות מנכ"ל ובהשתתפות היועץ המשפטי והגזבר. ,1.2.2015בתאריך 

הכוללים: נוהל  התמיכות בנושא בחנה מסמכיםהביקורת   מו כן,כ

של , סיכומי וועדות תמיכות ותיקי תמיכות המועצהתמיכות של ה

 .2014שנת ב שקיבלו תמיכותהגופים 

הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך ננקטו 

 אותם נהלי ביקורת שנחשבו לדרושים בהתאם לנסיבות.

ניתנים לפי מיטב הידיעות והביאורים שנתקבלו וכפי הממצאים שלהלן 

 .המועצהשעולה מתוך מסמכי 
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  תמצית ממצאים -פרק ב' 

 תקציב התמיכות
 תמיכות עקיפותללא  בלבד בחשבון תמיכות ישירות לוקחתהמועצה  .1

 כנדרש בחוזר מנכ"ל.

ערך התמיכות העקיפות, אינו כלול בדוחות הכספיים של העמותות  .2

 על פי כללי חשבונאות מקובלים. הנתמכות כנדרש

שמשתמשים  בין המועצה לבין מקבלי התמיכותנערכו הסכמים לא  .3

בנכסי המועצה. הסכם מסוג זה אמור לכלול סעיפים כגון: משך 

ההתקשרות, אחריות לאחזקת המבנה, מצבים בהם נדרש לפנות את 

המקום וכד'. בהעדר הסכם, המועצה חשופה לנזקים כספיים 

 אפשריים.

 בחיניםת
יחד עם ההצעות לתבחינים נערכו בשיתוף היועמ"ש של המועצה.  .4

"התבחינים למועצה כי  היועמ"שלא נמצאה חוו"ד כתובה של  ,זאת

הינם בהתאם להוראות כל דין, לרבות לעניין שמירה על עקרון 

 כנדרש בחוזר המנכ"ל. השוויון"

 לא נמצאו פרוטוקולים של הוועדה המקצועית לתמיכותבמועצה  .5

במסמך את התבחינים. כמו כן,  מאשריםהווועדת המשנה לתמיכות 

המפרט את תבחינים שנערך על ידי הוועדה המקצועית לתמיכות, 

 .הם אושרובה  תאריך הישיבהחסר 

הם אושרו  –המועצה אישרה את התבחינים באיחור של כחצי שנה  .6

כנדרש בחוזר  9.2013 במקום עד ל 19.3.2014בישיבה שנערכה ב 

כ"ל; הם אושרו שבועיים בלבד לפני המועד האחרון להגשת המנ

 (. 31.3.2014בקשות לתמיכה )

התבחינים הקיימים מסורבלים ולא ברורים; לא מולאו נתונים  .7

בטבלת חלוקת התקציב בין הנושאים השונים שמהווה חלק בלתי 

כי לא יינתנו  הבהרה חסרה בתבחיניםמסמך התבחינים; מנפרד 

 . להן אין אישור ניהול תקין בתוקףתמיכות לעמותות ש
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למרות שלא היה להם  2014שתי עמותות קיבלו תמיכות בשנת  .8

 2015. יצוין כי בשנת כנדרשאישור ניהול תקין תקף לאותה שנה 

 לשניהם אישור ניהול תקין בתוקף.

חלוקת התקציב בין העמותות חישוב לא נמצא תיעוד לאופן במועצה  .9

האם המועצה  לבחוןתיעוד לא ניתן ללא ה בהתבסס על התבחינים;

  התבססה על התבחינים בעת חלוקת התקציב.

תמיכה שחורגת מהסכום המותר על פי קיבלה  אחת העמותות .10

המועצה לא תשתתף ביותר על פי תבחיני המועצה,  תבחיני המועצה:

. בפועל הועברו כספים מהוצאות העמותה בפעילות הנתמכת 80%-מ

אחוז מעלות הפעילות  85.7 -שתתפה בלעמותה זו, כך שהמועצה ה

נדרשה להחזיר  בעקבות בדיקת הביקורת, העמותה הנתמכת. 

יצוין כי מדובר במקרה בודד ושלא ₪.  1,200למועצה סכום בסך 

 (.90%חוזר המנכ"ל ) ממגבלתקיימת חריגה 

ובאתר  המועצה עיון הציבור במשרדילהתבחינים לא הועמדו  .11

  מנכ"ל.כנדרש בחוזר ה ההאינטרנט של

 הודעה על הגשת בקשות לתמיכהפרסום 
הגשת בקשות  בנושאעל ידי המועצה לציבור המודעה שפורסמה  .12

לתמיכה כוללת מידע מיותר ומצד שני חסר בה מידע שנדרש כגון 

 עודכןנוסח המודעה  2015יצוין כי בשנת  מיקום פרסום התבחינים.

 עקב הערת הביקורת.

הנו זמן ה. פרק 31.3.2014 -ע להמועד האחרון להגשת הטפסים נקב .13

יום לאחר מועד פרסום  30לפחות  – בחוזר המנכ"למוגדר בהתאם ל

, אך אינו מאפשר עמידה בהנחית חוזר מנכ"ל שיש לאשר המודעה

  את התמיכות עד סוף חודש ינואר.

 הטופס הבקשה לתמיכ
אינו מתאים המועצה  שבשימושטופס הבקשה לקבלת תמיכות  .14

הטופס התבסס על חוזר מנכ"ל ישן משנת  ;כ"לחוזר המנלדרישות 

בטופס הקיים . 2006ולא על חוזר המנכ"ל החדש משנת  1985

רבים שנדרשים על פי חוזר ובקשות לקבלת מסמכים חסרים פרטים 

 המנכ"ל, כנגד במסגרת הטופס הקיים נדרשים מסמכים שלדעת
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 טופס חדש אשר הוכן 2015יצוין כי בשנת  .הביקורת הם מיותרים

 .הביקורתוהמלצות הטמיע את ממצאי 

 הפיקוח על השימוש בתמיכות
מורה למפקח לפעול על פי חוזר למפקח על התמיכות כתב המינוי  .15

י חוזר המנכ"ל המעודכן משנת ולא על פ 1985המנכ"ל הישן משנת 

מונתה מנכ"לית חדשה, לא  2014למרות שבשנת כמו כן, ; 2006

 . ימתהכתב מינוי מעודכן בחתלמפקח הופק 

למרות שהפיקוח מסתמך ברובו על בדיקת דיווחי הגופים הנתמכים  .16

גורם שיוכל לבצע  מונהלא  , בצוות הפיקוחהמחייבת ידע חשבונאי

 ;בנוסף למנהל הרכש שלו אין רקע בתחום ,את הפיקוח החשבונאי

כל לצוות הפיקוח אין  י,ללא צירוף גורם מקצועי בתחום החשבונא

 קטיבי.אפשרות לבצע פיקוח אפ

הופק כתב מינוי מעודכן  2015יצוין כי בעקבות הביקורת, בשנת  

למפקח וסוכם כי נציג הגזברות ישתתף בתהליך הפיקוח וייתן מענה 

 לבדיקות החשבונאיות.

אינו נותן מענה לנדרש בחוזר  המפקחדוח הפורמט הקיים של  .17

 דבר שפוגע באפקטיביות הפיקוח על מקבלי התמיכות.המנכ"ל, 

למרות  ללא עריכת דוחות מפקח,ניתנו תמיכות  2014 -ו 2013 בשנים .18

כתוצאה מכך,  שדוחות אלה מהווים תנאי לחלוקת תמיכות.

המועצה פעלה בניגוד לחוזר המנכ"ל ויתכן שחילקה תמיכות 

 לעמותות שבפועל לא עמדו בתנאים הנדרשים.

 ניהול תיקי התמיכות

נשמרים בתוך  2014בשנת  ממבקשי התמיכותהמסמכים שהתקבלו  .19

. יצוין כי בעבר נוהל תיק נפרד שלא לפי סדר מוגדר ואחיד שמרדפים

 .גוף שהגיש בקשה לקבלת תמיכהלכל 

 חסרים מסמכיםעל ידי הביקורת  תיקי התמיכות שנבדקו ברוב .20

 . חיוניים לצורך קבלת החלטה בנוגע לאישור התמיכותשהם 

 מידע חיוני חסר, שהוגשו על ידי מקבלי התמיכותרבים שאלונים ב .21

מלאה;  טבלת מסמכים מצורפים; מען פעילות הגוף הנתמך כגון:

היקף פעילות של הגוף ; מספר מקבלי השירות מהגוף הנתמך
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; מאיזו שנה הגוף נתמך על ידי המועצה; מטרות העמותה; הנתמך

 .טבלת תקציב עם פירוט הוצאות הנהלה וכלליות

ה שימוש בשיטות במועצה מנוהלים תיקים פיזיים בלבד ולא נעש .22

 תיוק ממוחשבות למרות היתרון בכך.

 וועדת תמיכות

בוועדה המקצועית לתמיכות השתתפו החברים הקבועים בלבד ללא  .23

 לנושא התמיכות כנדרש. ותהרלוונטי המחלקותהשתתפות מנהלי 

מתועדות.  אינן 2014החלטות מהותיות בנוגע לתמיכות בשנת  .24

 במסגרת זו:

התקיימו במהלך ש ועדות התמיכותו לא נמצא תיעוד לישיבות .א

נדונו  לרבות ישיבה בה ,  2014שנת לתמיכות בנוגע ל 2013שנת 

 .לחלוקת התמיכות התבחיניםוסוכמו 

כל תמיכה אמורה לאשר לתמיכות למרות שהוועדה המקצועית  .ב

בנוגע לא נמצא תיעוד להחלטות הוועדה  ותמיכה באופן פרטני

כמו כן,  .2014ת לתמיכות שחולקו לעמותות השונות בשנ

לא  2014הביקורת מעירה כי התמיכות שחולקו בחודש דצמבר 

 המקצועית לתמיכות.הוועדה נבחנו ולא אושרו על ידי 

כמו כן, לא נמצא כי וועדת המשנה לתמיכות בחנה ואישרה את  .ג

 ההחלטות של הוועדה המקצועית לתמיכות.

את  ת הכדורסלמעירה כי ההחלטה להעביר לעמות הביקורת .25

לפני שהתחיל תהליך  2014בינואר ₪  150,000מקדמה בסך ה

 הטיפול בתמיכות הייתה מוטעית.

 פרסום מידע על תמיכות

לפי אינו מפורט מופיע כשורה כוללת ו לתמיכות המתוכנן התקציב .26

כנדרש בחוזר , (2015)וגם תקציב  2014 ספח לתקציבנושאים כ

 מנכ"ל.

)כולל  יכותהמועצה אינה מעמידה את החלטות וועדת התמ .27

כשהן ממוינות לפי התבחינים השונים  הסכומים שאושרו לכל גוף
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 2לעיון הציבור כנדרש בחוזר המנכ"ל (לתמיכה של הרשות המקומית

   .(באתר האינטרנט של המועצהאי פרסום כולל )

 מדיניות ונהלים

 למועצה לא קיימת מדיניות כתובה בנושא התמיכות. .28

 בוסורבל, אינו ברור, חסר מנוהל מתן התמיכות של המועצה  .29

התייחסות לוועדת המשנה לתמיכות, וקיימות בו חפיפות עם חוזר 

המנכ"ל ובחלק מהמקרים אי התאמות לחוזר, וכתוצאה מכך הוא 

 אינו אפקטיבי. 

בתוך הפנימית בנוהל חסרה התייחסות מספקת לתהליכי העבודה  .30

וחות , אופן ניהול התיקים, לסמכות ואחריות :, לדוגמההמועצה

 דגשים כגוןוזמנים, מקומות פרסום המודעות וחלוקת התמיכות, 

 צוות הפיקוח ועוד. הרכב

 

  

                                                           
 שקיבלו תמיכה. בציון שמות מוסדות הציבור 2
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 המלצות  –' גפרק 

 תקציב התמיכות

את התמיכות במסגרת תקציב התמיכות יש לקחת בחשבון  .1

 מנכ"ל.הכנדרש בחוזר  ,העקיפות בנוסף לתמיכות הישירות

וי את ערך השימוש יש לדרוש מהעמותות הנתמכות להביא לידי ביט .2

בנכסי המועצה במסגרת דוחות הכספיים שלהן, בהתאם לכללים 

 החשבונאים המקובלים.

 הסכמים עם מקבלי תמיכות המשתמשים בנכסי המועצה. לערוך .3

 תבחינים

כולל חוו"ד כתובה של תהליך אישור התבחינים,  על תיעודלהקפיד  .4

 היועמ"ש, וסיכומי הישיבות בהן אושרו התבחינים.

בשנה שלפני חלוקת  1.9פיד על אישור התבחינים עד ה להק .5

 התמיכות כנדרש בחוזר המנכ"ל.

תבחינים חדשים ברורים יותר ואשר לוקחים בחשבון את  לערוך .6

  .ההערות שבדוח הביקורת

לתעד את אופן חישוב סכומי התמיכות לכל אחד מהגופים הנתמכים  .7

 .כפועל יוצא מהתבחינים

יון הציבור במשרדי המועצה ובאתר יש להעמיד את התבחינים לע .8

 .האינטרנט כנדרש בחוזר המנכ"ל

 הודעה על הגשת בקשות לתמיכהפרסום 

לפרסם את המודעה על הגשת בקשות לתמיכה במועד שמאפשר  .9

 סיום תהליך אישור התמיכות עד סוף ינואר כנדרש בחוזר מנכ"ל.

 ש בתמיכותיקוח על השימופה

מנכ"ל האם לדרישות חוזר פיקוח על מבקשי התמיכות בהת לבצע .10

צוות פיקוח אשר כולל רואה חשבון, כתנאי לאישור  על ידי

  התמיכות.

 .דוח פיקוח חדש הנותן מענה לדרישות חוזר המנכ"ל להכין .11

 ניהול תיקי התמיכות

 לצורך אישור התמיכות הדרושיםלהקפיד שכלל המסמכים  .12

 בצורה מסודרת. מתויקים בתיקים
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מולאו כנדרש כתנאי לאישור  שהבקשות לתמיכותלהקפיד  .13

 .התמיכות

 התיקים במטרה ליעל את ניהולם. מחשובלבחון  .14

 וועדות תמיכות

להקפיד לזמן לוועדת התמיכות את מנהלי המחלקות הרלוונטיים  .15

 )כגון חינוך, רווחה וכד'(. לתחום הנתמך

 ישיבותישיבות וועדות התמיכות , כולל  ותיעוד להקפיד על קיום .16

 נים והחלטות בנוגע לחלוקת התמיכות.תבחיסיכום בנוגע 

של הוועדה  פרוטוקול כתובלהימנע מחלוקת תמיכות ללא יש  .17

המאשרים את חלוקת  המקצועית לתמיכות וועדת המשנה לתמיכות

 התמיכות.

 פרסום מידע על התמיכות

 לפרט את תקציב התמיכות לפי נושאים  בנספח להצעת התקציב.יש  .18

לעיון הציבור, כולל פרסום  ושרתקציב התמיכות שאלפרסם את יש  .19

 באתר האינטרנט של המועצה.

 מדיניות ונהלים

 להגדיר מדיניות כתובה וברורה בנושא התמיכות. .20

לערוך נוהל תמיכות חדש שמתייחס בעיקר לתהליכים הפנימיים  .21

ובכל מה שקשור לחוזר  ,"להמנכ ולנקודות שהן מעבר לכתוב בחוזר

 .להפנות אליוהמנכ"ל 
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  פירוט הממצאים –' דפרק 

 

 התמיכות תקציב .1

 

 כללי .1.1

  .חלק מתקציב המועצהכתקציב התמיכות נקבע על ידי מליאת המועצה 

 :"המנכ"ל כתוב חוזרל 4סעיף ב

רשות מקומית לא תיתן תמיכות אלא במסגרת תקציבה המאושר  4.1

 כדין.

רשות מקומית המבקשת לתת תמיכות, תכלול בתקציבה את הסך  4.2

, לפי ואת חלוקתוב התמיכות, הישירות והעקיפות, הכולל של תקצי

 "תקציב.י הנושאי התמיכות, לפרק

 :2014שנת  שללהלן התפתחות תקציב התמיכות 

 אושר במסגרת התקציב המקורי. - ₪מיליון  3.0 –תקציב מקורי  .א

עפ"י נתוני הנהלת חשבונות של  - ₪מיליון  2.0 –תקציב מעודכן  .ב

 המועצה.

עפ"י נתוני הנהלת חשבונות של  - ₪יליון מ 1.5 –ביצוע בפועל  .ג

 המועצה.

 

 תמיכות עקיפות .1.2

לול בתקציבה כ, על המועצה ללחוזר המנכ"ל 4.2 כאמור, בהתאם לסעיף 

  .הישיר והעקיףאת תקציב התמיכות, 

 ,תמיכות עקיפותללא  בלבד בחשבון תמיכות ישירות לוקחת המועצה

ידי הגופים מועצה על במבנים השייכים לשימוש עלות הכגון 

להלן דוגמאות לתמיכות עקיפות שאינן . כנדרש בחוזר מנכ"ל ,הנתמכים

  נלקחות בחשבון:
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 מקלט ברחוב חזון איש.שימוש קבוע ב –עמותת מלב"י  .א

חדר במוקד הקליטה וחדר שימוש ב –עמותת יוצאי אתיופיה  .ב

 במתנ"ס.

 36רחוב איילה שימוש קבוע במבנה ב –בית חב"ד  .ג

 רחוב הגפן.וש קבוע במבנה בשימ –צופי שבט נגה  .ד

 בית גיל הזהב.שימוש ב –רוטרי מועדון ה .ה

התמיכות העקיפות, אינן כלולות בדוחות הכספיים של כמו כן, ערך 

 כנדרש על פי כללי חשבונאות מקובלים. הנתמכות העמותות

 

 ורמים שמשתמשים בנכסים של המועצהדר הסכמים עם גהע .1.3

, שלהשתקטין את החשיפות  כדי שהמועצה תשמור על זכויותיה וכדי

 ערוך הסכמים משפטיים עם גורמים המשתמשים במתקניה.עליה ל

בגין  בין המועצה לבין מקבלי התמיכותנערכו הסכמים לא  נמצא כי

שימוש בנכסי המועצה. הסכם מסוג זה אמור לכלול סעיפים כגון: משך 

ההתקשרות, אחריות לאחזקת המבנה, מצבים בהם נדרש לפנות את 

ום וכד'. בהעדר הסכם, המועצה חשופה לנזקים כספיים המק

 אפשריים.
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 תבחינים  .2

 

 כללי .2.1

להכין  לתמיכות לחוזר המנכ"ל מחייב את הועדה המקצועית 8סעיף 

לאישור מועצת הרשות, לא )קריטריונים(  ולהגיש הצעה לתבחינים

 .יאוחר מחודשיים לפני המועד הקבוע לאישור תבחינים על ידי המועצה

בשנה שלפני  1.9צה נדרשת לאשר את התבחינים לא יאוחר מה המוע

ולכן וועדת התמיכות צריכה להגיש את השנה בה ניתנות התמיכות, 

. החליטה המועצה להקים וועדת משנה לתמיכות, 1.7 -ההצעה עד ה

 תדון בהמלצות הועדה המקצועית. וועדת המשנה לתמיכות 

ת דעת בכתב מהיועץ כמו כן, אישור התבחינים מותנה בקבלת חוו

בהתאם להוראות כל דין, לרבות לעניין שמירה הם המשפטי לרשות כי 

תנאי הסף שייקבעו בתבחינים תיכלל בין השאר, מבין על עקרון השוויון; 

הוראה בדבר הגבלת התמיכה של הרשות המקומית לשיעור שלא יעלה 

עיון אחוז או שיעור נמוך מכך; התבחינים המאושרים יועמדו ל 90על 

תושבי הרשות במשרדי הרשות המקומית, לאחר אישורם במועצה. כמו 

 כן, יפורסמו התבחינים באותו מועד באתר האינטרנט של הרשות.

הצעת " שכותרתונמצא מסמך של הוועדה המקצועית לתמיכות  במועצה

קריטריונים ותבחינים למתן תמיכות במוסדות ציבור ע"י המועצה בשנת 

בהתאם  ן הנושאים לגביהם יאושרו תמיכותלהל. "2014הכספים 

 :לתבחינים שהוגדרו במסמך לעיל

 העוסקים בקידום ספורט בכל הענפיםגופים  .א

 עוסקים בחינוך ו/או בתרבות הפנאיגופים ה .ב

 חום הרווחה ו/או פעילות קהילתיתגופים העוסקים בת .ג

 בנושאי דת ותמיכה בפעילות תורניתגופים העוסקים  .ד

קיימת החמרה בקריטריון ושרו על ידי המועצה שאיצוין כי בתבחינים 

אחוז השתתפות של המועצה בהוצאות פעילות העמותה ביחס לחוזר 

מההוצאות, תבחיני  90%על פי חוזר המנכ"ל ניתן לממן עד  –המנכ"ל 
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יצוין כי ההחמרה היא  - 80%את אחוז ההשתתפות ל  המועצה הגבילו

 במסגרת סמכותה של המועצה.

 

 פטי לתבחיניםאישור יועץ מש .2.2

 כאמור נדרש חוו"ד היועמ"ש.

יחד עם זאת ההצעות לתבחינים נערכו בשיתוף היועמ"ש של המועצה. 

"התבחינים הינם כי  מועצהל היועמ"שלא נמצאה חוו"ד כתובה של 

 בהתאם להוראות כל דין, לרבות לעניין שמירה על עקרון השוויון"

 כנדרש בחוזר המנכ"ל.

 

 הוועדות והמועצה אישור התבחינים על ידי .2.3

תהליך אישור התבחינים כולל בחינה ואישור על ידי הוועדה כאמור, 

(  ובמסגרת 1.7המקצועית לתמיכות, וועדת המשנה לתמיכות )עד ה 

 (.1.9-ישיבת המועצה )עד ה

הוועדה המקצועית לתמיכות ווועדת של  פרוטוקולים נמצאולא במועצה 

המפרט במסמך כמו כן,  את התבחינים. המאשריםהמשנה לתמיכות 

 תאריך הישיבהחסר את תבחינים שנערך על ידי הוועדה המקצועית, 

 בה היא אושרה.

הם אושרו  –המועצה אישרה את התבחינים באיחור של כחצי שנה 

כנדרש בחוזר  9.2013לבמקום עד  19.3.2014בישיבה שנערכה ב 

להגשת  הם אושרו שבועיים בלבד לפני המועד האחרון ;המנכ"ל

 .(31.3.2014בקשות לתמיכה )
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 פים בהם מכהנים עובדי המועצהותמיכה בג .2.4

אין לחלק תמיכות בעתיד כי  התקבלה החלטה 2014יצוין כי בסוף שנת 

וועדה ה. )גם אם ללא שכר( 3לעמותות בהן מכהנים עובדי המועצה

החמירה והגדירה כי  1.2.2015תאריך ב לתמיכות שהתכנסה מקצועיתה

מאחר שהתבחינים עובדי המועצה.  חבריםת לעמותה בה אין לתת תמיכו

רק  מגבלה זוכבר אושרו, היועמ"ש קבעה שניתן להוסיף  2015לשנת 

 .2015שנת  במהלךאשר יסוכמו  2016של שנת  תבחיניםל

שמכהנים להחתים את העובדים דאג היועמ"ש  2014יצוין כי בשנת 

 .4תצהירעל בתפקידי הנהלה בעמותות 

 

 התבחינים יישוםבחינת  .2.5

המטרה של התבחינים היא לאפשר חלוקה אובייקטיבית של תקציב 

כדי שתהיה שקיפות וכדי שניתן לבצע התמיכות בין הגופים השונים. 

ברורים צריכים להגדיר תבחינים  ,חלוקה אובייקטיבית של התקציב

 ומובנים.

להלן  וקשה להבנה; מסמך התבחינים אינו ברור הביקורת מעירה כי

 :הביקורת למסמך התבחיניםהערות 

 לדעת הביקורת התבחינים הם מסורבלים וקשים להבנה. .א

לא מולאו נתונים בטבלת חלוקת התקציב בין הנושאים השונים  .ב

 מסמך התבחינים. שמהווה חלק בלתי נפרד

להן אין כי לא יינתנו תמיכות לעמותות ש חסרה הבהרהבתבחינים  .ג

עמותות  2נמצאו  במסגרת הביקורת. אישור ניהול תקין בתוקף

שקיבלו תמיכה למרות שלא היה להם אישור ניהול תקין בתוקף 

 בתוקףהעמותות הציגו אישור ניהול תקין  2יצוין כי . 2014בשנת 

 .2015בשנת 

                                                           
 .31.12.2014מסמך עו"ד יובל דימול מתאריך  3
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חלוקת התקציב בין העמותות חישוב לא נמצא תיעוד לאופן במועצה 

האם המועצה  לבחוןללא התיעוד לא ניתן  בהתבסס על התבחינים;

 בססה על התבחינים בעת חלוקת התקציב.הת

שחורגת תמיכה קיבלה  עמותה אחתנמצא כי  ,מבדיקת הביקורת

על פי תבחיני המועצה,  מהסכום המותר על פי תבחיני המועצה:

מהוצאות העמותה בפעילות  80%-המועצה לא תשתתף ביותר מ

 -. בפועל הועברו כספים לעמותה זו, כך שהמועצה השתתפה בהנתמכת

בעקבות בדיקת הביקורת,  אחוז מעלות הפעילות הנתמכת.  85.7

יצוין כי מדובר ₪.  1,200נדרשה להחזיר למועצה סכום בסך  העמותה

 (.90%חוזר המנכ"ל ) ממגבלתבמקרה בודד ושלא קיימת חריגה 

 

 העמדת התבחינים לעיון הציבור .2.6

 יש להעמיד את התבחינים לעיון הציבור.על פי חוזר המנכ"ל כאמור 

עיון הציבור במשרדי המועצה ובאתר להתבחינים לא הועמדו מצא כי נ

  כנדרש בחוזר המנכ"ל. שלה האינטרנט
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 הודעה על הגשת בקשות לתמיכהפרסום  .3

 

 כללי .3.1

לפרסם הודעה  המקומית חוזר המנכ"ל קובע כי על הרשותב 9סעיף 

לקבל תמיכה כשבועיים לאחר הגשת  האפשרותבעיתונות בדבר 

ף לאישור התקציב; בהודעה יודגש כי אין ודאות שייקבע התקציב, בכפו

תקציב לנושא התמיכה, ואם כן, מה שיעורו, וכן יצוינו סוג המוסדות 

הזכאים לתמיכה, המקומות בהם פורסמו התבחינים ושבהם ניתן לקבל 

העתקם וטפסי בקשה. כן יצוין בהודעה המועד האחרון להגשת בקשות 

 יום לאחר מועד פרסום ההודעה.  30ות לפח –המועד הקובע(  –)להלן 

"בקשות לתמיכת כדלקמן:  המועצה פרסמה מודעה 7.11.2013בתאריך 

לגופים הפועלים בישוב ללא כוונות רווח". המודעה  2014המועצה בשנת 

 פורסמה במקומון "שקמה" ובאתר האינטרנט של המועצה. 

תר; המודעה על הגשת בקשות לתמיכה מסורבלת, כוללת מידע מיו

להלן במודעה חסר מידע נדרש כגון מיקום פרסום התבחינים.  ,כנגד

 הערות הביקורת:

חלק  מפורטשפורסמה על ידי המועצה, למודעה  2בסעיף  .א

. לדעת לקבלת תמיכות במסגרת הבקשה להגיש שישמהמסמכים 

מאחר שזה מסרבל את לפרט מסמכים אלה  מיותרהביקורת 

מספיק להפנות  סמכים; המודעה וממילא לא כולל את כלל המ

 , שם מפורטים כלל המסמכים הנדרשים.לטופס הבקשה

כנדרש  ,המקומות בהם פורסמו התבחינים פורטובמודעה לא  .ב

 – "תבחינים" –)כפי שפורט בסעיף הקודם  בחוזר המנכ"ל

המועצה לא יכלה לציין את מיקום פרסום התבחינים כי התבחינים 

טפסי הבקשה כתוב ב צוין כיי. טרם אושרו במועד פרסום המודעה(

  במחלקת הגזברות. את התבחינים שניתן להשיג

הנו . פרק זמן 31.4.2014 -המועד האחרון להגשת הטפסים נקבע ל .ג

יום לאחר מועד פרסום  30ת לפחו – בחוזר המנכ"למוגדר בהתאם ל
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אך אינו מאפשר עמידה בהנחית חוזר מנכ"ל שיש לאשר , המודעה

 ש ינואר.את התמיכות עד סוף חוד

"אין בפרסום זה משום התחייבות כלשהי למודעה כתוב  9בסעיף  .ד

של המועצה למתן תמיכה, בין באופן מלא ובין באופן חלקי. קביעת 

. לדעת זכאות לתמיכה תיעשה לפי תקציב המועצה ומדיניותה"

"אין הביקורת הנ"ל עונה לדרישת חוזר המנכ"ל כי ירשם במודעה 

. יחד שא התמיכות ואם כן, מה שיעורו"וודאות שייקבע תקציב לנו

 להצמד לנוסח של חוזר המנכ"ל.עם זאת, הביקורת ממליצה 

 .2015יצוין כי בעקבות הביקורת שופר נוסח המודעה שפורסמה בשנת 
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 טופס הבקשה לתמיכה .4

 

 כללי .4.1

 לקבלת תמיכה תכולת טופס הבקשה מפרט אתהמנכ"ל לחוזר  10סעיף 

שהבקשה לתמיכה  הוא קובע. כמו כן, ואת המסמכים שיש לצרף לבקשה

 ,תהיה חתומה בידי מורשי חתימה ובידי רואה חשבון של מוסד הציבור

אשר מאשר בחתימתו את נכונות פרטי הבקשה והמסמכים המצורפים 

, וכן כי הבקשה אושרה בידי הגורם המוסמך במוסד הציבור; כן ואלי

נוספות של מוסד  יצהיר רואה החשבון כי לא ידוע לו על בקשות תמיכה

 הציבור אשר לא צוינו בבקשה.

אושרה תמיכה מאת הרשות ":  בחוזר המנכ"ל 15.1 סעיף על פי 

 ,  יתחייב מוסד הציבורהמקומית והודע על כך למוסד ציבור המבקש

באמצעות מורשי החתימה שלו, לפני תשלום התמיכה, על גבי טופס 

פרט את התנאים מ 15.1שייקבע לצורך זה וכתנאי לקבלתה. סעיף 

  ."עליהם מקבל התמיכה צריך לחתום

אינו  המועצה שבשימושטופס הבקשה לקבלת תמיכות נמצא כי 

טופס לדוגמה בהמועצה לא נעזרה  ;חוזר המנכ"ללדרישות מתאים 

 צאים:מהמפירוט הלן לשצורפה לחוזר המנכ"ל. 

ולא על  1985הטופס התבסס על חוזר מנכ"ל ישן משנת נמצא כי  .א

שלא . להלן דוגמאות לנתונים 2006מנכ"ל החדש משנת חוזר ה

למרות שהם נדרשים על פי חוזר הקיים טופס במסגרת ה נדרשו

: שמות חברי וועד מנהל, פעילות אודות הפרויקטים עבורם המנכ"ל

מתבקשת התמיכה, תרומה ותמיכות מגופים נוספים, מידת 

עלי השתתפות המממנים בהוצאות, סימון מורשי חתימה מבין ב

 התפקידים בגוף המבקש. 

מסמכים דרישה לצירוף מסמכים שבטופס הקיים חסרים מספר ב .ב

 , כגון:חוזר המנכ"לעל פי נדרשים אשר 
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לקבלת דרישה  נהיש בפועל –חשבון  אישור מהבנק על ניהול (1

 פרטי חשבון בנק חתומים על ידי רו"ח/עו"ד.

אישור רו"ח בדבר עמידת מוסד ציבורי בתקרת הוצאות  (2

א)ו( 3הלה והכלליות,  כפי שנקבעו בנוהל הכללי לפי סעיף ההנ

הנהלה  שהוצאותבודקים  ,בפועל –לחוק יסודות התקציב 

 מסך ההוצאות. 25%וכלליות אינן עולות על 

 פירוט היקף פעילות העונה על התנאים. (3

הסכמה בלתי חוזרת של מוסד הציבור לכך שהבנק ימסור  (4

ים לות, תנועות ונתונפרטים על חשבונות הבנק וכן על פעו

 בחשבונות אלה, לנציגי הרשות.

אישור רואה חשבון לכלל המסמכים והצהרת רואה חשבון כי  (5

לא ידוע לו על בקשות תמיכה נוספות של מוסד הציבור אשר 

 לא צוינו בבקשה.

זה  שאישורלמרות  –אישור ניהול תקין בטופס חסר בקשה לצרף  .ג

 .תמיכהמהווה תנאי סף למתן 

לולי לרשם החברות מהווה תנאי לקבלת אישור ניהול תקין הדוח המי .ד

ההודעה על הגשת ומספק מידע חשוב על העמותה. יצוין כי במסגרת 

על מגיש הבקשה  בקשות לתמיכה שפורסמה על ידי המועצה,

 –הגיש לרשם העמותות  שלתמיכה להגיש למועצה העתק מהדוחות 

, בפועלולי. אך לא נכתב במפורש שצריך להגיש את הדוח המיל

 המועצה לא הקפידה לקבל העתק מהדוח המילולי מכלל העמותות.

 :רלוונטייםבנוסף, ישנם מספר נושאים בטופס הקיים שאינם  .ה

 צריך לדרוש דוח מילולי.זאת  במקום –דוח תמציתי  (1

להוות חלק מטופס  לא אמורההמלצת המפקח  –המלצת המפקח  (2

 פרד.קח בנהמפמ, אלא צריך להתקבל הבקשה לתמיכה

לא נדרש על ידי חוזר  –פרוטוקול ישיבה אחרונה של הגוף הנתמך  (3

לבדיקת רת מסמך זה אינו מוסיף ערך לדעת הביקו מנכ"ל.ה

במסגרת הבקרה, ניתן לבקש אותו  שיידרשובמידה  הזכאות

 בנפרד.

 יצוין כי שאלון הבקשה לקבלת תמיכות עודכן בעקבות הביקורת.
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 כותפיקוח על השימוש בתמיה .5

 

 יכלל .5.1

לבצע פיקוח על  המקומית מחייב את הרשותהמנכ"ל חוזר ב 17סעיף 

ואופן  )על ידי המנכ"ל( ומגדיר את אופן מינוי המפקח ,ותמקבלי התמיכ

 . יכלשהתמיכה  חל איסור לתת, ללא מינוי מפקח. הפיקוח עריכת

 :5הפיקוח מכוון לברר, בין השאר כי

 התמיכה משמשת למטרה אשר לשמה ניתנה; .א

יבור מקיים את התנאים שקבעה הרשות המקומית בקשר מוסד הצ .ב

 לתמיכה ואת הפעילות בגינה ניתנה התמיכה;

בהם כדי  שלא  חלו שינויים מהותיים בנוגע למוסד ציבור הנתמך שי .ג

 להשפיע על אישור התמיכה או על שיעור התמיכה;

מוסד הציבור מקיים את פעולותיו בהתאם לכללים או לתקנים  .ד

 פים מסוגו.שנקבעו בדין לגו

 הפיקוח מתבצע באמצעות הכלים הבאים:

 קבלת דיווחים תקופתיים מהמוסדות הנתמכים. .א

)מהגוף  ל מסמך או מידע הנחוץ לשם הפיקוחבקשה לקבלת כ .ב

 הנתמך(.

 ביקורים במקום הפעולה של המוסדות, שייערכו בתכיפות הראויה. .ג

 גיש את ממצאיו לוועדה המקצועית.לההמפקח על 

. 6התמיכות מקבליכמפקח על מונה מנהל הרכש,  .201030.11בתאריך 

 המינוי כתוב: בבכת

פי הנוהל למתן תמיכות של רשויות מקומיות כפי שפורסם בילקוט  "על

שבו הנני ממנה  15.2סעיף ועל פי  19.5.85מיום  3199הפרסומים מס' 

                                                           
 בחוזר. 17.5סעיף  5
 .26.4.1995הנ"ל מהווה חידוש של כתב מינוי קודם מתאריך  6
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כמפקח על ועדת התמיכות, בהתאם להחלטת מליאת המועצה  אותך

 ".26פרוטוקול מס'  28.11.10מתאריך 

 

 לצוות הפיקוח הפקת כתב מינוי .5.2

כאמור, לפי חוזר המנכ"ל, הפקת כתב מינוי מהווה תנאי לחלוקת 

, המנכ"ל החדש םתמיכות. לדעת הביקורת חשוב שבעת החלפת מנכ"לי

 .לצוות הפיקוח יפיק כתב מינוי חדש בחתימתו

 :כתב המינוי למפקח על התמיכותבנמצאו ליקיים 

למפקח  לא הופקמונתה מנכ"לית חדשה,  2014נת למרות שבש .א

 כתב מינוי מעודכן בחתימתה.

אינו מסתמך על חוזר המנכ"ל המעודכן; הוא הקיים כתב המינוי  .ב

ולא על  1985מורה למפקח לפעול על פי חוזר המנכ"ל הישן משנת 

 .2006פי חוזר המנכ"ל המעודכן משנת 

 ש.יצוין כי בעקבות הביקורת הופק כתב מינוי חד

 

 צוות הפיקוחהרכב  .5.3

מאחר שהפיקוח על הגופים הנתמכים מסתמך בעיקר על בדיקות 

 רואי חשבון. יכלולהמחייבות ידע חשבונאי, הכרחי שצוות הפיקוח 

למרות שהפיקוח מסתמך ברובו על בדיקת דיווחי הגופים הנתמכים 

גורם שיוכל לבצע את  מונהלא  בצוות הפיקוח ,המחייבת ידע חשבונאי

ללא  ;בנוסף למנהל הרכש שלו אין רקע בתחום ,ח החשבונאיהפיקו

אפשרות כל לצוות הפיקוח אין  ,יצירוף גורם מקצועי בתחום החשבונא

 לבצע פיקוח אפקטיבי.

הופק כתב מינוי מעודכן למפקח  2015יצוין כי בעקבות הביקורת, בשנת 

 וסוכם כי נציג הגזברות ישתתף בתהליך הפיקוח וייתן מענה לבדיקות

 החשבונאיות.
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 המפקחדוח  .5.4

אחד התנאים  מהווה לוועדת התמיכות המפקחדוח הגשת כאמור, 

וועדת התמיכות עשוי להחליט שלא לחלק תמיכה  ;תמיכותה לאישור

מגדיר את  חוזר המנכ"ל . המפקחדוח ממצאי לגוף מסוים בעקבות 

 מתכונת הפיקוח.

זר המנכ"ל, אינו נותן מענה לנדרש בחו המפקח דוחשל הקיים הפורמט 

הטבלה שבנספח  .על מקבלי התמיכותפיקוח ה באפקטיביות דבר שפוגע

 ג' מפרטת פערים בין הנדרש בחוזר המנכ"ל לבין המצב בפועל.

למרות  ממפקח,דוחות  עריכתללא ניתנו תמיכות  2014 -ו 2013בשנים 

הפעם האחרונה נמצא כי  שדוחות אלה מהווים תנאי לחלוקת תמיכות.

. מכאן שגם בשנת 2012הייתה בשנת בגופים הנתמכים  פיקוח ךשנער

 ,כתוצאה מכך. מפקחדוחות  בלי שהוגשו ונבחנוניתנו תמיכות  2013

חילקה תמיכות לעמותות פעלה בניגוד לחוזר המנכ"ל ויתכן ש המועצה

 שבפועל לא עמדו בתנאים הנדרשים.
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 תיקי התמיכות .6

 

 כללי .6.1

ם תמיכות יסייע בקבלת ניהול מסודר של מסמכי הגופים שמבקשי

החלטות מיטביות בנוגע לחלוקת התמיכות ובבקרה השוטפת אחר 

 הגופים מקבלי התמיכות.

 

 תכולת התיקים .6.2

מסמכים הקשורים לבקשות לקבלת של קיימת חשיבות לניהול מסודר 

 . המנוהלות בגזברות הביקורת בחנה את תיקי התמיכותתמיכות. 

 ה נאותה ומסודרת וכי חסריםנמצא כי התיקים אינם מנוהלים בצור

 הממצאים:פירוט להלן מסמכים רבים.  בהם

נשמרים  2014בשנת  ממבקשי התמיכותהמסמכים שהתקבלו  .א

. יצוין כי בעבר נוהל שלא לפי סדר מוגדר ואחיד שמרדפיםבתוך 

 .גוף שהגיש בקשה לקבלת תמיכהתיק נפרד לכל 

 םחסרים מסמכיעל ידי הביקורת  ה"תיקים" שנבדקוברוב  .ב

חיוניים אשר נדרשים כדי לקבל החלטה בנוגע לאישור 

 בתיקים השוניםחסרים ש. להלן דוגמאות למסמכים התמיכות

 : שנבדקו על ידי הביקורת

 דוח כספי/מאזן בוחן (1

 תעודת רישום (2

 אישור מורשי חתימה (3

 אישר ניהול תקין  (4

 אישור מס הכנסה בתוקף (5

 העמותה תקנון (6
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, חסרים מצאו בתיקיםשנ מטפסי הבקשהכמו כן, בחלק גדול  .ג

 נתונים כגון:

 מען פעילות הגוף הנתמך. (1

 אי מילוי טבלת מסמכים מצורפים (2

 מספר מקבלי השירות מהגוף הנתמך (3

 היקף פעילות של הגוף הנתמך (4

 מטרות העמותה (5

 מאיזו שנה הגוף נתמך על ידי המועצה (6

 טבלת תקציב עם פירוט הוצאות הנהלה וכלליות (7

 

 מחשוב התיקים .6.3

 שמשפר, דבר ל תיקים ממוחשבים בתחומים רביםכיום מקובל לנה

. כמו כן, תיקים של המסמכיםניהול משמעותי את התיעוד והבאופן 

 איתור קל של המסמכים. מאפשרים ממוחשבים

נמצא כי במועצה מנוהלים תיקים פיזיים בלבד ולא נעשה שימוש 

 בשיטות תיוק ממוחשבות למרות היתרון בכך.
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 ת התמיכותווועד .7

 

 כללי .7.1

, מועצת הרשות המקומית רשאית המנכ"ל לחוזר 7בהתאם לסעיף 

)להלן: "ועדת  תמיכותלמנות מקרב חברי המועצה ועדת משנה לעניין 

תמיכות"(. תפקידה של וועדת המשנה לתמיכות היא לבחון את 

המועצה החליטה להקים מאחר ש ההמלצות של הועדה המקצועית.

, היא מחויבת לדון צועיתוועדת משנה לתמיכות בנוסף לוועדה המק

 בתמיכות בשתי הוועדות. 

 :בכתו 6מנכ"ל, סעיף הבחוזר 

בקשות לתמיכה מאת רשות מקומית יידונו בוועדה מקצועית לבחינת "

 הועדה המקצועית"(. –בקשות תמיכה )להלן 

בועדה יהיו חברים, מנכ"ל הרשות המקומית או נציגו מקרב עובדיה  6.1

ת, גזבר הרשות המקומית או נציגו והיועץ הבכירים של הרשות המקומי

 המשפטי של הרשות המקומית או נציגו.

לישיבות הועדה יזומנו נציגי האגף הרלוונטי ברשות לעניין הבקשה  6.2

 לתמיכה.

כל ישיבה של הועדה המקצועית טעונה השתתפות כל חברי הוועדה  6.3

 המקצועית או נציגיהם."

 הדיון בבקשה:בחוזר  מגדירה את אופן  13סעיף 

לא תידון בקשה לתמיכה בועדה המקצועית, אלא אם כן נתקבלו  13.2"

כל האישורים והמסמכים הנדרשים...העברת חוות דעתה של הועדה 

המקצועית לדיון במועצה, תהיה לא יאוחר מסוף חודש ינואר של שנת 

 התקציב שאליה נועדה התמיכה.
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ה ותמליץ בפני הועדה המקצועית תבחן את הבקשות לתמיכ 13.3

המועצה על שיעור התמיכה לכל בקשה בהתאם לתבחינים שנקבעו 

 לנשוא התמיכה.

 ...ועדת המשנה תדון בהמלצות הועדה המקצועית....13.4

בקשות לתמיכה ידונו במועצה. סדר היום המפורט של הדיון,  13.5

לרבות רשימת מוסדות הציבור המבקשים תמיכה, ישלח לפחות שבוע 

 חברי המועצה.מראש לכל 

, לפי הועדה המקצועית והמועצה יפרטו את חוות דעתן או החלטתן 13.7

 ".העניין, בכתב בצירוף הנמקה

בוועדה המקצועית שנערכו מפורטים הדיונים דוח זה של  בנספח ב'

 2014שנת של לתמיכות, וועדת התמיכות והמועצה בנושא התמיכות 

 שנמצאו בתיקים במועצה.

 

 צועית לתמיכותהרכב הוועדה המק .7.2

יש להזמין לוועדת התמיכות את מנהל  ,כאמור, בהתאם לחוזר המנכ"ל

 היחידה הרלוונטית במועצה בנושא שדנים בו.

 בוועדה המקצועית לתמיכותמעיון בסיכומי וועדת התמיכות נמצא כי 

המחלקות ללא השתתפות מנהלי השתתפו החברים הקבועים בלבד 

 ש.לנושא התמיכות כנדר הרלוונטיות

 

 תיעוד החלטות וועדות התמיכות .7.3

בכל ישיבה ובייחוד בישיבות בהן דנים בנושא חלוקת כספים, קיימת 

חשיבות לתיעוד סיכומי הישיבה. כאמור, על פי חוזר המנכ"ל, חוות 

הדעת של וועדת התמיכות למועצה בנוגע לחלוקת התמיכות תהיה לא 

ועדו התמיכות יאוחר מסוף חודש ינואר של השנה התקציבית שאליה נ

 (; על חוות הדעת להיות בכתב.2014)דהיינו סוף ינואר 
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מתועדות. במסגרת  אינן 2014החלטות מהותיות בנוגע לתמיכות בשנת 

 זו:

התקיימו במהלך שנת ש וועדות התמיכות לא נמצא תיעוד לישיבות .א

 נדונו וסוכמו לרבות ישיבה בה  2014שנת לתמיכות בנוגע ל 2013

 .התמיכות לחלוקת התבחינים

כל תמיכה אמורה לאשר לתמיכות למרות שהוועדה המקצועית  .ב

בנוגע לא נמצא תיעוד להחלטות הוועדה  ,ותמיכה באופן פרטני

כמו כן, הביקורת  .2014לתמיכות שחולקו לעמותות השונות בשנת 

לא נבחנו ולא  2014מעירה כי התמיכות שחולקו בחודש דצמבר 

 לתמיכות. הוועדה המקצועיתאושרו על ידי 

כמו כן, לא נמצא כי וועדת המשנה לתמיכות בחנה ואישרה את 

 ההחלטות של הוועדה המקצועית לתמיכות.

יצוין כי בגזברות בוצע מעקב אחר קבלת המסמכים הנדרשים 

מנכ"לית 7 7.4.2014בתאריך לאישור התמיכות. במסגרת זו, 

עמותות  21 -המועצה הפיצה פניה להשלמת מסמכים חסרים ל

הגזברות המשיכה  .עמותות( 26גישו בקשה חלקית בלבד )מתוך שה

 לעקוב אחר השלמת המסמכים.

 

 עמותות ספורט .7.4

  -ם לעמותת כדורגל ולעמותת הכדורסל הועברו כספי 2014בשנת 

במסגרת  2015-ו 2014בשנים ₪  317,000לעמותת הכדורגל הועברו  .א

שטיפל לעורך דין ₪  70,000הועברו  2014בשנת  –תהליך משפטי 

נוספים על פי ₪  247,000הועברו  2015בפירוק העמותה ובשנת 

 החלטת בית משפט.

 150,000, מתוכם 2014בשנת ₪  530,000לעמותת הכדורסל הועברו  .ב

כמקדמה )לפני שהחל תהליך  2014הועברו לעמותה בינואר ₪ 

הועברו בתהליך ₪  380,000. יתר הסכומים בסך הטיפול בתמיכות(

                                                           
 .31.3.2014-המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה היה ב 7
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הביקורת מעירה כי ההחלטה תהליכי פשרה. משפטי במסגרת 

לפני  2014בינואר ₪  150,000להעביר לעמותה את המקדמה בסך 

 שהתחיל תהליך הטיפול בתמיכות הייתה מוטעית.
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 מידע על תמיכות פרסום .8

 

 כללי .8.1

 מידע על התמיכות:הריכוז  אופןמפרט את המנכ"ל חוזר ב 19סעיף 

כספי את הסכומים על הרשות לפרט בנספח לתקציב ולדוח ה .א

 או הועברו למקבלי התמיכות. שיועברו

עדת התמיכות יועמדו לעיון הציבור, כולל באתר והחלטות ו .ב

שמות  ןאת החלטת וועדת התמיכות, בציו ,האינטרנט של המועצה

המוסדות הציבור והתמיכות, שאושרה לכל מוסד, כשהן ממוינות 

הפרסום  לפי התבחינים השונים לתמיכה של הרשות המקומית.

 יום ממועד קבלת ההחלטה על התמיכות. 30יעשה תוך 

 להלן ממצאי הביקורת:

)הדוח השנתי האחרון  2013לשנת של המועצה מבדיקת הדוח הכספי  .א

בנספח  מפורטותנמצא כי התמיכות שפורסם נכון למועד הביקורת( 

מופיע כשורה  לתמיכות המתוכנן התקציב ,יחד עם זאתכנדרש. 

תקציב )וגם  2014 ספח לתקציבנכלפי נושאים ורט אינו מפכוללת ו

 כנדרש בחוזר מנכ"ל., (2015

כולל ) המועצה אינה מעמידה את החלטות וועדת התמיכות .ב

כשהן ממוינות לפי התבחינים השונים  הסכומים שאושרו לכל גוף

לעיון הציבור כנדרש בחוזר  (לתמיכה של הרשות המקומית

   .נטרנט של המועצהבאתר האיאי פרסום , כולל 8המנכ"ל

 

 

 

  

                                                           
 בציון שמות המוסדות הציבור שקיבלו תמיכה. 8
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 נהליםו מדיניות .9

 

 כללי .9.1

מנגנוני בקרה הולמים שתומכים בתהליכי מתן התמיכות מורכבים 

 נהלים כתובים וברורים. וממדיניות כתובה 

עקרונות כללים" אשר  –במועצה קיים מסמך בשם "נוהל מתן תמיכות 

 להוות נוהל תמיכות רשותי. מטרת הנוהל מוגדר כדלקמן: אמור

והל זה נועד להסדיר אופן חלוקת התמיכות על ידי מועצה מקומית "נ

באר יעקב לגופים שונים הנתמכים על ידה וזאת בהתאם לנוהל תמיכות 

במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות שפורסם בחוזר מנכ"ל 

ובעקבות פסיקה הקובעת כי רשות מקומית  4/2006משרד הפנים מס' 

יה ללא קריטריונים ברורים אשר בקשת כל אינה רשאית לחלק תמיכות

 גוף לפיהן תבחן בקנה מידה שוויונית"

 הביקורת: ממצאילהלן 

 למועצה לא קיימת מדיניות כתובה בנושא התמיכות. .א

מצא שהנוהל והביקורת בחנה את נוהל מתן התמיכות של המועצה  .ב

כתוצאה ל, ובו חפיפות עם חוזר המנכ" ותמסורבל, אינו ברור וקיימ

 :הוא אינו אפקטיבי. להלן פירוט הפערים בנוהלמכך 

 הנוהל אינו ברור ואינו עקבי.הפנימי של מספור ה (1

 לנוהל חסר תאריך עדכון אחרון. (2

למרות שבמועצה קיימת גם וועדת משנה לתמיכות שחברים  (3

הנוהל מתייחס לוועדה  , (1בעמ'  2.2בה חברי מועצה )סעיף 

המועצה וחברים  המקצועיות לתמיכות בלבד )בראשות מנכ"ל

ואינה מזכירה את וועדת המשנה בה הגזבר והיועץ המשפטי(, 

 לתמיכות.

 –יעקב -מוגדר כי "המועצה" היא מועצת באר פרק ההגדרותב (4

עצה או למועצה לא ברור האם הכוונה היא לחברי המו

 (.1בעמ'  2.3המקומית )סעיף 
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 לא גמורים ולא ברורים כגון: יםמשפט ונמצאבנוהל  (5

i.  תמיכה שגוף  נתמך יקבע בהתאם לקריטריונים "גודל ה

 (.2בעמ'  4)סעיף  הקבועים במסמך זה,"

ii. " בקשה לתמיכה תוגש למועצה על גבי הטפסים הרצ"ב

ובצירוף המסמכים הנלווים לא יאוחר מיום ______". 

 (.5)סעיף 

מיותרים  שלדעת הביקורת הםרבים  בנוהל ישנם סעיפים (6

את היה להפנות  ועדיף ,בחוזר המנכ"ל מפורטיםמאחר שהם 

הביקורת מעירה כי אין מקום לכפילות  לחוזר המנכ"ל. אהקור

  אי הבנות.לעשויה לגרום  אשרזו 

שאינם תואמים את חוזר המנכ"ל בנוהל שנם סעיפים י (7

 :לדוגמה

i.   נוסח הנוהל "לא תינתן תמיכה לגוף  :2. בעמוד 3סעיף

מתקציבו השנתי  25%שהוצאות ההנהלה שלו עולות על 

לא הצהרת רואה לו המבוקר של רו"חבהתאם לדוח הכספי 

 שהעלות התפעולית אינה חורגת מהנדרש.חשבון 

ii. להקצות סכום מראש לתמיכות קטנות  על פי הנוהל ניתן

מגובה לתמיכה. נושא זה אינו ₪  5,000מידי שנה עד ל 

 .חוזר המנכ"לב

הפנימית בנוהל חסרה התייחסות מספקת לתהליכי העבודה  (8

, אופן ניהול סמכות ואחריות :, לדוגמהועצההמבתוך 

התיקים, לוחות זמנים, מקומות פרסום המודעות וחלוקת 

 צוות הפיקוח ועוד. הרכבדגשים כגון והתמיכות, 
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 סיכום ומסקנות .10

המועצה בדומה לרשויות מקומיות אחרות נותנת תמיכות לגופים שונים 

נושא מתן התמיכות, מסדיר את   4/20069. חוזר מנכ"ל ביישובשפועלים 

במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים 

הפועלים, ככלל, בתחומה המוניציפלי של הרשות בנושאי חינוך, תרבות, 

דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט וכיוצא באלה וזאת כאשר 

יה הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקיד

 וסמכויותיה של הרשות המקומית, בהתאם לדיני השלטון המקומי.

בשנת ₪ מיליון  10 -יצוין כי תקציב התמיכות צומצם במהלך השנים מכ

מאחר שמדובר בכספי ציבור קיימת . 2014בשנת ₪ מיליון  1.5-ל 2012

 חלוקת תקציבי התמיכות.לשל תהליך תקין ושקוף  מוחשיבות לקיו

 שנערכו התהליכיםניתנו מבלי לעמותות  יכותכלל התמ 2014בשנת 

מקבלי התמיכות כתוצאה מכך אין הבטחה ש ;חוזר המנכ"לב כנדרש

עמדו בתנאים לקבלת התמיכות ושתקציב התמיכות חולק בצורה 

מאחר שלא קיים תיעוד מסודר בנושא,  מיטבית בין הנתמכים השונים.

שבון תמיכות לא נלקחו בחם גם קושי לבחון את הנושא בדיעבד: קיי

המועצה לא ערכה עקיפות; תקציב התמיכות אינו מחולק לנושאים; 

 ;הסכמים כתובים עם גופים נתמכים שמשתמשים בנכסים של המועצה

חסר  ;התבחינים שעל בסיסם אמורים לחלק את התמיכות אינם ברורים

תקציב  ;החלטות על אופן חלוקת התמיכותלאישור התבחינים ולתיעוד 

המודעה שהמועצה פרסמה על  ;לא פורסם לציבור כםשסו התמיכות

מידע  בהומצד שני חסר מצד אחד הגשת התמיכות כוללת מידע מיותר 

במועצה לא קיימת מדיניות כתובה בנושא התמיכות והנוהל  ;חיוני

לעיתים סותר את חוזר ו, , אינו נותן מענה לנדרשהקיים אינו ברור

בלוחות הזמנים כמפורט תהליך חלוקת התמיכות לא עמד  ;להמנכ"

למרות שההחלטות אמורות  במועד(התבחינים לא אושרו )בחוזר מנכ"ל 

טופס הבקשה (; להתקבל עד סוף ינואר, הם נמשכו לכל אורך השנה

                                                           
 .12.9.2006מתאריך  4/2006חוזר מנכ"ל משרד הפנים  9
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התמיכות חולקו  ;לקבלת תמיכות לא נתן מענה לנדרש בחוזר המנכ"ל

 מבלי שבוצע פיקוח בעמותות הנתמכות כדי לוודא שהם עומדים בתנאי

בתיקי התמיכות חסרים מסמכים רבים והמועצה  ;קבלת התמיכות

חילקה תמיכות מבלי שהוועדה המקצועית לתמיכות דנה בבקשות באופן 

וועדת המשנה לתמיכות לא דרשה ולא  ;את המלצותיה ותיעדהפרטני 

     .קיבלה את המלצות הוועדה המקצועית לתמיכות
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 2014ת לשנת תכנון מול ביצוע תקציב התמיכו – א נספח

 מס"ד

תקציב 
מקורי 
שאושר 
בוועדת 
תמיכות 

(3.2014) 

תקציב 
מעודכן 

( 70%)עד 
(5.2014) 

תקציב 
מעודכן 
לאחר 
הסטה 

(12.2014) 

 תשלומי תמיכות בפועל

סה"כ  הערות יתרה 
 התמיכות

תאריך 
העברת 

 התמיכה 

סכום 
 התמיכה 

1 140,000 98,000 98,000 93,800 

1.7.14 40,000 

4,200 
הביצוע אינו כולל 

השתתפות בשכירות של 
 ש"ש 

7.9.14 20,000 

29.12.14 33,800 

2 20,000 14,000 24,000 23,400 

1.7.14 7,000 

אושרה תוספת בסך  600
  29.12.2014ב₪  10,000

7.9.14 4,000 

31.12.14 12,400 

3 20,000 14,000 14,000 11,000 31.12.14 11,000 3,000   

4 75,000 52,500 52,500 50,250 29.12.14 50,250 2,250   
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 מס"ד

תקציב 
מקורי 
שאושר 
בוועדת 
תמיכות 

(3.2014) 

תקציב 
מעודכן 

( 70%)עד 
(5.2014) 

תקציב 
מעודכן 
לאחר 
הסטה 

(12.2014) 

 תשלומי תמיכות בפועל

סה"כ  הערות יתרה 
 התמיכות

תאריך 
העברת 

 התמיכה 

סכום 
 התמיכה 

5 30,000 21,000 21,000 20,100 31.12.14 20,100 900   

6 30,000 21,000 21,000 20,100 29.12.14 20,100 900   

 לא אושר - - - - 0 21,000 30,000 7

8 30,000 21,000 21,000 20,100 29.12.14 20,100 900   

9 5,000 3,500 3,500 3,350 29.12.14 3,350 150   

10 65,000 45,500 95,500 93,550 

11.9.14 30,000 

₪  50,000אושר גידול של  1,950
 13,550 7.12.14 29.12.14ב 

31.12.14 50,000 

11 220,000 154,000 154,000 147,500 29.12.14 147,500 6,500   

12 40,000 28,000 28,000 26,800 29.12.14 26,800 1,200   

13 220,000 154,000 154,000 147,500 29.12.14 147,500 6,500   

14 220,000 154,000 154,000 147,500 29.12.14 147,500 6,500   

15 170,000 119,000 - - - - - 
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 מס"ד

תקציב 
מקורי 
שאושר 
בוועדת 
תמיכות 

(3.2014) 

תקציב 
מעודכן 

( 70%)עד 
(5.2014) 

תקציב 
מעודכן 
לאחר 
הסטה 

(12.2014) 

 תשלומי תמיכות בפועל

סה"כ  הערות יתרה 
 התמיכות

תאריך 
העברת 

 התמיכה 

סכום 
 התמיכה 

לא אושר ע"י החשב 
 145,901ו המלווה ותוקצב

ש"ח שלא במסגרת 
 תקציב התמיכות.

16 60,000 42,000 42,000 40,200 29.12.14 40,200 1,800   

17 30,000 21,000 21,000 18,000 31.12.14 18,000 3,000 

נדרשה להחזיר  העמותה
עקב אי עמידה ₪  1,200

. הסכום הוא ניםבתבחי
 לפני החזרה.

18 30,000 21,000 21,000 20,100 29.12.14 20,100 900   

לא אושר על ידי החשב   - -  -  - 0 3,333 5,000 19
 המלווה.

20 30,000 21,000 21,000 20,100 
29.12.14 2,636 

900   
31.12.14 17,464 

 לא אושר - - - - 0 21,000 30,000 21

 לא אושר - - - - 0 3,500 5,000 22

23 50,000 35,000 35,000 30,000 31.12.14 30,000 5,000   
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 מס"ד

תקציב 
מקורי 
שאושר 
בוועדת 
תמיכות 

(3.2014) 

תקציב 
מעודכן 

( 70%)עד 
(5.2014) 

תקציב 
מעודכן 
לאחר 
הסטה 

(12.2014) 

 תשלומי תמיכות בפועל

סה"כ  הערות יתרה 
 התמיכות

תאריך 
העברת 

 התמיכה 

סכום 
 התמיכה 

24 300,000 210,000 210,000 70,000 11.6.14 70,000 140,000 

העברה לעורך דין המטפל 
 .בפירוק

₪  247,000הועברו  2015ב
נוספים על פי החלטת 

 פסק דין.

25 1,140,000 798,000 798,000 530,000 

13.1.14 150,000 

268,000 

מקדמה על חשבון 
החלטת וועדת תמיכות 

עם  1/12עתידית על פי 
 שאישור יועמ"

 העברה לעו"ד 120,000 11.6.14

 סכום פשרה 130,000 20.10.14

 סכום פשרה 130,000 18.11.14

 אושרלא  - - - - 0 3,500 5,000 26

27   -99,833 - - - - -   

  3,000,000 2,000,000 1,988,500 1,533,350  - 1,533,350 455,150   
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 בנושא התמיכות ישיבות -נספח ב 

תאריך  סוג הישיבה מס"ד

 הישיבה

 עיקרי הסיכום משתתפים בישיבה

חברי מועצה  10ראש המועצה,  19.3.2014 ישיבת מועצה 1

 נוספים, מנכ"לית, יועמ"ש.

, אך 22.1.2014ערה: צורפו לישיבת המועצה ב )ה אישור התבחינים.

 (.19.3.2014עלו להצבעה ב 

משנה וועדת  2

 תמיכותל

חברי הוועדה,  4יו"ר הוועדה,  8.4.2014

 ראש המועצה, יועמ"ש.

 התקציב. חלוקתאישור  .1

מהתקציב עד לאישור ישיבת מליאת  20%אפשר להעביר  .2

עית המועצה ובתנאי שכל העברה תאושר ע"י הועדה המקצו

 והעמותה תעמוד בכל התנאים הנדרשים.

הוועדה  3

המקצועית 

 לתמיכות

מיליון  3מהתמיכות )מסך  20%הוועדה המליצה על חלוקה של עד  נציגת יועמ"שמנכ"לית, גזבר,  10.4.2014

 ולשחרר תקציב במהלך השנה בכפוף לאיזון התקציבי.₪( 

ה חברי מועצ 7ראש המועצה,  10.4.2014 ישיבת מועצה 4

 יועמ"ש, גזבר, מנכ"לנוספים 

מסך התמיכות  20%אישור חלוקת תמיכות בשיעור של  .1

מש"ח( ללא התניה כפוף להשלמת כל  3המאושרות בתקציב )

 המסמכים של המבקשים בהתאם לחוזר המנכ"ל.
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תאריך  סוג הישיבה מס"ד

 הישיבה

 עיקרי הסיכום משתתפים בישיבה

)הערה:  .2014אושר פרסום נוסף להגשה לועדת תמיכות עד סוף  .2

ניגוד לחוזר לא היה פרסום נוסף מאחר שזה עומד ב בסוף

 (.10המנכ"ל

חברי מועצה  7ראש המועצה,  28.5.2014 ישיבת מועצה 5

 מנכ"ליתנוספים, 

 מהתקציב. 70%אושר מתן תמיכות לעמותות עד 

וועדת  6

 תמיכות

חברי  2יו"ר וועדת התמיכות,  29.12.2014

 וועדה נוספים, גזבר

 להעביר מעמותות שלא עמדו בקריטריונים לחלוקת תמיכות לחברת

 אש"ח(. 10) ושבט צופי נגה אש"ח( 50) קדישא

חברי מועצה  10ראש המועצה,  29.12.2014 ישיבת מועצה 7

 נוספים

מיכות לחברת להעביר מעמותות שלא עמדו בקריטריונים לחלוקת ת

 בהתאם להמלצות וועדת המשנה לתמיכות. קדישא ושבט צופי נגה

 

  

                                                           
 .28.4.2014-כמפורט במסמך המנכ"לית מה 10
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 ופים הנתמכיםות חוזר המנכ"ל בנושא הפיקוח על הגפערים בין נהלי המועצה לבין דריש -נספח ג 

סעיף  מספר
בחוזר 
 המנכ"ל

דרישות חוזר מנכ"ל 
4/2006 

 דוח הפיקוח נוהל הרשות

הפיקוח יתבסס בין היתר  17.4 1
על קבלת דיווחים 
תקופתיים ודוחות ביצוע 

 מהמוסדות הנתמכים

דרישה זו אינה כלולה בנוהל 
 הרשות.

בהתאם לתהליך הקיים, 
יקוח אינו דורש ואינו מקבל הפ

דיווחים תקופתיים ודוחות 
 ביצוע מהמוסדות הנתמכים.

וכן על ביקורים במקום  17.4 2
הפעולה של המוסדות, 
שייערכו בתכיפות הראויה 

 בנסיבות העניין.

 3בהתאם לנוהל המועצה, סעיף 
"על המפקח לבקר לפחות 
פעמיים בשנה במקומות 

 הפעולה של הגופים הנתמכים, 
 

דוח הפיקוח מאפשר לציין 
 יותר מתאריך ביקור אחד.

הפיקוח יהיה מכוון לברר,  17.5 3
 בין השאר, כי:

התמיכה משמשת  .א
למטרה אשר לשמה 

 ניתנה;
מוסד הציבור מקיים  .ב

את התנאים שקבעה 
הרשות המקומית 
בקשר לתמיכה ואת 
הפעילות בגינה ניתנה 

 התמיכה.
לא חלו שינויים  .ג

מהותיים בנוגע למוסד 
יבור הנתמך שהיה צ

בהם כדי להשפיע על 

 3, סעיף קטן 6בהתאם לסעיף 
בנוהל התמיכות של המועצה 
הביקור של מפקח בגוף הנתמך 
הוא "על מנת לוודא בין היתר 

 כי:
התמיכה משמשת בין היתר  3.1

 למטרה אשר לשמה ניתנה.
הגוף הנתמך מקיים את  3.2

התנאים שקבעה המועצה 
בקשר לתמיכה ואת הפעילות 

 בגינה ניתנה התמיכה.
לא חלו שינויים מהותיים  3.3

לגוף הנתמך, שהיה בהם כדי 
להשפיע על אישור התמיכה או 

 על שיעורה.

דוח הפיקוח נותן מענה חלקי 
בלבד. להלן הסעיפים שבדוח 

 הפיקוח:

  שם הגוף  –פרטים כלליים
הנתמך, תחום הפעילות 
שלה, מיקום ושעות 

 הפעילות.

  פרטי הפעילות ותרומתה
 לתושבים.

  תאריכי הביקור בגוף
 הנתמך.

  המלצת המפקח לתת
 הקצבה לעמותה.

 ליות.הערות כל 
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סעיף  מספר
בחוזר 
 המנכ"ל

דרישות חוזר מנכ"ל 
4/2006 

 דוח הפיקוח נוהל הרשות

אישור התמיכה או על 
 שיעור התמיכה.

מוסד הציבור מקיים  .ד
את פעילותיו בהתאם 
לכללים או לתקנים 
שנקבעו בדין לגופים 

 מסוגו.

הגוף הנתמך מקיים את  3.4
תאם לכללים או פעילותו בה

 לתקנים שנקבעו בדין.

מוסד הציבור יגיש למפקח  17.6 4
דוחות תקופתיים כפי 
שיידרש, אשר יכללו 
נתונים מעודכנים על יתרת 
פיקדונותיו במוסדות 
כספיים ועל ההוצאות 
וההכנסות בפועל בתקופת 
הדוח לעומת התקציב 
המאושר, תוך פירוט 
ההכנסות על מקורותיהן, 
וכן דוחות ביצוע כפי 

 שידרוש המפקח.

בנוהל התמיכות  4סעיף על פי 
של הרשות "הגוף הנתמך יגיש 
למפקח דוחות תקופתיים כפי 
שיידרש". הביקורת מעירה כי 
לא הוגדר מהם הדוחות 

 הנדרשים.

 אין התייחסות בדוח הפיקוח.

"לצורך קיום חובת  17.8 5
הפיקוח, רשאית רשות 
מקומית לדרוש כל מסמך 
או מידע הנראה לה נחוץ 

 לשם כך".

בנוהל התמיכות  5עיף על פי ס
של המועצה "לצורך קיום 
הפיקוח יהא רשאי המפקח 
לדרוש כל מסמך או מידע 

 הנראה לו נחוץ לשם כך".

 אין התייחסות בדוח הפיקוח.
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 70 הגברת המודעות הציבורית לשימור 4 

 74 "בית ראשונים" 5 

 76 היסטורייםבטיחות  אתרים  6 

 78 מבנים לשימור הסכמים עם גורמים שהוקצו להם 7 

 79 סיכום ומסקנות 8 
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כללי –פרק א'   

 

 מבוא .1

שימור מבנים ואתרים בעלי ערך תרבותי, היסטורי וארכיטקטוני מעיד 

החברה לעברה ולערכיה המוצהרים ותואם את העקרונות על יחסה של 

של פיתוח בר קיימא, שמטרתו להבטיח שמירת משאבים חומריים 

ורוחניים גם לדורות הבאים. אבדן אתרים ומבנים היסטוריים מדלדל 

 .11את מטען הזיכרון הקולקטיבי ולכן מן הראוי לעשות לשימורם

(, בדומה לרשויות יעקב )להלן: "המועצה"-במועצה המקומית באר

מקומיות רבות אחרות, נמצאים אתרים ומבנים שמלמדים על תולדות 

ההתיישבות בה, ובאמצעותם ניתן להקנות את מורשתה. המועצה 

 מחויבת על פי חוק לשמר אתרי מורשת שנמצאים בתחום שיפוטה.

"שימור" מוגדר כפעולה להבטחת המשך קיומם של מבנים הנושאים 

 עכשווית, בתוך תרבות וארכיטקטונייםהיסטוריים ערכים תרבותיים, 

 12ובעלת צרכים מידיים ועתידיים. 

השימור דורש לא רק הימנעות מעשייה אלא גם פעילות אקטיבית של 

חומרי המקשר בין העבר, -תחזוקה, תיקון, שיפוץ וחיזוק נדבך פיזי

ההווה והעתיד. שימור מבנים הוא גם כלי תכנוני לשיקום מתחמים 

 לפיתוח המסחר, התיירות והמגורים.  ומנוף

כדי לשמר מבנים לאורך זמן עליהם להיות מעוגנים בתכניות 

 סטטוטוריות של המועצה.

 תהליך השימור כולל ארבעה שלבים עיקריים: 

סקר של מבנים ואתרים היסטוריים  –סקר נכסים לשימור  .א

 במועצה שעשויים להיות מועמדים לשימור.

                                                           
 .57עמוד  2006דוח מבקר המדינה בשלטון המקומי בשנת  11
 -שמור אתרים מאתר האינטרנט של המועצה ל 12

http://www.shimur.org/viewStaticPage.aspx?pageID=262 
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איסוף נתונים,  -ברצון המועצה לשמר סקר ותיעוד של מבנים ש .ב

ניתוחם, הגדרת הערך התרבותי, ההיסטורי או הארכיטקטוני של 

 המבנה או האתר.

תכנון לפי צורכי מזמין השימור, האמצעים העומדים לרשותו  .ג

שימור; הגדרת תהליך הוהמצב הפיזי של המבנה; פיתוח תכנית 

 העבודה.

 ביצוע השימור.  .ד

 

 תריםרגולציה בתחום שימור א

להלן חוקים/חוזרי מנכ"ל המגדירים את נושא שימור המבנים ברשויות 

 מקומיות:

החוק  -"החוק"(  –)להלן  1965-חוק התכנון והבניה, התשכ"ה .א

-העיקרי העוסק בשימור אתרים הוא חוק התכנון והבניה, התשכ"ה

לחוק, מטרותיה של תכנית מתאר  61החוק(: לפי סעיף  -)להלן  1965

ות להיות בין היתר, שמירה על כל בניין ודבר שיש להם מקומית יכול

( 5)69חשיבות אדריכלית, היסטורית, ארכיאולוגית וכיו"ב. סעיף 

לחוק קובע כי "כל עוד אין הוראות מתאימות בתכנית מתאר, מותר 

לקבוע בתכנית מפורטת הוראות לכל עניין שיכול להיות נושא 

מותר לקבוע בה הוראות , וכן 63לתכנית מתאר מקומית לפי סעיף 

(  שמירה על מקומות, מבנים ודברים אחרים 5בעניינים אלה: ...  )

שיש להם חשיבות לאומית, דתית, היסטורית, ארכיאולוגית, מדעית 

 ".אסתטיתאו 

 )להלן: "חוק השיפוץ"( 1980-חוק שיפוץ בתים ואחזקתם, התש"ם .ב

דרדרותם מאפשר לרשויות המקומיות לשמר מבנים ולמנוע את הי  -

-חוק שיפוץ בתים ואחזקתם, התש"ם הפיזית באמצעות שיפוץ.

מראש  , מסמיך את שר הבינוי והשיכון להכריז בעקבות פנייה1980

הרשות המקומית, כי אזור בתחום אותה רשות מקומית יהיה אזור 
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. בהתייעצות עם ראש הרשות הוא רשאי לקבוע לכל אזור 13שיפוץ

ועו ולחייב את בעלי הבתים שם את פרטי השיפוץ ואת אופן ביצ

. על השר לקבוע את שיעור השתתפותה של הממשלה 14לעשותו

, 30%-בהוצאות השיפוץ )לגבי דירת מגורים לא יפחת השיעור מ

-ובדירה המוחזקת על ידי דייר מוגן לא יפחת שיעור ההשתתפות מ

(, והמימון הנותר יחולק שווה בשווה בין הדייר ובין בעל הבית. 60%

הבהיר כי השיפוץ אינו בגדר שימור, והוא מתייחס להיבט יש ל

חיצוני בלבד של בתים פרטיים, אך ניתן באמצעותו לשמר חזיתות 

 מבנים הראויים לשימור.

)להלן:  (13התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה )סעיף  .ג

הנושא "השבחה חכירה  וזכויות"  – "התוספת השלישית"(

 היטלי פיתוח. שימור מתוךהמתייחסת לתקצוב 

)להלן: "התוספת  התוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה .ד

תוקן  1991בשנת  -בנושא "תכנית לשימור אתרים"   -הרביעית"( 

א כי על תכנית לשימור אתרים יחולו הוראות 76החוק ונקבע בסעיף 

התוספת הרביעית לחוק, וחוקקה התוספת האמורה. התוספת 

נים והאתרים בחוק התכנון הרביעית מסדירה את שימור המב

והבנייה, העוסק בפיתוח הפיזי בישראל, כדי שהמתכנן יתחשב 

העניקה לרשויות  תוספת זובצורך לשמר את מורשת העבר. 

המקומיות מעמד ותפקיד נכבדים בייזום השימור של מבנים 

ואתרים היסטוריים וביישומו וכלים תחיקתיים בסיסיים להתמודד 

את הסמכויות ואת האחריות העיקרית  עמו. היא הטילה עליהן

ליישום החוק. לפי התוספת הרביעית, תכנית לשימור אתרים כמוה 

כתכנית מתאר מקומית, ועל כל רשות מקומית להקים ועדה לשימור 

אתרים; בחוק הוגדרו מעמדה ותפקידיה. בין היתר, נקבע כי על 

הוועדה להכין רשימת מבנים לשימור. עוד עוסקת התוספת 

יעית במעמד אתר המיועד לשימור בתקופת הכנת התכנית; הרב

בהפקדת תכנית לשימור; בהתאמת הפעילות בנכס לתכנית 

                                                           
 לחוק. 1עבודות שיפוץ הוגדרו בסעיף  13
 .6, 4, 2סעיפים  14
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השימור; במימון תכנית שימור אתרים )פיצויים, היטל השבחה, 

הוצאות הכרוכות בעבודות לתחזוקת האתר ולשיפוצו, הפקעות 

 והקלות במס( ובהגשת ערר.

מגדיר קווים  –( 95/1וזר מנכ"ל )החליף את ח 4/99חוזר מנכ"ל  .ה

 מנחים לפעולות של ועדות שימור ברשויות מקומיות.

מפרט דברי הסבר לתקנות התכנון והבנייה  - 2/2008חוזר מנכ"ל  .ו

 בדבר הנחיות בטיחות לאתרים ארכיאולוגיים ומבנים היסטוריים.

 

 מטרת הביקורת .2

ידה בחוק בחינת תהליכי הטיפול בנושא שימור אתרים במועצה, תוך עמ

 התכנון והבניה וחוזרי מנכ"ל בנושא.

 

 היקף הביקורת .3

שימור במסגרת הביקורת נבדק תהליך הטיפול של המועצה בנושא 

בעלי תפקידים כולל פעולות הוועדה לשימור אתרים וטיפול  אתרים

 .מועצה, בתוכה מחלקת ההנדסהב

 

 שיטת הביקורת –מתודולוגיה  .4

הבאים: מהנדסת המועצה, עוזר הביקורת נפגשה עם בעלי התפקידים 

מנהל מחלקת החינוך, נציגי בית ספר  ממלא מקוםראש המועצה, 

תושבת  -נאמנת שימור  –שימור, גב' פנינה ארוסה ההדרים, יו"ר וועדת 

מנהלת  –שריכזה מידע על אתרים לשימור, המועצה לשימור אתרים 

 מחוז מרכז.

: סיכום וועדת כמו כן,  הביקורת בחנה מסמכים בנושא הכוללים

שימור, החלטת מועצה בנושא שימור אתרים, מצגת המפרטת את ה

 ."בית ראשונים"האתרים, מסמכים הקשורים לעמותת 
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 בנוסף הביקורת שלחה שאלונים למנהלות בתי הספר היסודיים: 

 "תלמים", "צאלון" ו"רימון".

הביקורת ערכה סיור ביישוב כדי לראות מקרוב אתרים בעלי ערך 

 רי/תרבותי.היסטו

הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך ננקטו 

 אותם נהלי ביקורת שנחשבו לדרושים בהתאם לנסיבות.

הממצאים שלהלן ניתנים לפי מיטב הידיעות והביאורים שנתקבלו וכפי 

 שעולה מתוך מסמכי המועצה.

 .'גנספח ראה  –פירוט ההתייחסויות  –הדוח הועבר להתייחסות 
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 תמצית ממצאים  -פרק ב' 

 ארגון וניהול

במועצה לא קיימת מדיניות כתובה ולא קיים נוהל המסדיר את  .1

עבודת ועדת השימור ואת עבודת היחידות השונות שלהן נגיעה 

. ללא מדיניות כתובה חסר קו מנחה לטיפול בשימור אתרים לנושא

ם במועצה וללא נהלים כתובים חסרה הגדרה ברורה של תהליכי

 ואחריות וסמכות בנושא.

במועצה לא מונה בעל תפקיד שאחראי לרכז את נושא השימור  .2

שימור ולוודא שהחוק, התוספות לחוק וחוזרי המנכ"ל בנושא 

יצוין כי בעקבות הביקורת מונה עובד ממחלקת . מיושמיםאתרים 

 ההנדסה.

שימור ה, וועדת 1991למרות שהתוספת הרביעית פורסמה בשנת  .3

 שנים(. 23)באיחור של  2014מה לראשונה בשנת הוק במועצה

כמון כן, בישיבות הוועדה  ;הרכב וועדת השימור אינו בהתאם לחוק .4

יצוין כי  לא השתתפו נציגי מחלקת הנדסה ומתכנן המחוז כנדרש.

את  שהרכבה תואמתבעקבות הביקורת מונתה וועדת שימור אתרים 

 דרישות החוק.

 3-פעם ב –ות הנדרשת אינה מתכנסת בתדיר וועדת השימור .5

  .בלבדבשנה היא התכנסה פעם אחת  2015 – 2014חודשים. בשנים 

 תקציב שימור אתרים

מבנים הטיפול בבמועצה לא נעשו אומדנים ובדיקות לגבי עלויות  .6

 המיועדים לשימור ולא הוכנו תכניות לשיפוץ המבנים הללו.

, לא במועצה לא נקבעו תקציבים לשימור אתרים בשנים האחרונות .7

. כמו כן, המועצה לא עשתה השוטףמתקציב הפיתוח ולא מתקציב 

 מאמץ לאתר מקורות תקציב נוספים. 

בעלי נכסים לשימור אתרים אצל תמרוץ  מנגנונילעולם לא הופעלו  .8

 .פרטיים

 גיבוש רשימת אתרים לשימור

 בעלי ערך ארכיטקטוני/סקר אתרים היסטוריים נערךלא  במועצה .9

כלל האתרים.  מלאה שלרשימה  המועצה דיואין בי כנדרש בחוק
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 9 -אתרים, למרות שמעבר ל 9קיימת רק רשימה חלקית של 

  נוספים רבים.האתרים קיימים אתרים פוטנציאליים 

)וועדת השימור  הישיבות בשתימהנדסת המועצה לא השתתפה  .10

והחומר הקשור לאתרים  וישיבת המועצה שדנה בנושא השימור(

 ,בר אליה והיא לא הייתה מודעת אליהםלא הועלשימור שאושרו 

החלטת  ,. כתוצאה מכךבנושא ולכן גם לא היה המשך טיפול

ללא השלמת תהליך מומשה. ולא  בלבד המועצה נשארה על הנייר

שימור האתרים עלולים לאבד לנצח אתרים בעלי חשיבות 

 היסטורית, ארכיטקטונית ותרבותית. 

 רהגברת המודעות הציבורית לנושא השימו

שלטים המפרטים את  הוצבוברוב האתרים שסוכמו לשימור לא  .11

 הערך ההיסטורי/תרבותי של האתר. 

נושא המורשת ושימור אתרים משולב בצורה מעמיקה בתכנית  .12

לימודים של חטיבת הביניים "הדרים" אשר חוקרת את המורשת 

לעומת זאת, הנושא קיבל  ."בית ראשוניםומנהלת את התצוגה ב"

בד"כ הנושא מסתכם ביום  -י הספר היסודיים משקל מועט בבת

המתנ"ס אינו משלב את נושא שימור כמו כן,  ;סיור בכיתות ד'

 .האתרים והמורשת במסגרת פעילות הקיץ

אינו מפותח כלל מסביב לאתרים היסטוריים נושא התיירות  .13

במועצה, למרות הפוטנציאל הטמון בו לפיתוח כלכלי ולשימור 

 אתרים ברשות.

ל המועצה אין ריכוז של כלל הספרים שקשורים בספריה ש .14

חלק מהספרים קיימים במועצה  ;יעקב-להיסטוריה של באר

השנה שמשמש לצורך חקר הישוב  50בעותקים בודדים בלבד, ספר 

הספרים אינם קיימים כמו כן,  ;נמצא בספריה בעותק בודד בלבד

  בפורמט דיגיטלי.

 "בית ראשונים"

במועצה לא קיימים  מועצה אינו ברור:ב" בית ראשוניםשל "מעמדו  .15

בית "המבנה מנוהל על ידי עמותת , נתונים לגבי בעלותו של המבנה

לא קיים הסכם בין המועצה לבין ; רגע אינה פעילה(כ)ש "ראשונים
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יצוין כי השירות ) "בית ראשונים"הגורמים שמנהלים את 

בית "הפסיכולוגי של המועצה ממוקם בקומה התחתונה של 

 ";בית ראשונים"לא הוגדר גורם שאחראי לנהל את (; "םראשוני

הפתיחה/סגירה של המקום מתנהל על ידי נציגי חטיבת בפועל 

 ביניים הדרים ונציגי משפחה שהמבנה הייתה שייכת להם בעבר.

 אתרים היסטורייםבטיחות 

לא נבחנו הסדרי בטיחות במבנים שהם מועמדים לפני הביקורת  .16

כו סקרי בטיחות במבנים ששייכים לא נער - לשימור במועצה

יצוין כי לאחר הביקורת למועצה ואמצעי כיבוי האש אינם בתוקף. 

טרם הושלם תיקון הליקויים בעקבות נערכו סקרי בטיחות, אך 

 הסקרים.

ביישוב קיימים מבנים מסוכנים שאינם מגודרים ושאין להם שילוט  .17

 אזהרה.

 הסכמים עם גורמים שהוקצו להם מבנים לשימור

 המבניםבין המועצה לבין  מפעילי  קיימים הסכמיםלא  .18

, אשר מכסים את יחסי המועצה עם )לרבות בתי כנסת( ההיסטוריים

אותם לשמר את המבנה ולדאוג לבטיחות  יםשמחייבוהמפעילים 

  התושבים שמבקרים באותם אתרים.
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 המלצות  –פרק ג' 

 ארגון וניהול

 ,בנושא שימור אתרים לערוך נוהל כתובומדיניות כתובה לסכם  .1

 המפרט אחריות וסמכות, תהליכי עבודה וכד'.

מומלץ שבעל התפקיד שמונה כמרכז נושא שימור האתרים במועצה  .2

 יעבור קורס נאמני שימור מטעם המועצה לשימור אתרים.

 לפחות פעם בכל רבעון –תכנס בהתאם לחוק להשימור הועדת על  .3

ים להשתתף בוועדה, ולהקפיד על השתתפות כלל הגורמים שמחויב

כולל חברי הוועדה הקבועים, משתתף בעמדה מייעצת, נציג מחלקת 

 ההנדסה ונציג מתכנון המחוז.

 תקציב שימור אתרים

 להכין אומדן כספי לעלויות הנדרשות לצורך שימור האתרים. .4

תקציב ) את נושא שימור האתרים במסגרת תקציב המועצה  לכלול .5

 .(תקציב השוטףו/או הפיתוח 

תר מקורות תקציב נוספים למימון שימור האתרים כולל משרד לא .6

 או גורמים עסקיים. , משרד החינוךראש הממשלה

לבחון אפשרות לפיתוח כלכלי מסביב לאתרי השימור כמקור כספי  .7

 אפשרי.

גורמים פרטיים שבבעלותם כדי לגרום לץ ותמרלבחון הפעלת כלי  .8

 , לשמר את האתרים.שיוגדרו לשימוראתרים 

 ש רשימת אתרים לשימורגיבו

ו ושיה בעלי ערך ארכיטקטוני/רשימת אתרים היסטוריים לגבש .9

אדריכל שימור ; במסגרת זו מומלץ להיעזר במועמדים לשימור

 )שמתמחה בנושא(.

שימור, הלבחון את האתרים הפוטנציאלים לשימור במסגרת וועדת  .10

 .4/99 בהתבסס על הקריטריונים שמפורטים בחוזר המנכ"ל

לצורך תיעוד  את הנתונים הנדרשים להשליםסת המועצה מהנדעל  .11

 בתכנית המתאר.ת האתרים בהכלל ולטפל האתרים לשימור
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 הגברת המודעות הציבורית לנושא השימור

להתקין שילוט באתרים היסטוריים/לשימור המפרטים מידע על  .12

האתר כדי לאפשר למבקרים במקום להכיר את הערכים 

 ותו אתר.ההיסטוריים/תרבותיים של א

ירחיבו את תכניות הלימוד  והמתנ"ס מומלץ שבתי הספר היסודיים .13

 הקשורות לאתרים לשימור במועצה.

לבחון הרחבת פרויקט "אמץ אתר" שמתבצע היום על ידי חטיבת  .14

הביניים. במסגרת זו, לבחון האם גופים עסקיים יכולים לקחת חלק 

 בנושא.

יקורת באתרים לבחון בניית תכנית לעידוד תיירות, הכולל ב .15

. ניתן להיעזר יים בתחום היישובנהיסטוריים/בעלי ערך ארכיטקטו

אגף של"ח, עמותות תיירות, משרד התיירות,  –במשרד החינוך 

 המועצה לשימור אתרים, החברה להגנת הטבע ועוד.

יעקב בדגש -הנגישות וזמינות לאוסף ספרים בנושא באר לשפר את .16

ברת הספרים לפורמט דיגיטלי, למורשת של היישוב, כולל בחינת הע

והכנת אוסף ספרים בנושא בספריה אשר יכולים לשמש לצורך חקר 

  היישוב.

לפרסם מידע על אתרים היסטוריים ביישוב במסגרת אתר  .17

 האינטרנט של המועצה.

 "בית ראשונים"

לבחון את " ובית ראשונים"לברר מה סטטוס המבנה שמשמש כ .18

, העמותה "בית ראשונים" ביןיחסי הגומלין הכספיים ואחרים 

 והמועצה.

, לבחון האם נכון "בית ראשונים"לאור חוסר הבהירות בנוגע ל .19

על "בית האיכר" או לאתר  "בית ראשונים"להמשיך לבסס את 

 ה.יהספרימבנה , לדוגמה "בית ראשונים"כבסיס ל חלופימבנה 

 בטיחות אתרים היסטוריים

הבטיחות במבנים  להשלים בהקדם את תיקון הליקויים שעלו בסקר .20

 , הספרייה ומבנה המועצה."בית ראשונים", כולל לשימור
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בטיחות באתרים מסוכנים בתחום המועצה, כגון  הסדרילהקפיד על  .21

בור המים שליד השוק הסיטונאי, מבנה "חסן סלאמה" ומאגרי 

 המים.

 הסכמים עם גורמים שהוקצו להם מבנים לשימור

הים במבנים המיועדים לערוך הסכמים כתובים עם גורמים ששו .22

לשימור; במסגרת ההסכמים להתייחס לנושא שימור האתר 

 ובטיחות.
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 פירוט הממצאים  –פרק ד' 

 

 ארגון וניהול .1

 

 מדיניות ונהלים .1.1

מדיניות ונהלים  קביעתהטמעת נושא שימור אתרים במועצה מחייבת 

כתובים וברורים אשר מגדירים תהליכי עבודה ואחריות וסמכות. על 

ניות והנהלים להסתמך, בין היתר,  על חוק התכנון והבניה ועל המדי

 חוזרי המנכ"ל בנושא.

במועצה לא קיימת מדיניות כתובה ולא קיים נוהל המסדיר את עבודת 

.   ללא לנושאועדת השימור ואת עבודת היחידות השונות שלהן נגיעה 

מדיניות כתובה חסר קו מנחה לטיפול בשימור אתרים במועצה וללא 

נהלים כתובים חסרה הגדרה ברורה של תהליכים ואחריות וסמכות 

 בנושא.

 

 בעל תפקיד שאחראי לרכז את נושא השימור .1.2

חשוב  ,על מנת שנושא שימור האתרים במועצה יתנהל בצורה מיטבית

 שיבחר. רצוי )בנוסף על תפקידו( שיוגדר בעל תפקיד שאחראי לנושא

ון והבניה. בעל תפקיד זה מחלקת ההנדסה שמבין בתהליכי התכנמעובד 

חוק, בידאג לכך שהמועצה תבצע את התהליכים הדרושים כמחויב 

רצוי שהעובד  חוזרי מנכ"ל והחלטות המועצה בנושא שימור אתרים.

 יעבור קורס נאמני שימור מטעם המועצה לשימור אתרים.

במועצה לא מונה בעל תפקיד שאחראי לרכז את נושא השימור ולוודא 

שימור אתרים פות לחוק וחוזרי המנכ"ל בנושא שהחוק, התוס

מיושמים. ללא מינוי בעל תפקיד אחראי לנושא קיים סיכון שהחוק לא 

 ייושם כנדרש.
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הביקורת מונה עובד ממחלקת ההנדסה שאחראי לרכז יצוין כי בעקבות 

את נושא שימור האתרים במועצה. העובד הוא גם חבר בוועדת שימור 

 אתרים.

 

 שימורהוועדת  .1.3

לתוספת הרביעית הוטלה חובה על כל רשות מקומית להקים  10סעיף ב

הסעיף מגדיר את מבנה . )להלן: "וועדת השימור"( עדה לשימור אתריםוו

 הוועדה ואת הגורמים אותם חייבים לזמן לישיבות הוועדה.

 

 מבנה הוועדה

עדה מקומית ושימור ברשות מקומית, שהיא והועדת ובהתאם לחוק, 

 חוק, מונה חמישה חברים: ל 18לפי סעיף 

 19ברשות מקומית הנמצאת במרחב תכנון לפי סעיף  -יו"ר הוועדה  .א

 ראש הרשות המקומית או אחד מסגניו. -לחוק 

יהיו חברים בוועדה שלושה מחברי מועצת הרשות שתבחר הרשות  .ב

 )בנוסף ליו"ר(.

שהוא עובד הרשות  ,בוועדה ישתתף חבר נוסף שראש הרשות ממנה .ג

 ני תכנון ובנייה. הבקי בעניי

נוסף על החברים הרגילים, ישתתף בדיוני הוועדה בדעה מייעצת אדם 

המצוי בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות אשר ימונה בידי מועצת 

 הרשות )נציג המועצה לשימור אתרים יכול לענות לדרישה זו(.

מתכנן הרשות המקומית וכן יש להזמין לדיוני ועדת השימור את מהנדס 

 או את נציגיהם.  ,מחוז שבתחומו פועלת הוועדהה

 התכנסות הוועדה

, על הוועדה להתכנס לפחות פעם  4/99 על פי חוזרי מנכ"ל משרד הפנים

בשלושה חודשים, ועל יו"ר הוועדה או על המזכיר שלה לנהל פרוטוקול 

 ישיבות על פי הנוהל המקובל ולשמרו בארכיב.
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 :ממצאיםלהלן ה

, 1991ת שהתוספת הרביעית פורסמה בשנת למרו – הקמת הוועדה .א

)באיחור של  2014הוקמה לראשונה בשנת  במועצהשימור הוועדת 

 שנים(. 23

נמצא כי הרכב וועדת השימור אינו בהתאם לחוק.  – הרכב הוועדה .ב

 הטבלה שלהלן משווה בין ההרכב הנוכחי לעומת הנדרש בחוק:

הגדרת  הנושא מס"ד
 החוק

האם  מצב בפועל
 תואם

ראש  ו"ר הוועדהי 1
מועצה או 

 סגן

סגן ראש 
 מועצה

 תואם

מספר חברי מועצה  2
 נוספים

 לא תואם 2 3

עובד הרשות  3
הבקיא בענייני 

 תכנון ובניה

 לא תואם לא קיים נדרש

אדם המצוי בנושא  4
שימור מבנים 
ואתרי התיישבות 

 בעמדה מייעצת

 לא תואם לא קיים נדרש

 10הוגדרו  לא נדרש נציגי ציבור 5
 נציגי ציבור

 לא תואם

 

כמון כן, בישיבות הוועדה לא השתתפו נציגי מחלקת הנדסה ומתכנן 

 המחוז כנדרש.

שהרכבה יצוין כי בעקבות הביקורת מונתה וועדת שימור אתרים 

 את דרישות החוק. תואמת

בתדירות  הוועדה אינה מתכנסת - תדירות התכנסות הוועדה .ג

היא התכנסה  2015 – 2014חודשים. בשנים  3-פעם ב –הנדרשת 

במסגרתה  11.7.2014ב היא התכנסה –בלבד  בשנה פעם אחת

 מאז, הוועדה. המליצה על אתרים לשימור )כשנה לפני הביקורת(

)לאחר הביקורת( בלבד כדי להחליט על  2015התכנסה בסוף שנת 

 המשך הטיפול בנושא.
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 תקציב שימור אתרים .2

 

 כללי .2.1

"סכומים שנגבו כהיטל ( 13יף על פי התוספת השלישית לחוק )סע

מיועדים, אחרי ניכוי הוצאות הגביה לרבות הוצאות של ערעור לפי 

תוספת זו, לכיסוי ההוצאות של הועדה המקומית ]לתכנון ולבנייה[ או 

להכנת תכניות במרחב  12של רשות מקומית אשר הועברו לה לפי סעיף 

ען, לרבות התכנון או בתחום הרשות המקומית, לפי הענין, ולביצו

 188הוצאות פיתוח ורכישת מקרקעין לצרכי ציבור, כפי שהוגדרו בסעיף 

לחוק ]התכנון והבנייה[, ולרבות הוצאות שימור אתר או הפקעתו, לפי 

 התוספת הרביעית".

ממומנות בחלקן מתקצוב בסעיפים אמורות להיות הוצאות השימור 

תב"ר(. מן  -הלן ייעודיים הן בתקציב הרגיל הן בתקציב הבלתי רגיל )ל

הראוי שתקבע מסגרת תקציבית לשימור המבנים והאתרים על פי תכנית 

 עבודה הכוללת סדרי עדיפויות ברורים.

שימור מבנים מטיל נטל כלכלי על בעלי נכסים, על שוכרים ועל דיירים 

מוגנים, וניתן אפוא לתת תמריצים כלכליים לשימור הבניינים 

כסים לשמר את בתיהם. בחקיקה נקבעו ולתחזוקתם לשם עידוד בעלי הנ

תמריצים שבעזרתם יכולה רשות מקומית לממן ולעודד פעולות לשימור 

 . להלן פירוט:15ולפצות בעלי מבנים

לתוספת החמישית מאפשר מתן פטור  9סעיף  – מתן פטור מארנונה .א

מתשלום ארנונה לבעלים של מבנה המיועד לשימור בכפוף לסייגים 

 עה בנכס.שבסעיף ולמידת הפגי

שינוי השימוש המותר  - הענקת הטבות מס, מענקים והלוואות .ב

למשל שינוי ממגורים למטרות רווחיות יותר כמו מסחר או  –במבנה 

משרדים. ניתן לעשות זאת על ידי שינוי הייעוד של המקרקעין 

לחוק התכנון  146בתכנית או על ידי התרת שימוש חורג על פי סעיף 

                                                           
 .2006שנת  –מדוח מבקר המדינה בנושא שימור אתרים  15
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חורג היא לזמן מוגבל בלבד ועל כן אין בכך והבנייה. התרת שימוש 

פיצוי הולם, אולם הגבלה זו לא תחול אם בתכנית השימור עצמה 

תהיה התייחסות לאפשרות להתיר שימושים חורגים ללא הגבלת 

זמן למען השגת יעדי השימור, ייקבע סוג השימושים החורגים 

 המותרים וכו'.

או בנוסח היתרי בנייה  ניתן לקבוע בהוראות תכנית - ביצוע בשלבים .ג

סעיפים שמתנים ביצוע של תכנית במימושה בשלבים. במקרים 

כאלה יינתנו ליזם או לבעל הנכס זכויות והטבות מסוימות כגון 

תוספת אחוזי בנייה, אכלוס המבנה או היתר להרוס מבנה קיים רק 

לאחר שאותו יזם או בעל נכס יעשו פעולות לתועלת הציבור ובכללן 

נים ואתרים, שהרשות המוסמכת לאשר את התכנית שימור מב

 מעוניינת בהן. 

אחד העניינים הפוגעים בשימור מבנים  - העברת זכויות בניה .ד

ואתרים הוא החשש מפגיעה בזכויות קיימות של בעלי הנכסים. 

לחוק.  197פגיעה כזו מחייבת, כאמור, תשלום פיצויים לפי סעיף 

נכסים באמצעות העברת זכויות פרט לפיצוי כספי, ניתן לפצות בעלי 

שלא ניתן  16בנייה. על פי שיטה זו, זכויות בנייה או אחוזי בנייה

לנצלם עקב השימור מועברים לקרקע אחרת השייכת לבעלים או 

לקרקע של אנשים אחרים המעוניינים בפיתוח אינטנסיבי יותר מזה 

שהותר לכלל החלקות באזור. האפשרות להעברת זכויות אמורה 

את הפגיעה בבעלים ואת הצורך בתשלום פיצויים. השימוש  למנוע

 אך לא בישראל.  17באמצעי זה נפוץ בארה"ב

  

                                                           
 היחס בין השטח הבנוי לשטח המגרש. -אחוזי בנייה  16
 Transferableתכניות ניוד זכויות  107נמצאו  1997בסקר שעשו בארה"ב בשנת  17

Development Rights) ) דו"ח החוקר מדינות )א' גולני, ל' אשד, ז' ברקאי,  25-ב
 (.41, עמ' 2004, אוקטובר ב'/2650בחקירת תכנית השימור תא
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 מקורות נוספים לשימור אתרים

 קיימים מקורותמשיחה עם מנהלת מחוז מרכז במועצה לשימור אתרים, 

אגף  – אתרים כגון: משרד ראש הממשלה נוספים לשימור פוטנציאליים

 ור אתרים )סכומים קטנים( ומשרד החינוך.מורשת, המועצה לשימ

כבסיס לתכנון תקציב השימור צריך לבצע אומדן של עלויות השימור 

 הנדרשים.

 להלן הממצאים:

מבנים הטיפול בבמועצה לא נעשו אומדנים ובדיקות לגבי עלויות  .א

 המיועדים לשימור ולא הוכנו תכניות לשיפוץ המבנים הללו.

ימור אתרים בשנים האחרונות, לא במועצה לא נקבעו תקציבים לש .ב

. כמו כן, המועצה לא עשתה השוטףמתקציב הפיתוח ולא מתקציב 

 מאמץ לאתר מקורות תקציב נוספים. 

בעלי לשימור אתרים אצל מנגונני תמרוץ כמו כן, לעולם לא הופעלו  .ג

 .נכסים פרטיים
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 רשימת אתרים לשימור גיבוש .3

 

 כללי .3.1

ך שנתיים מיום הקמתה של ועדת לתוספת הרביעית, בתו 12לפי סעיף 

הראויים לשימור המצויים  18השימור עליה להכין את רשימת האתרים

בתחום המוניציפלי של הרשות. מכאן שמאחר שהוועדה הוקמה 

ליולי יש להשלים את רשימת האתרים לשימור עד  2014ביולי לראשונה 

2016. 

ימת אתרים בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים פורסמו קווים מנחים להכנת רש

)א( לתוספת, והומלץ כי בחינתם תיעשה על פי מידת 12בהתאם לסעיף 

חשיבותם ההיסטורית או האדריכלית. הכללת אתר ברשימה חייבת 

להיעשות על פי אמות מידה שייקבעו מראש. בחוזרי המנכ"ל נקבע כיצד 

 מיועד לשימור. היש לדרג אתר 

דת השימור תבחר את נקבע גם כי וע 4/99בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 אותםהאתרים לשימור מרשימת המבנים הפוטנציאליים ותאשר 

בהגדירה את השימוש האפשרי בכל בניין משומר ואת הטעמים לבחירה. 

רשימה זו תהיה תכנית השימור של היישוב וחלק בלתי נפרד מתכנית 

 המתאר שלו.

תשמש קובע כי רשימת האתרים  4/99כמו כן, חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

את הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בבואה להכין תכנית הכוללת 

 הוראות בדבר מבנים ואתרים לשימור.

בצריפין  -על פי מידע שנמסר לביקורת על ידי המועצה לשימור אתרים 

ע"י צה"ל ועל ידי  - סקרים 2)שחלקה עתידה לעבור למועצה( נערכו 

 .אדריכל חיצוני

                                                           
על פי התוספת הרביעית, אתר הוא בניין או קבוצת בניינים או חלק מהם, לרבות  18

סד תכנון הם בעלי חשיבות היסטורית, לאומית, סביבתם הקרובה, שלדעת מו
 אדריכלית או ארכאולוגית.
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 , יכללו בתב"עיכללו בתכנית המתאר לשימור האתריםכדי שרשימת 

 להלן השלבים שצריכים לעבור: לסטטוטורייםויהפכו 

–לשימור על ידי וועדת השימור מומלצים הכנת רשימת אתרים  .א

 הנתונים הנדרשים. שבה רשומיםרשימה כולל כרטסת 

 אישור רשימת האתרים לשימור בישיבת מועצה. .ב

 הרשותסת מהנד – הרשותהעברת רשימת השימור למהנדסת  .ג

משלימה את הנתונים הנדרשים בכרטסות ומעבירה אותן לאישור 

  .הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 

 סקר אתרים לשימור .3.2

אתרים היסטוריים/בעלי ערך של  וכוללת רשימה מלאה הכנת

אדריכל שימור.  על ידיסקר אתרים  מחייבת עריכת ארכיטקטורי

ות ההיסטורית של את ההתפתח , בין היתר,במסגרת הסקר בודקים

  .הישוב

 בעלי ערך ארכיטקטוני/סקר אתרים היסטוריים נערךמועצה לא ב

כלל האתרים. קיימת  מלאה שלרשימה  המועצה אין בידיכנדרש בחוק ו

האתרים קיימים  9 -אתרים, למרות שמעבר ל 9רק רשימה חלקית של 

  נוספים רבים.אתרים פוטנציאליים 

)ליתר פירוט לאתרים   19ע"י המועצה ומופהאתרים ש 9להלן פירוט של 

 :(נספח א'ראה  -אלה כמפורט בכרטסת האתרים 

 (11)רחוב איילה  בית ראשונים .א

 ("בית ראשונים"נחלת זאב גניס )בצמוד ל .ב

 ("בית ראשונים"רב יעקב יצחקי )מול בית ה .ג

 הבאר הביזנטית וחדר המשאבות )בצמוד לבנק הפועלים( .ד

ם כספרייה היישובית בסמוך בית העם/בית הנוטרים )משמש כיו .ה

 לבנק הפועלים(

                                                           
בעזרת הגב' פנינה ארוסי. השמות רשומות כפי שמפורט בפרוטוקול ישיבת וועדת  19

 .21.7.14השימור מה 
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 בית הכנסת יהודה )ליד "בית העם"( .ו

 בית הכנסת שא נס )בצמוד למועצה המקומית( .ז

 בית חסן סלאמה )בצמוד למושב תלמי מנשה( .ח

 בית הספר הראשון בבאר יעקב )בניין המועצה( .ט

 בסקר אתריםבתחום המועצה קיימים אתרים נוספים שטרם נכללו 

 :. להלן דוגמאותיקורת אמורים להיכלל ברשימהואשר לדעת הב

 בצמוד לשוק הסיטונאי. – 18 -באר מים עם גג מהמאה ה .א

 .מגדל מים ליד חדר שנאים ברחוב דן .ב

-משנות ה "חוטר" עולים במקום בו הייתה מעברת "גבעת חוטר"ב .ג

 למאה הקודמת: 50

 מגדל מים (1

 בונקרים (2

המנדט שבילים מקוריים מתקופת המעברה )ויתכן שמתקופת  (3

 (הבריטי

 הרב עוזיאל, ליד המתנ"ס ברחובבית כנסת הרמב"מ משנת תשי"ז  .ד

 אנדרטת אלי כהן במרכז המסחרי  .ה

ונקרא  25.3.76 -נחנך ב – אנדרטה לזכר חללי היישוב –ל יגן החי .ו

אנדרטת זיכרון לבני הישוב  –ע"ש החטיבה היהודית הלוחמת 

 שנפלו במערכות ישראל

 ה בסמוך לבית משפחת ורביןח' איילבר –עץ פיקוס עתיק  .ז

 מגדל המים ליד מחלקת המים/המתנ"ס .ח

 שדרת הפיקוסים ברחוב קרן היסוד .ט

ברחוב דן )ליד השנאי( מחלקת ההנדסה בריכת המים לדעת למרות ש

הנושא טרם עלה טרם הוכן לאתר כרטסת שימור ולשימור,  תמיועד

 לדיון בוועדת השימור. 
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לתושב הרחוב ב חלקת ההנדסה שנכתב על ידי מלהלן נוסח של מכתב 

22.2.2015: 

 אתר לשימור בריכת מים + חדר שנאיםהנדון: 

"האזור נקבע לשימור, לפיכך הוועדה לשימור אתרים חיפשה פתרון 

 לפיתוח האתר ולמימון הפיתוח.

 עם קבלת החלטת הוועדה לשימור אתרים, יטופל הנושא".

 

 אישור אתרים לשימור  .3.3

 התקבלה החלטה, 21.7.14כנסה בתאריך שהת השימורוועדת  תבישיב

כאתרי שימור  (שפורטו בסעיף הקודם)אתרים  8פה אחד שיש להכריז על 

 .לתוספת הרביעית לחוקבהתאם 

אתרים, אך ברשימה  8יצוין כי בסיכום כתוב שצריך להכריז על הערה: 

 .9מפורטים 

אושר פרוטוקול וועדת  1.10.2014מתאריך  17בישיבת המועצה מספר 

 –מבנים לשימור(  9מבנים לשימור )למרות שברשימה יש  8שימור, עם ה

 חברי המועצה. 11הפרוטוקול אושר פה אחד על ידי 

)וועדת  הישיבות בשתינמצא כי מהנדסת המועצה לא השתתפה 

והחומר הקשור לאתרים שאושרו לא הועבר  השימור וישיבת המועצה(

 א היה המשך טיפולאליה והיא לא הייתה מודעת אליהם ולכן גם ל

ולא  בלבד החלטת המועצה נשארה על הנייר ,. כתוצאה מכךבנושא

 .מומשה

ללא השלמת תהליך שימור האתרים עלולים לאבד לנצח אתרים בעלי 

חשיבות היסטורית, ארכיטקטונית ותרבותית. לדוגמה, נדרש מהלך 

שבנחלת גניס שנמצא  ,מהיר של המועצה כדי לשמר את קיר הבוץ

 2015 להלן הערות לחלקה כפי שנקבע ביוני מהריסה.  ,טיבשטח פר

: "בהתאם להנחיית המועצה ומהנדס הועדה לאחר התערבות המועצה

המקומית קטע דר צפונית העשויה מבוץ, ואשר אופיינה כ"גדר לשימור" 

 לא תהרס, ותשולב עם בניית הגדרות האחרות.
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 שימורנושא ההגברת המודעות הציבורית ל .4

 

 כללי .4.1

המודעות לערכם של מבנים הראויים לשימור והעמקת הקשר של  הגברת

התושבים עם המורשת של הישוב היא תנאי חשוב לשימור המבנים. 

-חברתית-ניסיון העבר בארץ ובעולם מלמד שככל שהמודעות הציבורית

תרבותית לשימור גבוהה יותר, רמת השימור והשיקום בשטח גבוהה 

 יותר.

ת להגברת המודעות בתחום השימור, כולל הביקורת בדקה את הפעילויו

במתנ"ס ובבתי  :שילוט אתרים, הטמעת ערכי השימור בתכניות החינוך

 הספר במועצה.

 

 שילוט אתרים .4.2

שילוט הוא אמצעי זול יחסית שבאמצעותו ניתן להשיג חשיפה רבה 

על גבי השלטים מפרטים מידע חשוב על  לאתרים הראויים לשימור.

 האתר.

שלטים המפרטים  הוצבואתרים שסוכמו לשימור לא ברוב הנמצא כי 

את הערך ההיסטורי/תרבותי של האתר. ללא שילוט המבקרים 

 .של המקוםבאתרים אינם נחשפים לערך ההיסטורי 

 

 שילוב השימור במערכת החינוך .4.3

חיבור התושבים למורשת הישוב, כולל האתרים ההיסטוריים, מחזק את 

ספר לאתרים לשימור מביא גם . חיבור תלמידי בתי הליישובהקשר 

לחיבור ההורים שנחשפים לאתרים באמצעות פרויקטים/סיורים של 

התלמידים. מכאן, חשוב שנושא שימור האתרים ישתלב גם בתכנית 

 החינוכית.
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 להלן הממצאים:

 בתי הספר .א

כיום נושא המורשת ושימור אתרים משולב בצורה מעמיקה בתכנית 

ים" אשר חוקרת את המורשת לימודים של חטיבת הביניים "הדר

"; כמו כן, תלמידי בית הספר בית ראשוניםומנהלת את התצוגה ב"

מציגים פרויקטי גמר בנושא מדי שנה. לעומת זאת, הנושא קיבל משקל 

בד"כ הנושא מסתכם ביום סיור בכיתות  -מועט בבתי הספר היסודיים 

 ד'.

את פרויקט הביקורת נפגשה עם מחנכים מבית ספר "הדרים" שמובילים 

סוגיות  2-המורשת. הם מסרו לביקורת כי הפרויקט נותן מענה ל

 מרכזיות:

הפרויקט משפר את המוטיבציה והישגי  –לימודים במוטיבציה  .א

 הלימודים באופן משמעותי.

 תחושת השייכות ליישוב. .ב

שכבה ט'  –אחד הפרויקטים של חטיבת הביניים הוא "אמץ אתר" 

ביבת בית ראשונים. במסגרת זו ניתן דוגמה ניקיון סל –מאמצת אתר 

 לקבל תקציב מהמועצה לשימור אתרים.

הביקורת העבירה שאלון בנושא למנהלי בתי הספר היסודיים, 

 ד. בהתקבלה תשובה ממנהלת בית ספר "תלמים" בל

 

 פעילות קיץ במסגרת המתנ"ס .ב

נמצא כי המתנ"ס אינו משלב את נושא שימור האתרים והמורשת 

 הקיץ.במסגרת פעילות 
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 פיתוח תיירות על בסיס האתרים לשימור .4.4

לשימור אתרים היסטוריים קיים פוטנציאל לפיתוח תיירותי וכתוצאה 

קיימת תיירות מפותחת, כולל  מכך פיתוח כלכלי. כיום ברשויות שכנות

-רמלה, לוד, ראשון לציון, רחובות ונס ציונה. עם פיתוח תיירות בבאר

 ת שבערים השכנות גם לבאר יעקב.יעקב, ניתן להרחיב את התיירו

מחנה עולים  –יעקב קיימים אתרים עם פוטנציאל תיירותי -בבאר

"חוטר", בית ספר יוהנה ז'בוטינסקי, "חסן סלאמה", שדרת הפיקוסים, 

 ועוד. "בית ראשונים"

אגף של"ח,  –כדי להרחיב את התיירות ניתן להיעזר במשרד החינוך 

המועצה לשימור אתרים, החברה  משרד התיירות, עמותות לתיירות,

 להגנת הטבע ועוד.

, אינו מפותח כלל במועצהמסביב לאתרים היסטוריים  נושא התיירות 

 למרות הפוטנציאל הטמון בו לפיתוח כלכלי ולשימור אתרים.

 

 ספרות בנושא שימור אתרים .4.5

במהלך השנים נכתבו ספרים, על ידי המועצה ותושבים, שמרכזים את 

יעקב ואשר מתייחסים לאתרים היסטוריים ובעלי -ארההיסטוריה של ב

ערך תרבותי. הביקורת עיינה בספרים הבאים שנמצאו בספרייה 

 הציבורית של המועצה:

בית כנסת יוצאי בבל באר יעקב, מעת יהודה דוד, מפעלי דפוס כתר,  .א

2012 

מעת יהודה דוד, מפעלי דפוס  –באר יעקב מאה שנות התיישבות  .ב

 2008כתר, 

מעת אריה של  -יעקב -סיפורה של באר באר –תקווה באר של  .ג

 1997קרישק, הוצאת "רשפים", 

 ( של המועצה.1997-1907שנה לבאר יעקב ) 90חוברת  .ד

יעקב, -ע"י המועצה המקומית באר –יעקב -שנה לייסודה של באר 70 .ה

 1977"אמני דפוס", 
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 1957יעקב, -ע"י המועצה המקומית באר –יעקב -ספר היובל של באר .ו

ספר זה  וספר בודד ב"בית ראשונים".ים ספר בודד בספריה קי –

 משמש תלמידי בתי ספר במסגרת חקר הישוב.

בספריה של המועצה אין ריכוז של כלל הספרים שקשורים להיסטוריה 

יעקב. חלק מהספרים קיימים במועצה בעותקים בודדים -של באר

עותק השנה שמשמש לצורך חקר הישוב נמצא בספריה ב 50בלבד, ספר 

  בודד בלבד. כמו כן, הספרים אינם קיימים בפורמט דיגיטלי.

מנהל מחלקת החינוך מסר לביקורת כי הוא רואה  ממלא מקוםיצוין כי 

בהרחבת נושא המורשת במערכת החינוך של היישוב רבה חשיבות 

 (.בנספח ג')ראו התייחסות שלו  .מתכוון לשים דגש לנושאושהוא 
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 "בית ראשונים" .5

 

 כללי .5.1

שנמצא ברחוב איילה הוא אחד המבנים שאושר  "בית ראשונים" ,כאמור

בית ". 2014כמבנה לשימור במסגרת ישיבת מועצה מאוקטובר 

בית "משמש כ ,מבוסס על "בית האיכר"ו 2012נחנך ביוני , ש"ראשונים

יעקב. הוא מנוהל על ידי עמותה -לתולדות באר ומוזיאון "ראשונים

-הוקמה ב 580467512תה שמספרה )שכרגע אינה פעילה(. העמו

להלן מטרת הארגון כפי שמופיע  מועצה.הע"י חברי ועובדי  22.4.2007

 ":Guidestar באתר "

"שימור תולדות באר יעקב, לרבות הקמת הישוב, מייסדים, מבנים 

היסטוריים, אישים שנולדו ופעלו בישוב, אירועים היסטוריים 

, ופני העתיד. הקמה והפעלה שהתרחשו בישוב, והחיים בישוב עד היום

של מרכז מבקרים ומוזיאון בבאר יעקב. קידום כל פעילות הדרושה למען 

 שימור, שיפור וקידום תדמית באר יעקב".

 כיום רוב חברי העמותה אינם נציגי המועצה.

על פי מידע שנמסר לביקורת על ידי גורמים שונים, המבנה שופץ על ידי 

 .90-משפחת יצחקי בסוף שנות ה

לקחה על עצמה לנהל ולעדכן את  "הדרים"חטיבת ביניים כאמור, 

 ."בית ראשונים"התצוגה ב

של היישוב, מעמדו במועצה  "בית ראשונים"למרות שהמבנה משמש כ

 אינו ברור:

 במועצה לא קיימים נתונים לגבי בעלותו של המבנה. .א

 )שרגע אינה פעילה(. "בית ראשונים"המבנה מנוהל על ידי עמותת  .ב

בית "קיים הסכם בין המועצה לבין הגורמים שמנהלים את לא  .ג

. יצוין כי השירות הפסיכולוגי של המועצה ממוקם "ראשונים

 ."בית ראשונים"בקומה התחתונה של 
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 ". בפועלבית ראשונים"לא הוגדר גורם שאחראי לנהל את  .ד

הפתיחה/סגירה של המקום מתנהל על ידי נציגי חטיבת ביניים 

 ה שהמבנה הייתה שייכת להם בעבר.הדרים ונציגי משפח
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 אתרים היסטורייםבטיחות  .6

 

 כללי .6.1

מפורטים דברי הסבר לתקנות התכנון  2/2008בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 2008 –והבניה )בקשר להיתר, תנאיו ההיתר ואגרות )תיקון( תשס"ח 

בדבר הנחיות בטיחות לאתרים ארכיאולוגיים ולמבנים היסטוריים.  

היא להבטיח את בטיחותו של הציבור המבקר והעובד  מטרת התיקון

באתר ארכיאולוגי או מבנה היסטורי, תוך כדי שמירה על המראה, הערך 

 ואופי האתר ובהתחשב בשוני הרב בין מבנים אלה לבנייה חדשה.

 

לנושא הבטיחות חשיבות מהמעלה הראשונה הנובעת מחובתה של 

 ם ביישוב.המועצה לשמור על בטיחות התושבים והמבקרי

 

נמצא כי לא נבחנו הסדרי בטיחות במבנים שהם מועמדים לשימור 

 לדוגמה: ,במועצה

 ,במבנים הבאים לא נערך סקר בטיחות על ידי מהנדס בטיחות .א

, מבנה ם"בית הראשוני": תוקףואמצעי כיבוי האש אינם ב

יצוין כי לאחר הביקורת נערך סקר בטיחות,  ה.יהמועצה, הספרי

 .20יםיקון הליקויים בעקבות הסקראך טרם הושלם ת

המבנה נמצא על גבעה עם צינורות ברזל  –מאגר המים ברחוב דן  .ב

לאנשים בטיחותית בולטים. למרות שהמקום עלול להוות סכנה 

כמו כן, באזור מגדל המים, ליד  .שעולים על הגבעה, הוא לא מגודר

 .התלקחותלהוות סכנת  האשר עלול קיימת עשביה יבשההשנאי 

תחזוקתי ה ונגיש לכולם. המבנה נטוש ובמצב "חסן סלאמה" מבנה .ג

ירוד. אנשים שמבקרים במקום עלולים להיפצע. המקום אינו 

 מגודר ואין שלטי אזהרה.

                                                           
; סקר בטיחות במועצה 27.7.2015סקר בטיחות  ספריה וב"בית ראשונים" נערך ב  20

 .12.10.2015-נערך ב
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. קיימת סכנת נפילה באר מים עמוקליד השוק הסיטונאית ישנו  .ד

כמו כן, קרס והמקום נגיש לכולם.  למבנה מסביבלתוך הבור. הגדר 

 .הבאררה ליד לא קיים שלט אזה
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 לשימור הסכמים עם גורמים שהוקצו להם מבנים .7

 

 כללי .7.1

בדגש לבתי  ,חלק מהאתרים שמיועדים לשימור הוקצו לגורמים שונים

אשר עם גורמים אלה, . חשוב שהמועצה תערוך הסכמים כתובים כנסת

 .בת השימור ונושא הבטיחותנושא חולבין היתר  מתייחסים

 

 המבניםבין המועצה לבין  מפעילי  קיימים הסכמיםנמצא שלא 

, אשר מכסים את יחסי המועצה עם )לרבות בתי כנסת( ההיסטוריים

אותם לשמר את המבנה ולדאוג לבטיחות  יםשמחייבוהמפעילים 

  התושבים שמבקרים באותם אתרים.
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 סיכום ומסקנות .8

שימור מבנים ואתרים בעלי ערך תרבותי, היסטורי וארכיטקטוני מעיד 

של החברה לעברה ולערכיה המוצהרים ותואם את העקרונות  על יחסה

של פיתוח בר קיימא, שמטרתו להבטיח שמירת משאבים חומריים 

ורוחניים גם לדורות הבאים. אבדן אתרים ומבנים היסטוריים מדלדל 

 את מטען הזיכרון הקולקטיבי ולכן מן הראוי לעשות לשימורם.

התכנון ובניה בנושא  פורסמה התוספת הרביעית לחוק 1991בשנת 

"תכנית שימור אתרים" המחייבת את הרשויות המקומיות לטפל בנושא. 

מגדיר קווים מנחים לפעולות של ועדות שימור  4/99חוזר מנכ"ל 

מפרט דברי הסבר לתקנות  2/2008ברשויות מקומיות. חוזר מנכ"ל 

התכנון והבניה בדבר הנחיות בטיחות לאתרים ארכיאולוגיים ומבנים 

 סטוריים.הי

בביקורת נמצא כי המועצה אינה פועלת לשימור אתרים כמוגדר בחוק 

התכנון והבניה וחוזרי מנכ"ל בנושא ואינה מבצעת פעילות מספקת 

, היא עלולה לאבד לנצח אתרים בעלי ךלצורך שימורם. כתוצאה מכ

 חשיבות היסטורית, ארכיטקטונית ותרבותית.

 למוגדר בחוק )תוקן  הרכב וועדת שימור האתרים אינו בהתאם

בעקבות הביקורת( והוועדה אינה מתכנסת בתדירות הנדרשת, לא 

 9הוכנה רשימה כוללת של מבנים בעלי ערך היסטורי )הוגדרו 

אתרים בלבד(, לא הוגדר תקציב לשימור אתרים ולא בוצעה פעילות 

 לשימור האתרים על ידי הכללתם בתכנית המתאר.

 יכי עבודה בנושא שימור אתרים כמו כן, במועצה לא הוטמעו תהל

באמצעות מדיניות כתובה, נהלים כתובים, הסכמים כתובים עם 

השוהים במבנים ההיסטוריים, ומינוי בעל תפקיד האחראי לנושא 

במועצה )בעל תפקיד הוגדר בעקבות הביקורת(. קיימת פעילות 

 מוגבלת להגברת המודעות הציבורית בנושא, כולל במערכת החינוך.
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 ,נמצא כי באתרים היסטוריים קיימים מפגעי בטיחות אשר  בנוסף

 עלולים לסכן את הציבור המבקר בהם.

מעבר לחובה לעמוד בחוק ובחוזרי מנכ"ל, בתהליכי שימור אתרים, חוץ 

מחשיבות שימור המורשת של היישוב, קיימת פוטנציאל חינוכי, כלכלי 

 ותיירותי שלא נוצלו עד כה.
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 ם שאושרו לשימורמידע על אתרי – א' נספח

 חשיבות המבנה גוש/חלקה בעלות מיקום שם האתר מס"ד
בית " 1

  "ראשונים
 )בית האיכר(

רח' איילה 
11 

איכרי באר 
 יעקב

 4040גוש 
 104מגרש 

המבנה שימש 
כבית האיכר 
וקופת חולים 
לאומית. כיום 

בית "משמש כ
אשר  "ראשונים

מנציח את 
המשפחות 
 המייסדים.

נחלת זאב  2
 גניס

וב איילה רח
9 

כונס 
נכסים 

אשר 
 אריאל

, 4040גוש 
 455חלקה 

סגנון בניה, נבנה 
על ידי משפחת 

 גניס, לבני בוץ.

בית הרב  3
 יעקב יצחקי

רח' האיילה 
10 

פרטית 
 )יצחקי(

, 3833גוש 
 80חלקה 

 1910נבנה בשנת 
ע"י משפחת 
יצחקי. בית האבן 

 הראשון.
הבאר  4

 הביזנטית
רחוב איילה 
ליד בנק 

 םהפועלי

שטח 
 ציבורי

 4040גוש 
 - 69מגרש 

546 

באר עתיקה. ערך 
היסטורי 

תרבותי. בעבר 
 בעל ערך חברתי.

בית  5
העם/בית 
 הנוטריון

 רחוב איילה
)משמש 

כספרייה 
 עירונית(

שטח 
 ציבורי

 4040גוש 
 540מגרש 

שימש להגנה 
 כבית הנוטרים
ובחצר היו 
סליקות רבות. 
המבנה שימש גם 
כבית העם, 

לכינוסים 
סיפות, וא

לחגיגות 
ולהקרנות 

 סרטים.
בית הכנסת  6

 יהודה
 רח' איילה

 
, 4040גוש  ציבורית

 540מגרש 
נבנה בשנת 

. שימש 21תרצ"א
את חיי הקהילה. 
נבנה מכספי 
תרומות של 

המתפללים. 
מבנה סימטרי 
ומפואר יותר 

 משאר המבנים.
 

                                                           
21 1930 
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 חשיבות המבנה גוש/חלקה בעלות מיקום שם האתר מס"ד
בית כנסת  7

 "שא נס"
רח' 

ז'בוטינסקי 
פינת רחוב 
איילה צמוד 

למבנה 
 המועצה

שטח 
 ציבורי

, 404גוש 
 540מגרש 

שימש כבית 
כנסת, החכם 
סאגיס שימש בה 

 1926כרב בשנת 
)מנהגים של 

עולים 
 מטורקיה(.

בית חסן  8
 סלאמה

שטח 
מוניציפאלי 

 באר יעקב

משרד 
 הביטחון

 3837גוש 
 27חלקה 

תוכנן ע"י חברת 
"ארגון עובדי 
הבנייה", משלב 

סטוריה של יה
המאבקים על 

 נה.קום המדי
 21כלול בתמ"א 

תכנית מתאר  –
ארצית לאתרי 

מלחמת 
העצמאות )אתר 

92) 
בית הספר  9

 הראשון
 רחוב איילה,

כיום משמש )
כמבנה 

 (המועצה

שטח 
 ציבורי

, 4040גוש 
 540מגרש 

סטורי יערך ה
תרבותי של בית 
ספר ראשון 
במושבה )הערך 

האדריכלי 
המקורי כבר לא 

 קיים(.
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 ות בתי ספר יסודייםשאלות למנהל –נספח ב' 

שאלונים נשלחו למנהלי בתי ספר "תלמים", "צאלון" ו"רימון". רק 

 מנהלת בית ספר "תלמים" ענתה לשאלון. להלן ההתייחסות שלה:

 

 520בשנה"ל תשע"ו הצפי הוא ל  מספר התלמידים בבית הספר: (1

 תלמידים

האם בבית הספר שלכם ישנן תכניות לחיבור התלמידים ליישוב?  (2

נא לפרט. )נא לצרף גם מסמכים שעשויים לעזור: תכניות,  אם כן,

על הישוב באופן ממוקד לומדים בשכבה ד. סיכומי פעילות וכד'(. 

בשכבה ג מתמקדים בשכונה שגרים בה. זוהי תוכנית הלימודים 

 שלך משרד החינוך. בשתי השכבות יש משימות חקר לתלמידים.

 ים האחרונה?כמה ימי פעילות הקדשתם לנושא בשנת הלימוד (3

מחצית השנה עסקו בשכבת ג בלימוד על השכונה ובשכבת ד על 

 הישוב.

כמה ימי פעילות אתם מתכננים להקדיש לנושא בשנת הלימודים  (4

 "רמון"ו "צאלון"שובית עם יבית הספר בנה תכנית יהבאה? 

 בנדון. אני מניחה שמחצית מהשנה.

נושא נא לפרט פרויקטים שעשיתם בשנת הלימודים הנוכחית ב (5

חיבור ליישוב, כולל אתרים היסטוריים? נא לפרט אתרים 

במוזיאון הישוב ובמקומות נוספים  היסטוריים בהם ביקרתם.

 במהלך סיור בישוב.

האם במסגרת תכנית העבודה של בית הספר בשנה הבאה אתם  (6

מתכננים לשלב את מורשת היישוב כנושא מוביל והאם אתם 

וכנית עבודה בנושא מורשת מתכוונים להציג בוועדה המלווה ת

הנושא משולב בלימודי מולדת וחברה והוא אינו נושא  היישוב?

 מוביל.

האם אתם מתכננים להשקיע מתקציב הניהול העצמי הפדגוגי  (7

 עדיין לא קבענו סופית את הסכום.לנושא לימוד המורשת וכמה? 
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 התייחסויות לטיוטת הדוח –נספח ג' 

  עו"ד יובל דימול –יועץ משפטי  .1
 עברתי ואין לי הערות

 1.7.15 –רימה  –מהנדסת המועצה  .2
 מקובל עלי.

 גלעד גולדמן  –מנהל מחלקת החינוך  ממלא מקום .3
 "בית ראשונים"עברתי על הדוח, במיוחד בנושא חינוך ו

 הדו"ח מעמיק מאתגר ומקצועי.

יעקב שלי עבור  -ממליץ לשלב בתחום החינוך תכנית יישובית בשם: באר
ודי( שתעסוק במורשת הישוב בהיקף שנתי, תכלול עבודות כיתות ד' )יס

 חקר ויום שיא מסכם.

כמו כן ממליץ להפעיל בישוב תכנית "השילוב הבין דורי" המוכרת מטעם 
משרד החינוך והעוסקת במפגשים בין ותיקים ותלמידים ומשלבת 

 מורשת עם טכנולוגיה.

וד העיסוק ממליץ על העמדת משאב מטעם המועצה לעיד -גידול הישוב
במורשת הישוב כמרכיב מרכזי בפיתוח עתידי של הקהילה המתחדשת 

 )כגון חידון ישובי שנתי(

ממליץ לשלב בדו"ח פרק העוסק בפיתוח תיירות פנים הקשורה 
 במורשת, תיירות מקומית היא מפתח משמעותי לחיזוק תחום המורשת.

 דני אורן רו"ח  –גזבר  .4
)כמו שאר קצועיות ואיכות הדוח ראשית מצטרף לדברי גלעד לעניין מ

 הדוחות(

אמליץ על תקציב פיתוח לטיפול באחזקת ושמירת  לעניין הממצאים:
כמובן בכפוף לאישור כול הגורמים ולאחר -מבנים מיועדים לשימור

  .המצאת אומדנים הנדסיים
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 101 המלצות   ג

 106 פירוט ממצאים  ד
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 131 טיפול בכספים במחלקה 5 

 134 ניות מהציבורהטיפול בפ 6 

 138 הטיפול בבעלי חיים 7 

 150 בדיקת בשר בעלי חיים 8 
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 2012-2014השנים 

165 

 166 חוק להסדרת פיקוח על כלבים  נספח ב'

 167 פקודת הכלבת  נספח ג'
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כללי –פרק א'   

 

 בואמ .1

 תפקידי המחלקה הווטרינרית

-המחלקה הווטרינרית )להלן: "המחלקה"( של המועצה המקומית באר

יעקב )להלן: "המועצה"(, בדומה ליחידות ווטרינריה ברשויות מקומיות 

אחרות, עוסקת במניעת מחלות בעלי חיים ופיקוח על מוצרי מזון מן 

אות הציבור. החי.  המחלקה מהווה נדבך חשוב במנגנוני שמירת ברי

 עבודת המחלקה כוללת את תחומי הפעילות הבאים ביישוב:

  -פיקוח על מזון שמקורו בבעלי חיים  .א

שיווק של המוצרים עם -בדיקת טרום –בדיקות משנה  (1

 הכנסתם לתחום השיפוט של הרשות ולפני הכנסתם לעסק.

המלצה למתן רישיון לעסק  –ביקורות במסגרת רישוי עסקים  (2

ווטרינר( וביקורת בעסק קיים כדי לוודא )המחייב אישור 

 שפועלים על פי הנחיות החוק.

  –פיקוח על בעלי חיים  .ב

 חיסוני כלבת (1

 עיקור/סירוס חתולים (2

כגון חוות סוסים,  –פיקוח על החזקת בעלי חיים אחרים  (3

 ופינות חי כלביות

 לכידת בעלי חיים (4

 

לן: המחלקה פועלת תחת הנחיות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר )לה

בכל מה שקשור לטיפול בבעלי חיים ושל משרד  –"משרד החקלאות"( 

בכל הנוגע לטיפול במזון שמקורו בבעלי –הבריאות )שירותי מזון ותזונה( 

 חיים.
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על פי תיאור תפקידים על פי מסמך  22להלן ייעוד ותפקידי ווטרינר רשותי

 : 23"נתוני משרה" של משרד הפנים

ומזון מן החי, לצורך שמירת בריאות : פיקוח על בעלי חיים "ייעוד .א

מניעת צער בעלי חיים ומטרדים והפצת מחלות הציבור ומניעת 

לחוקים, לתקנות ולחוקי העזר  בכפוףובסביבתה,  הרשותבתחומי 

ובהתאם להנחיות והסמכות הגופים הרגולטורים של הרשות 

בתחום )משרד הפנים, הבריאות, החקלאות, הגנת הסביבה 

 ".(.והרשות המקומית

 תחומי אחריות: .ב

 השירותים  הוטרינרים הרשותיים.ניהול  .1

פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולאחזקת  .2

 בעלי חיים ברשות המקומית.

פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות  .3

 ירה, שיווק, החזקה, הובלה, אכסון וייצור(.המקומית )מכ

למען הקהילה בתחום הפיקוח  חינוך והסברה ופעילויות .4

 וההגנה על בעלי החיים ובתחום הפיקוח על המזון.

פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטמעתו, בתיאום עם  .5

 המשרד להגנת הסביבה.

ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים בתיאום עם  .6

משרד החקלאות והגנה על בריאות הציבור בתיאום עם משרד 

 הבריאות.

 ום החקיקה הווטרינרית בתחום הרשות המקומית.קיד .7

 

 

                                                           
מי שבידו רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית לפי חוק הרופאים  –רופא וטרינר" " 22

עובד הציבור ששר החקלאות  –. "רופא וטרינר ממשלתי" 1991 –הווטרינרים, תשנ"א 
מינהו למנהל השירותים הווטרינרים, לרופא וטרינר ממשלתי או לעוזר רופא וטרינר 

בשירות המדינה שמנהל השירותים  ממשלתי, וכל רופא וטרינר שהוא נושא משרה
הווטרינרים הכריז בהודעה ברשומות שנושאה כלול במונח "רופא וטרינר ממשלתי" 

 לפקודת מחלות בעלי חיים(. 1לעניין פקודה זו. )סעיף 
משרד הפנים, מינהל השלטון המקומי, האגף לכוח אדם ושכר  -נתוני משרה  –וטרינר  23

 ברשויות מקומיות.
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 חוץ למחלקהמיחסי גומלין עם גורמים 

ככלל למחלקה ווטרינרית קיימים יחס גומלין עם גורמים שונים במועצה 

 ומחוץ למועצה כלהלן:

 בעלי תפקידים במועצה: .א

 עובד מחלקת רישוי עסקים. –תברואן המועצה  .1

את חוקי העזר אמור לאכוף  –מחלקת הפיקוח העירוני  .2

 הקשורים למחלקת הווטרינריה.

הווטרינרית מקבלת פניות מהתושבים  –המוקד העירוני  .3

באמצעות המוקד העירוני ומדווחת למוקד על השלמת הטיפול 

 בפניות.

 גורמים מחוץ למועצה: .ב

האיגוד המקצועי של הרופאים הווטרינריים  -השלטון המקומי  .1

טרינריה )במסגרת זו הנחיות מקצועיות כלליות בתחום הוו –

מתקיימים כנסים מקצועיים בהם משתתפים ווטרינריים 

 רשותיים(.

רגולטור בכל מה שקשור בטיפול בבעלי  –משרד החקלאות .2

 חיים.

רגולטור בכל מה שקשור בטיפול במזון מן  –משרד הבריאות  .3

 החי.

 

 להלן חוקים, פקודות וצווים המחייבים את המחלקה הווטרינרית

על פי חוק הרופאים  – 1991 –הווטרינריים, תשנ"א חוק הרופאים  .א

"שליחותו של הרופא הווטרינר היא למנוע ולהקל על הווטרינריים 

סבלם של בעלי חיים, למנוע מחלותיהם ולרפא אותם, לסייע 

באחזקתו התקינה של משק בעלי החיים ולהגן על האדם בפני סכנות 

במוצרי מזון ונזקים שמקורם מחלות בעלי חיים או במזון או 

שמקורם בעלי חיים וכן לפעול לשיפור איכותם של מוצרי מזון 

 ."שמקורם בבעלי חיים

)להלן:  1983 –פקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[, תשמ"ג  .ב

פקודת המזון מסמיכה ווטרינר רשותי לפקח על  –"פקודת המזון"( 
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גרת מוצרי מזון מן החי שנמכרים בתחום שיפוטה של הרשות. במס

"רשות מקומית תורה לפקידיה ליטול דוגמאות  – 9זו, לפי סעיף 

 מפעם לפעם, לפי הצורך, כדי להבטיח מכירת מזון טהור ואמיתי"

אם נמצא בבדיקה "כי מזון המוצג למכירה עלול להזיק לבריאות  

אדם או שאינו ראוי למאכל אדם, מחמת רקב, הזדהמות או כל סיבה 

סול מזון כזה ולצוות על השמדתו, או אחרת, רשאי ]ווטרינר[ לפ

 למנוע באופן אחר את השימוש בו למאכל".

מגדיר את   2013 -צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג  .ג

ישור ווטרינר ואת העסקים שצריכים א התנאים למתן רישיון עסק

כתנאי לקבלת רישיון )כגון: אטליזים, משאיות להובלת מזון, 

 בעלי חיים(.ועסקים שמגדלים 

החוק מתייחס לרישיונות לייבוא   1994 –חוק בשר ומוצריו, תשנ"ד  .ד

החוק מגדיר "בשר" ככל סוגי בשר ומוצריו הראויים למאכל . בשר

 אדם, לרבות בשר ומוצריו של בעלי כנף לסוגיהם. 

מטרת הפקודה היא למנוע את התפשטות  – 1934פקודת הכלבת,  .ה

 24פרטת את אופן הטיפול בבעל חיהפקודה ממחלת הכלבת, בין היתר 

 .שנשך אדם

מפרט  1985 –]נוסח חדש[, תשמ"ה  םפקודת מחלות בעלי חיי .ו

 אמצעים לבלימת מחלות בעלי חיים.

מתייחס    1994 –חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, תשנ"ד  .ז

בין היתר באיסור התעללות בבעלי חיים, איסור נטישת בעלי חיים, 

פורניים לחתולים )פרט לאישור מיוחד(, איסור איסור הורדת צי

המתה ברעל. החוק מגדיר סמכויות אכיפה, כולל מינוי פקחים, 

תפיסה והחזקה של בעלי חיים, גביית כספים מבעליו של בעל חיים 

 שנתפס, טיפול בבעלי חיים ללא בעלים.

קובע כללים  – 2002 –חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג  .ח

כולל הנחיות לטיפול בכלבים מסוכן(, כולל חובת להחזקת כלב )

                                                           
דה "בעל חי" פירושו בקר, כבשים, עזים, גמלים, סוסים, חמורים, על פי הפקו 24

חי או עוף אחר ששר החקלאות יכריזם -חזירים, כלבים, חתולים וקופים וכל בעל
 במודעה שתתפסם ברשומות ככלולים במונח "בעל חי" לצורך פקודה זו.
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חודשים, אופן סימון הכלב; כמו  3רישיון כלב לכל כלב שגילו מעל 

כן, החוק מתייחס לעונשים למי שאינו עומד בתנאי החוק )כגון 

מחזיק כלב ללא רישיון, נותן לכלב לשוטט מחוץ לחצר הבית ללא 

 השגחה וכד'.

קובעות  1964 –ת בהמות(, תשכ"ד תקנות מחלות בעלי חיים )שחיט .ט

כי "רופא וטרינר של רשות מקומית יבדוק בבדיקת משנה בשר גולמי 

ערים בהם -שיובא לתחום שיפוטה של הרשות המקומית או איגוד

 הוא פועל ואסור מכירת הבשר כל עוד לא נבדק על ידיו".

 

 מטרת הביקורת .2

בהוראות החוק עבודה במחלקת הווטרינריה, תוך עמידה בחינת תהליכי 

 והגופים הרגולטוריים וקידום מטרות שמירת בריאות הציבור.

 

 היקף הביקורת .3

תהליכי העבודה במחלקה הווטרינריה בכלל  ובמסגרת הביקורת נבדק

תחומי האחריות של המחלקה בזמן שגרה. )הביקורת לא עסקה 

 בתפקידי הווטרינרית בחירום(.

 .2015ובר אוקט –הביקורת נערכה בין החודשים יולי 

 

 שיטת הביקורת –מתודולוגיה  .4

ממלא מקום מנהל הביקורת נפגשה עם בעלי התפקידים הבאים: 

מחלקת רישוי העסקים, מנהלת המחלקת הווטרינרית ומזכירת 

כמו כן היא נפגשה עם הווטרינר הראשי של עיריית ראשון  המחלקה;

 סבא.-כפר-לציון ומנהל היחידה הווטרינרית המשותפת רעננה

דיווחים למשרד ,  הביקורת בחנה מסמכים בנושא הכוללים: וסףבנ

החקלאות, קבלות, סיכומי ביקורות בעסקים, התראות לבעלי כלבים 
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שלא חיסנו את כלביהם, וניתחה קבצים מתוך מערכת המידע 

 שבמחלקה.

הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך ננקטו 

 רושים בהתאם לנסיבות.אותם נהלי ביקורת שנחשבו לד

הממצאים שלהלן ניתנים לפי מיטב הידיעות והביאורים שנתקבלו וכפי 

 שעולה מתוך מסמכי המועצה.
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  25תמצית ממצאים -פרק ב' 

 מדיניות, נהלים וחוקי עזר

 יםהמסדיר קיימים נהליםבמועצה לא קיימת מדיניות כתובה ולא  .1

נהלים וכתובה ללא מדיניות   ;פעילות הווטרינרית ברשותאת 

חסרה הגדרה ברורה של תהליכים ואחריות חסר קו מנחה וכתובים 

הנהלים האחידים בתחום הווטרינריה שגובשו על  וסמכות בנושא.

 ידי השלטון המקומי טרם אומצו על ידי המועצה. 

באופן מיטבי בנושא  אינו תומךמערך חוקי העזר הקיימים במועצה  .2

יות המחלקה הווטרינרית, השמירה על בריאות הציבור שבאחר

וכתוצאה מכך נמנע מהמועצה לתת את מלוא המענה הנדרש בתחום 

 זה. 

הווטרינרית לא ביצעה פעילות מספקת לצורך קידום החקיקה  .3

 תפקידה.מהווטרינרית בתחום הרשות המקומית כנדרש 

 ארגון ומשאבים

שעות בדיקות המשנה של בשר בקר לא אושרו על ידי מנהלת  .4

 במשרד החקלאות כנדרש בחוק. הווטרינריה

במהלך העשור האחרון היקף המשרה של הווטרינרית חרג בצורה  .5

)כיום התקן תואם את המלצות אוגדן  משמעותית מהתקן המומלץ

 חצי משרה(. –תנאי השירות 

מחלקה הווטרינרית שנותן מענה לבמועצה לא מונה פקח תברואה  .6

; כנדרש בתקנות ולא מונה מפקח בנושא כלבת ופיקוח על כלבים

כתוצאה מכך קיימת פגיעה במענה של המועצה לתושביה בתחום 

שמירת בריאות הציבורי. כמו כן, למועצה אבדן הכנסות 

פוטנציאליים עקב חוסר היכולת להטיל קנסות בתחום הווטרינריה 

ומאחר שלעיתים אין את היכולת לבדוק בשטח את הפניות בנוגע 

 לבים.לכלב משוטט טרם הפעלת לוכד הכ

קיים חוסר יעילות מובנה במצב הנוכחי בו שעות הקבלה של  .7

הווטרינרית במשרדה מונעת ממנה לעזוב את המשרד בכמעט 

                                                           
 התייחסויות של הווטרינרית לממצאי הדוח משולבים בדוח המפורט. 25
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מחצית שעות העבודה שלה, מאחר שעליה לחכות במשרד למשאיות 

 לבדיקות משנה.שמגיעות 

בהעדר מתחם מיוחד לבדיקות המשנה, הבדיקות נערכות בכביש  .8

לא קיים אישור של מנהלת  ;ווטרינריתשאינו צמוד למשרדי ה

 .בחוק הווטרינריה של משרד החקלאות למיקום כנדרש

הפיזית של המחלקה אינה נותנת מענה הולם לצרכים:  הסביבה .9

מהווה  -העדר מתחם נפרד לטיפול בבעלי החיים, העדר כיור צמוד 

 מפגע סניטרי, שולחן חיסונים שאינו תקני.

ות העליונה במועצה בנושאים למרות שהווטרינרית היא הסמכ .10

שבאחריותה, היא אינה מוזמנת לישיבות מנהלים; אי השתתפותה 

בפורומים אלה עלול לפגוע ביכולת של המועצה לתת מענה מיטבי 

 לשמירה על בריאות הציבור.

 מערכות מידע ותיעוד 

פרט לניהול המעקב אחר רישיונות הכלבים, כל יתר הפעילויות של  .11

העבודה מבוצעת ו לות במערכת מידע כלשהיהמחלקה אינן מנוה

בצורה ידנית. המשמעות היא פגיעה ביכולת הבקרה, העדר יכולת 

לקבל תמונת מצב עדכנית  תוך פרק זמן סביר, חוסר יכולת לאחזר 

נתונים וכד'. המחלקה הווטרינרית של המועצה היא בין הבודדות 

 ת. במדינה שעדיין מנהלות את המידע בצורה ידנית ומיושנ

המחלקה לא הקפידה לתעד מסמכים חשובים כגון תיעוד לביקורות  .12

בעסקים, טיפול בפניות מהציבור; במחלקה משמידים את תעודות 

המשלוח שמעידים על בדיקות המשנה, כולל בדיקות המשנה 

שמשמשים בסיס לדיווחים למשרד החקלאות;  כתוצאה מאי 

אפשרות לבצע שמירת מסמכים, לא קיים נתיב בקרה ולא קיימת 

 בדיקה של הפעילות שבוצעה על ידי המחלקה. 

נמצא שאופן אישור/פסילת המשלוח על ידי הווטרינרית אינו תקין:  .13

החותמת בה הווטרינרית משתמשת היא חותמת רגילה של 

; כמו כן, הבדיקההמחלקה ולא חותמת שמיועדת לאשר את 

 ;מחלקההווטרינרית לא תמיד שמה חותמת על גבי העותק שנשאר ב
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כדי לסמן תעודות בנוסף, אין במחלקה חותמת "נבדק ונפסל" 

 כנדרש בחוק. ,משלוח של משלוחים שנפסלו

)חיסונים, מחטים, מזרקים,  במחלקה לא קיים רישום מלאי .14

 ( ולא מבוצעת ספירת מלאי  שנתית כנדרש. שבבים

למשרד  יםנמצאו פערים רבים בין התיעוד במחלקה לבין הדיווח .15

הביקורת מדגישה את החשיבות של דיווחים אמינים החקלאות; 

 לרשויות.

 תכניות עבודה ותקציב

הווטרינרית אינה מכינה תכנית עבודה שנתית ואינה נדרשת להגיש  .16

תכנית עבודה לאף גורם במועצה. ללא תכנית עבודה מפורטת 

ומאושרת, אין וודאות לכך שהמחלקה תפעל בצורה מיטבית 

למחלקה לא הוגדרו ערכים כמותיים  לקידום מטרותיה. כמו כן,

למדידת פעילות כגון מספר ביקורות בעסקים, זמן טיפול בפניות 

 הציבור, אחוז הכלבים המחוסנים, כמות דוחות הפיקוח וכד'. 

הווטרינרית אינה נדרשת להציג את ביצועי המחלקה, למעט  .17

הדיווחים החודשיים והשנתיים הסטטיסטיים המצומצמים 

 החקלאות.  שמוגשים למשרד

נמצא כי אין קשר בין הדרישות התקציביות של הווטרינרית לבין  .18

התקציב שהועמד לרשות המחלקה ונמצא כי הווטרינרית לא הייתה 

עויות של מודעת לתקציב שעומד לרשותה בפועל ולא נבדקו המשמ

אי העמדת התקציב שנדרש על ידה. כמו כן, היא אינה מבצעת מעקב 

 ה כנדרש בתיאור התפקיד.ובקרה אחר התקציב של

טרינרית היו חריגות ולמחלקה הו 2014-ו 2013נמצא כי בשנים  .19

תקציב משמעותיות למול התקציב המאושר; לא בוצע ניתוח כדי 

 ות.לבדוק את הסיבות לחריג

 טיפול בכספים במחלקה

לתשלום מבוצע  מיםבהעדר מערכת מידע ממוחשבת חישוב הסכו .20

 ע"י הווטרינרית באופן ידני. 

נמצא כי המחלקה אינה שומרת על כללי אבטחת כספים נאותה:  .21

השקים והכסף המזומן נשמרים במגירה במשרדי המחלקה ולא 



 ווטרינריה - 2015/3

96 

 

בכספת כנדרש על פי נהלי אחזקת כספים מקובלים; הכספים 

 מולנים במחלקה במשך מספר שבועות עד להפקדה.

נמצא שיק ללא "קרוס"  15.7.2015בביקורת פתע שנערכה בתאריך  .22

המחלקה מור למנוע הסבת השיק לגורם שלישי. כמו כן, נמצא כי שא

)הביקורת מעירה כי רצוי להימנע מקבלת  מקבלת גם שקים דחויים

 שקים דחויים(.

בניגוד לרשויות מקומיות רבות בהן קיימות מספר אפשרויות  .23

לביצוע התשלום, כגון במחלקת הגביה, בסניף הדואר או דרך 

אשראי, במועצה ניתן לשלם את האינטרנט באמצעות כרטיס 

 התשלומים הקשורים לרישוי כלבים במחלקה בלבד. 

, ולא המחלקה מנפיקה למשלמים קבלות ידניות כנגד התשלומים .24

 את מלוא פרטי המשלם על גבי הקבלות.  מקפידים לרשום

 הטיפול בפניות מהציבור 

מספר רב של פניות בתחום הווטרינריה  אינן נרשמות כלל במוקד  .25

ירוני; רוב התושבים פונים ישירות למחלקת הווטרינריה אשר הע

 אינה מקפידה לרשום את הפניות במוקד העירוני. 

פניות רבות נשארות פתוחות בתכנת המוקד העירוני לאורך זמן  .26

למרות שהן טופלו או שכבר אינן רלוונטיות; כמו כן, מבדיקה 

ירוט לגבי הרשום בתכנת המוקד, כשמפגע טופל נרשם "טופל" ללא פ

 אופן הטיפול. 

לנושאי  שקשורותעובדי המוקד אינם יודעים לתת מענה לשאלות  .27

המחלקה, כגון הטיפול בחתולי רחוב. כמו כן, נמצא כי הם אינם 

מכירים את שעות הפעילות של המחלקה הווטרינרית. בעקבות 

 מנהל מחלקת שפ"ע הוציא הבהרה למוקד. –הערת הביקורת 

הולם לפניות שמתקבלות מחוץ לשעות כיום לא קיים מענה  .28

הפעילות של הווטרינרית. במקרים אלה או שאין פתרון כלל או שיש 

הצורך להפעיל לוכד כלבים  –לדוגמה  –פתרון שהוא יקר למועצה 

 בלי לבדוק האם הכלב עדיין מסתובב בשטח.
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 הטיפול בבעלי חיים 

ים מסוגישנם תושבים שמחזיקים בעלי חיים  שביישובלמרות  .29

שונים, חלק במשקים וחלק בבתים פרטיים, במועצה לא קיים חוק 

עזר בנושא החזקת בעלי חיים והמחלקה אינה מטפלת כלל בנושא 

ובפועל המועצה אינה פועלת כנגד תושבים  ,החזקת בעלי חיים

 שמחזיקים חיות משק )כגון סוסים( בבתים פרטיים בניגוד לחוק. 

וף את החוק וכדי לוודא המועצה אינה עושה מספיק כדי לאכ .30

במועצה מאות כלבים במועצה מחוסנים כנגד כלבת.  שהכלבים

-להערכת הווטרינרית ברשות ישנם כ שלאורך זמן אינם מחוסנים. 

( בלבד רשומים 80%-כלבים )כ 750   – 700 –כלבים, מתוכם כ  900

מכלל הכלבים  75%-כלבים בלבד )כ 538חוסנו  2014אצלה. בשנת 

כנגד  מחוסנים אינםמהכלבים ביישוב  40% -דהיינו כ –הרשומים( 

 ומהווים סכנה בריאותית חמורה. כלבת

כלבים פעילים  700-750 -למרות שלדברי הווטרינרית, בפועל ישנם כ .31

ההסבר לכך הוא . 26כלבים פעילים 888,במערכת המידע רשומים 

שהווטרינרית אינה מקפידה לעדכן את הרישומים במערכת המידע 

 מספר; כמו כן, נמצא ת כלבים שכבר אינם נמצאים ביישובבעקבו

 טעויות בהזנת נתונים למערכת המידע. 

חתולי רחוב, כאשר  700 -על פי הערכת הווטרינרית, ביישוב ישנם כ .32

 לציבור לדעתה מספר החתולים המיטבי שמביא לאיזון בין הפגיעה

בצע ; המועצה אינה מקפידה ל500לבין האינטרסים של הישוב הוא 

, וכתוצאה מכך אינה שוטףמבצעי עיקור/סירוס לחתולים באופן 

 מבצעת פעילות מספקת כדי לשמור על בריאות הציבור. 

נמצאו ליקויים בהתקשרות עם הכלבייה: המועצה עובדת עם כלביה  .33

הכלבייה נבחרה ללא שאינה מאושרת על ידי משרד החקלאות; 

לת שירותי הסגר ; המועצה מקבמכרז ולא נמצא אישור ספק יחיד

 מכלבייה חיצונית ללא הסכם, אלא מסתמכת על הצעת מחיר בלבד. 

                                                           
"  Rapid Vetוחים נערכו על קובץ כלבים פעילים שהופק ממערכת המידע "הנית 26

 במחלקה הווטרינרית
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נמצא כי המועצה שילמה ללוכד הכלבים שלא בהתאם לתנאי  .34

כנדרש  15%ההסכם; מהתשלומים לא קוזזה הנחה בשיעור של 

בהסכם; למרות שבהסכם כתוב שאין לשלם לספק במקרים בהם 

 ם גם במקרים אלה.הוא אינו לוכד חיה, הוא קיבל תשלו

מבדיקת הסיבות לתשלומי היתר, נמצא כי קיים כשל מערכתי  .35

בטיפול בתשלומים ללוכד הכלבים: ההזמנה מופקת על ידי מנהל 

על בסיס החשבונית ולא על בסיס ההסכם;  בדיעבדמחלקת הרכש 

כתוצא מכך ההזמנה התבססה על מחירים לא נכונים; הווטרינרית 

מחירים לפני ההנחה; בגזברות אישרו אישרה את החשבונית עם ה

את החשבונית על בסיס ההזמנה )שהסתמכה על חשבונית הספק( 

ועל בסיס חתימת הווטרינרית; אישור קבלת השירות על ידי 

הווטרינרית מבוצע באופן ידני על ידי חתימה על החשבונית, ולא 

 באופן ממוכן באמצעות מערכת המידע.

בנושא אכיפת חיסון הכלבים, על  הווטרינרית אינה מבצעת מספיק .36

לא הופצו באופן שוטף תזכורות  -פי הרישומים של הווטרינרית 

 מעבר לתזכורת הראשונית, נוספות למי שלא חיסן את הכלב

שמאחר שאין  מסרה. הווטרינרית שמופצת חודש לפני מועד החיסון

אפשרות לקנוס את מי שאינו מחסן את הכלב, לבעלי כלבים רבים 

 טיבציה לבצע את החיסון.אין מו

המועצה אינה גובה מבעל הכלב המשוטט את עלות תפיסתו והובלתו  .37

 לכלבייה.

עד לאחרונה דוחות הפיקוח הכללי של המועצה לא היו תקינים, אך  .38

בעקבות ביקורת אחרת של המבקר הוכנו והופקו פנקסי דוחות 

 ולכן כיום ניתן לרשום דוחות. –חדשים 

 המשווקים ביישוב בדיקת בשר מבעלי חיים

בוצעו על ידי מזכירת  2015יוני  –חלק מהבדיקות בחודשים מרס  .39

המחלקה שאין לה שום ידע בתחום, במקום הווטרינרית עצמה כפי 

  .שדורש משרד החקלאות

בחלק מבדיקות המשנה בהן צפתה הביקורת נמצא כי הבדיקה  .40

 הייתה קצרה ושטחית. 
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 המסומן באזור וניםח פרטיים רכבים כי נמצא הביקורת בעת .41

, 14:00 – 07:00 השעות בין בקירור מזון שמובילות למשאיות

, מכך כתוצאה. אלה בשעות במקום חניה על שאוסר השילוט למרות

 בצד המדרכה על לחנות נאלצו בקירור מזון שמובילות המשאיות

 יצוין. המשאית את שבודק מי את המסכנת בצורה הכביש של השני

 לרכבים דוחות לתת החלה הפיקוח מחלקת הביקורת בעקבות כי

 .המשאיות בחניית כחוק שלא שחונים פרטיים

במחלקת הווטרינריה לא קיימת רשימת ספקים שמביאים את פרטי  .42

המזון לתחום היישוב, עם פרטיהם. הווטרינרית מסרה לביקורת כי 

 יש ברשותה רשימת ספקים, אך לא הצליחה לאתר אותה.

וב מקבלים מזון ללא בדיקות משנה )כפי חלק גדול מהעסקים בייש .43

 שעולה מביקורות הווטרינרית בעסקים(.

במועצה לא קיים מנגנון אכיפה יעיל כנגד עסקים שפועלים ללא  .44

; לא על ידי רישוי עסקים ולא על ידי המחלקה הווטרינרית –רישיון 

לעסקים רבים שמקבלים אספקה של בשר באמצעות משאיות 

 ועסקים שעוסקים בבעלי חיים ת משנהשנבדקות במסגרת בדיקו

עסקים אלה כוללים, כלביה, אטליזים, חנויות  ;אין רישיון עסק

 מכולת.

לווטרינרית אין תיעוד של הביקורות שהיא ביצעה בעסקים בשנים  .45

קודמות; היא מסרה לביקורת כי התחילה לנהל תיעוד לאחרונה 

 בלבד. 

ה מהנדרש כדי מספר הביקורות בעסקים בפועל הינו נמוך בהרב .46

 לשמור על בריאות הציבור.

בסיכומי הביקורות של  אינו מכותבמנהל מחלקת רישוי עסקים  .47

הווטרינרית, למרות שהוא מרכז את כלל הנתונים אודות עסקים 

 מבחינת הרשות המקומית.

הווטרינרית אינה מבצעת מעקב אחר תיקון הליקויים שעלו  .48

 מהביקורות שלה. 
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; כנדרש בחוק דגימות מזון לבדיקה הווטרינרית אינה לוקחת .49

לטענתה בעבר נערכו בדיקות על ידי תברואן חיצוני שנעזר במעבדה 

 ך כיום הנושא אינו מתוקצב ולכן לא מבוצעות בדיקות אלה.א

 פרסום והסברה

בשנים האחרונות הווטרינרית לא ביצעה פעילות של הסברה  .50

חיות כפי פרסומים בתחום הטיפול בהוציאה במוסדות חינוך ולא 

 . שלה מטעם משרד הפניםשנדרש מתיאור התפקיד 

אתר האינטרנט של המועצה בתחום המחלקת הווטרינריה מיושן,  .51

ואינו ידידותית למשתמש וכתוצאה מכך אינו משמש את ייעודו. 

יתרה מזו, חוקי העזר הקשורים לתחום הווטרינריה אינם 

 מפורסמים באתר המועצה.
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 המלצות –פרק ג' 

 עזר, מדיניות ונהליםחוקי 

לקבוע מדיניות כתובה ולערוך נהלים כתובים בנושא הווטרינריה;  .1

במסגרת זו, לבחון אימוץ הנהלים האחידים שהוכנו ע"י מרכז 

 השלטון המקומי.

היועצת המשפטית תבצע בחינה כוללת של חוקי העזר בתחום  .2

 הווטרינריה, כולל ביטול חפיפות, עדכון החוקים הקיימים והוספת

 חוקים חסרים. 

על הווטרינרית לבצע פעילות לקידום אכיפת החקיקה הווטרינרית  .3

 בתחום הרשות המקומית בשיתוף עם היועצת המשפטית.

 ארגון ומשאבים

המשנה אצל -לאשר את שעות הפעילות ואת מיקום עריכת בדיקות .4

 מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות כנדרש בחוק.

ה הווטרינרית פקחי תברואה שיכולים לתת להעמיד לרשות המחלק .5

מענה רציף לצרכי הרשות, גם כשהווטרינרית לא נמצאת )בנושאים 

שאינם מחייבים טיפול של רופא ווטרינר(; מומלץ לבחון פתרון 

משותף למחלקה הווטרינרית ולמחלקת רישוי עסקים; למנות 

פקחים שיבדקו את הקריאות בנושא בעלי חיים משוטטים טרם 

להגדיר פקחים לטובת המחלקה הווטרינרית  נת הלוכד;הזמ

שיכולים לתת דוחות למי שעובר על חוקי העזר של המועצה בתחום 

 .27הווטרינריה

לבחון אפשרויות לשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות סמוכות, כגון  .6

מחלקת ווטרינריה משותפת או איגוד ערים, במטרה לשפר את 

בריאות הציבור; לכל הפחות, המענה של המועצה בנושא שמירת 

 מומלץ להעביר את ביצוע בדיקות המשנה לרשות שכנה.

                                                           
.  1/2008יש להכשיר ולמנות מפקח בנושא הכלבת כנדרש בחוזר מנכ"ל  27

 במסגרת זו, מומלץ להכשיר ולמנות את הווטרינרית ומספר פקחים של המועצה.
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 שתיתןלהתאים את סביבת העבודה של המחלקה הווטרינרית כדי  .7

 מענה הולם לצרכים.

לשתף את הווטרינרית בישיבות פורום מנהלים כדי שתוכל לקדם  .8

 את נושא בריאות הציבור בצורה אפקטיבית.

 מערכות מידע ותיעוד

לבחור ולהטמיע מערכת מידע לניהול כל פעילות המחלקה  .9

 הווטרינרית. 

לשמור תיעוד התומך בדיווחי הווטרינרית לאורך זמן ולהימנע  .10

 מהשמדת מסמכים חשובים הנדרשים לצורכי בקרה.

יש לאשר/לפסול משלוחי בשר לעסקים ביישוב במסגרת בדיקות  .11

 המשנה באמצעות חותמות שעומדות בדרישות החוק.

הווטרינרי באמצעים ממוחשבים ולבצע  הטוביןיש לנהל את מלאי  .12

 ספירות שנתיות כנדרש בחוק. 

גורם שמחוץ למחלקה יבצע בקרה אחר דיווחים של המחלקה טרם  .13

 העברתם לגורמים הרגולטוריים כדי להבטיח את אמינות הדיווחים.

 תכנית עבודה ותקציב

הכוללת מטרות, לדרוש מהווטרינרית להגיש תכנית עבודה שנתית  .14

יעדים ומשימות לביצוע; תכנית העבודה תכלול הצעת תקציב ומדדי 

 ביצוע כמותיים.

לדרוש מהווטרינרית להגיש ביצוע מול תכנון תכנית עבודה תקופתי  .15

 לרבות סיכום שנה, הכולל עמידה בערכי מדדים נבחרים. 

על תקציב המחלקה להיות מתואם עם הווטרינרית ועליו לתת מענה  .16

כי השמירה על בריאות התושבים; במידה שהתקציב אינו נותן לצר

 מענה, יש לפרט את המשמעויות של הפערים. 

 התקציב שלה.ניצול על הווטרינרית לבצע מעקב שוטף אחר  .17

 הטיפול בכספים במחלקה

 להטמיע מערכת מידע עם אפשרות לבצע חישובים ממוחשים. .18

כספת  נתמחלקה, כולל התקבלשפר את סדרי אבטחת הכספים  .19

ולהנחות את הווטרינרית שאין להלין במחלקה  ,המחוברת לקיר
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ועליה להפקיד את הכספים  סכומים העולים על סכום מוגדר

 . לעיתים תכופות ולא פחות מפעם בשבוע

לצמצם את היקף הכספים שנגבים במחלקה למינימום, תוך מתן  .20

ון במחלקת הגביה; כמו כן, מומלץ לבחו עדיפות לתשלומים בדואר

 . באמצעות האינטרנט אפשרות תשלום בכרטיס אשראי

 הטיפול בפניות מהציבור

להקפיד שכלל הפניות בנושא הווטרינריה ירשמו במוקד העירוני  .21

ובמידה שתושבים פונים ישירות למחלקה בנוגע למפגעים כגון 

 וכד', להפנות אותם למוקד העירוני., חתולי רחוב כלבים משוטטים

ת הטכניות כדי שהמחלקה הווטרינרית תוכל לפתור את כל הבעיו .22

לדווח על סגירת פניות גם באמצעות המחשב וגם באמצעות הטלפון 

  .הנייד

המחלקה הווטרינרית תפיק מדי יום דוח על פניות פתוחות ותטפל  .23

 בהן בהתאם.

לוודא שכלל המידע החשוב אודות המחלקה הווטרינרית תוזן  .24

 לתכנת המוקד.

 פול בבעלי חייםיהט

 .לחוק בניגוד משק חיות שמחזיקים תושבים כנגד פללט .25

 .הכלבים בתחום אכיפת את להגביר .26

לבצע בקרה שוטפת אחר הנתונים במערכת המידע בנושא רישיונות  .27

 הכלבים, כדי לאתר טעויות בהזנת הנתונים.

לבחון עריכת מבצעי סירוס/עיקור חתולים מדי שנה כדי להקטין את  .28

מימון ממשרד  50%)עם  המטרדים של החתולים לתושבים

 החקלאות(.

במסגרת זו מומלץ לבחון שיתוף  ;עם כלביה מורשת לעבודלהקפיד  .29

פעולה עם רשויות שכנות )במסגרת זו לבחון חידוש שת"פ עם עיריית 

 לוד(.

להקפיד על הסכמים חתומים עם כל הספקים שנותנים שירותים  .30

 למחלקת הווטרינריה.
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בהם לוכד הכלבים לא תפס אף לוודא קבלת החזרים בגין המקרים  .31

 בעל חיים בהתאם לתנאי ההסכם; לחילופין לעדכן את ההסכם.

להקפיד שברשות בעלי התפקידים שצריכים לאשר את התשלומים  .32

( יהיה העתק והגזברות)כולל המחלקה הרלוונטית, מנהל הרכש 

 מההסכם עם הספק, כולל התעריפים.

ת ההזמנות טרם יש להפיק א –להימנע מהפקת הזמנות בדיעבד  .33

. )כלביות(  השירות, גם בתחום לכידת כלבים ותחנות הסגר קבלת

הרכש יזין את המחירון למערכת מחלקת במסגרת זו מומלץ שמנהל 

 המידע כדי לאפשר בקרה ממוחשבת על המחירים בעת התשלום.

אישור קבלת השירות יתבצע ע"י הווטרינרית באופן ממוחשב  .34

י חתימה ידנית על החשבונית כפי במערכת המידע ולא רק על יד

 שמבוצע היום.

להקפיד על הפצת התראות לבעלי כלבים שלא חידשו רישיונות ולא  .35

בהתאם לנוסח מכתב התראה שיוכן על ידי  הכלבים,חיסנו את 

 המחלקה המשפטית.

לחייב את הבעלים או המחזיק של בעל חיים שהובא למתקן מוגן  .36

 המוגן כנדרש.בגין הובלתו של בעל החיים למתקן, 

לעשות שימוש בדוחות הפיקוח העירוני החדשים בתחום  .37

 הווטרינריה.

 בדיקות בשר מבעלי חיים המשווקים ביישוב

על ידי רופא ווטרינר רשותי בלבד  להקפיד שבדיקות המשנה יבוצעו .38

 )או ווטרינר חיצוני באישור משרד החקלאות(.

עם כל לנהל רשימת ספקי בשר עליהם מבצעים בדיקות משנה,  .39

 הפרטים הנדרשים.

 לבצע אכיפה כנגד עסקים שפועלים לאורך זמן ללא רישיון עסק. .40

ביקורות פתע בשנה בכל עסק במהלך השנה;  שתילערוך לפחות  .41

 במסגרת זו יש לתעד את כלל הביקורות שנערכו.

לשפר את התיאום בין המחלקה הווטרינרית לבין מחלקת רישוי  .42

ית לשלוח למחלקת רישוי עסקים עסקים, במסגרת זו, על הווטרינר

 את תוצאות הביקורות בעסקים.
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לבצע מעקב אחר תיקון ליקויים שעלו בביקורות הווטרינרית  .43

 בעסקים, ובמידת הצורך לבצע מהלכי אכיפה כנגד העסק.

 לקחת דגימות מזון מעסקים כנדרש בחוק. .44

 פרסום והדרכה

באמצעות הווטרינרית תכין תכנית הסברה בנושא בעלי חיים, כולל  .45

 וציא אותה לפועל.תפרסומים וע"י הרצאות בבתי ספר ו

כדי שיהיה ידידותי  בתחום הווטרינריה לשדרג את אתר האינטרנט .46

 למשתמש.

 לפרסם את חוקי העזר באתר של המועצה. .47
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 פירוט הממצאים  –פרק ד' 

 

 מדיניות, נהלים וחוקי עזר .1

 

 כללי .1.1

ת הווטרינריים מספר רב של חוקים, פקודות וצווים מנחים א

הרשותיים; יחד עם זאת, כדי ליישם את התהליכים בצורה מיטבית, 

 נדרש להשלים אותם באמצעות נהלי עבודה פנימיים וחוקי עזר. 

הביקורת בדקה את קיומם של מדיניות, נהלים וחוקי עזר, והאם הם 

 נותנים את המענה הנדרש.

 

 מדיניות ונהלים .1.2

שמירה על בריאות הציבור, עליה כדי שהמועצה תפעל באופן מיטבי ל

תהליכי את מדיניות ונהלים כתובים וברורים אשר מגדירים לקבוע 

על עבודה ואחריות וסמכות. על המדיניות והנהלים להסתמך, בין היתר,  

כלל החוקים וההנחיות מהגורמים השונים בתחום הטיפול בבעלי החיים 

 ובשר בעלי חיים.

את  יםהמסדיר קיימים נהליםה ולא במועצה לא קיימת מדיניות כתוב

חסר נהלים כתובים וללא מדיניות כתובה   פעילות הווטרינרית ברשות;

 חסרה הגדרה ברורה של תהליכים ואחריות וסמכות בנושא.קו מנחה ו

יצוין כי לאחרונה מרכז השלטון המקומי גיבש מערך של נהלים אחידים 

רת שהיא הייתה הווטרינרית מסרה לביקולווטרינרים הרשותיים. 

האחידים בתחום הנהלים את הנהלים.  שהכיןשותפה לצוות 

טרם אומצו על ידי הווטרינריה שגובשו על ידי השלטון המקומי 

 המועצה. 
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 חוקי עזר .1.3

צו המועצות המקומיות מסמיך את המועצה המקומית לחוקק חוקי עזר. 

ע , קוב1973-כמו כן, צו המועצות המקומיות )עבירות קנס(, התשל"ג

שעברות שונות בחוקי עזר של מועצות מקומיות יהיו עברות שבגינן ניתן 

להטיל קנס באמצעות דוח של פקח עירוני ולא רק להגיש כתב אישום 

לפי חוק העזר. ישנן רשויות מקומיות שחוקקו חוקי עזר המאפשרים להן 

להטיל קנס על בעל עסק שנמצאו בו ליקויים וטרינריים. לרשויות שלא 

 חוקים אלה חסר כלי הרתעה ואכיפה זה.חוקקו 

בדוח ביקורת של מבקר המדינה "פיקוח על מוצרי מזון מן החי" 

"משרד מבקר המדינה מעיר כי ראוי שרשויות כתוב  2014שפורסם בשנת 

מקומיות שלא חוקקו חוק עזר המאפשר הטלת קנס על בית עסק 

דבר יעמיד שנמצאו בו ליקויים וטרינריים, ישקלו לחוקק חוק כזה. ה

  לרשותן כלי לאכיפה ולהרתעה..."

חוקי העזר אמורים לאפשר למועצה לבצע את תפקידיה בצורה 

במועצה בנושאים הקשורים  28הקיימיםחוקי העזר   אפקטיבית. להלן

 :לשירות הווטרינרי

חוק עזר לבאר יעקב )מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון(,  .א

 2006-והתשס"

 חיים החזקת בעלי – 10סעיף  (1

 השגחה על בעלי חיים – 36סעיף  (2

 קשירת בעלי חיים – 37סעיף  (3

 שוטטות בעלי חיים – 38סעיף  (4

הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר פיקוח  .ב

 יעקב-על ידי המועצה המקומית באר על כלבים וחתולים

 1954יעקב )פיקוח על כלבים(, תשי"ד -חוק עזר לבאר .ג

  

                                                           
 כפי שפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים. 28
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"קידום אכיפת החקיקה קידי הווטרינר הרשותי הוא  כאמור, אחד מתפ

 הווטרינרית בתחום הרשות המקומית". תפקיד זה כולל:

חלקה המשפטית ברשות מות בתיאום עם היקייזום וליווי חק .1

 המקומית.

 "סיוע למחלקה המשפטית בהטלת קנסות והגשת כתבי אישום. .2

בנושא  מערך חוקי העזר הקיימים במועצה אינו תומך באופן מיטבי

השמירה על בריאות הציבור שבאחריות המחלקה הווטרינרית, 

וכתוצאה מכך נמנע מהמועצה לתת את מלוא המענה הנדרש בתחום זה. 

להלן מספר דוגמאות לפערים בתחום חוקי העזר שמופו על ידי 

 הביקורת:

קיימת כפילות וחפיפה בין חוק העזר בנושא "פיקוח על כלבים  .א

אין צורך  –זר בנושא "פיקוח על הכלבים" וחתולים" לבין חוק הע

 עזר במקביל.החוקי  2-ב 

שעשויים לשפר את המענה של המועצה לרווחת חוקי עזר  חסרים .ב

שקיימים ברשויות תושבים ושמירה על הבריאות שלהם )ו

שמסדירים את  (. הכוונה היא לחוקי עזרמקומיות רבות אחרות

שות המקומית מאפשרים לרשנושא החזקת בעלי חיים ברשות ו

 :לדוגמהלהטיל קנסות, 

החזקת בעלי חיים חוץ את נושא המסדיר  – החזקת בעלי חיים (1

היתר להחזקת הוצאת מחייב חוק עזר זה  –מכלבים וחתולים 

אכיפה בנושא. במסגרת חוק העזר נקבעת,  מאפשרבעלי חיים ו

 .29בין היתר, אגרה בעד היתרים לאחזקת בעלי חיים

מאפשר  – על מכירת בשר ומוצרי בשרחוק עזר בנושא פיקוח  (2

הטלת עלויות בדיקות המזון על העסקים והטלת קנסות על מי 

 שמפר את החוק.

חוק עזר שקיים ברשויות  – חוק עזר בנושא הפיקוח על עופות (3

 מקומיות אחרות.

                                                           
או חוק  1997 –ראו לדוגמה "חוק עזר לראש העין )החזקת בעלי חיים(, התשנ"ז  29

 1999 -לציון ) החזקת בעלי חיים ופיקוח על כלבים(, התשנ"ט -עזר לראשון
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הווטרינרית לא ביצעה פעילות מספקת לצורך קידום החקיקה 

 הווטרינרית בתחום הרשות המקומית.

יחסות לטיוטת הדוח הווטרינרית מסרה לביקורת כי בעת הכנת בהתי

 חוקי העזר לא הייתה כל הקשבה לבקשותיה.
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 ארגון ומשאבים .2

 

 כללי .2.1

, המחלקה 2015במועצה בחודש יולי  30עם הקמת מחלקת שפ"ע

הווטרינרית הוכפפה אליה מנהלית; טרם הקמת מחלקת שפ"ע, 

קה מועסקים מנהלת המחלקה הייתה כפופה ישירות למנכ"ל. במחל

 מחלקה בחצי משרה ומזכירה במשרה מלאה.

 

 קבלת קהל של המחלקה

שעות בשבוע אשר מהוות כמחצית  10.5הווטרינרית מקבלת קהל 

משעות העבודה הכוללות שלה במסגרת חצי המשרה; להלן פירוט שעות 

 הקבלה של המחלקה:

 בדיקות משנה –    8:15-12:00 –יום א'  .א

 בדיקות משנה –    8:15-11:00 –יום ב'  .ב

 בדיקות משנה – 11:00 – 8:15 –יום ד'  .ג

 חיסוני כלבת – 16:30-17:30  -יום ד'  .ד

בנוסף לבדיקות משנה, הווטרינרית מטפלת בפניות המוקד המגיעות 

למשרד, או במענה לתושבים הפונים בכל הנושאים הקשורים למחלקה, 

 כגון: שוטטות כלבים/נחשים, חיסונים ועוד.

עות העבודה, הווטרינרית אמורה לעסוק בפעילות מחוץ למחלקה ביתר ש

)כגון ביקורות בעסקים, הרצאות בבתי ספר ועוד( ופעילות משרדית 

שאינה קשורה לקבלת קהל )כגון הכנת דיווחים, עריכת מכתבי התראה 

 ודוחות פיקוח ועוד(.

"רופא ווטרינר של )ה( לתקנות מחלות בעלי חיים קובע כי  68סעיף 

שות המקומית שאליה הוכנס הבשר רשאי לקבוע את שעות ביצוע הר

 .המשנה, באישור מנהל השירותים הווטרינריים"-בדיקות

                                                           
 .2015מחלקת שפ"ע )שיפור פני העיר( אשר כפופה למנכ"ל הוקמה ביולי  30
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לא אושרו על ידי מנהלת של בשר בקר שעות בדיקות המשנה 

 .בחוק הווטרינריה במשרד החקלאות כנדרש

בנושא  68בהתייחסות לטיוטת הדוח הבהירה מווטרינרית כי סעיף 

רד החקלאות מתייחס לבשר ולכן אין אישור של משרד אישור מש

 החקלאות, חוץ מבקר טרי )שחיטת בהמות(.

 

 תקן רופא ווטרינר .2.2

באוגדן תנאי השירות של הרשויות המקומיות מפורטים תקני רופא 

 100,000 -ווטרינר עירוני מומלצים, כאשר הוגדרה משרה מלאה לכל 

תושבים ברשות תושבים. להלן פירוט התקנים ביחס למספר ה

 .31מקומית

 משרה 1/3 – 20,000 – 10,000 .א

 משרה 1/2  - 30,000 -  20,001 .ב

 משרה 3/4 -  40,000 -  30,001 .ג

תושבים משרת רופא  100,000)לכל  משרה 1    100,000 -  40,001 .ד

 ווטרינר(

יעקב, בה מספר התושבים בעת הביקורת -מכאן, במועצה מקומית באר

 משרה. 1/2 -ל 1/3מומלץ הוא בין , התקן ה 20,000-מתקרבת ל

 היקף המשרה של ווטרינרית המועצה העשור האחרוןנמצא כי במהלך 

,  שהוא שליש משרה )לרשות מהתקן המומלץבצורה משמעותית  חרג

להלן תושבים(.  20,000  -ל 10,000שמספר התושבים שלו נע בין 

 :32התפתחות אחוז המשרה בשנים האחרונות

 (30% -גדל מ) 50%  –  1.6.2004 .א

 70% –   1.7.2012 .ב

 80% – 1.10.2012 .ג

                                                           
 10.2011פורסם ב  31
 עובדת.מקור הנתונים ממסמך שנמצא בתיק ה 32
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 90% – 1.11.2012 .ד

 צומצם בהתאם להנחיית החשב המלווה. - 50%  -   1.2.2015 .ה

המשמעות של החריגה מהתקן המומלץ היא שהמועצה הוציאה כספים 

במשך  ,מעבר למומלץ על ידי משרד הפנים בגין שירותי רופא ווטרינריה

 יותר מעשור.

טיוטת הדוח מסרה הווטרינרית כי היא הקימה את בהתייחסות ל

ובמשך כל השנים היא תפקדה כתברואן/פקח  1992המחלקה בשנת 

וטרינרי/פקח תברואי בנוסף לתפקידים הנובעים ממקצועה ושהיא 

זמינה ]בטלפון[ בכל ימות השבוע ובכל שעות היום וגם במקרים לא 

ן מן החי. כמו כן, היא מעטים בלילה, לכל הקשור למפגעי בעלי חיים ומזו

מסרה לביקורת כי המחלקה הגיעה לאן שהגיעה עם הרבה נחישות שנה 

 אחרי שנה.

 

 העדר פקח תברואה .2.3

אחד מתפקידי המחלקה הוא לבצע פיקוח בתחומים שבאחריותה לכן, 

בנוסף לרופא הווטרינר, מקובל שלרשות הווטרינרית יעמוד פקח 

פקידי הפקח כוללים תברואה שיעזור לה לאכוף את החוקים. ת

השתתפות בביקורות בעסקים, מתן מענה לקריאות מהמוקד העירוני, 

סיוע לווטרינרית בביצוע בדיקות משנה )בנוכחות הווטרינרית(. פקח 

יכול לתת מענה לחלק מפעילות המחלקה בהעדר מנהלת המחלקה, כגון 

 בתחום לכידת כלבים.

כלבת ופיקוח על  –י בהמשך לתקנות העבירות המינהליות )קנס מינהל

, פורסם חוזר מנכ"ל משרד 28.8.2007כלבים( שנכנס לתוקף בתאריך 

בנושא "עבירות מינהליות בנושא כלבת ופיקוח על  1/2008הפנים 

על מנת שניתן יהיה להטיל קנסות לגבי עבירות כלבים" אשר קובע כי "

שנעברו בתחומה של הרשות המקומית, על ראש הרשות המקומית 

בכתב למפקחים את עובדי הרשות שעברו הכשרה למילוי למנות 

תפקידם לענין העבירות המינהליות. לענין זה וכתנאי למינוי  על היועץ 
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המשפטי של הרשות לאשר בכתב כי המועמדים עברו הכשרה מתאימה, 

..." 

במועצה לא מונה פקח תברואה שנותן מענה למחלקה הווטרינרית ולא 

יקוח על כלבים כנדרש בתקנות; כתוצאה מונה מפקח בנושא כלבת ופ

מכך קיימת פגיעה במענה של המועצה לתושביה בתחום שמירת 

הבריאות הציבורי. כמו כן, ללא פקח המועצה אינה מטילה קנסות על 

עוברי חוק, כגון בעלי כלבים משוטטים, עסקים שעוברים על החוק 

 וכד'; כתוצאה מכך למועצה אבדן הכנסות פוטנציאליים.

ו כן, מאחר שהרופאה הווטרינרית עובדת משרה חלקית בלבד כמ

ובהעדר פקח, המחלקה מתקשה לתת מענה הולם לפניות התושבים 

 בשעות בהן הווטרינרית אינה נמצאת במועצה.

מאחר שלא עומד פקח לרשות המחלקה, בעת קריאה של תושב בנוגע 

ה מפעילה את הלוכד ללא בדיקה מקדימהווטרינרית לכלב משוטט, 

, בהן הלוכד מגיע לשטח ואינו מוצא וואוכתוצאה מכך ישנן קריאות ש

  כלב במקום.

בהתייחסות לטיוטת הדוח הווטרינרית מסרה לביקורת כי במשך שנים 

רבות היא מבקשת לקבל פקח וטרינרי לצורך הטלת קנסות אך נענתה 

 בשלילה.

 

 חוסר יכולת לתת מענה רציף בתחום הווטרינריה .2.4

יעקב בה גודל היישוב אינו מצדיק העסקת -כמו בארברשות מקומית 

ווטרינר במשרה מלאה, המחלקה הווטרינרית מתקשה לתת שירות יעיל 

ורציף לתושבים )כגון מענה לפניות דחופות מהמוקד העירוני(. )בישובים 

גדולים מחלקת הווטרינריה מורכבת ממספר רופאים ווטרינרים פקחים, 

 נה גם כלביה(. כולל לוכדי כלבים ובחלקם יש

שעות הקבלה של  בו במצב הנוכחי מובנה חוסר יעילות םקייכמו כן, 

בכמעט מחצית הווטרינרית במשרדה מונעת ממנה לעזוב את המשרד 
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שעות העבודה שלה מאחר שעליה לחכות במשרד למשאיות שמגיעות 

  .לבדיקות משנה

השעה  ביום א' ועד 12:00הווטרינרית נאלצת להישאר במשרד עד השעה 

בימי ב' וד'; בשעות אלה הווטרינרית "מנוטרלת" מפעילויות  11:00

אחרות, כגון ביקורות בעסקים. יצוין כי על פי התיעוד שבמחלקה 

הווטרינרית, לאחרונה, מאז שמבוצעות בדיקות משנה אזוריות, 

הצטמצמו מספר בדיקות המשנה מדי יום, והמשמעות היא 

שעות בשבוע בשביל מספר בדיקות  10-שהווטרינרית נשארת במשרד כ

 מצומם. 

בחלק מהישובים נמצא פתרון אשר מאפשר להם לשפר את השירות 

לתושבים וזאת באמצעות שיתופי פעולה עם רשויות סמוכות. להלן 

 מספר דוגמאות:

אשר  משותפת ת ווטרינריהסבא קיימת יחיד-לרעננה וכפר  .א

 ממוקמת ברעננה;

 לישובים הבאים: תיםשירומספק בגוש דן קיים איגוד ערים אשר   .ב

, בני ברק, אור יהודה, אזור, קריית אונו, גבעת שמואל, גבעתיים

 ;קווה והמועצה האזורית דרום השרוןגני יהודה, גני ת-שוהם, סביון

שירותים לישובים הבאים:  מספקאיגוד ערים ווטרינרי שומרון  .ג

גבעת -, בנימינהיה, ג'ת המשולשרבג-אלונה, אור עקיבא, באקה אל

ערה, פרדיס -עדה, ג'סר אלזרקה, זכרון יעקב, חריש, מנשה, ערערה

 כרכור.-ופרדס חנה

ישנן רשויות מקומיות שמקבלות את שירותי בדיקות המשנה  .ד

 מרשויות סמוכות.

שנות  20 -בהתייחסותה לטיוטת הדוח, הווטרינרית מסרה לביקורת כי ב

עצה ולכן היא עבודה במועצה לא הייתה לה כל סיוע משום גורם במו

ביצעה עבודה של פקח/פקח וטרינרי/תברואן בנוסף לתפקידה כרופאה 

 ווטרינרית.
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 הסביבה הפיזית של המחלקה .2.5

חשוב שתהיה לה לציבור, כדי שהמחלקה תוכל לתת את המענה המיטבי 

  שתומכת בפעילות שלה.סביבת עבודה 

 משנה תיעשה-"בדיקתלתקנות מחלות בעלי חיים קובע כי  68סעיף 

ב....מקום... בתחום הרשות המקומית שאושר על ידי מנהל השירותים 

 הווטרינריים למטרה זו."

הסביבה הפיזית של המחלקה אינה נותנת מענה הולם לצרכים, 

 כמפורט להלן:

העדר מתחם נפרד לטיפול בבעלי החיים, אלא הטיפול מתבצע  .א

 במשרדה של הווטרינרית.

מהווה מפגע  -בבעלי החיים העדר כיור בצמוד למקום בו מטפלים  .ב

 סניטרי.

 הכלבים מחוסנים על גבי שולחן שאינו שולחן ווטרינרי תקני. .ג

בהעדר מתחם מיוחד לבדיקות המשנה, הבדיקות נערכות בכביש  .ד

שאינו צמוד למשרדי הווטרינרית. לא קיים אישור של מנהלת 

 .בחוק הווטרינריה של משרד החקלאות למיקום כנדרש

הדוח, מסרה הווטרינרית כי המחלקה הוקמה  בהתייחסות לטיוטת

במחסן המועצה שכל בקשה לשיפור השירות/תוכנה, פקח/כיור נענה 

היא מסרה כי היא פועלת שנים רבות בבקשות חוזרות  ,בשלילה. כמו כן

לשיפור הסביבה הפיזית של המחלקה ללא כל מענה; לגבי השולחן 

 מנכ"לית הקודמת.הקיים היא פנתה למסגר פרטי על פי הצעתה של ה
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 אי השתתפות בפורום מנהלים .2.6

אחד מתפקידי הווטרינר בהתאם לתיאור תפקיד של משרד הפנים הוא 

"הצגת נושאים שונים הנוגעים לבעלי חיים בפורומים בכירים ברשות 

 )מנכ"ל, ראש הרשות או מועצת הרשות(".

 הבמועצבנושא הווטרינריה  העליונה וטרינרית היא הסמכותומאחר שה

להעלות בפני ההנהלה נושאים הקשורים לשמירה על בריאות ואמורה 

הציבור שקשורים לתחום הווטרינריה ולקדם חקיקה בנושא, רצוי שהיא 

 תשתתף בישיבות בהן משתתפים יתר המנהלים.

למרות שהווטרינרית היא הסמכות העליונה במועצה בנושאים 

י השתתפותה שבאחריותה, היא אינה מוזמנת לישיבות מנהלים. א

בפורומים אלה עלול לפגוע ביכולת של המועצה לתת מענה מיטבי 

 לשמירה על בריאות הציבור.

 

בהתייחסות לטיוטת הדוח מסרה הווטרינרית  כי היא ביקשה פעמים 

 רבות להיות שותפה בפורומי מנהלים, ללא מענה.
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 מערכות מידע ותיעוד  .3

 

  כללי .3.1

נתוני בדיקות משנה, ביקורות במחלקה מנוהלים נתונים רבים כגון  

הציבור, רישיונות כלבים, מלאי תרופות ועוד. מבעסקים, טיפול בפניות 

קיימת חשיבות רבה לשמירה נאותה ויעילה של הנתונים לאורך זמן כדי 

לאפשר בקרה ומעקב וכבסיס לדיווחים למשרדי הממשלה ולהנהלת 

 המועצה. 

תבסס על מערכת מידע כדי לבצע את העבודה בצורה מיטבית רצוי לה

 מתאימה. 

 

 מערכות מידע  .3.2

מאפשרת ניהול נתונים בצורה  ותמידע מתאימהתבססות על מערכות 

אחזור נתונים בעת ומאפשר  טעויותנכונה, שיפור הבקרה וצמצום 

הצורך בכל תחומי הפעילות של המועצה ככלל ובתחום השירות 

 הווטרינרי בפרט.

במחלקה מתבצע והחיסונים  הכלביםרישיונות המעקב אחר ניהול 

 . RAPID IMAGEשל חברת  RAPID  VETבאמצעות תכנת 

 

של  כל יתר הפעילויות פרט לניהול המעקב אחר רישיונות הכלבים,

וכו',  בעסקים, נשיכות כלבים בדיקות משנה, ביקורותכגון  – המחלקה

הדפסת צורך וורד למסמכי פרט ל)במערכת מידע כלשהי  ותמנוהל ןאינ

פגיעה  (, אלא העבודה מבוצעת בצורה ידנית. המשמעות היאםמסמכי

ביכולת הבקרה, העדר יכולת לקבל תמונת מצב עדכנית  תוך פרק זמן 

 סביר, חוסר יכולת לאחזר נתונים וכד'. להלן דוגמאות לפערים:

 לווטרינרית לא קיימת רשימת ספקים שמספקים בשר למועצה. .א



 ווטרינריה - 2015/3

118 

 

ם אודות בדיקות משנה למחלקה לא קיימת אפשרות להפיק נתוני .ב

שבוצעו כגון, כמות מוצרי הבשר, האריזות, המשאיות שנבדקו 

בתקופה מסוימת. המחלקה הווטרינרית מחשבת את הנתונים 

 בצורה ידנית מדי חודש.

לא קיים מידע ממוחשב זמין על ביקורות שנערכו בעסקים  .ג

 השונים, כולל תוצאות הביקורת.

ר את הדיווחים החודשיים לא קיימת אפשרות להכין באופן מהי .ד

 למשרד החקלאות. 

חישובי האגרות לבעלי הכלבים מבוצעים באופן ידני על ידי מנהלת  .ה

המחלקה במקום באמצעות מערכת מידע. עבודה ידנית מהווה 

מקור לטעויות אפשריות. כמו כן, עקב העדר השימוש במחשב, 

 קיים קושי לבדוק את נכונות החיובים.

קורת שהיא אינה מנהלת את הדיווחים הווטרינרית מסרה לבי

מאחר שעובדי המחלקה )הווטרינרית והמזכירה( אינם  "אקסל"ב

הביקורת נאלצה להזין את  ,להמחשה לעבוד ב"אקסל". יודעים

לתוך גיליון "אקסל", דבר שהיה נחסך אם  בעצמההנתונים 

 במחלקה היו מנהלים את הנתונים במחשב.

יא בין הבודדות במדינה שעדיין המחלקה הווטרינרית של המועצה ה

שלוש  איתרההביקורת בצורה ידנית ומיושנת. את המידע ת ומנהל

ו"דוקטורט"  33המחלקה הווטרינרית )"רמה" לניהולתוכנות בשוק 

 והתכנה של הרשקו סורין(. 

בהתייחסות לטיוטת הדוח, הווטרינרית מסרה לביקורת כי הגישה 

כן, היא מסרה כי ביקשה לשלוח בקשה לשיפור התכנה פעמים רבות. כמו 

 את המזכירה הקודמת ללימודי "אופיס"  אך ללא מענה.

 

  

                                                           
 "רמה" מספקת למועצה את מערכת המידע בתחום רישוי עסקים. 33
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 ליקויים בתיעוד מסמכים .3.3

 נמצא כי המחלקה אינה מקפידה לתעד מסמכים חשובים:

)בשנת  2014עד לשנת תיעוד לביקורות בעסקים שנערכו  נשמרלא   .א

 המחלקה החלה לתעד ביקורות בעסקים בעקבות הביקורת 2015

 הנוכחית(. 

 הציבור. מלפניות  שהמחלקה נותנתתיעוד למענה לא קיים  .ב

במחלקה משמידים את תעודות המשלוח שמעידים על בדיקות  .ג

המשנה, כולל מסמכים שמשמשים בסיס לדיווחים למשרד 

החקלאות.  עקב השמדת המסמכים לא קיים נתיב ביקורת ולא 

 ניתן לשחזר את הנתונים.

המחלקה מתעדת חלק  –המסמכים(  בטווח הקצר )עד להשמדת .ד

מנתוני בדיקות המשנה בלבד ואינה מתעדת חלק מהנתונים, כגון 

מספר המשאיות ליום וכד'. כדי לבדוק את הנושא הביקורת נאלצה 

 "אקסל"לעבור על תיק בדיקות המשנה ולהזין את הנתונים בגיליון 

באופן עצמאי ולאחר הזנת הנתונים והשוואתם לדיווחים של 

טרינרית נמצא כי בתיק חסרים חלק גדול מהמסמכים )כפי הוו

 .שיפורט בהמשך(

כתוצאה מאי שמירת מסמכים, לא קיים נתיב בקרה ולא קיימת 

אפשרות לבצע בדיקה של הפעילות שבוצעה על ידי המחלקה. לדעת 

הביקורת אי שמירת מסמכים מהווה ליקוי מהותי שאותו נדרש לתקן 

 במיידי.

 

 בדיקות המשנהליקויים בתיעוד  .3.4

נמצא כי  -באופן תיעוד בדיקות המשנה חמורים נמצאו ליקויים 

הווטרינרית אינה שומרת העתקים של טופס ריכוז בדיקות המשנה 

החודשיות וכתוצאה מכך לא קיים תיעוד לחישובים שביצעה לצורך 

הווטרינרית מתייקת את הכנת דיווחים למשרד החקלאות. 

היא אינה מרכזת את כאמור, שנה". האסמכתאות בקלסר "בדיקות מ

. בסוף החודש היא מחברת את הכמויות כלשהי הנתונים במערכת מידע
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לאחר  היא אינה שומרת. שגם אותובאופן ידני ורושמת בטופס ידני, 

 המסמכים כל העברת הדיווחים למשרד החקלאות היא משמידה את

 התומכים.

ע, הביקורת ספרה מאחר שתעודות המשלוח אינן מוזנות למערכת המיד

את מספר תעודות הווטרינריה בגין משאיות שנבדקו במהלך החודשים 

. נמצא כי קיימת ירידה במספר המשאיות שנבדקות 2015ינואר עד יולי 

למשאית אחת בממוצע  2015משאיות ליום בינואר  4 -מממוצע של כ

 . הטבלה שלהן מציגה את ההתפתחות:2015ליום ביולי 

ות בדיק החודש מס"ד
משנה 
בבאר 
 יעקב

בדיקות 
משנה 

 אזוריות

סה"כ 
בדיקות 

 משנה

 N/A N/A 82 2015ינואר  1
 N/A N/A 67 2015פברואר  2
 N/A N/A 35 2015מרס  3
 N/A N/A 14 2015אפריל  4
 N/A N/A 25 2015מאי  5
 84 61 23 2015יוני   6
 84 65 19 2015יולי  7
 

משאיות  2קה, נכנסים בממוצע יצוין כי על פי התיעוד שנמצא במחל

ליום בדיקה, בהתייחסות לטיוטת הדוח מסרה הווטרינרית כי 

 11.10.15משאיות ביום. רק ביום א' האחרון  שתי הממוצע איננו"

, חודשים יולי ]שציינתי[משאיות. וכפי  שמונההיו במשך הבוקר 

ה משמעותית בצריכה של בשר ואוגוסט הם חודשים בהם יש יריד

 . ועופות"

לווטרינרית אין נתונים לגבי מספר בדיקות המשנה האזוריות בין 

מאחר שאין באפשרותה לקבל נתונים  2015החודשים ינואר עד מאי 

לאור הירידה במספר בדיקות משנה  .אחריהם; היא אינה עוקבת אלה

במועצה מומלץ לבחון צמצום שעות קבלת המשאיות או לחילופין 

 ת סמוכה.אפשרות לשיתוף עם רשות אחר
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לטיוטת הדוח, מסרה הווטרינרית כי אין כל הנחיה או חוק  בהתייחסות

על שמירת טפסי בדיקות משנה ושאין להם כל תועלת ומבדיקה עם 

רשויות מקומיות אחרות, גם שם לא שומרים את התיעוד. כמו כן, היא 

 מסרה לביקורת כי אין לה מערכת מידע לתיעוד בדיקות המשנה.

, יש לשמור לכךכי גם אם אין חובה חוקית  מפורשת  הביקורת מעירה

את כל המסמכים התומכים בדיווחים למשרד החקלאות כדי שניתן 

 לבקר את הנתונים.

יכול להיות שיש יתרון מסוים באיחוד ערים של כמו כן, היא מסרה כי "

טרינרי, אך ישנם גם חסרונות רבים: אין זמינות של הרופא והשירות הו

טרינרית של האיגוד, ובו לא נמצא בסיס המחלקה הוטרינרי שוהו

השרות פחות איכותי באחוזים רבים. אפשר לוודא זאת בקלות עם 

 ."שיחות בודדות לתושבים בסביון/שהם

יש חשיבות רבה להקשבה לצרכי ובנוסף, היא מסרה לביקורת כי "

הספקים של מזון מן החי לישוב. נהגים עוברים מדרום לצפון הארץ 

יכולים להגיע תוך שעה לבאר יעקב, כמו כן כפי כבר ציינה קודם, ואינם 

כל משאית שנכנסת לישוב, חשיבות עליונה לבדוק אותה, עקב סכנות 

 "רבות מאוד לבריאות הציבור.

 חותמות אישור/פסילה לא תקניים .3.5

 - אינו תקיןנמצא שאופן אישור/פסילת המשלוח על ידי הווטרינרית 

ק היא מטביעה חותמת על האסמכתא במידה שהבשר ראוי לשיוו

נמצא כי החותמת בה המפרטת את הפריטים על גבי המשאית. 

משתמשת היא חותמת רגילה של המחלקה ולא חותמת  הווטרינרית

כמו כן, הווטרינרית לא תמיד שמה  שמיועדת לאשר את התכולה.

חותמת על גבי העותק שנשאר במחלקה. הביקורת מעירה כי קיימת 

לשמור תיעוד של החתימה עצמה, וצריך להקפיד לשים חשיבות גם 

חותמת ולחתום גם על ההעתק שנשאר במחלקה. עקב הערת הביקורת 

היא נזכרה שיש אצלה חותמת מיוחדת לאישור המשלוחים. גם חותמת 
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לא כתוב עליה "נבדק והותר" כנדרש  –זו אינה בהתאם למוגדר בחוק 

 פסל" כנדרש בחוק.בחוק. בנוסף, אין אצלה חותמת "נבדק ונ

היא  18.8.2015הווטרינרית מסרה כי, בעקבות הביקורת, בתאריך 

הזמינה חותמות אושר/נפסל, אך עד למועד כתיבת טיוטת הדוח )נובמבר 

( היא טרם קיבלה את החותמת. כמו כן, היא מסרה לביקורת 2015

 שכיום כל תעודות המשלוח של בדיקות המשנה חתומות.

 

 מלאיליקויים בניהול ה .3.6

במחלקה מנוהל מלאי של פריטים רגישים: שבבים אלקטרוניים, 

באמצעים  טעל הווטרינרית לנקומזרקים, מחטים וחיסוני כלבת. 

הביקורת בדקה  של המחלקה. 34המתאימים הנדרשים לניהול המלאי

 את אופן ניהול מלאי התרופות וציוד הרפואי המוחזק במחלקה. 

לאי ולא מבוצעת ספירת מלאי נמצא כי במחלקה לא קיים רישום מ

ללא ניהול מלאי מסודר אין שליטה מלאה במלאי ולא כנדרש.  שנתית

ספירת מלאי  ערכההביקורת  .קיים חוסר בפריטיםניתן לדעת האם 

של המלאי לא ניתן להשוות  אך מאחר שאין רישום, יחד עם הווטרינרית

  את המלאי הקיים למלאי שאמור להיות.

  

                                                           
על המועצה המקומית לנהל את כל המלאי שלה בהתאם לתוספת החמישית לצו  34

 המועצות המקומיות המפרטת את הכללים לניהול מלאי.



 ווטרינריה - 2015/3

123 

 

 ירה:להלן תוצאות הספ

כמות  הפריט מס"ד
שנספרה 

 )יח'(

 הערות

הצריכה השנתית  310 חיסוני כלבת 1
בהתאם לרישומים 

 לשנה. 500-600היא 
 300-כ מזרקים 2
 40-כ מחטים 3
שבבים  4

 אלקטרוניים
 לכלבים חדשים בלבד. 180-כ

 

 הביקורת בדקה את התפתחות מלאי החיסונים. להלן הפירוט

 תהערו כמות הנושא מס"ד
  200 רכש אחרון 1
  40 יתרה מרכש קודם 2
החלפת אצווה לא  3

 שנים 4תקינה מלפני 
 חסר תיעוד לפעולה זו 70

  310 סה"כ כמות 4
 

 אי התאמות בדיווחים .3.7

כאמור הווטרינרית נדרשת לדווח למשרד החקלאות מדי חודש ומדי 

 שנה. קיימת חשיבות לאמינות הדיווח.

ים רבים בין התיעוד במחלקה לבין מבדיקת הביקורת נמצאו פער

למשרד החקלאות. הביקורת מדגישה את החשיבות של  יםהדיווח

 דיווחים אמינים לרשויות.
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להלן דוגמאות לפערים בין הנתונים כפי שרשומים במחלקה לבין 

 הנתונים שדווחו למשרד החקלאות:

על פי  הנושא מס"ד
תיעוד 

 במחלקה

דיווחים 
למשרד 

 החקלאות

 פערים

חתולים  1
שסורסו/עוקרו 

 2014בשנת 

350 374 24 

חיסונים נגד כלבת  2
2013 

445 500 55 

חיסונים נגד כלבת  3
2014 

538 568 30 

מקרי נשיכות  4
כלבים  –שטופלו 

2013 

  אין תיעוד 10

מקרי נשיכות  5
כלבים  –שטופלו 

2014 

  אין תיעוד 8

מקרי נשיכות  6
חתולים  –שטופלו 

2013 

  ודאין תיע 2

מקרי נשיכות  7
חתולים  –שטופלו 

2014 

  אין תיעוד 2

ביקורות באטליזים  8
 2013מסעדות  –

  אין תיעוד 22

ביקורות באטליזים  9
 2014מסעדות  –

  אין תיעוד 32

ביקורות באטליזים  10
)עד  2015מסעדות  –

 יולי(

12 9 3 

בדיקות משנה בקר  11
 )ק"ג( 2013 –

  אין תיעוד 123,917

בדיקות משנה בקרה  12
 )ק"ג( 2014 –

  אין תיעוד 124,156

בדיקות משנה בקר  13
חודשים  7 – 2015
 )ק"ג(

  אין תיעוד 49,150
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לא ברור למה הכוונה בהתייחסות לטיוטת הדוח הגיבה הווטרינרית כי "

על פערים בדיווח. אכן הם נעשים באופן ידני עקב העדר מערכת 

התיעוד למשרד החקלאות לבין התיעוד  מתאימה, אך אין כל הבדל בין

במחלקה כי באופן טבעי, התיעוד למשרד החקלאות הוא נגזרת ממה 

". הביקורת מעירה כי עקב אי שמירת תיעוד לא ניתן ...שמתועד על ידי 

 לבדוק את טענות הווטרינרית.

 

כמו כן, הווטרינרית מסרה לביקורת כי היא תשמח לקבל תכנה מתאימה 

 רה הידנית ותיתן נתונים מדויקים בזמן אמיתי.שתקל על הספי
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 תכניות עבודה ותקציב .4

 

 כללי .4.1

פי אחד מתפקידי מנהלת המחלקה, כהכנת תכנית עבודה ותקציב מהווה 

 כדלקמן: תיאור התפקיד בניתוח העיסוקים של משרד הפניםבמפורט ש

  –ניהול היחידה הוטרינרית "

דה, תדרוך העובדים תכנון תכניות עבודה תקופתיות לעובדי היחי .א

 .ופיקוח על ביצוע התכניות

הכנת הצעת תקציב לשירות הווטרינרי, ניהול התקציב, מעקב  .ב

 ודיווח על ביצוע על פי תכנית העבודה השנתית".

הפעילות )כולל הכנסות  תקציבהכוללת פירוט  שנתית תכנית עבודה

המרכזיים לצורך מימוש מטרות המחלקה אחד הכלים והוצאות( היא 

ע מעקב ובקרה אחר וצי. כמו כן, קיימת חשיבות לבצורה מיטביתב

 . של המחלקה מימוש תכניות העבודה והתקציב

 

את תהליכי הכנה ומעקב אחר תכנית עבודה ותקציב של הביקורת בדקה 

 המחלקה.

 

 תכניות עבודה .4.2

הכנת תכניות עבודה למחלקה.  כאמור, אחד מתפקידי הווטרינרית היא

כמו . לביצוע מטרות, יעדים ומשימות לכלול נתיותתכניות עבודה שעל 

כן, רצוי לחלק את התכנית העבודה השנתית לתכניות עבודה רבעוניות 

ו/או חודשיות; על תכנית העבודה לכלול מדדים כמותיים כדי לאפשר 

 השוואת ההישגים בפועל ביחס לתכנון.

 

דרשת ואינה נ שנתית נמצא כי הווטרינרית אינה מכינה תכנית עבודה

ללא תכנית עבודה מפורטת . להגיש תכנית עבודה לאף גורם במועצה
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ומאושרת, אין וודאות לכך שהמחלקה תפעל בצורה מיטבית לקידום 

 מטרותיה.

 

כמו כן, למחלקה לא הוגדרו ערכים כמותיים למדידת פעילות כגון מספר 

ביקורות בעסקים, זמן טיפול בפניות הציבור, אחוז הכלבים המחוסנים, 

 כמות דוחות הפיקוח וכד'. 

 

עבודת המחלקה "בהתייחסות לטיוטת הדוח מסרה הווטרינרית כי 

מאיש להגיש תכנית  ]ולא נדרשתי[ שנים רבות ליהוטרינרית הינה ברורה 

תכנית עבודה בשום מחלקה, לא  2015כלשהי, לא הייתה עד ינואר 

נות, התקיימו ישיבות סגל ולמרות זאת עבודת המחלקה מבוצעת באמי

 . "מקצועיות ונחישות

 

 בקרה ומעקב .4.3

דיווחים ה, למעט את ביצועי המחלקההווטרינרית אינה נדרשת להציג 

למשרד המצומצמים שמוגשים  הסטטיסטיים שנתייםהחודשיים וה

)על פי מתכונת שהוגדרה על ידי המשרד, הכוללת נתונים החקלאות, 

  .(חיסונים ובדיקות בשרביקורות, אודות 

 

  .נספח א'ראה  – 2015 – 2013דיווחים לשנים לריכוז ה
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 התקציב המחלק .4.4

. להלן למחלקהנדרש הווטרינרית הכינה תקציב  2015לקראת שנת 

 פירוט ההכנסות וההוצאות המתוכננות:

 .₪ 209,000סה"כ          – מתוכננות הוצאות .א

 ₪. 125,000 –  לכידת והסגר בעלי חיים    (1

 ₪. 50,000 –      פרויקט עיקור חתולים  (2

 ₪. 34,000 –             חיסונים וחומרים  (3

 ₪. 175,000סה"כ        –הכנסות מתוכננות  .ב

 ₪. 100,000 –      הכנסות מקנסות          (1

 השתתפות משרד החקלאות  (2

 ₪. 25,000 – בפרויקט עיקור חתולים  

 ₪. 50,000 –  הכנסות מחיסוני כלבת   (3

 

לתכנון שהוצג על   לעומת יב בפועלתכנון וביצוע התקצהביקורת בחנה 

 ידי הווטרינרית.

 

 תקציב בפועל .4.4.1

ר בין הדרישות התקציביות של הווטרינרית לבין נמצא כי אין קש

 התקציב שהועמד לרשות המחלקה:

אשר תוכננו על ידי מנהלת ₪  100,000ההכנסות מקנסות בסך  .א

 2015המחלקה, לא נלקחו בחשבון על ידי הגזברות, ונכון לאוגוסט 

 לא היו כלל הכנסות מדוחות.

 25,000מנהלת המחלקה תכננה השתתפות ממשרד החקלאות בסך  .ב

מאחר שפרויקט זה אינו  –בגין פרויקט עיקור חתולי רחוב ₪ 

ממומש בפועל, מקור כספי זה אינו קיים. )גם ההוצאות בסך 

 בגין הכנסה זו אינן מתממשות(.₪  50,000

יסוני כלבת, המועצה תקצבה לנושא ח₪  50,000למול תכנון בסך  .ג

 -למול התכנון(. נכון ל₪  12,000 -)סכום גבוה ב₪  62,000

ש"ח למול  31,513ההכנסות מחיסוני כלבת הסתכמו ל  14.10.2015

 ₪. 62,000הכנסות שנתיות מתוכננות בסך 
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בתקציב המבוקש של המחלקה לא  -הכנסות מבדיקות משנה  .ד

 25,000 -בסך כ קלאותממשרד הח נכללו הכנסות מבדיקות משנה

מסתבר כי מאחר שמרכז השלטון המקומי מקזז סכום זה מתוך ₪. 

כולל, המועצה לא  2014דמי החבר שהמועצה חייבת לה, עד לשנת 

ולכן  35הזינה הכנסות אלה למערכת הנהלת חשבונות כסעיף נפרד

במערכת הנהלת החשבונות אין תיעוד להכנסות ההיסטוריות 

 בנושא.

ועצה מקבלת כספים ממשע"ם בגין חלוקות מדי רבעון המ

 :362014-2012טרינירות. להלן פירוט הכספים התקבלו בין השנים וו

 

 )₪(סכום  השנה מס"ד
1 2012 27,707 
2 2013 33,705 
3 2014 25,930 

 

 29%בלבד, שהם ₪  61,000תוקצבו הוצאות בסך  2015בפועל בשנת  .ה

 מהתקציב שנדרש על ידי המחלקה. 

הווטרינרית לא הייתה מודעת לתקציב שעומד לרשותה  נמצא כי

בפועל ולא נבדקו המשמעויות של אי העמדת התקציב שנדרש. כמו 

 כנדרשכן, היא אינה מבצעת מעקב ובקרה אחר התקציב שלה 

 בתיאור התפקיד.

בהתייחסותה לטיוטת הדוח, הווטרינרית מסרה לביקורת כי 

כל בקשה למנכ"ל  ;2014למחלקה לא היה תקציב ידוע עד לינואר 

כמו כן, היא מסרה  נענו בשלילה. -את הנתונים לקבלהקודם 

כשניתנה לה גישה  2015לביקורת כי היא מודעת לתקציב מינואר 

לתקציב; עד תאריך זה לא ניתן היה לקבל את הנתון. הביקורת 

                                                           
 הן קוזזו מהתשלומים למרכז השילטון המקומי ולכן לא הופיעו כסעיף נפרד. 35
רטסת הנהלת חשבונות של המשע"מ מאחר שבמועצה לא היו נתונים הנתונים מכ 36

 היסטוריים.
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על בלבד מעירה שגם במהלך הביקורת היו ברשותה נתונים חלקיים 

 התקציב שלה.

 גות תקציבחרי .4.4.2

מאחר שתקציב מהווה כלי עבודה מרכזי בניהול תכנית העבודה, קיימת 

 חשיבות לעמידה במסגרות שנקבעו.

 

למחלקה הוטרינרית היו חריגות תקציב  2014-ו 2013נמצא כי בשנים 

 משמעותיות למול התקציב המאושר:

אחוז  יתרה ביצוע תכנון השנה מס"ד
 חריגה

1 2013 80,500 96,742 -16,242 16.8% 
2 2014 72,000 139,840 -67,840 94.2% 

 

 לא בוצע ניתוח כדי לבדוק את הסיבות לחריגות. 

בהתייחסות לטיוטת הדוח, הווטרינרית מסרה לביקורת כי חריגות 

התקציב נבעו מאי התאמה בין התקציב לבין המציאות ופניות רבות 

רה לביקורת כי לגזבר בשנים קודמות לא קיבלו מענה. כמו כן, היא מס

היום יש תקציב ידוע ויש עם מי לדבר בגזברות המועצה ולכן יש מעקב 

 צמוד אחר תקציב המחלקה.
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 טיפול בכספים במחלקה .5

 

 כללי .5.1

תשלומי אגרות הכלבים והחיסונים נגבים על ידי עובדי המחלקה 

שמשלמים )הווטרינרית או המזכירה(. ישנם שני סוגי אוכלוסיות 

 במחלקה:

 שמחסנים את כלביהם במחלקה.תושבים  .א

רופאים ווטרינריים שמעבירים למחלקה כספים בגין רישיונות  .ב

 כלבים )כולל רכישת החיסונים(. 

 כסף מזומן. אמצעות התשלומים מתבצעים באמצעות שקים או ב

 

בה רשום "מועצה  התשלום, כנגדקבלה ידנית  מנפיקההמחלקה 

רמיט לרמן, רופאה יעקב" ו"מחלקת וטרינריה, ד"ר -מקומית באר

 וטרינרית".

 

מבעלי הכלבים מחסנים  70% –להערכת מנהלת השירות הווטרינרי 

בלבד אצל ווטרינריים פרטיים. מאחר  30%-במחלקה ו הכלבאת 

  .יש לה הערכה בלבד ולא נתון מדויק –שהנתונים אינם ממוחשבים 

 

 

 חישוב ידני של הסכום לתשלום .5.2

פר פרמטרים: האם כולל שבב, האם התעריף בגין הרישיון מותנה במס

הסכום בהעדר מערכת מידע ממוחשבת חישוב מסורס/מעוקר.  בהכל

 .באופן ידניע"י הווטרינרית לתשלום מבוצע 
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 כספים במחלקה אבטחת .5.3

נהלי אבטחת כספים מחייבים שמירת כספים )כסף מזומן ושקים( 

  יומי(. במחלקת הגביה באופן תדיר )רצוי על בסיס להפקדתםבכספת עד 

יתנים להסבה כמו כן, חשוב ששקים שמתקבלים במחלקה יהיו בלתי נ

 על ידי סימון "קרוס".

 15.8.2015 –ו  15.7.2015פתע בנושא קופת המזומנים ב  ערכנו ביקורת

 נמצא כי המחלקה אינה שומרת על כללי אבטחת כספים נאותה:

השקים והכסף המזומן נשמרים במגירה במשרדי המחלקה ולא  .א

 כספת כנדרש על פי נהלי אחזקת כספים מקובלים. ב

מולנים הכספים מופקדים במחלקת הגביה בתדירות נמוכה והם  .ב

 במחלקה במשך מספר שבועות עד להפקדה.

הופקדו כספים שהצטברו במחלקה במהלך  15.7.2015בתאריך  (1

 חודש וחצי. ההפקדה בוצעה בעקבות הערת הביקורת בנושא.

 3-כספים שהצטברו במהלך כ הופקדו 5.8.2015בתאריך  (2

 שבועות.

 

 בביקורות הפתע נמצאו פערים כדלקמן:

נמצא שיק ללא "קרוס"  15.7.2015בביקורת פתע שנערכה בתאריך  .א

שאמור למנוע הסבת השיק לגורם שלישי. כמו כן, נמצא כי 

יצוין כי משיחה עם הגזבר, . המחלקה מקבלת גם שקים דחויים

 ים דחויים.לדעתו עדיף להימנע מקבלת שיק

 

הביקורת ערכה השוואה בין הקבלות לבין הכספים בנוסף, 

)הכסף המזומן  –₪  17המזומנים שנגבו ונמצא כי היה עודף של 

הווטרינרית הסבירה ₪.  1,838לעומת קבלות בסך ₪   1,855עמד על 

כי העודף נבעה מכך שהיא נתנה את העודף מכיסה )כפי שמתועד 

 בפתק(.
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נמצא פער בין הקבלות לבין הכסף שהופקד,  15.8.2015בתאריך  .ב

 כדלקמן:

 ₪. 979 –סכום שהופקד  (1

 ₪.  1,047–קבלות  (2

 .  ₪ 68 –פער  (3

נבע מכך שניתנה קבלה ₪  68הווטרינרית מסרה לביקורת כי הפער בסך 

לתושב שהגיע לחיסון ולאחר שבוצע החיסון לא היה לו כסף מזומן 

ירה כי יש להנפיק קבלה הביקורת מע והביא את הכסף המזומן למחרת.

 רק לאחר קבלת הכסף.

 

 

 אפשרויות תשלום מוגבלים .5.4

בניגוד לרשויות מקומיות רבות בהן קיימות מספר אפשרויות לביצוע 

התשלום, כגון במחלקת הגביה, בסניף הדואר או דרך האינטרנט 

באמצעות כרטיס אשראי, במועצה ניתן לשלם את התשלומים 

 מקומיות מבדיקה עם רשויותקה בלבד. הקשורים לרישוי כלבים במחל

אחרות, מקובל שהתשלומים הגבוהים יותר )לדוגמה מהרופאים 

הווטרינריים( יתבצעו בדואר והם מביאים/שולחים את אישור התשלום 

 .ליחידה הווטרינרית

 

 קבלות ידניות .5.5

נמצא כי המחלקה מנפיקה למשלמים קבלות ידניות כנגד התשלומים 

מלוא פרטי המשלם על גבי הקבלות. הביקורת  מקפידה לרשום את ולא

מעירה כי מאחר שהטיפול בכספים הוא נושא רגיש, חשוב לרשום את 

מלוא הפרטים של המשלם ורצוי לעבוד עם מערכת קבלות ממוחשבת 

 )רצוי במסגרת תוכנית ניהול ווטרינריה כוללת(.
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 הציבור מפניות הטיפול ב .6

 

 כללי .6.1

ורות לתחום אחריותה, בעיקר בנושא למחלקה מגיעות פניות רבות הקש

כלבים וחתולים. הפניות אמורות להתקבל באמצעות  המוקד העירוני 

אשר מתעד את כל הפניות. רוב הפניות למוקד קשורות לכלבים 

 משוטטים או לחתולים. 

 :14.7.15, נכון ל 2015הטבלה שלהלן מציגה פילוח הפניות בשנת 

מספר  הנושא מס"ד
 פניות

אחוז 
 תהפניו

 הערות

כלב משוטט, כלב  37.6% 44 כלבים משוטטים 1
 אלים, נשיכת כלב

חתולים נטושים,  27.4% 32 חתולים 2
 חולים, המלטות

  8.6% 10 נחש 3
  6.8% 8 אבד כלב, חתול 4
  2.5% 3 פגר 5
התעללות בבעלי  6

 חיים
5 4.3%  

  1.7% 2 קבלת מידע 7
ציפורים, עופות,  11.1% 13 שונות 8

סים, עז תקוע בגדר, סו
 תנים, חולדה 

  100% 117 סה"כ פניות 9

 

 הביקורת בדקה את אופן הטיפול בפניות.
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 אי תיעוד פניות במוקד העירוני .6.2

קיימת חשיבות רבה לתיעוד הפניות לצורך מעקב וניתוחים. כדי שהתיעוד 

 יהיה אפקטיבי, על כלל הפניות להירשם במוקד העירוני.

של פניות בתחום הווטרינריה  אינן נרשמות כלל נמצא כי מספר רב 

במוקד העירוני. רוב התושבים פונים ישירות למחלקת הווטרינריה אשר 

אינה מקפידה לרשום את הפניות במוקד העירוני. כתוצאה מכך בתכנת 

המוקד העירוני אין תמונה מלאה אודות הפניות בתחום הווטרינריה. 

ורה מסודרת במחלקת הווטרינריה כאמור, הפניות גם אינן נרשמות בצ

 עצמה.

בנושא לכידת כלבים רק  37קריאות של חודש יולי 14 לדוגמה, מתוך

 .שתיים מתועדות במוקד העירוני

 

בהתייחסות לטיוטת הדוח, הווטרינרית מסרה לביקורת כי המוקד 

העירוני קיים במועצה חודשים ספורים בלבד ושהוא עדיין בהרצה 

 בין המוקד לבין המחלקה. ושעדיין אין קשר רציף

 

 אי סגירת פניות במוקד .6.3

נשארות פתוחות בתכנת המוקד העירוני לאורך זמן פניות רבות נמצא כי 

  למרות שהן טופלו או שכבר אינן רלוונטיות.

עם קבלת הפניה.  מיידמטפלת במפגעים בד"כ היא לטענת הווטרינרית, 

ני בד"כ אינם יצוין כי רוב המפגעים שבגינם פונים למוקד העירו

רלוונטיים אחרי זמן קצר, לדוגמה כלבים משוטטים אינם נשארים 

 בשטח לאורך זמן.

  

                                                           
 .30.6.2015 -מה 1948הביקורת בדקה את הפניות המפורטות בחשבונית מס'  37
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 להלן פירוט הבדיקות שנערכו על ידי הביקורת:

 בתכנת המוקד העירוני במשך פניות פתוחות 5 היו 14.7.15בתאריך  .א

הם לא הזינו את סגירת הפניות  –. מבדיקה עם המוקד זמן רב

. טופלו והווטרינרית דיווחה למוקד על הטיפול למרות שהן כבר

 .15.7.15תאריך הביקורת ב בעקבות הערת נסגרו  הנדונות הפניות

 פניות פתוחות בתכנת המוקד העירוני 10 היו – 4.8.15ל  בתאריך .ב

 :במשך זמן רב

 פניות חדשות )שלא הועברו לטיפול המחלקה הווטרינרית(. 8 (1

 פניות בתהליכי טיפול. 2 (2

לקה הווטרינרית אמורה לדווח על סגירת הפניות בעצמה. ככלל המח

בתחילת הביקורת למחלקה לא הייתה גישה לתכנת המוקד ועובדי 

אלא נאלצו  ,המחלקה לא יכלו לדווח למערכת על סטטוס הטיפול בפניות

הייתה גישה למערכת לא בתקופה זו  לדווח טלפונית למוקדניות. 

א באמצעות הטלפון הנייד של באמצעות המחשב של עובדי המחלקה ול

הותקנה תכנת המוקד  2015במהלך חודש אוגוסט הווטרינרית. 

במחלקה, אך טרם נמצא פתרון לדיווחים באמצעות אפליקציה בטלפון 

 הנייד.

כמו כן, מבדיקה הרשום בתכנת המוקד, כשמפגע טופל נרשם "טופל" 

 פירוט לגבי אופן הטיפול.  ללא

 

 ידי עובדי המוקד העירוני העדר תשובות מקצועיות על .6.4

מענה אינם יודעים לתת העירוני כי עובדי המוקד  ההביקורת מצא

חתולים נטושים. נושאי המחלקה, כגון הטיפול בל שקשורות לשאלות

כמו כן, נמצא כי הם אינם מכירים את שעות הפעילות של המחלקה 

שפ"ע הוציא  מחלקתמנהל  – הערת הביקורתבעקבות  הווטרינרית.

 רה למוקד.הבה
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 העדר יכולת לתת מענה מחוץ לשעות הפעילות .6.5

. כיום לא קיים מענה הולם משרהכאמור הווטרינרית מועסקת בחצי 

לפניות שמתקבלות מחוץ לשעות הפעילות של הווטרינרית. במקרים 

 –לדוגמה  –אלה או שאין פתרון כלל או שיש פתרון שהוא יקר למועצה 

האם הכלב עדיין מסתובב קודם בדוק הצורך להפעיל לוכד כלבים בלי ל

 בשטח.

למרות  בהתייחסות לטיוטת הדוח הווטרינרית מסרה לביקורת כי 

התורן בכל  ןבחצי משרה, הפניות מגיעות אליה ע"י המוקד ההעסקת

כמו כן,  שעות היממה. וכן, קיים מענה הולם לכל פניה המגיעה למחלקה.

להימנע מבזבוז כספי  חיוני שיהיה מפקח וטרינרי כדיהיא מסרה כי 

 ציבור ושליחת לוכד ללא צורך.
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 הטיפול בבעלי חיים  .7

 

 כללי .7.1

בהתאם לתיאור התפקיד של הווטרינרית ע"י משרד הפנים, אחד 

"פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים מתפקידי הווטרינרית הוא 

להלן פירוט התפקיד  לרישוי ולאחזקת בעלי חיים ברשות המקומית".

 שום במסמך:כפי שר

 ביצוע פעולות כלליות למניעת מחלות המועברות על ידי בעלי חיים. .א

הפעלת מערך לכידת כלבים משוטטים בתחומי הרשות המקומית:  .ב

קבלת פניות  מהמוקד העירוני בנוגע לבע"ח משוטטים, טיפול 

 ודיווח למוקד.

ביצוע פעולות לפי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים ולפי פקודת  .ג

 הכלבת.

פעלת מערך לכידת כלבים משוטטים בתחומי הרשות המקומית: ה .ד

קבלת פניות מהמוקד העירוני בנוגע לבע"ח משוטטים, טיפול 

 ודיווח למוקד.

 טיפול באוכלוסיית חתולי הרחוב, על ידי עיקור וסירוס. .ה

 יישום נוהל טיפול בחתולי רחוב של השירותים הווטרינריים. .ו

יקוח על פינות חי בבתי ספר קבלת דיווח על גידול בעלי חיים ופ .ז

ובמוסדות מכוח תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( 

, ובהתאם  2009 –)החזקה שלא לצרכים חקלאיים, תשס"ט 

 לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך בנושא, וביצוע ביקורות במתקנים.

מתן היתרים וקבלת דיווחים על החזקת בעלי חיים בחנויות, פינות  .ח

 מכוח תקנות צער בעלי חיים.ל חי ובתי גידו

ביצוע ביקורות במשקי חצר, אתרי אחזקה וליטוף בעלי חיים,  .ט

בפינות חי בבתי ספר, שווקים וחנויות חיות, בדיקת מקור הגעת 

 בעל החיים, תנאי אחזקה וכיוצ"ב, על פי הסמכות בחקיקה.

לא קיימות פינות חי, ולכן  ביישובהווטרינרית מסרה לביקורת כי 

 .לתחום זה אינם רלוונטייםים שקשורים התפקיד
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 החזקת בעלי חיים .7.2

למרות שבמועצה ישנם תושבים שמחזיקים בעלי חיים שונים, חלק 

במשקים וחלק בבתים פרטיים, במועצה לא קיים חוק עזר בנושא 

החזקת בעלי חיים והמחלקה אינה מטפלת כלל בנושא החזקת בעלי 

 חיות משקשבים שמחזיקים בפועל המועצה אינה פועלת כנגד תוחיים ו

  בניגוד לחוק. בבתים פרטיים)כגון סוסים( 

 

 רישיונות כלבים וחיסונים .7.3

 כללי .7.3.1

המלחמה במחלת הכלבת היא אחד התפקידים המרכזיים של היחידות 

הווטרינריות ברשויות מקומיות. הכלבת היא מחלה קטלנית וחשוכת 

בני אדם מרפא; היא אחת מהמחלות הנפוצות והמפחידות ביותר של 

וחיות; היא נגרמת ע"י נגיף שמסוגל לפגוע בכל היונקים בעלי דם חם 

ומועבר ברוק ע"י נשיכה. מרגע שמופיעים סימני המחלה באדם או 

בבע"ח אין אפשרות להצילם והמוות וודאי. בישראל מקור המחלה 

 משלושה סוגים עיקריים:

 כלבים וחתולים –חיות מחמד  .א

 בקר צאן וסוסים –חיות משק  .ב

 שועלים וזאבים. –חיות בר  .ג

 מניעה התפשטות הכלבת מתבצעת במספר מישורים:

עפ"י חוק חובה לחסן כל כלב נגד כלבת פעם  –חובת חיסון כלבים  .א

 חודשים. 3בשנה, החל מגיל 

 באמצעות פיתיונות המכילים תרכיב חיסון. –חיסון חיות בר  .ב

כלבים משוטטים  –עפ"י חוק הכלבת  –מניעת שיטוט כלבים  .ג

 מוסגרים ומומתים.

 כגון וטרינרים, כלבנים וכדומה. –חיסון אוכלוסייה בסיכון  .ד

להדגיש את חשיבות של המלחמה במחלה ומתן  –פעולות הסברה  .ה

 תשובת לב לזיהוי ודיווחים.
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 להלן פירוט החוקים שעוסקים בכלבת:

 בנספח ג'ראה ציטוטים  – 1934פקודת הכלבת,  .א

 2005 –תקנות הכלבת )חיסון(, התשס"ה  .ב

 2005 –תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה  .ג

ראה ציטוטים  – 2002 –חוק הסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג  .ד

 .בנספח ב'

בהתאם לחוק להסדרת הפיקוח על הכלבים, הוקם מרכז ארצי לרישום 

כלבים במשרד החקלאות )השירות הווטרינרי(. כל וטרינר רשותי מחויב 

סון כלב )השבב נרשם במרכז הרישום(; על לדווח למרכז על סימון/חי

מתן ביטול רישיון, וכן מועברים פרטי בעל הכלב, פרטי הכלב וכן פרטים 

על אירועים כגון אבדן/מוות, תקיפה/נשיכה וכד'. החוק מחייב את 

הווטרינרים הפרטיים לדווח ולווטרינר הרשותי תוך שבוע על סימון כלב 

 ותוך יומיים על אירועים חריגים.

להודיע על כך  –על בעליו של בעל חיים שנשך אדם  פקודת הכלבת,לפי 

שעות לאחר שנודע לו על המקרה ולווטרינר ממשלתי וכן לקחתו  24תוך 

למאורת הבידוד הקרובה ביותר. אם רופא משרד הבריאות מוצא כי 

הוא  –בעל חיים עם אדם  של קיים חשש להדבקה בכלבת כתוצאה ממגע

ד. כל בעל חיים וים למסור אותו למאורת בידרשאי להורות לבעל

מבודד למשך עשרה ימים מיום  –שהוכנס כתוצאה מהמפורט לעיל 

הכנסתו. על בעליו של בעל החיים לשלם לרשות המקומית אגרה בעד ימי 

 בידוד.

 וחיסונים רישיונות .7.3.2

נמצא כי המועצה אינה עושה מספיק כדי לאכוף את החוק וכדי לוודא 

ביישוב מאות כלבים שלאורך מחוסנים כנגד כלבת.  שהכבלים במועצה

כלבים,  900-ברשות ישנם כ  הווטרינרית להערכתזמן אינם מחוסנים. 

בשנת  ( בלבד רשומים אצלה.80%-כלבים )כ 750   – 700 –מתוכם כ 

 –מכלל הכלבים הרשומים(  75%-כלבים בלבד )כ 538חוסנו  2014

חוסנים כנגד כלבת ומהווים מהכלבים ביישוב אינם מ 40% -דהיינו כ

 סכנה בריאותית חמורה.
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 :2015 – 2012בין השנים  להלן מספר הכלבים שחוסנו

 466 – 2012 .א

 448 – 2013 .ב

 538-  2014 .ג

 294 –עד סוף יולי  2015 .ד

 

בהתייחסות לטיוטת הדוח, הווטרינרית מסרה לביקורת כי אי חיסון 

ציה ישירה של נגד כלבת של כל אוכלוסיית הכלבים ביישוב היא פונק

 פיקוח וקנסות, דבר שלא קיים כיום.

 נתונים לא מטויבים במערכת המידע .7.3.3

כלבים פעילים  700-750 -למרות שלדברי הווטרינרית, בפועל ישנם כ

ההסבר לכך הוא  .38כלבים פעילים 888רשומים  , בפועלבמערכת המידע

שהווטרינרית אינה מקפידה לעדכן את הרישומים במערכת המידע 

 ות כלבים שכבר אינם נמצאים ביישוב.בעקב

מבדיקת כמו כן, נמצא כי קיימות טעויות בנתונים שבמערכת המידע. 

  בעיות בנתונים:מתוך מערכת המידע נמצאו מספר שהופק הקובץ 

מבדיקה עם  – חוסנו פעמייםעל פי הרישום כלבים ש 5נמצאו  .א

הווטרינרית נמצא כי מדובר בטעות בהזנת הנתונים במערכת 

 מידע.ה

 להלן ההסברים: –כלבים שעל פי הרישום הם ללא שבב  7  .ב

טרם התקבלו נתוני השבב מהרופאים הווטרינריים הפרטיים  (1

 רוב המקרים. –

 מקרה אחד. –כלב שמת אך לא הורד מהמערכת  (2

 מקרה אחד. –למערכת רישוי הכלבים הוזן בטעות חתול  (3

                                                           
"  Rapid Vetהניתוחים נערכו על קובץ כלבים פעילים שהופק ממערכת המידע " 38

 .במחלקה הווטרינרית
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י היא מקפידה בהתייחסות לטיוטת הדוח, הווטרינרית מסרה לביקורת כ

לעדכן את הנתונים במערכת, אך תושבים רבים שכבר אין ברשותם כלב, 

 אינם מקפידים לדווח על כך למחלקה.

 

 מבצעי עיקור/סירוס חתולי רחוב .7.4

ברשות יש מספר רב של חתולי  רחוב ללא בעלים ואשר ניזונים מאשפה 

או ממזון שמסופק להם על ידי תושבים. מצד אחד, לחתולים תרומה 

מבחינת טריפת מכרסמים ומזיקים, אך מצד שני הם עלולים להעביר 

 (.39מחלות לבני אדם וחיות אחרות )כגון כלבת או טוקסופלזמה

חתולי רחוב, כאשר  700 -כ ישנםעל פי הערכת הווטרינרית, ביישוב 

לדעתה מספר החתולים המיטבי שמביא לאיזון בין הפגיעה לבין 

 .500האינטרסים של הישוב הוא 

אחד מתפקידי הווטרינרית הוא לדאוג למיגור אוכלוסיית החתולים 

ביישוב באמצעות סירוס/עיקור.  משרד החקלאות משתתף בעלויות 

משרד החקלאות  2014. בשנת 50%מבצעי סירוס/עיקור בשיעור של 

ואפשר ₪  50,000וסה"כ התקציב עמד על ₪  25,000השתתף בסכום של 

 וב. חתולי רח 340עיקור/סירוס של 

המועצה אינה מקפידה לבצע מבצעי עיקור/סירוס לחתולים, וכתוצאה 

מכך אינה מבצעת פעילות מספקת כדי לשמור על בריאות הציבור. 

לא  2014. לפני לשנת 2014בשנים האחרונות נערך מבצע רק בשנת 

הנושא אינו מתוקצב למרות  2015נערכו מבצעי עיקור/סירוס ובשנת 

יקור מספר החתולים מתרבים והופכים למטרד חשיבותו. ללא סירוס/ע

 לתושבים ועלולים להפיץ מחלות.

                                                           
לים נגועים, וכן בתאים של בעלי חיים אחרים, טפיל זה נמצא לרוב במעיים של חתו 39

ולכן ניתן להידבק במחלה כתוצאה ממגע ישיר של הפה עם צואת חתולים, מאכילת 
 בשר נגוע שלא בושל כראוי וכן מעיבוד אדמה ומגע של יד בפה.
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נמצא כי לא קיים הסכם חתום בין המועצה לבין הספק שביצע את 

. הביקורת מעירה כי קיימת חשיבות 2014מבצע הסירוס/עיקור בשנת 

 לערוך הסכמים כתובים עם ספקי המועצה.

ווטרינרית מסמך "סיכום בסוף תהליך העיקור/סירוס לא הוכן ע"י ה

מבצע". לדעת הביקורת קיימת חשיבות לסכם כל מבצע, כולל הפקת 

 לקחים.

הווטרינרית קיבלה דוח המפרט את הסירוס/עיקור כבסיס לתשלום. 

 חתולים )כולל תמונות(. 340בדוח יש 

אכן תפקידה בהתייחסות לטיוטת הדוח, הווטרינרית מסרה לביקורת כי 

אוכלוסיית החתולים, אך לצערה אין כל אפשרות הינו לדאוג למיגור 

שנה הוגשו  20במשך ולעשות זאת ללא שיתוף פעולה עם הנהלת המועצה 

אין ספור בקשות להשתתף בפרויקט משרד החקלאות אך ללא מענה. 

 חתולים. 340תוקצב עיקור/סירוס של  2014בשנת 

 

 התקשרויות עם לוכד כלבים ותחנת הסגר )הכלבייה( .7.5

בחנה את ההתקשרויות של המועצה עם לוכד הכלבים ועם הביקורת 

 תחנת ההסגר )הכלבייה(.

 העדר הסכמים עם הכלביה  .7.5.1

 נמצאו ליקויים בהתקשרות עם הכלבייה: 

המועצה עובדת עם כלביה שאינה מאושרת על ידי משרד  .א

החקלאות; המשמעות היא שככל הנראה הכלבייה אינה עומדת 

 בדרישות של המשרד. 

לא נמצא חרה ללא מכרז ולא נמצא אישור ספק יחיד. הכלבייה נב .ב

 תיעוד לכך שהמועצה פנתה לכלביות נוספות.

, אלא כלבייה חיצונית ללא הסכם מקבלת שירותי הסגר מהמועצה  .ג

  מסתמכת על הצעת מחיר בלבד.

 :18.3.2013בהתאם להצעת מחיר שאושר על ידי גזבר המועצה ב 



 ווטרינריה - 2015/3

144 

 

 לא כולל מע"מ. ₪ 250 –מחיר יחידה לעשרה ימי הסגר  (1

במידה שבעל הכלב משחרר את הכלב מהכלבייה המועצה לא  (2

 ליום.₪  35תחויב ובעל הכלב ישלם לכלביה 

להסגרת חתולים, אלא לכלבים  אינה מתייחסתהצעת המחיר  .ד

בלבד. בפועל משלמים לכלביה סכום זהה לאכסנת חתולים כמו 

 לכלבים. 

המועצה ביקורת כי , הווטרינרית מסרה לבהתייחסותה לטיוטת הדוח

 2012שנים עם עיריית לוד בהסגרת כלבים עד שבשנת במשך עבדה 

כמו כן,  עקב סכסוך כספי. מהמועצהעיריית לוד סירבה לקבל כלבים 

ואיתה עובדים  ....היא מסרה לביקורת כי הכלבייה הקרובה הינה כלבית 

 רשויות רבות.

 התקשרות עם לוכד הכלבים .7.5.2

. הביקורת 2015מתחילת שנת  ד כלביםלמועצה קיים הסכם עם לוכ

נמצא כי  ביצעה בדיקה של התשלומים בהשוואה לתנאי ההסכם.

 המועצה שילמה ללוכד הכלבים שלא בהתאם לתנאי ההסכם:

 כנדרש בהסכם. 15%מהתשלומים לא קוזזה הנחה בשיעור של  .א

למרות שבהסכם כתוב שאין לשלם לספק במקרים בהם הוא אינו  .ב

 ל תשלום גם במקרים אלה.לוכד חיה, הוא קיב

מבדיקת הסיבות לתשלומי היתר, נמצא כי קיים כשל מערכתי בטיפול 

 בתשלומים ללוכד הכלבים:

על בסיס  בדיעבדההזמנה מופקת על ידי מנהל מחלקת הרכש  .א

החשבונית ולא על בסיס ההסכם; כתוצא מכך ההזמנה התבססה 

לא ניתן על מחירים לא נכונים. מאחר שההזמנה מופקת בדיעבד, 

 להתנות את התשלום בבקרה ממוחשבת של מערכת התשלומים.

הווטרינרית אישרה את החשבונית עם המחירים לפני ההנחה;  .ב

 מסתבר שלא היה ברשותה העתק מההסכם עם לוכד הכלבים. 

בהעדר מחירון בגזברות, הם אישרו את החשבונית על בסיס  .ג

מת ההזמנה )שהסתמכה על חשבונית הספק( ועל בסיס חתי

 הווטרינרית.
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אישור קבלת השירות על ידי הווטרינרית מבוצע באופן ידני על ידי  .ד

 חתימה על החשבונית, ולא באופן ממוכן באמצעות מערכת המידע.

התקבל זיכוי  23.7.2015יצוין כי בעקבות הערת הביקורת, בתאריך 

בגין  2015יוני  –כולל מע"מ בגין התקופה ינואר ₪  2,328בסך מהספק 

(; כמו כן, 15%שי המחירים )אי מימוש ההנחה בשיעור של הפר

 החשבוניות הבאות הוגשו על ידי הספק עם המחירים הנכונים.

בהן נלכדו שעות הרישום מדויק של  אינה עורכתווטרינרית ה

האם זו הייתה לכידה בדיעבד הכלבים/חתולים ולכן לא ניתן לבדוק 

 רט לסופי שבוע(.)פ )מעבר לשעות הפעילות( או רגילה מיוחדת

לטיוטת הדוח, הווטרינרית מסרה לביקורת כי בעקבות  בהתייחסות

 הביקורת היא הוסיפה את שעת הלכידה.

המועצה משלמת ללוכד הכלבים גם במקרים  ,בניגוד לכתוב בהסכם

מבדיקה   טרינרית מפעילה אותו, אך אינו לוכד חיה כלשהי.ובהם הו

 אין לשלם לספק במקרים אלה. עם יועץ המשפטי )היוצא( של המועצה,

מסר בחן את הסוגיה וע "מנהל מחלקת שפבעקבות הערת הביקורת, 

במהלך המו"מ התנה  שביצע עם הווטרינרית,מבדיקה לביקורת כי 

הלוכד את ההסכם בהסרת הסעיף של העדר תשלום במקרה של העדר 

 החוזה טרם תוקן. לכידה ומקור החתימה בטעות טכנית ככל הנראה.

שנים רבות יחסות לטיוטת הדוח, הווטרינרית מסרה לביקורת כי בהתי

היה אמור גזבר  המועצה להוציא מכרז ללוכד כלבים אך סירב וביקש 

"לרשום דף" עם הפרטים ולהחתים אותו וזה מה שנעשה לפי  ממנה

 הוגש מכרז כחוק. 2015-בקשתו ורק ב
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 בדיקת התשלומים .7.5.3

ם שהוכנסו לכלביה במהלך הכלבים/חתוליתיעוד הביקורת בדקה את 

 13לבין הכלבים/חתולים  שנלכדו. בחודש זה היו  2015חודש מאי 

 כלבים. 5 -חתולים ו 8 –לכידות 

 אפריל-קיים קושי להצליב בין הלכידות להצלבות בין בחודשים מרס

הטבלה שלהלן .2015פברואר -. כמו כן, אין נתונים לגבי ינואר2015

 :ומיםמרכזת את תוצאות בדיקת התשל

מספר  מס"ד
הזמנה 
 ותאריך

מספר 
חשבונית 

 ותאריך

סכום 
 בש"ח
)לפני 

 מע"מ(

 הערות

הזמנה  1
743 

 -מ
31.5.15 

חשבונית 
4307 

 31.5.15 -מ

 13הסגרת  3,250
 חתולים/כלבים

לכלביה במהלך חודש 
 מאי.

הזמנה  2
701 

 10.6.15-מ

חשבונית 
01/001924 

-מ
31.5.2015 

לכידות  7בגין  3,750
ולכידת  מיוחדות

חתול דחופה. )נלכדו 
כלבים/חתולים(.  13

 יש לה מעקב ביומן.
הזמנה  3

-מ 634
1.6 .15 

חשבונית 
01/00193 

 15. 30.4 -מ

 –בגין התקופה ינואר  4,650
 .2015אפריל 

קריאות  8בגין 
רגילות.  4-מיוחדות ו

אצל הווטרינרית אין 
תיעוד שמולו ניתן 
 להצליב את הנתונים. 

הזמנה  4
 440מס' 

 30.4.14-מ
 5בגין 

 לכידות

חשבונית 
 -מ 4313

30.4.14 
 בגין הסגר.

חשבונית 
 4בגין  4386

 הסגרים.

קיים קושי להצליב  
בין הלכידות להצלבות 
בין בחודשים מרס 

. כמו כן, 2015 אפריל
אין נתונים לגבי 

 .2015פברואר -ינואר
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מספר  מס"ד
הזמנה 
 ותאריך

מספר 
חשבונית 

 ותאריך

סכום 
 בש"ח
)לפני 

 מע"מ(

 הערות

 93הזמנה  5
 -מ

26.1.2015 

חשבונית 
 -מ 02205

31.12.2014 

 154עיקור וסירוס  22,638
)שנת  חתולי רחוב

2014 .) 
הזמנה  6

 -מ 901
19.7.2015 

חשבונית 
01/001948 

 -מ
30.6.2015 

4,750  

הזמנה  6
-מ 513

24.6.2014 

חשבונית 
-מ 02179

30.11.2014 

 76עיקור וסירוס  11,172
 חתולי רחוב

חשבונית  7
 -מ 02170

30.11.2014 

 110עיקור וסירוס  16,170
 רחוב חתולי

 

 לחשבונית את יומן ההכנסה לכלביה. הכלביה מצרפת

הביקורת ערכה הצלבה בין לכידות הכלבים וההסגרים. נמצאה התאמה. 

 להלן הצלבה בין לכידות לבין הסגרים:

 הסגרים לכידות חודש מס"ד
 2015ינואר  1

 חסר נתונים להשוואה 
 2015פברואר  2
 4 4 2015מרס  3
 1 1 2015אפריל  4
 13 13 2015מאי  5

 

 בעלי כלבים שאינם מחסנים את כלביהםתזכורות ל .7.5.4

להלן תהליך הטיפול בבעלי הכלבים כפי שנמסר לביקורת על ידי 

 הווטרינרית:

 כחודש לפני מועד החיסון היא מוציאה מסמך תזכורת לבעל הכלב. .א

 .לאחר שנה שהכלב לא מחוסן היא מוציאה תזכורת נוספת )שניה( .ב
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סבירה שמאחר שאין אפשרות לקנוס את מי שאינו מחסן הווטרינרית ה

 את הכלב, לחלק מבעלי הכלבים אין מוטיבציה לבצע את החיסון.

אינה מבצעת מספיק בנושא אכיפת חיסון הכלבים, על פי  הווטרינרית

 :הרישומים של הווטרינרית

 30-באופן שוטף כהופצו  "תזכורות ראשונות"  2015-ו 2014בשנת  .א

 תוקף הרישיון הקיים. יום לפני פג

תזכורות נוספות )"תזכורת  יחד עם זאת, לא הופצו באופן שוטף .ב

לפני קנס"( מעבר לתזכורת הראשונית למי שלא חיסן את הכלב. 

הווטרינרית הסבירה שמאחר שהמועצה אינה יכולה להטיל קנס, 

 אז ההתראות אינן אפקטיביות.

, 2015 -ו 2014 הטבלה שלהלן מפרטת את ה"תזכורת הנוספת" בשנים

 :2015נכון לאוקטובר 

תאריך הפצת  מס"ד
 התזכורת

 מועדים שבגינם הופצו התזכורות

1 21.3.2014 1.1.2009-30.6.2009 
2 23.3.2014 1.7.2009-31.12.2009 
3 24.4.2014 1.1.2010-31.6.2010 
4 27.5.2014 1.1.2011-31.12.2011 
5 29.6.2014 1.1.2012-30.6.2012 
6 6.8.2014 1.7.2012-31.9.2012 
7 12.7.2015 1.1.2015-30.4.2015 

  

בהתייחסותה לטיוטת הדוח, הווטרינרית מסרה לביקורת כי לא הופצו 

תזכורות לפני קנס מאחר שאין אכיפה של חוק העזר ולכן התזכורות הן 

 ללא תועלת ומהוות בזבוז כספי המועצה.

 תשלום בגין שחרור בעל החיים .7.5.5

)א( לחוק צער בעלי חיים "הממונה, שוטר, מפקח או פקח  8על פי סעיף 

סמכויות  –כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית 

, רשאים לתפוס בעל חיים שיש להם יסוד סביר 2008-פקחים(, התשס"ה
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לחשוד שנעברה בו עבירה לפי חוק זה, ואולם אין לתפוס בעל חיים 

 צו של בית משפט. במקום המשמש למוגרים אלא על פי

)א( לחוק צער בעלי חיים "הבעלים או המחזיק של בעל  11על פי סעיף 

יישא בהוצאות הובלתו למתקן , 8חיים שהובא למתקן מוגן לפי סעיף 

 המוגן, הזנתו והטיפול בו.." 

נמצא כי המועצה אינה גובה מבעל הכלב המשוטט את עלות תפיסתו 

 והובלתו לכלבייה.

ולכן )ת הפיקוח הכללי של המועצה לא היו תקינים עד לאחרונה דוחו

. בעקבות ביקורת (לקבל הכנסות בגין עבירות בנושא יכלההמועצה לא 

 אחרת של המבקר הוכנו והופקו פנקסי דוחות חדשים.
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 בדיקת בשר מבעלי חיים  .8

 

 כללי  .8.1

, אחד מתפקידי 1991-על פי חוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א

"האדם בפני סכנות ונזקים שמקורם...במזון או על ווטרינר הוא להגן 

במוצרי מזון שמקורם בבעלי חיים, וכן לפעול לשיפור איכותם של מוצרי 

 ]ה[מזון".

 :הואאחד מתפקידי הווטרינרית על פי תיאור תפקיד של משרד הפנים, 

"פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות המקומית 

להלן פירוט )בתחום  –זקה, הובלה אכסון וייצור( )מכירה, שיווק, הח

 הרלוונטים למועצה(:

 גורם מאשר ומפקח ]בחינת בקשות לרישוי עסקים[ .א

בבתי עסק בהם אין הרופא הווטרינר בעל סכמות  –גורם מפקח  .ב

של גורם מאשר )לדוגמה: מסעדות, אולמי שמחות, קיטרינג וכ"ו( 

ם, מוכרים, מאכסנים ביצוע בדיקות ווטרינריות בעסקים המייצרי

ומובילים בשר/עופות/דגים ומזון מן החי ברשות המקומית, 

 לבדיקת עמידתם בדרישות החוק.

ביצוע בדיקות משנה/טרום שיווק ]בדיקת משאיות ובדיקת  .ג

 אטליזים, חנויות דגים, מסעדות המוכרות בשר(. –עסקים 

בחינת בקשות רישוי עסקים, לבתי עסק החייבים בנוסף תפקידה "

בפיקוח וטרינרי, ומתן אישור לרשיון עסק, אם הוסמך לכך על ידי 

 משרדי הממשלה הנוגעים לנושא"

להרעלה חמורה לגרום מזון שאינו ראוי למאכל עלול  אכילת מודגש כי

 בקרב בני אדם.
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 בדיקות משנה .8.2

 כללי .8.2.1

בהתאם לחוק, על הווטרינרית לבצע בדיקות של בשר שבדרך לעסקים 

יס החוקי לבדיקות הוא "תקנות מחלות בעלי חיים בתחום הרשות. הבס

מטעם משרד החקלאות ו"תקנות  1964 –)שחיטת בהמות(, התשכ"ד 

מטעם משרד  1981-בריאות הציבור )מזון( )בדיקת דגים(, התשמ"א

 הבריאות. 

 לתקנות מחלות בעלי חיים מתייחס לבדיקות משנה: 68סעיף 

משנה בשר -תרופא וטרינר של רשות מקומית יבדוק בבדיק (א)

-של הרשות המקומית או איגודשיפוטה -גולמי שיובא לתחום

ערים בהם הוא פועל ויאסור מכירת הבשר כל עוד לא נבדק על 

 בדיקת משנה(. –ידיו )להלן 

משנה תיעשה ב.....מקום... בתחום הרשות המקומית -בדיקת (ב)

 שאושר על ידי מנהל השירותים הווטרינריים למטרה זו

משנה ונמצא ראוי למכירה יוטבע -דיקתעל בשר שנבדק בב (ג)

 .54החותם בדרך ובצורה שנקבעו בתקנה 

 ... (ד)

רופא ווטרינר של הרשות המקומית שאליה הוכנס הבשר רשאי  (ה)

המשנה, באישור מנהל -לקבוע את שעות ביצוע בדיקת

 השירותים הווטרינריים 

כאמור, לא קיים אישור משרד החקלאות לשעות בדיקות משנה 

 .של בשר בקר כנדרש בחוק ות המשנהולמיקום בדיק

 :54להלן פירוט תקנה 

בשר בהמה .......ונמצא מתאים למכירה בבדיקה שנעשתה בו על  (א)

ידי הרופא הוטרינר, יסומן על ידיו בחותם הכולל את המלים 

 "בדוק והותר" .....

בשר בהמה.....ונמצא בבדיקה שנעשתה בו על ידי הרופא  (ב)

או הטעון בדיקה נוספת כדי ראוי למכירה, -הוטרינר כבלתי
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לעמוד על מידת התאמתו למכירה, יסומן על ידי הרופא הוטרינר 

מיד לאחר בדיקתו הראשונה בצורה ברורה ובולטת במלים 

 "פסול" או "טעון בדיקה נוספת"...

מטרת בדיקת המשנה היא לבדוק האם המוצר שנכנס לתחום הרשות  

מלווה בתעודה וטרינרית המקומית עומד בדרישות החוק, ובין השאר: 

מתאימה; המוצרים מסומנים; תנאי ההובלה מתאימים כד'. בדיקת 

רישיון העסק של המוביל בכלי רכב משנה כוללת בקרת מסמכים בדבר 

בדבר מקור המזון לרבות רישיון של יצרן המזון.  ובקרת מסמכים

הבדיקה של הווטרינרית כוללת: בדיקת טמפרטורה, ניקיון ואת 

 ם.הקרטוני

בהתאם להנחיות משרד החקלאות, על הווטרינר לבצע את בדיקות 

המשנה בעצמו ואינו מתיר לעובד אחר של הרשות המקומית שאינו 

 וטרינר ולבצע אותו במקומו.

לאחרונה, כחלק מתהליך ההתייעלות של משרד החקלאות בתחום, 

תחנה אזורית מבצעת את הבדיקה בעבור  –נכנסו גם בדיקות אזוריות 

 פר רשויות מקומיות, לספקים שאושרו לבדיקה אזורית.מס

בקרבה למחלקת הווטרינריה הוגדר אזור לעצירת המשאיות לבדיקה. 

 בעל המשאית שמגיע מחנה את המשאית שלו וניגש למחלקה. 

המשאית ממשיכה לבית  –במידה שהווטרינרית מאשרת את המשלוח 

דאוג להשמדת העסק. במידה שהיא פוסלת את התכולה היא צריכה ל

 המוצרים/החזרתם למפעל.

 ליקויים בעריכת בדיקות משנה .8.2.2

נמצאו ליקויים בתהליכי הביצוע והתיעוד של בדיקות המשנה. להלן 

 הממצאים העיקריים:

בוצעו על ידי מזכירת  2015יוני  –חלק מהבדיקות בחודשים מרס  .א

המחלקה שאין לה שום ידע בתחום, במקום הווטרינרית עצמה כפי 

משרד החקלאות. בדיקות אלה בוצעו לדוגמה בימים בהם  שדורש
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הווטרינרית לא הייתה בעבודה וכשיצאה לביקורת בעסקים. יצוין 

כי המזכירה אינה יודעת לבצע בדיקות פיזיות ולכן היא חתמה על 

 האסמכתא מבלי שבוצעה בדיקה כלשהי. 

"כשמשרתי קוצצה בצורה להלן התייחסות הווטרינרית לנושא 

, פחדתי שבהעדרי, משאיות ינסו להיכנס לישוב ישירות דרסטית

לעסקים וזו הייתה הסיבה של מעשי. אני מודה שהיו מספר משאיות 

שלא נבדקו בהעדרי והחלטתי להיטיב הייתה שגויה. הספקים בהם 

מדובר הם ספקים ותיקים ביותר, ואני מכירה אותם שנים רבות אך 

 ערת על כך."כפי שציינתי זה לא היה תקין ואני מצט

כמו כן, הווטרינרית ביקשה להדגיש בפני הביקורת כי היו מעט 

מקרים בהם המזכירה ביצעה בדיקות משנה ושכיום כל בדיקות 

 המשנה מבוצעות בקפידה על ידה באופן אישי. 

טרינר חיצוני )באישור וישנן רשויות מקומיות שנעזרות בויצוין כי 

הווטרינר איננו )לדוגמה ( שיעשה את הבדיקות כשהחקלאותמשרד 

 גן(.-עיריית רמת

נוכחת  ייתההלהלן דוגמאות לתאריכים בהם הווטרינרית לא 

 משאיות:"נבדקו" , אך בהתאם לאסמכתאות במועצה

יום  תאריך מס"ד
 בשבוע

 התכולה על פי האסמכתא
 )ק"ג(

 25.2 –עוף טרי  ב' 8.6.2015 1
 8.4 –דג קפוא 

 121 –בשר קפוא  ד' 17.6.2015 2
 150 -עוף טרי 

 400 –בשר קפוא  ו' 26.6.2015 3
 33.6 –עוף טרי 

 8.4 –פוא קדג 
 60 -נקניק ומעושנים 

 128 –בשר קפוא  א' א'28.6.15 4
 67 -עוף קפוא 

 
בהתייחסות לטיוטת הדוח, הווטרינרית מסרה לביקורת כי כיום כל 

 דיקות המשנה מבוצעות על ידה באופן אישי.ב
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נה בהן צפתה הביקורת נמצא כי הבדיקה בחלק מבדיקות המש .ב

הייתה קצרה ושטחית. לא בוצעה בדיקה של המוצרים עצמם, 

הווטרינרית לא נכנסה למשאית הקירור כדי לדגום קרטונים 

 שבתוך המשאית.

בהתייחסותה לטיוטת הדוח, הווטרינרית מסרה לביקורת כי 

 40הבדיקה לא אמורה להיות ארוכה. כשהמבקר היה נוכח, היו 

מעלות בחוץ ולכן נבדק מה שצריך להיבדק: תאריך, ניקיון, 

טורה ושחרור הנהג לעסק כדי שטמפרטורת הרכב לא תעלה רטמפ

 ותסכן את בריאות הציבור. 

בעת הביקורת נמצא כי רכבים פרטיים חונים באזור המסומן  .ג

למשאיות, למרות השילוט שאוסר על חניה במקום בין השעות 

נאלצו שהובילו מזון בקירור ה מכך, משאיות . כתוצא14:00 – 07:00

לחנות על המדרכה בצד השני של הכביש בצורה המסכנת את מי 

שבודק את המשאית. יצוין כי בעקבות הביקורת מחלקת הפיקוח 

החלה לתת דוחות לרכבים פרטיים שחונים בחניית המשאיות 

 באופן לא חוקי.

אים את הווטרינריה לא קיימת רשימת ספקים שמביבמחלקת  .ד

בהתייחסות לטיוטת  .פרטי המזון לתחום היישוב, עם פרטיהם

הדוח, הווטרינרית מסרה לביקורת כי יש ברשותה רשימת ספקים, 

 אך לא הצליחה לאתר אותה.

כפי שיפורט בפרק על הביקורות, חלק גדול מהעסקים ביישוב  .ה

 מקבלים מזון ללא בדיקות משנה.
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 טיפול בעסקים .8.3

הפיקוח על המזון מן החי המשווק לציבור  השלב האחרון בשרשרת

רשתות השיווק, המרכולים  -הכללי הוא בדיקתו בבתי העסק 

השכונתיים, האטליזים, המסעדות, בתי המלון, אולמי השמחות ועסקי 

מזון מן החי נמצא  המשווקיםההסעדה. הפיקוח על בתי העסק 

ון מן של המז בסמכותם של משרד הבריאות והווטרינר הרשותי. מצבו

החי המצוי בבתי העסק תלוי לא רק במצב שבו הוא הגיע אליהם, אלא 

ניקיון הרצפה והציוד שבו,  –גם בתנאי התברואה של בית העסק עצמו 

התנאים המצויים בו לאחסון המזון וקירורו ושמירת ההיגיינה של 

 העובד.

צו רישוי עסקים מגדיר את העסקים טעוני אישור ווטרינרי כחלק 

מתן רישיון עסק, אולם הפיקוח הווטרינרי אינו מוגבל לעסקים מתהליך 

אלו בלבד, אלא הווטרינרית אמורה לבצע פיקוח על כל סוגי העסקים 

להם נגיעה במוצרים מן החי, כגון מסעדות, מכולות וכד', וזאת מכוח 

"רשות כי  9( הקובע בסעיף 1983פקודת בריאות הציבור )מזון( התשמ"ד )

קידיה ליטול דוגמאות מפעם לפעם לפי הצורך כדי מקומית תורה לפ

 .להבטיח מזון טהור ואמיתי"

 2013בהתאם לתוספת ל"צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי, ....

)להשלים( נקבעו עסקים מסוימים, בעיקר העוסקים במוצרים טריים מן 

החי, כעסקים טעוני רישוי לפי חוק רישוי עסקים, דהיינו טעוני רשיון 

 ק "וטרינרי". עס

כאמור, אחד מתפקידי הווטרינרית היא לוודא שהעסקים שמוכרים 

 מוצרי מזון מן החי או מטפלים בחיות פועלים בהתאם לחוק.

במסגרת הביקורת נמצא כי קיימת כלביה שאינה מתועדת כלל 

 במחלקת רישוי עסקים. 

  



 ווטרינריה - 2015/3

156 

 

הביקורת בדקה עם הוטרינרית את העסקים ללא רישיון עסק ואת 

 בות להעדר רישיון:הסי

מספר  מס"ד
 תיק

 הסבר סטטוס

 –המתנה  03/001 1
לא נשלח 

 לוטרינריה

 - 03/001 –מחלבת טל טלה 
פתוח  -החזקת בעלי חיים  –

ברישוי עסקים. לא נשלח 
לווטרינרית עקב בעיה 

טוענת  הווטרינרית .במבנים
שבכל מקרה היא מבקרת 

 שם פעמיים בשנה.
בתהליך  04/016 2

 חידוש
 עומד בתנאים. לא

 
 תנאים מוקדמים בתהליך 04/017 3
בתהליך  ב 07/012 4

 חידוש
 

 

הביקורת בדקה האם לעסקים שמקבלים אספקה של מוצרים מן החי 

נמצא  שנבדקים במסגרת בדיקות משנה קיים רישיון עסק בתוקף.

שלעסקים רבים שמקבלים אספקה של בשר באמצעות משאיות 

)בטבלה  להלן פירוטעסק. שנה אין רישיון שנבדקות במסגרת בדיקות מ

 :נכללו רק עסקים שלא מפורטים בטבלה הקודמת(

הסבר של ממלא מקום מנהל מחלקת  מספר
 רישוי עסקים

החליפו בעלים. הבעלים החדשים לא פנו  1
 למחלקת רישוי עסקים להוצאת רישיון.

נדרש לתקן ליקויים ולאחר מכן  –נדחה  2
 תערך ביקורת חוזרת.

לא פנו למחלקת רישוי עסקים להוצאת  3
 רישיון

לא פנו למחלקת רישוי עסקים להוצאת  4
 רישיון

לא פנו למחלקת רישוי עסקים להוצאת  5
 רישיון
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במועצה לא קיים מנגנון אכיפה יעילה כנגד עסקים שפועלים ללא 

 לא על ידי רישוי עסקים ולא על ידי המחלקה הווטרינרית. –רישיון 

 בעסקיםביקורות  .8.3.1

עסקים שמחייבים ביקורת ווטרינרית  50-להערכת הביקורת במועצה כ

מדובר בעסקים שמטפלים במוצרי מזון מן החי. עסקים  –במהלך השנה 

ביקורות  2-אלה כוללים מסעדות, מרכולים ועוד. בכל עסק רצוי לערוך כ

 ביקורות בשנה. 100-בשנה. דהיינו על הוורטינרית לבצע כ

תיעוד של הביקורות שהיא ביצעה בעסקים; היא  לווטרינרית אין

הביקורת מסרה לביקורת כי התחילה לנהל תיעוד לאחרונה בלבד. 

ביקשה לראות העתקים של ביקורת שנערכו בעסקים, הווטרינרית 

מסרה לביקורת כי היא שומרת העתקים של ביקורות בהן נמצאו 

היא  תקינות. ליקויים בלבד; היא אינה שומרת העתק של ביקורות שהיו

  טוענת שעד היום אף אחד במועצה לא התעניין בדוחות.

 22נערכו  2013על פי הדיווחים של הווטרינרית למשרד הבריאות בשנת 

נערכו  2015, בשנת  10.2015ביקורות. נכון ל  32 – 2014ביקורות ובשנת 

 ביקורות בלבד. 12

כדי לשמור  מספר הביקורות בעסקים בפועל הינו נמוך בהרבה מהנדרש

 על בריאות הציבור. 

של ת והביקור מנהל מחלקת רישוי עסקים אינו מכותב בסיכומי

הווטרינרית, למרות שהוא מרכז את כלל הנתונים אודות העסקים 

 מבחינת הרשות המקומית.
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הטבלה שלהלן מרכזת את תוצרי הביקורות שנערכו על ידי הווטרינרית 

 ורות בשנים קודמות(:)כאמור אין תיעוד לביק 2015בשנת 

תאריך  מס"ד
 הביקורת

האם לעסק 
 רישיון עסק

 ליקויים עיקריים

 עובדים ללא כובעים אין 21.1.2015 1
העסק מקבל בשר  אין 21.1.2015 2

 ללא בדיקות משנה
 לא נמצאו ליקויים יש 16.3.2015 3
העסק מקבל בשר  אין 16.3.2015 4

ללא בדיקות משנה, 
הופעת עובדים 

 , מקום מלוכלךלקויה
העסק מקבל בשר  אין 16.3.2015 5

ללא בדיקות משנה, 
 המקום לא נקי

ניקיון טעון שיפור,  אין 13.7.2015 6
חסר מים חמים, 
קונה מזון מאטליז 
בנס ציונה ללא 

 בדיקות משנה
אין מים חמים, חדר  אין 13.7.2015 7

, שיפורעבודה טעון 
קונה מזון מאטליז 
בנס ציונה ללא 

 ות משנהבדיק
מחסנים מלוכלכים,  יש 29.7.2015 8

מדפים חלודים 
ומוזנחים, אי סדר 

 במקרר הקפואים

 
היא אינה  –הווטרינרית אינה מבצעת מעקב אחר תיקון הליקויים 

 מוודא שהליקויים תוקנו.

ביקורות, אך על  12יצוין כי על פי הדיווחים למשרד החקלאיות בוצעו 

 בלבד. 8פי התיעוד נערכו 

תייחסות לטיוטת הדוח, הווטרינרית מסרה לביקורת כי כיום בה

 העסקים ביישוב אינם מקבלים מזון ללא בדיקות משנה.
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 אי לקיחת דגמי מזון .8.3.2

כאמור, כחלק מהבדיקה של הווטרינרית עליה לקחת דגימות מזון. 

בפועל הווטרינרית אינה לוקחת דגימות מזון לבדיקה. לטענתה בעבר 

די תברואן חיצוני שנעזר במעבדה. כיום הנושא אינו נערכו בדיקות על י

 מתוקצב ולכן לא מבוצעות בדיקות אלה.

אין כל בהתייחסותה לטיוטת הדוח, הווטרינרית מסרה לביקורת כי 

תקציב המחלקה ושאפשרות ללקיחת בדיקות מזון ללא תקצוב לנושא, 

ות ובטח לא מאפשרת לבצע בדיק ,טרינרית  אינו תואם את המציאותוהו

 מעבדה.

מנהל מחלקת רישוי  ממלא מקוםבהתייחסות לטיוטת הדוח, מסר 

בתקופה האחרונה החלה מחלקת הפיקוח לתת דוחות העסקים כי 

בימים האחרונים הועברו רשימות ; התראה לעסקים ללא רישיון עסק

 .עסקים ללא רישיון לטיפול היועצת המשפטית
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 הסברה .9

 

 כללי .9.1

וא להגביר את המודעות לנושא הטיפול אחד מתפקידי הווטרינרית ה

בחיות, בקרב התושבים. להלן תיאור תפקיד הווטרינרית מטעם משרד 

 הפנים:

"חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על 

 בעלי החיים ובתחום הפיקוח על המזון". להלן פירוט התפקיד:

שבים קידום מודעות והסברה לבעלי עסקים ברשות ולתו .א

 בנושאים הנוגעים לבעלי חיים ולמזון מן החי.

קידום החינוך בנושא התנהגות אל בעלי חיים במסגרת מוסדות  .ב

 החינוך ומוסדות עירוניים.

קידום המודעות לטיפול נאות בבעלי חיים במסגרת מוסדות  .ג

 החינוך ומוסדות עירוניים.

ניהול קשר רציף עם עמותות הפועלות למען בעלי חיים, כגון  .ד

 ארגון ימי אימוץ.

 

בשנים האחרונות הווטרינרית לא ביצעה פעילות של הסברה כי  נמצא

במוסדות חינוך ולא הוצאו פרסומים בתחום הטיפול בחיות כפי שנדרש 

 מתיאור התפקיד שלה מטעם משרד הפנים.

, הסברה לבעלי החיות חומרי: אפשריים להלן דוגמאות לפרסומים

 מודעות/כתבות במקומונים.

 תהווטרינרי הכן, אתר האינטרנט של המועצה בתחום המחלק כמו

 וכתוצאה מכך אינו משמש את ייעודו. ,למשתמש מיושן ואינו ידידותי

דוגמאות לאתרים ידידותיים ומתקדמים ברשויות מ להתרשםניתן 

 מקומיות אחרות.
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העיצוב של  בהתייחסות לטיוטת הדוח, הווטרינרית מסרה לביקורת כי

 טיפול בנושא אינו בגדר תפקידה.האתר מיושן וה

יתרה מזו, חוקי העזר הקשורים לתחום הווטרינריה אינם מפורסמים 

 באתר המועצה.

הביאה בהתייחסות לטיוטת הדוח, הווטרינרית מסרה לביקורת כי 

למועצה את אחראית משרד איכות הסביבה לשיתוף פעולה בהסברה 

מטעם  נוך ולאלא הייתה כל היענות מטעם מחלקת החי ;לבתי ספר

הסברה אינה חלק מהגדרת תפקיד הרופאה  המשרד לאיכות הסביבה.

 וטרינרית, למרות שניסתה לקדם את הנושא.וה

 הסברה מהווה חלק מתפקידה של הווטרינרית.שהביקורת מעירה 

 

מנהל מחלקת החינוך מסר  ממלא מקוםבהתייחסותו לטיוטת הדוח, 

 לביקורת כי:

ית משותפת לווטרינרית ולמערכת החינוך תוכן תכנית פעילות שנת -1

 )בתי ספר וגני הילדים(.

יבוצע בשיתוף הווטרינרית תיאום ושיתוף פעולה עם משרדי ממשלה  -2

)כגון משרד הבריאות ומשרד החינוך( בכל הקשור בנושאי בריאות 

 הציבור.

יופעלו בבתי הספר תכניות חינוך שנתיות העוסקות בבריאות הציבור  -3

  בור הילדים וההורים.וחינוך ע

  



 ווטרינריה - 2015/3

162 

 

 סיכום ומסקנות .10

אחד מתפקידיה של המועצה, באמצעות המחלקה הווטרינרית היא 

לפעול לשמירה על בריאות הציבור בכל מה שקשור למזון מן החי ובבעלי 

חיים. הביקורת מצאה כי המועצה אינה נותנת מענה אפקטיבי ויעיל 

 בריאות הציבור.בתחום ובכך אינה עושה את המקסימום לשמירה על 

במועצה לא קיימת מדיניות כתובה ולא קיימים נהלים כתובים בתחום 

הווטרינריה.  כמו כן, נמצא כי חוקי העזר בתחום בעלי החיים מחייבים 

 בחינה ועדכון.

לאורך זמן המחלקה הווטרינרית לא הייתה מאוישת בצורה אפקטיבית 

שגבוה בהרבה מצד אחד הועסקה וטרינרית באחוז משרה  –ויעילה 

מהנדרש על פי הקריטריונים של משרד הפנים, מצד שני לא הועמד 

לרשות המחלקה פקח ובכך נפגע היכולת של המחלקה לתת את המענה 

הנדרש. כמו כן, נמצא כי הווטרינרית, למרות היותה הגורם המקצועי 

 הבכיר בתחום, אינה מוזמנת לישיבות מנהלים.

לא  –נריה אינה נותנת מענה לצרכים סביבת העבודה של מחלקת הווטרי

קיים חדר/עמדה המתאים לטיפול בכלבים הכולל שולחן ייעודי וכיור; 

 עמדת בדיקות המשנה אינה צמודה למחלקה. 

המחלקה אינה מכינה, ואינה נדרשת להכין תכנית עבודה שנתית, 

הכוללת מטרות, יעדים ומדדים. כתוצאה מכך לא הוגדרו כיווני פעולה. 

ן, לא קיים מנגנון של דיווחים ובקרה אחר פעילות המחלקה. כמו כ

בנוסף, אין קשר בין התקציב המתוכנן והפעילות בפועל, ולמנהלת 

הייתה חריגה של מעל  2014המחלקה אין מידע מלא על תקציבה; בשנת 

 מתקציב המחלקה. 90%

פרט לנושא המעקב אחר רישיונות הכלבים, המחלקה אינה נעזרת 

ע כמקובל ברוב הרשויות המקומיות האחרות; כתוצאה במערכת מיד

מכך היא עובדת בצורה ידנית ומיושנת ולא ניתן לאחזר נתונים בצורה 

יעילה. כמו כן, הווטרינרית משמידה מסמכים חשובים שתומכות 
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בדיווחים שלה, דבר שפוגע ביכולת לאחזר את הנתונים ולבדוק את 

מצאו אי דיוקים בדיווחי אמינות הדיווחים. מבדיקת הדיווחים, נ

המחלקה למשרד החקלאות. בנוסף, לא מנוהל רישום מסודר של מלאי 

הציוד והחיסונים של המחלקה. כמו כן, נמצא כי הפניות בנושאים 

הקשורים למחלקה הווטרינרית אינן מנוהלות במוקד העירוני בצורה 

 אפקטיבית. 

תהליך אישור נמצאו ליקויים בהתקשרויות עם  הכלבייה ועקב כשל ב

חשבוניות בוצעו תשלומי יתר ללוכד הכלבים, ובעקבות הביקורת הספק 

 החזיר הכספים והקפיד על חיוב נכון בהמשך.

ה הווטרינרית גובה בגין נמצאו ליקויים באופן ניהול הכספים שהמחלק

 החיסונים.

במועצה לא קיימת אכיפה כנגד מי שמחזיק חיות משק במקומות בהן 

ן, המועצה אינה עושה מספיק כדי לצמצם את מספר אין להחזיק בה

הכלבים ללא רישיון ואת מספר חתולי הרחוב ועקב כך אינה מבצעת 

 מספיק כדי לשמור על בריאות הציבור.

הטיפול בעסקים שמוכרים מוצרים מן החי )אטליזים, מסעדות, 

מרכולים וכד'( לוקה בחסר, נמצאו ליקויים בבדיקות משנה שמטרתן 

ר שאינו ראוי למאכל, מספר הביקורות בעסקים המוכרים מזון לאתר בש

מן החי נמוך בהרבה מהנדרש ועסקים רבים פועלים ביישוב ללא רישיון 

עסק. בביקורות המועטות שנערכו על ידי הווטרינרית נמצא כי מספר רב 

של עסקים מקבלים מזון ללא בדיקות משנה בניגוד לחוק; הווטרינרית 

 ות מעקב כדי לבדוק תיקון ליקויים.אינה מבצעת ביקור

אתר האינטרנט  –המחלקה הווטרינרית אינה מטפלת בפרסום והדרכה 

אינו נותן מענה לנדרש, אין פרסומים במקומונים והווטרינרית אינה 

 מעבירה הרצאות בבתי הספר.

לדעת הביקורת, תיקון הליקויים שפורטו בדוח עשויים לשפר באופן 

 המועצה בתחום הווטרינריה במועצה.משמעותי את המענה של 



 ווטרינריה - 2015/3

164 

 

הווטרינרית מסרה לביקורת כי היא תשמח לשפר את השירות בכל הנוגע 

 לתפקיד הרפואה הווטרינרית אם רק תקבל את הכלים המתאימים לכך.

, המנכ"ל כינס צוות תיקון ליקויים שדן 2015יצוין כי במהלך דצמבר 

 באופן יישום המלצות הדוח.
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 2014 -2012זי דיווחים למשרד החקלאות בין השנים ריכו –נספח א' 

 2014 2013 הנושא מס"ד
2015 

7 
 חודשים

2015 
במונחים 
שנתיים 

)*( 
     מניעת כלבת 
חיסונים נגד  1

 כלבת
500 563 332 569 

מקרי נשיכות  2
 –שטופלו 

כלבים )כולל 
 הסגרה(

10 8 5 9 

מקרי נשיכות  3
 –שטופלו 

חתולים 
 )הסגרה(

2 2 0 0 

עיקרו/סירוס  4
 חתולים

- 374 0 0 

דוחות קנס  5
 שהוגשו

7 17 0 0 

ביקורות  
 בעסקים

    

ביקורות  6
באטליזים 

 מסעדות

22 32 12 21 

ביקורות  7
בנושא אחזקת 

 בעלי חיים

2 2 - - 

 בדיקות משנה 
)**( 

    

 84,257 49,150 124,156 123,917 בקר )ק"ג( 8
 - - - 36 השמדות )ק"ג( 9

חודשים חולקו  7נתוני  –)*( לצורך חישוב הביצועים במונחים שנתיים  

 .12 -והוכפלו ב 7-ב

 )**( כולל בדיקות אזוריות.

 

עסקים שעוסקים בבשר מן החי )מסעדות  50 -ישנם כ בתחום היישוב

  .ים(זואטלי
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לביםכחוק להסדרת פיקוח על  –נספח ב'   

 2002 – על פי חוק להסדרת פיקוח על כלבים, תשס"ג

. )א( לא יחזיק אדם כלב שגילו עולה על שלושה חודשים, אלא 2"סעיף 

 אם כן ברשותו רישיון בר תוקף להחזקת הכלב, שניתן לפי חוק זה.

)א( רופא וטרינר עירוני ייתן לבעליו של כלב, לבקשתו, רישיון  3סעיף 

להחזקת כלב לפי הוראות חוק זה, ובלבד שהתקיימו התנאים לפי 

 סעיף קטן )ג(..... הוראות

)ב( רישיון לפי סעיף קטן )א( לא יהיה בר תוקף אלא אם כן התקיימו כל 

 אלה:

 ( שולמו אגרות שנקבעו לפי הוראות חוק זה; 1)

 ;40( הכלב מסומן לפי הוראות חוק זה2)

 ( הכלב מחוסן לפי הוראות פקודת הכלבת3)

רוני ברישיון . ניתן רישיון לבעליו של כלב מסוכן, יציין הרופא העי5

 שהכלב הוא כלב מסוכן.

. )א( המחזיק בכלב לא יאפשר את יציאתו מתחומי חצריו, אלא אם 11

 ...."כן הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו, באמצעות רצועה

. )א( נוכח רופא וטרינר עירוני או מפקח כי אין לבעליו של כלב רישיון 13

ב מוחזק שלא לפי הוראות חוק אות חוק זה, או כי כלרבר תוקף לפי הו

זה או שלא לפי תנאי הרישיון, רשאי הוא לתפסו ולהעבירו למאורת 

 הרשות."

 

  

                                                           
)א( כלב יסומן על ידי רופא וטרינר עירוני או רופא ווטרינר מוסמך  4על פי סעיף  40

 ון תת עורי בשבב אלקטרוני.באמצעות סימ
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פקודת הכלבת –נספח ג'   

 1934להלן ציטוט בפקודת הכלבת, 

חי שנשך אדם חייבים לעשות את הדברים -( בעליו של בעל1)

 הבאים במשך עשרים וערב שעות לאחר שנודע להם דבר המקרה:

ודיע את העובד לרופא הממשלתי או לרופא ווטרינר לה (א)

 הממשלתי הקרובים ביותר וכן,

יעצרוהו בדיר,  -אם היה הבעל חי הנושך כלב, חתול או קוף,  (ב)

 ברפת או במקום אחר שיאושר על ידי רופא ווטרינר ממשלתי.

( מסעיף זה, 1חי שנעצר עפ"י הוראות סעיף קטן )-כל בעל (2)

 מיום התחלת המעצר.יבודד למשך עשרה ימים 

( כתום עשרת ימי הבידוד האמורים לעיל, חייבים הרופא 3)

הווטרינר הממשלתי או הרופא הווטרינר העירוני, אם נתברר 

 חי נקי מכלבת לעשות את הדברים הברים:-להם כי בעל

להוציאו ממאורת  –חי הוא כלב, חתול או קוף -)א( אם הבעל

 הבידוד;

 )ב( .........

(4....... ). 

בידוד, -( בעליו של כל כלב, חתול או קוף, שעצרום במאורת5)

בידוד מראש אגרה -ישלם לרשות המקומית בעד עשרה ימי

 חי שיכונו והטיפול בו.-בשיעור שקבעה בעד הזנת הבעל

 

ב' )א( כתוב "לא יוציא בעלים כלב לרשות הרבים  7בסעיף 

אלא כשהוא קשור ברצועה או בשרשרת )אלא באיזורים 

 גדרו מראש(.שהו

. רשות מקומית חייבת לערוך את הפנקסים הנדרשים ע"י 11

מנהל השירותים הווטרינריים לצורך הפקודה הזאת וכן 

לשלוח או לתת דוחות, רשימות וחומר ידיעות ככל אשר ידרוש 

 הרופא הווטרינר הממשלתי הראשי.

הווטרינרית מנהלת מעקב אחר כלבים שנשכו.
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כללי –פרק א'   

 

 מבוא .1

רשויות , בדומה יעקב )להלן: "המועצה"(-במועצה המקומית באר

אחרות, מותקנים שלטים מסוגים שונים ובכללם: שלטי  מקומיות

ים מסחריים, שלטים על בתי עסק, שלטים באתרי בנייה חוצות, שלט

 כמו כן, מודבקות מודעות בלוחות הפרסום ברחבי היישוב. ועוד. 

מוסדר בחוק עזר עירוני המודעות והשלטים )להלן: "שילוט"( נושא 

 ששלטים ומודעות במועצהלדאוג לכך  –מיוחד. תכליתה של ההסדרה 

יחותיים, בלתי פוגעניים, ישתלבו יוצבו באופן מפוקח ומבוקר, יהיו בט

 .למועצהבנוף העירוני מהבחינה האסתטית וכן יהוו מקור הכנסה 

-לבאר: "חוק עזר הואבמועצה חוק העזר המסדיר את נושא השילוט 

חוק העזר מגדיר  - " )להלן: "חוק העזר"(2006 ו"ס(, התששילוט) יעקב

ת רישוי להסדיר את השילוט באמצעות חוב המועצהאת סמכותה של 

  .החוק מגדיר גם את סוגי השלטים ואת תעריפי האגרה ותשלום אגרה.

הודעה שנועדה לפרסם "כ בהתאם להגדרת חוק העזר "שלט" מוגדר 

עסק או עיסוק, לרבות הודעה המכילה את שמו של אדם או מקצועו, או 

שמו או טיבו של עסק או מוסד, או סמלו המסחרי של מצרך המיוצר 

 ".ם העסק, או כתובתו או צירוף שלהםוהמשווק במקו

-)כ 41שלטים ,0041 -על כ עמד יעקב-בבארהיקף השילוט  2015בשנת 

, 2015על פי התקציב לשנת  (42שלטי חוצות 130 -שלטי עסקים וכ 1,300

אלף  450-הסתכם לכ 2015שילוט בשנת אגרות ההכנסה המתוכננת מ

 . 43ש"ח

                                                           
 .2015על פי סקר שילוט שנערך בשנת  41
 תחנות אוטובוס, בילבורדים, מכוונים, עמודים, עמודורים. 42
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 בוצות עיקריות:ק 3-מחולק ל המועצהעל ידי  בשילוטהטיפול 

אשר מוצבים בשטחים ציבוריים  - שלטי חוצות מסחריים .א

ובכלל זה: תחנות אוטובוס, שטחי  המועצה)"חומים"( שבאחריות 

 ארגזי פרסום, שלטי הכוונה  הפרדה בדרכים, שלטי חוצות,

 ומתחלפים.

 שילוט המוצב על ידי בתי עסק מסחריים בשטח פרטי ובכלל זה: .ב

ניון, במרכזים מסחריים, באתרי בנייה שילוט על בתי עסק, בק

 שלטים אלה מתחלקים לסוגים הבאים: .וכד'

שילוט המתפרסם באמצעים אלקטרוניים,  –שילוט אלקטרוני  (1

ממוחשבים, אופטיים, או חשמליים, לרבות בדרך של הארה, 

 הסרטה או הקרנה;

 שילוט שפורסם שלא במקביל לבניין; –שילוט דגל  (2

 הקבוצות הנ"ל 2-ו שייך לאחת משלט שאינ –שילוט רגיל  (3

הודעה, כרזה, צילום, תחריט,  – מודעות על גבי לוח פרסום עירוני .ג

ציור, שרטוט, תמונה, כתובת, סמל, תבנית, אות, ארגז ראווה, 

 מיתקן וכד'. 

 נושא השילוט, כדלקמן:שלהם קשר למספר בעלי תפקידים  במועצה

ם, שילוט אחראי לנושא רישוי עסקי –עסקים  מחלקת רישוי .א

 ופרסום ופיקוח תברואה.

  .אגרות השילוטה לרבות בגביי תמטפל–הגביה  מחלקת .ב

 מטפלת בנושאי התרי בניה וקונסטרוקציה. –מחלקת ההנדסה  .ג

 זר.מטפל באכיפת חוקי הע–עירוני הפיקוח ה .ד

 

 מטרת הביקורת .2

מטרת הביקורת היא בחינת תהליכי הטיפול ברישיונות וגביית האגרה 

 ודעות ברחבי היישוב, כולל אכיפת חוק העזר העירוני.של  השילוט ומ
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 היקף הביקורת .3

הביקורת סקרה את ניהול נושא השילוט על ידי הגורמים הרלוונטיים 

במועצה )מחלקת הגביה, מחלקת רישוי עסקים, מחלקת הנדסה, 

מחלקת פיקוח עירוני(; הביקורת התמקדה ברישוי שילוט המוצב על ידי 

 בתי עסק.

ורת לא בדקה את נושא שילוט החוצות שהיה בתהליך הכנה הערה: הביק

 ויציאה למכרז במהלך הביקורת.

 

 שיטת הביקורת –מתודולוגיה  .4

 במסגרת הביקורת, צוות הביקורת:

מנהל מחלקת  ממלא מקוםנפגשה עם בעלי התפקידים הבאים:  .א

ממלא מנהלת מחלקת הגביה, מהנדסת המועצה ורישוי עסקים ו

 יקוח.מנהל מחלקת הפ מקום

חוק העזר, מסמכי התקשרות, בחנה מסמכים בנושא הכוללים:  .ב

 מסמכי הנהלת חשבונות וכד'.

 .2015ושנת  2014ניתחה קבצי סקרי השילוט של שנת  .ג

 .ביישובערכה סיור  .ד

הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך ננקטו 

 אותם נהלי ביקורת שנחשבו לדרושים בהתאם לנסיבות.

אים שלהלן ניתנים לפי מיטב הידיעות והביאורים שנתקבלו וכפי הממצ

 שעולה מתוך מסמכי המועצה.

בטיוטה שולבו התייחסויות מהנדסת המועצה, מנהלת מחלקת הגביה, 

מנהל מחלקת  ממלא מקוםמנהל מחלקת רישוי עסקים,  ממלא מקום

 הפיקוח ומנהל מחלקת הרכש.
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 תמצית ממצאים  -פרק ב' 

 לארגון וניהו

ולא נערכו נהלי עבודה כתובים לא נקבעה מדיניות כתובה  במועצה .1

בנוגע לשילוט. כתוצאה מכך, אין בהירות באשר לנושאים רבים 

ומהותיים הנוגעים לנושא השילוט, הן בשטח ציבורי והן בשטח 

 .פרטי

 אינו מפורסם לציבור באתר עזר באר יעקב בנושא השילוטחוק  .2

 .של המועצה האינטרנט

ם במועצה אינו מטפל בנושא רישוי שילוט ואכיפת חוק אף גור .3

ממלא מקום מנהל המחלקה מטפל ברישוי עסקים בלבד  ;העזר

כתוצאה מכך כלל השלטים ברשות  ;ואינו עוסק כלל בנושא השילוט

 מוצבים ללא רישיון ובצורה לא מסודרת.

מחלקת רישוי עסקים/שילוט ופרסום ופיקוח תברואתי נוהל על ידי  .4

)מעל  26.7.2010קום מנהל מחלקה באופן "זמני" מתאריך ממלא מ

 מונה מנהל קבוע )לאחר מכרז(. 2016ינואר שנים( ורק בחודש  5

במועצה לא נערכה תכנית עבודה בנושא השילוט ולפיכך לא נמצא  .5

דיווח מסודר על הביצוע ביחס לתכנית העבודה ולא נערך תכנון 

 תקציבי המתבסס על תכנית עבודה.

למוגדר בחוק העזר, במועצה לא מונתה וועדה מקצועית בניגוד  .6

שילוט; בוועדה זו אמור להשתתף "ראש אגף שילוט", תפקיד ה

שאינו קיים כלל במועצה; מהנדסת המועצה ומנהל היחידה לאיכות 

הסביבה שאמורים להיות חברים בוועדה, אינם עוסקים כלל בנושא 

בוועדת השילוט; כשילוט. חוק העזר אינו דורש נציג מהגזברות 

הביקורת סבורה כי חשוב שבוועדת השילוט יהיה גם נציג מטעם 

הגזברות עקב המשמעויות הכספיות של הנושא. יצוין כי בעקבות 

 הליקוי תוקן והוקמה וועדת שילוט.הביקורת 

למרות שעבר כעשור מפרסומו, טרם הוגדרו אמות מידה בתחום  .7

 השילוט כנדרש בחוק העזר. 
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 ואכיפה העדר רישוי

 ללא הוצב במועצה והשילוט, רישוי תהליך כל נערך לא במועצה .8

 בטרם השלטים של ובדיקה פיקוח וללא מראש בקשה הגשת

 בקשה טופס כלל מונהג לא במועצה כי נמצא, כן כמו; הצבתם

 בקשה" טופס מצורף העזר לחוק השנייה בתוספת; שילוט להצבת

 . שימוש כלל הנעש לא בו גם אך", השילוט רישיון לחידוש

המועצה אינה מקפידה לקבל אישור של בעל הנכס להציב את  .9

ברחבי המועצה ישנם שלטים רבים המוצבים  ;השילוט על הנכס שלו

, כולל על הגדר של המועצה העסקעל נכסים שאינם שייכים לבעל 

 וגדרות של מוסדות אחרים.

 יאלקטרונהוגשו בקשות לאישור שילוט  בהעדר תהליך רישוי, לא .10

כל אסמכתא לעמידתם של השלטים  המועצהואין בידי 

, אף בדרישות בטיחות כנדרש בחוק העזר העירוני אלקטרונייםה

במקרים שבהם זוהה שילוט אלקטרוני באמצעות סקר השילוט 

נשקפת  כי אין כל ביטחון בכך שלאהיא  משמעותה השנתי.

)ראו מקרה סכנת התחשמלות ו/או שריפה.  במועצהמהשלטים 

 (.44יפת "איקאה" שמקורה בשילוטשר

על בטיחות השילוט או  המועצהמטעם  הנדסי אין כל פיקוחלמעשה  .11

על ביצוע בדיקה של יציבות השילוט על ידי גורם מקצועי מוסמך. 

בדיקה אין רישיון גם אין הביקורת סבורה כי במצב הקיים שבו 

קיימת לכאורה במקרים וואישור של מהנדס קונסטרוקציה, 

 מסוימים סכנה לציבור. 

בעסקים רבים  שלטים רבים אינם עומדים בדרישות חוק העזר: .12

ושלטים רבים  ,ללא אישור בחזית העסק הותקנו מספר שלטים

במדרכות, עמודים,  –ללא אישור המועצה  ימוצבים בשטח ציבור

שלטים מוצבים בצורה "יצירתית" ויתכן חלק מהעצים וכד'; 

 לדוגמה שלט על שלט. –סוכנתשמ

                                                           
 .12.4.2011עיתון כלכליסט מ  44
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לא נערך תיעוד מסודר  בהעדר תהליך של רישוי השלטים, במועצה .13

. ביישובומרוכז, ידני או ממוחשב, של המסמכים הנוגעים לשילוט 

לא נמצא כי מנוהלים תיקי שילוט הכוללים מסמכים הנוגעים 

 .לשלטים ולבעלי השלטים

שא השילוט, פרט כלל אכיפה של חוק העזר בנו קיימתבמועצה לא  .14

לא נקבעה כאמור מדיניות אכיפה ברורה  לגביית האגרה. במועצה

בנושא שילוט ולא נקבע מיהו הגורם האחראי על האכיפה בתחום 

השנתי השלטים "מתגלים" בדיעבד באמצעות סקר השילוט ; זה

 .ולמרות שרובם הותקנו בניגוד לחוק העזר העירוני

 18ישנם  2015לוט בשנת מתוך השלטים שמופו על ידי סקר השי .15

שלטים פזורים ברחבי שטח המועצה שלא ברור למי הם שייכים ולכן 

המועצה אינה מחייבת את בעלי השלטים באגרת השילוט ואינה 

 פועלת להסיר שלטים אלה.

 סקר השילוט

 גביית לצורךוזאת  בלבד הגבייה מחלקת את משמש סקר השילוט .16

, במועצה אחרים גורמים ידי על שימוש בו נעשה ולאשילוט  אגרת

 העירוני והפיקוח עסקים לרישוי המחלקה, ההנדסה מחלקת כגון

 .תפקידם במסגרת בו להיעזר יכולים אשר

לא צורף  ת מחיר לעריכת סקר שילוטבמסגרת הפניה לקבלת הצע .17

מפרט אחיד לכלל המגישים כדי להבטיח שההצעות יהיו על בסיס 

שההצעות יהיו על בסיס שווה. הביקורת מעירה כי כדי להבטיח 

מפרט. כמו כן, רצוי לסכם נוסח פניה  למציעיםשווה צריך לשלוח 

יצוין כי בעקבות  עם היועצת המשפטית.לספקים הפוטנציאליים 

הביקורת הוכנה פניה אחידה לספקים בשיתוף עם היועצת 

 המשפטית.

של הצעות מחיר מדי שנה מחדש. מאחר  המועצה מבצעת הליך .18

יך שחוזר על עצמו, יתכן שמכרז למספר שנים עשוי שמדובר על תהל

 להביא להוזלה בעלויות.
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רשויות מקומיות בהן קיימת הפרדה בין המחיר לשלט  ישנןיצוין כי  .19

 נמוךהוא  ישןמאחר שההשקעה בתיעוד שלט  ,חדש לבין שלט קיים

 .חדשיותר מאשר שלט 

; על פי ההסבר של מנהל וועדת רכשהספק נבחר שלא באמצעות  .20

חלקת הרכש ההחלטה לא הובאה בפני וועדת הרכש מאחר מ

 שמדובר בעבודה ולא רכש.

מרים במרוכז קיים קושי נש אינםמאחר שסיכומי וועדות הרכש  .21

 לאתר אותם.

חוזה כתוב, למרות לא נערך  בין המועצה לבין מבצע הסקר .22

 היתרונות בכך.

-מבדיקת התמונות שצולמו במסגרת הסקר, הביקורת העלתה כי כ .23

שלטים אלקטרוניים סווגו בטעות כשלטים רגילים או כשלטי  330

₪ אלף  100 -כדגל. בעקבות התיקון, חיובי אגרות השילוט גדלו ב

 (.20%)בשיעור של 

 בשנת חויבו שלא שלטים איתרה הביקורת, נתונים הצלבת במסגרת .24

 שבתחום הרופא אסף חולים ובבית סירני בנצר שלטים כולל, 2015

 שלטים שהציבו עסקים שני אותרו, כן כמו. צההמוע של השיפוט

 הביקורת של והניתוח 2015 מאי בחודש נערך הסקר) הסקר לאחר

 (.2015 אוקטובר בחודש

 צפויים בהם נכסים לאיתור נוספת בקרה מבצעת אינה המועצה .25

 הצלבת כגון, הסקר ידי על אותרו ושלא שלטים בהם מוצבים להיות

 . יקורתהב ידי על שנערכה כפי הנתונים

 הטיפול גביית אגרות שילוט

 השלטים בעלי אל השנה כל בגין השילוט אגרות נשלחו 2015 בשנת .26

 אפריל של השנייה במחצית שנערך סקר בעקבות השנה במחצית רק

 הקיימת בשיטה(. מרס -פברואר בחודשים נערך הסקר 2014 בשנת)

 שהתקין או הסקר עריכת לפני השלט את הסיר השלט שבעל במידה

, שנה לאותה אגרה לשלם נדרש אינו הוא, הסקר אחרי חדש שלט

 שגורם דבר, השנה מחצית על לשלם נדרש העזר חוק פי שעל למרות

מאחר שאגרת השילוט מסתמכת על סקר . למועצה כספי להפסד
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בה לא נערך סקר שילוט, המועצה לא גבתה  2012השילוט, בשנת 

 ₪.אגרת שילוט ובכך הפסידה מאות אלפי 

 אגרות על בערעורים בטיפול הבקרה במנגנוני חולשות אונמצ .27

 אחת לכל; בערעור לטיפול ייעודי טופס נערך לא במחלקה: השילוט

 במערכת ללקוח זיכוי להפקת הרשאה הגבייה מחלקת מעובדות

 מחלקת מנהלת; נוסף גורם של באישור צורך ללא, הממוחשבת

; נוסף אישורב צורך ללא בעצמה לזכות ההחלטה את מקבלת הגביה

 בדומה הגזבר אישור את יקבלו שהזיכויים רצוי כי מעירה הביקורת

 .אחרים בתחומים לזיכויים

מהחוב  42%אלף ש"ח שמהווה  33חייב אחד מרכזי שחייב קיים  .28

שות כדי לגבות ממנו את נגדו בנחי פועלתהכולל והמועצה אינה 

 החוב.

 השילוטאגרות תעריפי 

ט במועצה למועצות מקומיות מהשוואת תעריפי אגרת השילו .29

נמוכים  תעריפיםאחרות דומות בהיקפן עולה כי המועצה גובה 

באופן משמעותי ביחס לאחרות וקביעת תעריף הדומה לרשויות 

 אחרות עשוי להכפיל את ההכנסות מאגרות השילוט.

 הדבקות על לוחות הפרסום

במועצה לא קיימת רשימה של לוחות הפרסום המוצבים ברחבי  .30

ה ולא מתנהל כל מעקב אחר הפרסום על גבי הלוחות בפרט המועצ

לוחות מודעות  22רת הביקורת מופו והשימוש בלוחות ככלל. במסג

 שצוינו בחוק העזר(. 25)למול 

במהלך הסיור שערכה הביקורת נצפו לוחות הפרסום כאשר מודעות  .31

הפרסום תלויות באופן שאינו מסודר, חזות הלוחות נראית מוזנחת 

סדר, מודעות תלויות אחת על גבי השנייה, מודעות קרועות  וללא כל

שאינן מוסרות ועוד. בפועל לא מבוצעת בקרה אחר הדבקת 

המודעות על גבי לוחות הפרסום; כל גורם המעוניין להדביק מודעה 

ניגש ללוחות הפרסום ומדביק את המודעה ככל שהוא רואה לנכון 

 ללא כל התייחסות לסדר על גבי הלוח.
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ים שונים מדביקים מודעות במקומות שאינם מיועדים לכך. גורמ .32

הביקורת התרשמה כי גורמי הפיקוח והאכיפה במועצה לא פועלים 

ביד נחושה בכדי למנוע את התופעה ולהסיר את המודעות ממקומות 

 אלה.

המועצה אינה גובה אגרה בגין הדבקת מודעות על לוחות המודעות  .33

דעות באופן חופשי ללא עלות. ומאפשרת לכל מי שרוצה להדביק מו

₪ להערכת הביקורת כתוצאה מכך למועצה הפסד של עשרות אלפי 

 בשנה.
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 המלצות  –פרק ג' 

 ארגון וניהול

להגדיר מדיניות כתובה וברורה בנושא השילוט הכוללת התייחסות  .1

לנושאים המרכזיים כגון: אזורי השילוט, סוגי השילוט המותרים, 

 מדיניות האכיפה ועוד. למי מותר להציב שילוט,

לרבות קביעת  ,השילוט נושאלעגן בנהלים ברורים וכתובים את  .2

, חלוקת התפקידים, במועצהתחומי אחריות של הגורמים השונים 

על הנהלים להתייחס  ;העברת מידע בין הגורמים השונים ותיאום

לתהליכי העבודה הקשורים ברישוי השילוט, תהליך הגבייה, פיקוח 

 בשילוט הפרטי והן בשטחי הציבור. ואכיפה, הן

באתר האינטרנט של בנושא השילוט יש לפרסם את חוקי העזר  .3

 המועצה.

, מומלץ להגדירו כגורם ושילוט עם מינוי מנהל מחלקת רישוי עסקים .4

 שמרכז את כל נושא השילוט במועצה ומתאם בין הגורמים השונים.

. במועצה לערוך תכנית עבודה מסודרת של הטיפול בתחום השילוט .5

תכנית העבודה אמורה לכלול פעילויות שוטפות כגון: ביצוע סקרי 

שילוט, מתן רישיונות, ביצוע גבייה, פיקוח, אכיפה, כתיבת נהלים, 

 הטמעת תהליכי מחשוב, עדכון סיווגי שילוט וכו'. 

מומלץ שוועדת השילוט שהוקמה בעקבות הביקורת תטפל בתיקון  .6

 הליקויים שהועלו בדוח זה.

 דיר אמות מידה בתחום השילוט כנדרש בחוק העזר.להג .7

 העדר רישוי ואכיפה

רישוי השילוט כנדרש בחוק העזר, כולל בחינת יש לעגן תהליך של  .8

  בקשות לרישוי השלטים ואישורם.

במסגרת תהליך רישוי השילוט יש להקפיד על קיום דרישות החוק  .9

ן בטיחות בגי והבטיחות ולהתנות מתן רישוי לשילוט באישור מהנדס

 כנדרש.בגין בטיחות החשמל וחשמלאי מוסמך  הקונסטרוקציה

 במועצהלערוך תיעוד מסודר של נושא השילוט בכל היחידות  .10

המטפלות בנושא. יש לנהל תיקי שילוט המכילים את כל המידע 

 רצוי כי המידע יהיה ממוחשב. ביישוב;הרלוונטי לגבי כל שלט 
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לחוק העזר; ט בניגוד לבצע אכיפה במקרים שבהם הותקן שילו .11

האחראים על ביצוע  במועצהיש לקבוע את הגורמים במסגרת זו, 

 האכיפה. 

 סקר שילוט

להעביר את נתוני סקר השילוט )לרבות תמונות השילוט( לגורמים  .12

המטפלים בנושא שילוט על מנת שישמש אותם במועצה נוספים 

יקוח : על מחלקת רישוי עסקים ו/או פהבמילוי תפקידם. כך לדוגמ

עירוני להיעזר בסקר כדי לזהות שילוט אשר הותקן ללא רישיון או 

להיעזר בסקר  ההנדסה עשוי מחלקתבניגוד לתנאי הרישיון שניתן. 

כדי לזהות שלטים המחייבים אישור גורם מקצועי בתחום 

 .הקונסטרוקציה

 לבחון עריכת מכרז רב שנתי בנושא סקר השילוט. .13

ר, לבחון מחיר דיפרנציאלי במסגרת הפניה לקבלת הצעות מחי .14

 לשלטים קיימים ולשלטים חדשים.

להביא את ההחלטות על בחירת ספק בנושא סקר יש להקפיד  .15

השילוט בפני וועדת הרכש ולתעד את סיכומי וועדת הרכש בתיק 

 ייעודי.

 להתקשר עם החברה שנבחרה לערוך את הסקר בהסכם חתום. .16

 .העזר קלחו בהתאם השלטים של נכון סיווג על להקפיד .17

על אף שסקר השילוט מהווה בדיקה מקיפה לאיתור שלטים בכל  .18

שטח השיפוט של המועצה המקומית, רצוי לבצע בדיקות הצלבה 

נוספות, ככל שישנם נתונים בידי המועצה, לבחינת שלמות החיובים 

 ואיתור שלטים נוספים שלא עלו בסקר השילוט.

 הטיפול גביית אגרות שילוט

 . השנתי השילוט סקר לעריכת מיטביה המועד מהו לבחון .19

שנה, ללא קשר לסקר  תחילתלחייב את בעלי השלטים לקראת כל  .20

  .השילוט. סקר השילוט מיועד לצורך איתור בעלי שלטים חדשים

לבצע סיורים יזומים ברחבי המועצה על ידי גורמי הפיקוח מטעם  .21

המועצה לאיתור שלטים חדשים באופן תדיר ולחייב את בעלי 

 באגרת שילוט. החדשים שאותרו םהשלטי
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מומלץ לעדכן את ההרשאות במערכת המידע כך שלא תהיה אפשרות  .22

 לכל אחת מעובדות מחלקת הגביה להפיק זיכויים בחתימת יחיד.

 מהתושב החייב.₪ אלף  33לטפל בנחישות לגביית החוב בסך  .23

 תעריפי השילוט

ות תעריפי אגרת השילוט לסכומים הדומים לרשוי הכפלתלבחון  .24

 מקומיות אחרות הדומות למועצה.

 הדבקות על לוחות הפרסום

 היישובלנהל רישום מסודר של לוחות הפרסום המוצבים ברחבי  .25

ולעקוב אחר הדבקת המודעות על גבי לוחות הפרסום באופן נאות 

 ומכובד, בהתאם לייעוד הלוחות.

למנות עובד מטעם המועצה שיבצע את הדבקת המודעות ויחליף את  .26

ת אחת לתקופה, בהתאם לתשלום ששולם על ידי בעל המודעו

 המודעה.

לקיים פיקוח ובקרה אחר הדבקת המודעות במקומות המיועדים  .27

לכך בלבד; כל שלט או מודעה שהודבקו במקומות ציבוריים שאינם 

 מיועדים להדבקת המדבקות יוסרו על ידי נציגי המועצה.

פרסום תשלום בגין הדבקת מודעות על גבי לוחות ה לגבות .28

 העירוניים. 
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פירוט הממצאים  –פרק ד'   

 

 

 ארגון וניהול .1

 

 מדיניות ונהלים .1.1

בתחום השילוט ושל חלוקת  המועצההגדרה כתובה וברורה של מדיניות 

כמו גם הגדרת תהליכי העבודה  ,תפקידים ואחריות בטיפול בנושא

טיח אחידות בנהלים ברורים וכתובים הנם חיוניים ביותר כדי להב

 השילוט. ת בטיפול בנושאויעילו

 

בנוגע ולא נערכו נהלי עבודה כתובים לא נקבעה מדיניות כתובה  במועצה

לשילוט. כתוצאה מכך, אין בהירות באשר לנושאים רבים ומהותיים 

 ובכלל זה: הנוגעים לנושא השילוט, הן בשטח ציבורי והן בשטח פרטי

ה בטיפול בנושא )בין המחלק במועצהמהי חלוקת התפקידים  .א

הנדסה, הפיקוח ה מחלקתהגבייה,  מחלקתלרישוי עסקים, 

 העירוני וועדת שילוט(.

 מהו תהליך הטיפול במתן רישיונות שילוט. .ב

כיצד מבוצעת האכיפה ומהי מדיניות האכיפה בתחום השילוט )בין  .ג

 הפיקוח העירוני והפיקוח במחלקת רישוי עסקים(.

טיפול כיצד מנוהלת עריכת סקרי השילוט, גביית האגרה ו .ד

 בחייבים.

בנוגע למיקום, לתכנים ולאסתטיקה של  המועצהמהי מדיניות  .ה

 השילוט מבחינת השתלבות סביבתית.

מהי המדיניות בסוגיות של בטיחות השילוט )חוזק  .ו

 וקונסטרוקציה, שילוט חשמלי(.
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 חוק העזר .1.2

חוק . 45יעקב בנושא השילוט-פורסם חוק עזר מעודכן לבאר 2006בשנת 

ות נגיש לכל מי שעוסק בנושא ולציבור שמעוניין להתקין העזר אמור להי

 שילוט בעסק שלו.

 חוק העזר אינו מפורסם לציבור באתר האינטרנט של המועצה. 

 

 אחריות וסמכות בנושא השילוט .1.3

בהיבטים שונים  אמורים לטפלקיימים מספר גורמים ש כאמור, במועצה

אכיפה; גורמים , גביה ורישיונותשל תחום השילוט, ובכלל זה: הפקת 

עסקים, הפיקוח ההגביה, מחלקת רישוי  מחלקתאלה כוללים את 

 . ומחלקת ההנדסההעירוני 

 

נוהל על ידי מחלקת רישוי עסקים/שילוט ופרסום ופיקוח תברואתי 

 5)מעל  26.7.2010מתאריך  "זמניממלא מקום מנהל מחלקה באופן "

דרישות התפקיד  להלן .מונה מנהל קבוע 2016ינואר שנים( ורק בחודש 

 במסגרת המכרז:

"הסדרת רישוי השילוט והפרסום בתחומי הרשות המקומית בהתאם 

לחוקים והתקנות, חוקי העזר העירוניים ומדיניות הרשות המקומית. 

 היעקרי התפקיד:

 ניהול היחידה לשילוט ופרסום. .א

 טיפול בבקשות לרישוי שילוט עסקים. .ב

 הסדרת תשלומי אגרות שילוט עסקים. .ג

 וביקורת על רישוי שלטים. מעקב .ד

 טיפול בבקשות לרישוי שילוט חוצות. .ה

 ."הסדרת הדבקת המודעות על גבי לוחות המודעות העירוניים .ו

 

                                                           
 .1961חוק העזר החדש החליף את חוק העזר הקודם משנת  45
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בפועל נמצא כי פרט לגביית אגרת השילוט על ידי מחלקת הגביה, אף 

גורם במועצה אינו מטפל בנושא רישוי השילוט ואכיפת חוק העזר. 

ברישוי עסקים בלבד ולא עסק כלל  ממלא מקום מנהל המחלקה טיפל

בנושא השילוט. כתוצאה מכך כלל השלטים ברשות מוצבים ללא רישיון 

 ובצורה לא מסודרת.

 התייחסות מהנדסת המועצה לטיוטת הדוח מפורטת בנספח.

 

 

 תכניות עבודה  .1.4

, אף בתחום השילוט קיימת המועצהבדומה לכל תחום אחר שבאחריות 

הכוללת מטרות, יעדים, משימות שנתית  חשיבות להכנת תכנית עבודה

ומדדי ביצוע. תכנית העבודה אמורה לכלול פעילויות שוטפות כגון: 

, פיקוח, אכיפה, כתיבת גביית אגרותביצוע סקרי שילוט, מתן רישיונות, 

נהלים, הטמעת תהליכי מחשוב, עדכון סיווגי שילוט וכו'. מתכנית 

הביקורת  טיפול בנושא.להעבודה נגזרת בדרך כלל גם הצעת התקציב 

מדגישה כי תכנית עבודה הנה גם אמצעי יעיל לשיפור מידת התאום בין 

, לתכנון יעיל של התקציב וכן לשיפור תהליכי במועצה הגורמים השונים

 הטיפול בנושא.

ולפיכך לא  השילוטתכנית עבודה בנושא  שלא נערכההביקורת העלתה 

תכנית עבודה ולא נערך תכנון נמצא גם דיווח מסודר על הביצוע ביחס ל

 תקציבי המתבסס על תכנית עבודה.

 

 וועדת שילוט .1.5

"ועדה מקצועית לשילוט" קובע את מינוי,   -הפרק השלישי לחוק העזר 

 תפקידיה וסמכויותיה של וועדת השילוט. להלן הציטוט:

)א( ראש המועצה ימנה ועדה מייעצת המורכבת משישה חברים  8"

, מנהל אגף השילוט במועצה, מנהל היחידה וביניהם מהנדס המועצה

הוועדה  –לאיכות הסביבה והיועץ המשפטי למועצה או נציגיהם )להלן 

 המקצועית לשילוט(.
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)ב( הוועדה המקצועית לשילוט, תגבש אמות מידה לענין פרסום שילוט 

כמפורט בסעיף ]גיבוש אמות מידה[, וכן תייעץ לראש המועצה בנושאים 

 המפורטים להלן:

 לגביו חובת היוועצות בחוק עזר זה; ( כל נושא שנקבע1)

של חוק  ושא אחר שעניינו בביצוע( כל בקשה לרישיון שילוט או כל נ2)

 עזר זה, שאותם יביא ראש המועצה לפני הוועדה המקצועית לשילוט."

 

; לשילוט מקצועית וועדה מונתה לא במועצה, העזר בחוק למוגדר בניגוד

 כלל קיים שאינו תפקיד", שילוט אגף ראש" תףלהשת אמור זו בוועדה

 שאמורים הסביבה לאיכות היחידה ומנהל המועצה מהנדסת; במועצה

 העזר חוק. כשילוט בנושא כלל עוסקים אינם, בוועדה חברים להיות

 חשוב כי סבורה הביקורת; השילוט בוועדת מהגזברות נציג דורש אינו

 המשמעויות עקב ותהגזבר מטעם נציג גם יהיה השילוט שבוועדת

 .הנושא של הכספיות

 .שילוט וועדת הוקמה הביקורת בעקבות כי יצוין

מנהל מחלקת רישוי עסקים  ממלא מקוםבהתייחסותו לטיוטת הדוח, 

כמ"מ  2010"כפי שציינת בדוח שלך, הנני משמש משנת  מסר לביקורת

, כפי שהוגדר לי על ידי המנכ"ל דאז מר יעקב מלמן ;מנהל רישוי עסקים

לשם כך מונה אדם אחר במועצה  אין עלי להתעסק עם שילוט ופרסום,

עזרתי בתחום השילוט הסתכמה בביצוע שליחויות ; שהיה אחראי על כך

שלט זה או אחר, כתוצאה  של מחלקת הגביה, לבדוק האם הסירו

החודש התמודדתי ; מערעור התושב על אגרת תשלום בעקבות ה"סקר"

במידה  רישוי עסקים שילוט ופרסום, במכרז מסודר על משרת מנהל

ואזכה בתפקיד, אתחיל ללמוד את נושא השילוט ולהתייעץ בעינין עם 

כגון: מנכ"ל, יועצת משפטית, מחלקת גביה,  גורמים מתאימים ברשות

 ."ואיתך, על מנת להסדיר את הנושא  גזבר
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 העדר אמות מידה .1.6

 נקבע בחוק העזר 9בפרק הרביעי בחוק העזר: גיבוש אמות מידה , סעיף 

 :כי

א( המועצה תקבע אמות מידה בכל הנוגע להענקת רישיונות לפי חוק )

עזר זה; אמות המידה יכול שיתייחסו למקום השילוט, אופן הצבתו, 

צורתו, גודלו, צבעיו, סוג החומר ממנו הוא עשוי ותוכנו; אמות המידה 

ו שימוש האמורות יחייבו את ראש המועצה והוא ינהג על פיהן בעשות

 בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

הוועדה המקצועית לשילוט תגבש אמות מידה לענין פרסום שילוט, )ב( 

ותביא את המלצותיה לאישור המועצה; המועצה תבחן את המלצות 

הוועדה המקצועית לשילוט ועל יסודן תחליט מהן אמות המידה שלפיהן 

זה; בהחלטתה יפעיל ראש המועצה את סמכויותיו מכוח חוק עזר 

האמורה רשאית המועצה לקבל את המלצות הוועדה המקצועית לשילוט 

 במלואן או בשינויים שתקבע.

שרו בידי המועצה יפורטו במסמך כתוב תוך ציון אואמות המידה ש )ג(

מועד אישורם בידי המועצה; העתק המסמך האמור יימצא בלשכתם של 

מועצה וכל חברי ראש המועצה, היועץ המשפטי למועצה, מהנדס ה

 הוועדה המקצועית לשילוט, והוא יומצא לכל דורש.

בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )ג(, תפרסם המועצה בתחומה את  )ד(

אמות המידה שאושרו בידי המועצה על דרך הנחת העתק מהם במשרדי 

המועצה ובמקומות ציבוריים אחרים בתחום המועצה, שייקבעו בידי 

 המועצה.

אמות המידה או הוספה עליהם יחולו הוראות סעיפים  על שינוי)ה(

 קטנים )א( עד )ד(, בשינויים המחויבים.

 

למרות שעבר כעשור מפרסומו, טרם הוגדרו אמות מידה בתחום 

 השילוט כנדרש בחוק העזר. 
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 לשילוטרישוי העדר  .2

 

 כללי .2.1

)א( לחוק העזר בנושא השילוט קובע כי הצבת שילוט מחייבת  2סעיף 

ואין לפרסם שילוט ללא רישיון וזאת לאחר קשה וקבלת רישיון, הגשת ב

 ששולמה אגרת השילוט.

ה לפרסם שילוט יגיש בקש קובע כי המבקשהעזר )ג( בחוק 2סעיף 

 :אשר תכלול את אלה, בכתב למועצה

 את שמו המלא ומענו של מגיש הבקשה; (1)

 .....ט המוצע, מידותיו ומקום הצבתו;וליתרשים של הש (2)

הצורה, התוכן, החומרים ומידות  ,סוגה ת אתתכנית המפרט (3)

 ;השילוט שהוא מבקש להציג

 פרטי המתקין ופרטי יצרן השילוט; (4)

פירוט אופן חיבור השילוט למקום הצבתו המיועד, לרבות המסגרת  (5)

שעליה יוצב השילוט או המיתקן האמור לשאת אותו, בצירוף 

 המפרט הטכני שלהם;

 קת חשמל, יש לצרף אלקטרוני הכרוך באספשילוט מבוקש אם  (6)

לבקשה אישור של חשמלאי מוסמך כי הוא אחראי לתקינות 

 השילוט וכי המיתקן יכלול מפסק פחת;

  מסמך המאשר את הסכמת בעל הנכס שבו יפורסם השילוט;..... (7)

 

 השילוט העדר תהליך רישוי .2.2

לתהליך הרישוי יש חשיבות רבה כדי להבטיח פיקוח על השילוט ומניעת 

עניים, בלתי אסטטיים, הגורמים מטרד, הפרעה או הצבת שלטים פוג

 המהווים סיכון לסביבה.

 ,כל תהליך רישוי במועצההביקורת העלתה כי למעשה לא נערך 

הוצב ללא הגשת בקשה מראש וללא פיקוח ובדיקה  במועצההשילוט ו

כמו כן, נמצא כי במועצה לא מונהג כלל  של השלטים בטרם הצבתם.
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. בתוספת השניה לחוק העזר מצורף טופס טופס בקשה להצבת שילוט

 "בקשה לחידוש רישיון השילוט", אך גם בו לא נעשה כלל שימוש.

תהליך רישוי שילוט  לא מתקיים כלל במועצההמשמעות מכך ש

כי לא התקיים פיקוח מספק על הצבת  היאכמתחייב בחוק העזר 

, דבר שפוגע באיכות השלטים, על תוכנם ועל מידת הבטיחות שלהם

 הסביבה ועלול לסכן את הציבור.

כמו כן, המועצה אינה מקפידה לקבל אישור של בעל הנכס להציב את 

השילוט על הנכס שלו. למרות זאת ברחבי המועצה ישנם שלטים רבים 

, כולל על הגדר של העסקהמוצבים על נכסים שאינם שייכים לבעל 

 המועצה וגדרות של מוסדות אחרים.

אין להתקין שלט אלא לאחר קבלת רשיון כתוב "יצוין כי אגרת השילוט 

". כמו כן, מפורטים בה התנאים לקבלת הרישיון. כאמור, שילוט כנדרש

 השילוט.המועצה אינה מקפידה ליישם את חוק העזר בנושא 

 

 מוסמך לשלטיםהעדר אישור חשמלאי  .2.3

  :בחוק העזר קובע כי 6)ג( 2כאמור סעיף 

לבקשה  אספקת חשמל, יש לצרף אלקטרוני הכרוך בשילוט מבוקש אם "

שילוט וכי המיתקן אישור של חשמלאי מוסמך כי הוא אחראי לתקינות ה

 יכלול מפסק פחת".

 כתוב: 11בסעיף 

")א( לא יפרסם אדם שילוט אלקטרוני במקום ציבורי, אלא אם כן התיר 

 זאת ראש המועצה לאחר היוועצות בוועדה המקצועית לשילוט.

ט אלקטרוני, אלא אם כן נתקיימו לגביו התנאים לא יינתן רישיון לשילו

 האלה:

 המפסק(; -השילוט מצויד במפסק פחת )להלן  (1)

 וט מוסתרת;להצנרת המספקת חשמל לשי (2)
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המפסק והצנרת עברו ביקורת של חשמלאי מוסמך שאישורו על  (3)

 (.6)ב()2כך בכתב נמסר לידי ראש המועצה, כאמור בסעיף 

 

ואין  אלקטרוניהוגשו בקשות לאישור שילוט  לאעדר תהליך רישוי, הב

 אלקטרונייםכל אסמכתא לעמידתם של השלטים ה המועצהבידי 

, אף במקרים שבהם זוהה בדרישות בטיחות כנדרש בחוק העזר העירוני

משמעות הדבר כי באמצעות סקר השילוט השנתי.  אלקטרונישילוט 

ת התחשמלות סכנ במועצהנשקפת מהשלטים  אין כל ביטחון בכך שלא

 ו/או שריפה. 

נגרמה  השריפה בסניף איקאה בנתניה"כדי להמחיש את הסיכון: 

כתוצאה מכשל חשמלי בקופסת חיבורים של תאורת השילוט החיצוני 

עדה לחקירת גורם השריפה שאירעה בחנות כך קבעה הוו -על גג המבנה 

 ".46בפברואר 5-ענקית הרהיטים ב

 

 העדר אישור מהנדס  .2.4

עשויים ממתכת ובעלי נפח,  המוצבים ברחבי היישובחלק מהשלטים 

משקל וגודל משמעותיים. חלקם אף בנויים על גבי קונסטרוקציות 

עמוד גדולות במיוחד ומובן כי שלטים אשר לא חוזקו כנדרש למבנה או ל

 שעליהם נתלו עלולים להוות סכנה בטיחותית חמורה, לרכוש ולנפש.

פורסמו בארץ מקרים רבים של  הקודםלצורך המחשה, בחורף 

 גיעה באנשים.ל פהתעופפות שלטים ברוח תוך סיכון חיים והיו דיווחים ע

יש לציין כי במסגרת תהליך מתן היתרי בניה לקבלנים הם נדרשים 

של אתר הבניה לרבות מיקום השילוט וכן אישור להגיש תכנית ארגון 

מהנדס לכל הנעשה ונבנה בתחום האתר. אישורים אלה נבדקים 

 .במועצהההנדסה  מחלקתומאושרים על ידי 

                                                           
 12.4.2011עיתון כלכליסט מ   46

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3507159,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3507159,00.html
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על בטיחות השילוט או על  המועצהמטעם  הנדסי אין כל פיקוחלמעשה 

ביצוע בדיקה של יציבות השילוט על ידי גורם מקצועי מוסמך. 

בדיקה אין רישיון לשילוט גם אין בורה כי במצב הקיים שבו הביקורת ס

ואישור של מהנדס קונסטרוקציה, קיימת לכאורה במקרים מסוימים 

 סכנה לציבור.

 

 סייגים להצגת שלט על עסק .2.5

 במסגרת חוק העזר הוגדרו כללים/סייגים להצגת שלט על עסק.

 סייגים להצגת שלט של עסק
ד בלבד, אלא אם כן התיר ראש )א( בכל עסק יותקן שלט אח .12

 המועצה הצגת שלט נוסף לאחר היוועצות בוועדה המקצועית לשילוט;
על אף האמור בסעיף קטן )א(, בעסק שבו ישנה יותר מחזית  )ב(

 אחת הפונה לרחוב, רשאי אדם להציג שלט אחד בכל חזית הפונה לרחוב.
שלט של עסק יפורסם בחזית המבנה שבו מתנהל העסק;  )ג(

קש אדם להציגו במקום אחר, רשאי ראש המועצה להתיר לו לעשות בי
 כן לאחר היוועצות בוועדה המקצועית לשילוט.

אורכו המרבי של שלט לא יעלה על אורך החזית של בית  )ד(
העסק; ביקש אדם להציג בעסק שלט שאורכו עולה על אורך החזית של 

היוועצות  בית העסק, רשאי ראש המועצה להתיר לו לעשות כן לאחר
 בוועדה המקצועית לשילוט.

 שימוש בשפות בשלט
ראש הרשות המקומית יקבע את השפה או את שפות הכיתוב  . 13

שבהן ייעשה שימוש בפרסום שלט לפי חוק עזר זה, ולענין זה יחולו 
 הכללים האלה:

לפחות אחת משפות הפרסום תהא שפה רשמית של  (1)
 מדינת ישראל;

חשבון לצורך החלטתו את שיעור ראש הרשות יביא ב (2)
 דוברי כל שפה בתחומי הרשות;

ביקש אדם לפרסם שלט שהכיתוב בו הוא בשפה שאינה  (3)
עברית או ערבית, יוסיף לו כיתוב בעברית או בערבית 

 שיתפוס לפחות שליש משטחו.
 

בדיקת הביקורת העלתה כי שלטים רבים אינם עומדים בדרישות חוק 

בחזית העסק ושלטים  תקנו מספר שלטיםבעסקים רבים הו העזר:

במדרכות, עמודים,  –רבים מוצבים בשטח ציבורי ללא אישור המועצה 
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 –עצים וכד'; שלטים מוצבים בצורה "יצירתית" ויתכן שמסוכנת

 לדוגמה שלט על שלט.

 

 תיעוד  .2.6

לא נערך תיעוד מסודר  בהעדר תהליך של רישוי השלטים, במועצה

. לא ביישובשל המסמכים הנוגעים לשילוט ומרוכז, ידני או ממוחשב, 

נמצא כי מנוהלים תיקי שילוט הכוללים מסמכים הנוגעים לשלטים 

 כגון: ולבעלי השלטים,

 בקשות רישוי ותנאי הרישיון. .א

אסמכתאות לאישורי גורמים מקצועיים כגון: אישור הנדסי,  .ב

 אישור חשמלאי וכד'.

 תרשימים ו/או צילומי השלטים. .ג

 בייה, ועוד.תיעוד לטיפול בג .ד

ולוודא כי השלטים  השילוטבמצב זה יש קושי רב לנהל פיקוח על 

 עומדים בדרישות החוק. 

 

 העדר אכיפה .2.7

מאחר שהמועצה צריכה לדאוג לקיום חוק העזר וכדי לוודא קבלת 

ההכנסות שמגיעות לה, למנוע פגיעה באיכות הסביבה וסכנה בטיחותית 

 בית.לתושבים חשוב שתהיה מערכת אכיפה אפקטי

במועצה לא קיימת כלל אכיפה של חוק העזר בנושא השילוט, פרט 

לא נקבעה כאמור מדיניות אכיפה ברורה  במועצהלגביית האגרה. 

 בנושא שילוט ולא נקבע מיהו הגורם האחראי על האכיפה בתחום זה.

"מתגלים" בדיעבד הותקנו בניגוד לחוק העזר העירוני ו השלטים

ללא הגשת בקשה לרישיון וללא  :השנתי באמצעות סקר השילוט

 רישיון, לא ננקטו כנגד מתקיני השלטים צעדי אכיפה כלשהם. 
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פעולות אכיפה יזומות כלשהן  היאאף  אינה מבצעתההנדסה  מחלקת

 ראו התייחסות המהנדסת בנפסח. במועצה.בנוגע לשילוט 

 ממלא מקום; מבצע אכיפה בתחום השילוטאינו גם הפיקוח העירוני 

קת הפיקוח מסר לביקורת כי הוא לא נדרש לבצע פיקוח על מנהל מחל

הנושא וגם אם נדרש אינו יכול לבצע פיקוח מאחר שטרם נקבעו אמות 

 מידה.

שלט הבעת סיור של הביקורת ביישוב נמצאו מסגרות של שלטים ללא 

במקומות שונים ביישוב, כולל במרכז המסחרי, אשר מהווים מפגע 

 שה:סביבתי. להלן התמונה להמח
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 שבעליהם לא אותרושלטים  .2.7.1

 לחוק העזר העירוני נקבע, בין היתר, כי: 5בסעיף 

"לא יפרסם אדם שילוט אלא אם כן ציין בו את שמו ומענו של 
 מפרסם השילוט, מתקינו או יצרנו".

 לחוק העזר העירוני נקבע, בין היתר, כי: 18בסעיף 

 דרישה להסרת שילוט"

הודעה בכתב, לדרוש מאדם )א( ראש המועצה רשאי, ב .18
שפרסם שילוט או הרשה לפרסמו, להסיר שילוט שפורסם בלא 

רישיון או תוך הפרת תנאי הרישיון או בניגוד להוראה 
 ....מהוראות חוק עזר זה, 

... 

לא מילא אדם אחר הודעה כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי  )ג(
 ...ראש המועצה להורות על הסרת השילוט 

... 

עצה רשאי להורות על נקיטת פעולות כאמור ראש המו )ה(
בסעיף קטן )ג( אף בלא מסירת הודעה כאמור בסעיף קטן )א(, 

אם נוכח לדעת, לאחר בירור וחקירה סבירים, שלא ניתן לאתר 
את שמו ומענו של בעל השילוט, מפרסמו או מי שהרשה 

 ."לפרסמו

 

 18, ישנם 2015מתוך השלטים שמופו על ידי סקר השילוט בשנת 

ולכן שייכים הם לא ברור למי פזורים ברחבי שטח המועצה ש שלטים

להערכת אינה מחייבת את בעלי השלטים באגרת שילוט.  המועצה

הביקורת, בהתאם לגודל השלטים וסיווגם, גובה החיוב הכולל 

 ₪. 4,590 -מהשלטים הנ"ל מסתכם לסך של כ

ם שלא ניתן מנהלת מחלקת הגבייה מסרה לביקורת כי איתור בעלי שלטי

לזהותם על פי השלט הינה משימה לא פשוטה. כך לדוגמה, שלט של 

חברת בניה שאינו בסמוך לאתר הבניה, ללא שמופיע על גבי השלט מספר 

טלפון או פרט מזהה ברור אחר של העסק, קשה מאד לאתר מי בעל 

השלט ובאיזה עסק מדובר. במקרים כגון אלה, עליה להיעזר בגורמים 

צה, לעיתים באופן לא רשמי, שאין זה בהכרח תפקידם שונים במוע



 שילוט - 2015/4

195 

 

לאתר את בעלי העסקים שהציבו את השלטים, בכדי לאתר בעלי שלטים 

 כנ"ל. 

בעקבות כך, שלטים אלה אינם מחויבים באגרת שילוט בשל העובדה 

והמועצה שלמועצה אין מידע על בעל השלט ואינה יודעת את מי לחייב, 

, שהוצבו במקומות שונים בשטחי להאינה פועלת להסיר שלטים א

המועצה ללא רישיון, ללא תשלום אגרה ובניגוד להנחיות חוק העזר 

  העירוני.

להלן דוגמה לשני שלטים המוצבים ברחבי המועצה המקומית ולא חויבו 

 באגרת שילוט:

 רחוב שא נס פינת רחוב הדקל רחוב שא נס

  

)ה( לחוק העזר  18ף אינה מפעילה את סמכותה על לפי סעי המועצה

העירוני, המאפשר להסיר שלט שהוצב שלא בהתאם להוראות חוק 

לא ניתן לאתר את בעל העסק לאחר נקיטת פעולות שהעזר במידה 

יוסר השלט יגיע בעל השלט שבמידה יתכן שסבירות בניסיון לאתרו. 

למשרדי המועצה ויבקש לקבל את השלט בחזרה וכך ניתן יהיה לאתרו 

 ת ממנו את אגרת השילוט. בנקל ולגבו
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 שלטים באתרי בנייה .2.7.2

בכדי לשמור על בטיחות האזרחים העוברים בסמוך לאתרי בנייה, יש 

לתחום את אתרי הבנייה בגדר ביטחון. לרוב, אתר הבנייה תחום 

ביריעות פח, אשר מהוות מעין לוח המאפשר הצבת שלטים על גביהם. 

י על גבי יריעות הפח במהלך סיור ברחובות המועצה המקומית נמצא כ

מוצבים שלטי פרסומת של גורמים שונים, בעיקר בעלי מקצוע שונים 

אשר לוקחים חלק בעבודות הבנייה השונות באתר, כגון: מתקין 

 המטבחים, מבצע החפירות וכד'. 

מנהלת מחלקת הגבייה מסרה כי המועצה נוהגת לחייב את בעל המקום 

ם בטענה שהשלטים אינם שלו באגרת שילוט אולם לרוב הוא אינו משל

ונתלו ללא הסכמתו. במקרים אלה, לא נגבית כלל אגרת שילוט והמועצה 

 אינה פועלת להסרת השלטים.

להלן דוגמה לשלטים מודבקים על גבי גדר המקיפה אתר בניה ברחוב 

 הירמוך שלא חויבו באגרה:

 

 

אינה פועלת ביד תקיפה כנגד הצבת שלטים  המועצהלדעת הביקורת, 

ללא רישיון וללא תשלום אגרה באתרי בנייה, ומאפשרת לבעלי עסקים 

 לבצע פעולות בניגוד לחוק העזר העירוני מבלי מפריע. 
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 סקר השילוט .3

 

 כללי .3.1

, נערך סקר שילוט באמצעות בחודש אפריל( 2015)בשנת פעם בשנה, 

את  , מודדת ומתעדתומצלמתברחבי המועצה חברה חיצונית המסיירת 

ורסמים. נתוני הסקר הכוללים את הצילומים, כל השלטים המפ

ונקלטים  למחלקת הגביההכתובות, סוג וגודל השילוט, מועברים 

נתוני הסקר נבדקים ולאחר תהליך תיקון שגויים  המידע. במערכת

 מופקים שוברי התשלום של אגרת השילוט.

יצוין כי בהעדר תהליך רישוי במועצה, הסקר מהווה  בסיס לחיוב בעלי 

 פיקוח ובקרה.ים ולא ככלי השלט

 

 השימוש בסקר השילוט .3.2

ולא הגבייה בלבד לצורך גביית אגרת  מחלקתנתוני הסקר משמשים את 

מחלקת ההנדסה, כגון  ,במועצהאחרים גורמים  נעשה בו שימוש על ידי

המחלקה לרישוי עסקים והפיקוח העירוני אשר יכולים להיעזר בו 

 במסגרת תפקידם.

 

 התקשרות עם הסוקר .3.3

 בגיןאשר מתוגמלת בעמלה בשנים האחרונות הסקר נערך ע"י "מילגם", 

 כל שלט שהיא מתעדת. 

 .2015בחירת הספק בשנת תהליך  הביקורת סקרה את 

 

ספקים: "מילגם",  3 -מנהל מחלקת הרכש פנה בבקשה להצעות מחיר מ

"מ.ג.ע.ר." ו"אשד ניהול נכסים". "למילגם" זכתה בעבודה עם  ההצעה 

 ותר.הזולה בי
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בשנת  ;₪ 30,000 -הערה: בשנים קודמות עלות ההתקשרות עמדה על כ

במספר המשמעותי בעקבות הגידול ₪  40,584 -הסכום גדל ל 2015

 השלטים שאותרו.

 להלן הממצאים:

לא צורף מפרט אחיד לכלל  ההצעותבמסגרת הפניה לקבלת  .א

בפניה המגישים כדי להבטיח שההצעות יהיו על בסיס שווה. 

"... מבקש לקבל הצעת מחיר לסקר שילוט " נכתב בקצרה ל"אשד

שלטים אבקש להחזיר לי במייל". יצוין כי מבנה  1,000 -עבור כ

לגם" רשם י" ושל "מ.ג.ע.ר" היו דומים, אך "ממילגםההצעות של "

; לא נקטו בפרק זמן ימים ו"מ.ג.ע.ר." 45שהסקר יסתיים תוך 

כדי להבטיח  הביקורת מעירה כי. "אשד" לא הגישו הצעה

מפרט. כמו כן, רצוי  להכיןשההצעות יהיו על בסיס שווה צריך 

בהתייחסותו  פניה עם היועצת המשפטית.הנוסח את  לסכם

לטיוטת הדוח, מנהל מחלקת הרכש מסר לביקורת כי אכן לא 

נשלח מפרט מאחר שגם לו לא נמסר מפרט ושהוא מקווה לשפר 

 את התהליך בהמשך.

הוכנה פניה אחידה לכלל  2016קורת, בשנת יצוין כי בעקבות הבי

 הספקים בשיתוף עם היועצת המשפטית.

של הצעות מחיר מדי שנה מחדש; מאחר  המועצה מבצעת הליך .ב

שמדובר על תהליך שחוזר על עצמו, יתכן שמכרז למספר שנים 

 עשוי להביא להוזלה בעלויות.

 רשויות מקומיות בהן קיימת הפרדה בין המחיר ישנןיצוין כי  .ג

מאחר שההשקעה  ,שלט קייםתיעוד שלט חדש לבין תיעוד ל

 .חדשמאשר שלט  נמוךהוא  ישןבתיעוד שלט 

הספק נבחר שלא באמצעות וועדת רכש. מנהל מחלקת הרכש  .ד

מסר לביקורת שהספק לא נבחר במסגרת וועדת רכש מאחר 

שההתקשרות היא על עבודה ולא רכישת טובין. הוא מסר 

ות המעודכנות של החשב המלווה לביקורת כי בעקבות ההנחי

 מעתה ההחלטה תובא בפני וועדת הרכש.
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סיכומי וועדות הרכש אינם נשמרים במקום מרוכז במועצה ולכן  .ה

 קיים קושי לאתר אותם.

בין המועצה לבין מבצע הסקר לא נערך חוזה כתוב, למרות  .ו

 היתרונות בכך.

 

 טעות בסיווג שלטים אלקטרוניים .3.4

 . 2015סקר השילוט שנערך בשנת הביקורת בחנה את תוצאות 

 הטבלה שלהלן מרכזת את תוצאות סקר השילוט:

 
 מס"ד

קוד 
 שלט

 מספר השלטים שתועדו הנושא
 שינוי 2015 2014

 438 1,134 696 שלט רגיל 4 1
 5 6 1 שלטים אלקטרוניים 6 2
 (32) 196 228 שלט דגל 7 3
 (5) - 5 שלטי חוצות פרטי 14 4
 שלטי חוצות 16 5

"מרקעים" ו"זוהר 
 חוצות"

150 127 (23) 

 6 (39) (89) 47התאמות  6
 433 1424 991 סה"כ שלטים  7
 14 212 198 מספר משלמים  8
 

 330-מבדיקת התמונות שצולמו במסגרת הסקר, הביקורת העלתה כי כ

שלטים אלקטרוניים סווגו בטעות כשלטים רגילים או כשלטי דגל. 

)בשיעור ₪ אלף  100 -רות השילוט גדלו בכבעקבות התיקון, חיובי אג

יצוין כי תוספת החיוב נובע מהשלטים האלקטרוניים שסווגו  (.20%של 

 כשלטים רגילים; תעריף שלט דגל זהה לשלט אלקטרוני.

  

                                                           
 ההתאמות הן בעקבות ביטולים. –חלקת הגביה על פי ההסבר שהתקבל ממנהלת מ 47
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 2015שלטים שלא חויבו בשנת  .3.5

כאמור, במועצה הבסיס לחיוב בגין אגרת שילוט הינו סקר השילוט 

נוספת לאיתור נכסים בקרה אינה מבצעת  המועצהשנערך פעם בשנה. 

 בהם צפויים להיות מוצבים שלטים. 

הביקורת ביקשה לבחון האם בשטח השיפוט של המועצה הוצבו שלטים 

שאינם מחויבים בגין אגרת שילוט. לצורך כך הביקורת הפיקה את 

רשימת העסקים ממערכת הארנונה של המועצה וערכה הצלבה עם 

"משלמים"  103ילוט. במסגרת ההצלבה מופו עסקים שחויבו באגרת ש

שאינם מופיעים בסקר השילוט כמחויבים באגרת.  48בסיווג מסחרי

מנהלת מחלקת הגביה ערכה בדיקה מדגמית של הרשימה שהועבר אליה 

לבדיקה על ידי הביקורת )הבדיקה כללה סיור ביישוב יחד עם הביקורת(. 

באגרת שלא חויבו שלטים  מספר במסגרת ההצלבה, הביקורת איתרה

 .2015בשנת שילוט 

 להלן פירוט הממצאים:

 בחלק מהעסקים אכן לא קיימים שלטים. .א

לאחר הסקר )הסקר נערך עסקים שהציבו שלטים אותרו שני  .ב

 (.2015 והניתוח בחודש אוקטובר 2015בחודש מאי 

שלושה עסקים בנצר סירני באזור שבתחום השיפוט של המועצה  .ג

ים אסף הרופא לא נלקחו בחשבון שלטים בבית חול ושלושה

 במסגרת הסקר. 

בהתייחסות לטיוטת הדוח, מנהלת מחלקת הגביה מסרה לביקורת 

כי לטענת הסוקר הוא לא ידע על קיום עסקים בבי"ח אסף הרופא 

-ובקיבוץ נצר סירני שכן נכסים אלו אינם נמצאים במפה של באר

א צולמו צילם הסוקר את העסקים אשר ל 22.11.15יעקב, וביום 

עסקים בתחום בי"ח אסף הרופא וכן בקיבוץ  6 -בסקר; מדובר ב

                                                           
  -סיווג מסחרי  48

מסחר/אחר , מר 150מסחר רכה עד , מר 150מסחר רכה מעל , מר' 150מלאכה קשה עד , חניונים, בנקים, מ150מסחר ואחר עד 

בהסבה -תעשיה  ,בניה רכה-תעשיה, תחנות דלק בנוי, קרקע–תחנות דלק , שטחים משותפים בקניונים ומרכז מ, מר 150מעל 

 .תעשיה בניה קשה, תעשיה בהסבה ב.קשה, ב.רכה
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נצר סירני; הודעת חיוב תשלח לנישומים לאחר קבלת שטחי 

 השילוט.

ישנם עסקים שמסיבות שונות מספר המשלם במערכת הארנונה  .ד

 שונה ממספר המשלם במערכת השילוט. –

בהתייחסותה לטיוטת הדוח, מנהלת מחלקת הגביה מסרה 

יקורת כי השינויים במספר משלם נובעים בעיקר משינוי שם לב

 מחזיק וכן עדכון הנישום עפ"י ח.פ. החברה/ת.ז. המחזיק בנכס.

הנתונים הנ"ל מצביעים לכאורה כי יתכן שישנם במועצה עסקים נוספים 

 שאינם מחויבים באגרת שילוט. 

כי לא נעשות בדיקות הצלבת נתונים באמצעות  מהביקורת עולה

כות המידע העומדות לרשות המועצה, כפי שביצעה הביקורת, מער

לאיתור בתי עסק נוספים אשר תולים שלטים שלא התגלו במסגרת 

 הסקר. 
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 הטיפול בגביית אגרת שילוט .4

 

 כללי .4.1

כאמור, חיוב בעלי העסקים בגין אגרות השילוט מבוסס על תוצאות סקר 

קר בטבלה השילוט. עובדי חברת "מילגם" עורכים את תוצאות הס

באמצעות גיליונות אקסל, מצרפים את תמונה לכל שלט שאותר 

ומעבירים את הקובץ למחלקת הגבייה לקליטה במערכת הממוחשבת 

של חברת "מטרופולינט", באמצעותה מנהלת המועצה, בין היתר, את 

החיובים והגבייה מאגרת שילוט. תוצאות הסקר מועברים למחלקת 

 לטים, כמפורט להלן:הגבייה תוך חלוקה לסוגי הש

 מעל בתי עסק. שלטים שאותרו .א

 שלטי חוצות. .ב

 שלטים של חברת "מרקעים". .ג

 שלטים שלא ברור לעורך הסקר למי שייכם. .ד

מנהלת מחלקת הגבייה מעדכנת את תעריף החיוב השנתי לכל סוג שלט 

והמערכת הממוחשבת מפיקה חיובים אוטומטיים בגין כל שלט לבעלי 

 שהוזנו.השלטים בהתאם לנתונים 

 להלן החיובים בשנים האחרונות:

 לא היה חיוב – 2012שנת  .א

שלטים של עסקים ובגין שלטי  644)בגין ₪  256,225.4 – 2013שנת  .ב

 חוצות(

שלטים של עסקים ובגין שלטי  886)בגין  ₪ 434,742.5 – 2014שנת  .ג

 חוצות(

, ובגין שלטי של עסקים שלטים 1,336)בגין ₪ 49 523,625 – 2015שנת  .ד

בעקבות ₪ אלף  100-כלאחר זיכוי ולפני התוספת בסך  -ות חוצ

 הביקורת(.

                                                           
 .2015נכון ליוני  49
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 עיתוי החיוב .4.2

 31עד ליום בהתאם לחוק העזר העירוני, תוקף רישיון השילוט הוא 

ליולי  31-של השנה בה הוא ניתן; במידה שהשלט הוצג לאחר ה בדצמבר

יולי, בעל השלט ישלם מחצית האגרה הנקובה  30-או הוסר לפני ה

.  מחוק העזר ניתן להסיק כי בעלי השלטים 50ת הראשונהבתוספ

לינואר, כדי  1-הקיימים צריכים לשלם את אגרת השילוט לפני ה

 שהרישיון יהיה בתוקף כל השנה.

 

בגין כל  אגרות השילוט אל בעלי השלטיםנשלחו  2015בשנת בפועל 

בעקבות סקר שנערך במחצית השנייה של  רק במחצית השנה השנה

 . (מרס -הסקר נערך בחודשים פברואר 2014נת בש)אפריל 

 

לפני עריכת במידה שבעל השלט הסיר את השלט  בשיטה הקיימת,

הוא אינו נדרש לשלם אגרה  הסקר או שהתקין שלט חדש אחרי הסקר,

 , למרות שעל פי חוק העזר נדרש לשלם על מחצית השנהשנהלאותה 

אינה מבצעת המועצה  , דבר שגורם להפסד כספי למועצה.בכל שנה

בדיקות לאיתור הצבת שלטים לאחר עריכת סקר השילוט. משמעות 

הדבר, ששלט שהוצב לאחר סיום ביצוע סקר השילוט לא יחויב כלל 

 באגרת שילוט בשנת הכספים השוטפת. 

 51כדי להמחיש את הנושא, במהלך הביקורת אותרו שני שלטים

כלל לשלם  שהוצבו אחרי סקר השילוט ולכן בעלי השלטים לא נדרשו

 (.54285465, 10922458מספר משלם ) 2015אגרה בגין שנת 

 

מאחר שאגרת השילוט הוא על בסיס שנה קלנדרית, מצופה שהמועצה 

תקפיד שאגרת השילוט תשולם טרם תחילת השנה, דהיינו לכל המאוחר 

 בשנה שלפני. 31.12עד ל 

                                                           
 .4, סעיף 2006 –חוק עזר לבאר יעקב )שילוט(, התשס"ו  50
 השלטים אותרו ע"י הצלבת קובץ הארנונה עם קובץ סקר השילוט. 51
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קר משמעות הדבר, ששלט שהיה תלוי במועצה בתקופה שבין ביצוע הס

, תקופה של עד כשנה וחודש, לא 2015וביצוע הסקר בשנת  2014בשנת 

 יחויב כלל באגרת שילוט.

 

 

 2012אי גביית אגרת שילוט בשנת  .4.3

בה לא  2012מאחר שאגרת השילוט מסתמכת על סקר השילוט, בשנת 

נערך סקר שילוט, המועצה לא גבתה אגרת שילוט ובכך הפסידה מאות 

 ₪. אלפי 

 

 בדיקת החיובים .4.4

מנהלת מחלקת הגבייה מבצעת בדיקה ידנית מדגמית של החיובים 

שהופקו במערכת "מטרופולינט", בודקת כי התעריף מתאים לסוג השלט 

וחישוב החיוב הכולל מתאים לגודל השלט והתעריף לחיוב ושולחת את 

קובץ החיובים לבית דפוס להפקת שוברי תשלום. בית הדפוס מעביר 

שוברי החיוב בסטאטוס "טיוטה" לבדיקה.  למנהלת מחלקת הגבייה את

מנהלת מחלקת הגבייה מבצעת בדיקה מדגמית של מספר שוברים מכל 

סוג שלט, מוודאת כי השוברים הופקו בצורה נכונה ומדויקת, בהתאם 

לתוצאות סקר השילוט והתעריפים המתאימים ומעבירה אישור לבית 

ים לבעלי הדפוס, ששולח את השוברים הסופיים. השוברים נשלח

 השלטים לתשלום עד שלושה שבועות ממועד החיוב. 

בהעדר נוהל עבודה רשמי להנפקת שוברי חיוב באגרת שילוט, לא נקבעה 

כמות של מדגם שוברים לבדיקה. מנהלת מחלקת הגבייה מסרה, כי היא 

 לא נשמר תיעוד מהבדיקה. שוברים, על פי ניסיונה. 3-4 -עורכת בדיקה ל

ת הדוח, מנהלת מחלקת הגביה מסרה לביקורת כי בהתייחסותה לטיוט

שוברים, וכן הצלבה מול קובץ  3-4 -נבדק מכל סוג שלט כמות של כ

 ידי החברה המבצעת את הסקר.-"אקסל" כפי שמועבר לגבייה על
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 זיכוי בעקבות ערעור בעלי השלטים .4.5

במידה שבעל השלט חושב שהחיוב מוטעה, הוא מגיש ערעור בכתב 

 למחלקת הגבייה. 

 להלן תיאור התהליך:

  .מנהלת מחלקת הגבייה בוחנת את טענות המערער .א

מגיע לבית העסק לבחון עסקים מנהל מחלקת רישוי במידת הצורך  .ב

 . האם טענת המערער מוצדקת

הזיכוי מתבצע על ידי מחלקת נמצא כי הערעור מוצדק שבמידה  .ג

 מערכת הממוחשבת. ה הגביה באמצעות

בעלי העסקים מתועדים למעקב שהגישו התושבים ו העירעורים .ד

 בקלסר ייעודי.

 

מהנתונים שהועברו לביקורת ממערכת "מטרופולינט" עולה, כי בשנת 

זיכויים  48(, בוצעו 15/09/15, נכון למועד הביקורת )בתאריך 2015

 5.9% -לקוחות המהווים כ 8 -ל₪  31,579.30במערכת בסכום כולל של 

 , כמפורט להלן:2015מסך החיובים בגין אגרת שילוט לשנת 

מספר 
 לקוח

כמות 
 זיכויים

סה"כ סכום 
 הזיכוי

 הערות

418 1 97.70  

5080 1 1,271.20 

חויב בטעות צד אחורי 
של שלט ללא פרסום 

 שלט.

57435885 1 292.40  

314211087 1 366.70  

510014160 1 97.70  

512270034 2 584.80 

שטח השלט תוקן 
בהתאם לביקורת של 

הל מחלקת מ.מ. מנ
 רישוי העסקים.

513621870 1 3,031.40 
השלט בנכס צולם 

 פעמיים.

513957472 39 25,740.00 

מדובר בשלטי דגל 
הצדדים  2-שצולמו ב

שכן עפ"י חוק העזר לא 
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מספר 
 לקוח

כמות 
 זיכויים

סה"כ סכום 
 הזיכוי

 הערות

ניתן לחייב שלט דגל 
 משני צדיו.

514986413 1 97.40  

  31,579.30 48 סה"כ

סה"כ חיובים לשנת 
2015 534,891.95 

 

ור הזיכויים מסך שיע
 5.9% החיובים

 

  

 הביקורת מצאה מספר חולשות בבקרות בתהליך זיכוי בעלי השלטים:

; בעקבות הביקורת ערעורלטיפול בלא נערך טופס ייעודי  במחלקה .א

 נערך על ידי מחלקת הגביה טופס "ערעור אגרת שלטים".

כי לכל אחת מעובדות  לביקורת מנהלת מחלקת הגבייה מסרה .ב

בייה הרשאה להפקת זיכוי ללקוח במערכת מחלקת הג

לדעת הביקורת,  נוסף; אישור של גורםללא צורך בהממוחשבת, 

מתן הרשאה לזיכוי לכל עובדי מחלקת הגבייה חושף את המועצה 

  .זיכוי בחתימת יחיד להזין מהעובדותמאחר שזה מאפשר לכל אחת 

בעצמה ללא  לזכותמנהלת מחלקת הגביה מקבלת את ההחלטה  .ג

 ., לדוגמה מהגזברנוסף גורםמ ך באישורצור

יצוין כי התהליך תוקן בעקבות הביקורת וכיום הגזבר מאשר את 

 הזיכוי על בסיס טופס ערעור שהוכן לנושא.

בהתייחסות  לטיוטת הדוח, מנהלת מחלקת הגביה מסרה לביקורת כי 

מנהל  ממלא מקוםזיכוי במערכת הגבייה נעשה לאחר בדיקתו של 

וי/ביטול חיוב עסקים ועל פי אישורו מתבצע זיכמחלקת רישוי 

 הביקורת לא ציינה זיכוי/ביטול שלא לצורך.וש

 

  



 שילוט - 2015/4

207 

 

 מעקב אחר גביית האגרות .4.6

לאחר חיוב התושבים ובעלי העסקים, מחלקת הגבייה מבצעת מעקב 

 אחר גביית האגרות. 

חודשים היא  לשלושהמנהלת מחלקת הגבייה מסרה לביקורת  כי אחת 

ות המעיד על מצב הגבייה ויתרת החייבים, בין היתר, מפיקה דוח יתר

בגין אגרות שילוט. לא נקבע תאריך קבוע להפקת דוח היתרות. עובדות 

מחלקת הגבייה בודקות את מצב תשלום האגרות; במידה שחייב לא 

שילם את האגרה תקופה שעולה על חודשיים עד שלושה  חודשים ממועד 

 הגבייה, כמפורט להלן: החיוב מתחיל תהליך אכיפה במחלקת

ימים   25לתשלום עד רגיל הודעת דרישת תשלום ראשונה בדואר  .א

 ממועד שליחת ההודעה. 

ימים  5הודעת דרישת תשלום שנייה בדואר רשום לתשלום עד  .ב

 ממועד שליחת ההודעה.

עיקולי בנק. מנהלת מחלקת הגבייה מסרה לביקורת כי המועצה  .ג

 ל החייב.מבצעת עיקול על כל חשבונות הבנק ש

שלחה מחלקת הגבייה  2014מבדיקת הביקורת עולה כי בחודש אוקטובר 

 מכתבי דרישת חוב לחייבים. 

המועצה אינה מעבירה חובות בגין אגרת שילוט בסכומים קטנים לגבייה 

על ידי משרד עו"ד חיצוני שימצה את הליכי האכיפה ויגבה את האגרה 

 מחייבים שאינם משלמים.

הדוח, מנהלת מחלקת הגביה מסרה לביקורת כי  בהתייחסות לטיוטת

חיצוני במידה מחלקת הגבייה אינה מעבירה חובות אגרת שילוט לעו"ד 

שכן הוצאות פתיחת תיק ושכ"ט אינה , מדובר בסכום נמוךש

עיקול בנק מתבצעים  :טיפול משפטי .אולם, הליכי גבייה כגון  מצדיקה

 .חובלאור עלותם הנמוכה ביחס לתביעת 

, 2014הביקורת בדקה את תמונת מצב החובות עד לשנת  2015במאי 

סך  2014בעלי שלטים שהיו חייבים עד לסוף שנת  68כולל. במועד זה היו 

הביקורת ביקשה לבדוק סטטוס הטיפול  2015באוקטובר ₪.  90,567של 
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החייבים.  בהתאם לרשימה שהועבר אליה מהביקורת, מנהלת  68ב 

ת כי חלק מהספקים כבר שילמו, חלק לא מחלקת הגביה מסרה לביקור

אותרו/נפטרו, לחלק בוצעה הסבה, חלק נמצאים בתהליכי תזכורות, 

 אחרים נמצאים בתהליכי אכיפה )תביעות משפטיות, עיקולים(. 

על ידי ₪  78,256.90החוב הצטמצם ועמד על  4.11.2015יצוין כי נכון ל

 בעלי שלטים. בעלי החוב שנותרו כוללים: 41

מהחוב  42%אלף ש"ח שמהווה  33חייב אחד מרכזי שחייב  קיים .א

בנחיצות כדי לגבות ממנו את  נגדו פועלתוהמועצה אינה  ,הכולל

 .החוב

בהתייחסות לטיוטת הדוח, מנהלת מחלקת הגביה מסרה 

כפי ₪ אלף  33לביקורת כי מחלקת הגביה פעלה כנגד החייב, בסך 

 שמפורט בפירוט הפעולות בתיק.

כנגד אחד  -₪  11,840וביחד ₪  5,000יבים מעל חייבים שחי 2 .ב

 הופקה דרישה אחת ואת השני לא מצליחים לאתר.

 ₪. 14,172.6ויחד ₪  5,000 – 2,000חייבים שחייבים בין  4 .ג

 ₪. 19,186.5ויחד ₪  2,000חייבים שחייבים עד  34 .ד

בהתייחסות לטיוטת הדוח, מנהלת מחלקת הגביה מסרה לביקורת כי 

חייבים  12, הוגשו תביעות כנגד 2014ם עד לשנת מתוך דוח חייבי

 ₪. 19,597המהווים סך של 
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 תעריפי השילוט .5

 

 כללי .5.1

רשויות מקומיות שונות ברחבי הארץ מחייבות בעלי שלטים ברישיון 

שילוט ותשלום אגרת שילוט בגין הצבת שלטים מעל בתי העסק, באופן 

גרות השילוט דומה למועצה. הביקורת ביקשה לבחון את תעריפי א

במועצות מקומיות אחרות הדומות בהיקפן למועצה ולבחון את סבירות 

גובה האגרה ביחס לרשויות דומות, כפי שמופיע בחוקי העזר העירוניים 

 של מועצות אלה. 

מחירי השילוט הם בהתאם לסיווג. להלן אגרות השילוט במועצה 

 :52בהתאם לסוג השלט

 סוג של מס"ד

לכל מ"ר עד 

מ"ר  10

 ש"ח()ב

לכל מ"ר 

מ"ר  10מעל 

 )בש"ח(

 145.08 96.72 שילוט רגיל 1

 241.80 217.62 שילוט אלקטרוני או מתחלף 2

 241.80 216.62 שילוט דגל 3

 

 אחרות דומות מועצות מקומיותלהשוואת תעריפי השילוט  .5.2

למועצות מקומיות  במועצהמהשוואת תעריפי חיוב אגרת השילוט 

גובה תעריפי אגרה נמוכים  המועצהן עולה כי אחרות דומות בהיקפ

וקביעת תעריף הדומה לרשויות אחרות  ביחס לאחרותבאופן משמעותי 

 עשוי להכפיל את ההכנסות מאגרות השילוט.

                                                           
 -מה 16.4.82 -בהתאם למסמך "עדכון חוקי עזר בעקבות  חוק עזר להצמדה" ב 52

29.4.2015. 
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 להלן פירוט הבדיקה:

 שלט רגילהשוואת  .א

מועצה ה מס"ד
 מקומית

המחיר 
המקורי 
הנקוב 
בחוק 
 העזר
)₪( 

תאריך 
בסיס 

 ההצמדה

מחיר 
לאחר 

מדה הצ
לתאריך 
01/01/

15 
)₪( 

 הערות

1 

 97 02/08/06 80 באר יעקב

 10לכל מ"ר עד 
מ"ר, מעבר לכך 

 למ"ר₪  145.95
2 

קדימה 
 197.39 21/02/10 181 צורן

 10לכל מ"ר עד 
 מ"ר, מעבר לכך

 מ"ר 75ועד 
, למ"ר₪  147.22

מעבר לכך ועד 
 100.33מ"ר  92
 למ"ר.₪ 

3 

 232.66 11/05/95 125 שוהם

רך מטר לכל או
מצלעו הארוכה 

 ביותר
4 

 247.94 05/09/92 100 אבן יהודה

לכל אורך מטר 
מצלעו הארוכה 

 ביותר
 

 מהטבלה לעיל ניתן לראות, כי:

מנגנון קביעת תעריף אגרת השילוט לשלט רגיל המוצב מעל בית עסק 

במועצה המקומית קדימה צורן נקבע באופן זהה לזה שבבאר יעקב, בעוד 

מהתעריף שנקבע לשלט  100% -כום הגבוה בלמעלה מהתעריף נקבע בס

 מ"ר.  10עד לגודל של 

מנגנון קביעת תעריף אגרת השילוט לשלט המוצב מעל בית עסק 

ת שוהם ואבן יהודה נקבע באופן שונה מזה שבבאר והמקומי ותבמועצ

יעקב, כך שהחיוב הינו בגין אורך השלט בלבד ולא השטח המרובע הכולל 

השוואה לחיוב אגרות שילוט במועצה המקומית באר של השלט. לצורך 

יעקב ערכנו תחשיב של חיוב השלטים בבאר יעקב בהתאם למנגנון החיוב 
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מבין שתי המועצה  הנמוךשנקבע במועצה המקומית שוהם )התעריף 

 המקומיות(. 

 

 שלט אלקטרוני .ב

 להלן טבלת השוואה לתעריפי חיובי אגרול שילוט לשלט אלקטרוני:

 מועצה מס"ד
 מקומית

המחיר 
המקורי 
הנקוב 
בחוק 
 העזר
)₪( 

תאריך 
בסיס 

 ההצמדה

מחיר 
לאחר 

הצמדה 
לתאריך 
01/01/15 

)₪( 

 הערות

1 

 218.25 02/08/06 180 באר יעקב

 10לכל מ"ר עד 
מ"ר, מעבר 

₪  242.50לכך 
 למ"ר

2 

 394.78 21/02/10 362 קדימה צורן

 10לכל מ"ר עד 
מ"ר, מעבר 

₪  294.44לכך 
 למ"ר

3 

 349.92 11/05/95 188 הםשו

לכל אורך מטר 
מצלעו 

 הארוכה ביותר
4 

 371.91 05/09/92 150 אבן יהודה

לכל אורך מטר 
מצלעו 

 הארוכה ביותר
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 שלט דגל .ג

 :53להלן טבלת השוואה לתעריפי חיובי אגרות שילוט לשלט דגל

מועצה  מס"ד
 מקומית

המחיר 
המקורי 
הנקוב 
בחוק 
 העזר
)₪( 

תאריך 
בסיס 

 ההצמדה

מחיר 
לאחר 

הצמדה 
לתאריך 
01/01/15 

)₪( 

 הערות

1 

באר 
 218.25 02/08/06 180 יעקב

לכל מ"ר עד 
מ"ר,  10

מעבר לכך 
242.50  ₪

 למ"ר
2 

קדימה 
 אין תעריף נפרד לשלטי דגל צורן

3 

 465.32 11/05/95 250 שוהם

לכל אורך 
מטר מצלעו 

הארוכה 
 ביותר

4 

אבן 
 495.88 05/09/92 200 יהודה

 לכל אורך
מטר מצלעו 

הארוכה 
 ביותר

 

סקירת חוקי העזר במועצות המקומיות הנוספות שנבדקו העלתה, כי 

במועצות המקומיות שוהם ואבן יהודה נקבע תעריף לשלט דגל הגבוה 

 מהתעריף שנקבע לשלט רגיל. 50% -בכ

  

                                                           
 שלט המוצג מעבר לדופן הבניין. 53
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 הדבקות על לוחות הפרסום  .6

 

 כללי .6.1

לציבור,  ברחבי המועצה מוצבים לוחות ייעודיים להדבקת מודעות

באמצעותם מועברים מסרים שונים והודעות שונות לציבור, הן על ידי 

הביקורת בחנה  המועצה והן על ידי גורמים פרטיים וציבוריים שונים.

 את אופן הטיפול בלוחות המודעות על ידי המועצה. 

לוחות הפרסום מוצבים ברחבי היישוב, במרחב הציבורי, ומהוות חלק 

י המועצה. בשל כך, ישנה חשיבות לחזות לוחות מהנוף האורבני ברחב

 הפרסום ונראות המודעות שנתלו על גביהם. 

המועצה הציבה לוחות פרסום בשני גדלים שונים, לוחות קטנים בעלי 

שטח פרסום אחד )מוצבים לרוב בכניסה לבתי הכנסת( ולוחות גדולים 

המחולקים לשני שטחי פרסום, כאשר החלק הימני מיועד לפרסום 

 מודעות אבל והחלק השמאלי מיועד לפרסום כללי. 

 

 ניהול לוחות המודעות .6.2

 .54לוחות מודעות 25בהתאם לחוק העזר, ברחבי היישוב 

 היישובלא קיימת רשימה של לוחות הפרסום המוצבים ברחבי  במועצה

הלוחות בפרט והשימוש ולא מתנהל כל מעקב אחר הפרסום על גבי 

 25לוחות מודעות )למול  22מופו בלוחות ככלל. במסגרת הביקורת 

 שצוינו בחוק העזר(.

היישוב יחד עם עובד מחלקת שפ"ע בסיור שערכה הביקורת ברחבי 

לוחות פרסום.  22אותרו  שבעבר הרחוק היה אחראי על לוחות המודעות,

כי למיטב ידיעתו אלו כל לוחות הפרסום המוצבים  העובד מסר לביקורת

פרוסים במקומות שונים ברחבי היישוב . לוחות הפרסום ברחבי המועצה

                                                           
 .1חלק א', סעיף  –תוספת ראשונה לחוק העזר  54
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המקומית, בעיקר בקרבת בתי כנסת, מתנ"סים ומבני ציבור. עיון 

בלוחות הפרסום העלה, כי על גבי הלוחות תלויים שלטים ומודעות 

מסוגים שונים, ביניהם מודעות בדבר אירועי דת, מודעות אבל, פרסומי 

נמצאו מודעות עסקים ופרסומים פרטיים שונים. במהלך הסיור לא 

 מטעם המועצה המקומית, פרט למקרה בודד.

 להלן דוגמאות לפרסום עסקים על גבי לוחות המודעות:

 

 

 נראות לוחות המודעות .6.3

במהלך הסיור שערכה הביקורת נצפו לוחות הפרסום כאשר מודעות 

הפרסום תלויות באופן שאינו מסודר, חזות הלוחות נראית מוזנחת וללא 

לויות אחת על גבי השנייה, מודעות קרועות שאינן כל סדר, מודעות ת

עוד נמצא כי בשטח הפרסום המיועד למודעות אבל )בצד  מוסרות ועוד.

הימני של לוחות הפרסום הגדולים( מודבקות מודעות שונות שאינן 

. בפועל לא מבוצעת בקרה אחר הדבקת המודעות על גבי מודעות אבל

ביק מודעה ניגש ללוחות כל גורם המעוניין להד ;לוחות הפרסום

הפרסום ומדביק את המודעה ככל שהוא רואה לנכון ללא כל התייחסות 

 להלן דוגמאות לנראות לוחות המודעות: לסדר על גבי הלוח.
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 הדבקת מודעות במקומות שאינם מיועדים לכך .6.4

מהסיור שערכה הביקורת עולה כי גורמים שונים מדביקים מודעות 

ים לכך. הביקורת התרשמה כי גורמי הפיקוח במקומות שאינם מיועד

והאכיפה במועצה לא פועלים בכדי למנוע את התופעה ולהסיר את 

 להלן מספר דוגמאות: המודעות ממקומות אלה.

מודעה על גבי עץ ברחוב קרן 

 היסוד

מודעה על גבי עץ ברחוב קרן 

 היסוד

  

מודעה על לוחות המוצב על גבי 

שער כניסה למתחם פרטי 

 חוב איילהבר

בפינת  מודעה על גבי ארון חשמל

 הרחובות שלמה בן  יוסף והירדן
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 לוח מודעות מאולתר סמוך למבנה טיפת חלב במועצה

 

הביקורת התרשמה, כי המועצה המקומית אינה מבצעת פעולות פיקוח 

ואכיפה בכדי למנוע הדבקת מודעות בניגוד להנחיות חוק העזר העירוני 

ת שלטים בכל מקום ואתר במרחב הציבורי, כולל ומאפשרת תליי

 מקומות בהם תליית שלטים פוגעת בחזות פני המועצה.
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 אי גבית אגרה בגין הדבקת מודעות .6.5

 לחוק העזר העירוני נקבע, בין היתר, כי: 19בסעיף 

)א( פרסום על גבי לוח פרסום עירוני יכול שיהא כרוך בתשלום  .19"
תשלום אגרה; ורשאי ראש המועצה, אגרה ויכול שלא יהא כרוך ב

לאחר התייעצות עם הוועדה המקצועית לשילוט, להחליט על התקנת 
לוחות פרסום עירוניים ועל הקצאת אזור מסוים שבו שהפרסום יהא 

 ."כרוך בתשלום אגרה
 

להלן תעריפי אגרת שלטים המודבקים על גבי לוחות הפרסום שבגינם 

 המועצה רשאית לגבות:

לוחות כאמור או חלקם, תשולם  25מודבק על סדרה של בעד שילוט ה"

 :"אגרת הדבקה לשבוע כדלקמן

שיעורי האגרה  גודל השילוט
 בשקלים חדשים

 (6/2016)תעריפי 

 180 (מ"ס 62×93) גדול שילוט

 130 (מ"ס 62×46) בינוני שילוט

 100 (מ"ס 31×46) קטן שילוט

 80 (מ"ס 31×23) זעיר שילוט

 

ה אגרה בגין הדבקת מודעות על לוחות המודעות המועצה אינה גוב

ומאפשרת לכל מי שרוצה להדביק מודעות באופן חופשי ללא עלות. 

מכך נגרמת למועצה הפסד כספי. להערכת הביקורת כתוצאה  כתוצאה

 בשנה.₪ מכך למועצה הפסד של עשרות אלפי 
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המחשה, להלן ההכנסות הפוטנציאליות מאגרת שילוט על גבי  לצורך

חות המודעות שאינן מנוצלות, להערכת הביקורת, בהנחה שיהיה שלט לו

 אחד בלבד מכל גודל בכל שבוע:

כמות  גודל השלט
 השלטים

מספר 
שבועות 

 בשנה

תעריף 
 לשבוע

)מחירי 
2015) 

 חיוב שנתי

  11,349.00 218.25 52 1 גדול 

  8,196.76 157.63 52 1 בינוני

  6,305.00 121.25 52 1 קטן

  5,044.00 97 52 1 זעיר

 

עובדי המועצה צריכים להדביק את המודעות  ,יצוין כי בתמורה לאגרה

על לוחות המודעות, לנהל אותם ולהסיר אותם. להערכת הביקורת 

 ההכנסות מאגרת שילוט יכסו את עלויות ההדבקה ואף מעבר לכך.

לדעת הביקורת, על המועצה המקומית לחייב בתשלום בעלי עסקים 

עסקים או פרסומים פרטיים  המפרסמותם לתלות מודעות המעונייני

 .מוסדות/שונים לצורך קידום מכירות ושיווק עסקים
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 סיכום והמלצות .7

חוק העזר של המועצה בנושא השילוט מיושם באופן חלקי ביותר 

ובתחום הגביה בלבד, וגם בתחום זה הוא מיושם באופן חלקי. בעלי 

חוק העזר כדי לקבל רישיון ולא  השלטים אינם נדרשים לעמוד בדרישות

כמו כן, מחלקת רישוי  קיים כלל תהליך של ניפוק רישיונות שילוט.

ומהנדסת המועצה לא עסקו כלל בנושא  עסקים ושילוט, הפיקוח העירוני

השילוט. התוצאה היא פגיעה באיכות הסביבה וחשיפה לסכנות 

לוט כנדרש בטיחותיות חמורות. במועצה לא מונתה וועדה מקצועית לשי

 בחוק העזר )יצוין כי בעקבות הדוח הוקמה וועדת שילוט(.

 –נמצאו ליקויים בתחום הסקר השנתי ובבקרה של המועצה על הסקר 

נמצאו ליקויים בתהליך ההתקשרות עם הספק )העדר מפרט, העדר דיון 

 -בוועדת רכש, העדר הסכם עם הספק(; נמצא כי הסקר לא סיווג נכון כ

לא סקר שלטים ב"נצר סירני" ו"אסף  רוניים,שלטים אלקט 330

הרופא"; גורמים במועצה שיש להם חלק בנושא השילוט לא עיינו ולא 

 נעזרו בסקר.

אגרות השילוט נשלחות במהלך השנה בעקבות סקר השילוט בלבד ולא 

הכנסות של בעלי  מפסידה המועצהלקראת תחילת השנה וכתוצאה מכך 

או הוסיפו שלטים אחרי הסקר,  שלטים שהסירו שלטים לפני הסקר

בה המועצה לא הזמינה  2012באותה שנה; המקרה הקיצוני היא בשנת 

הכנסות מאגרות שילוט. ₪ סקר שילוט ולכן וויתרה על מאות אלפי 

נמצאו חולשות בבקרות בתהליך הזיכויים בגין ערעור בעלי שלטים. 

צה אינה שהמוע₪ אלף  33בנוסף, נמצא כי קיים בעל שלט עם חוב של 

 פועלת בצורה נחרצת כנגדו כדי לגבות את החוב. 

הביקורת ביצעה השוואה של תעריפי אגרות השילוט במועצה ביחס 

למועצות מקומיות אחרות דומות ומצא שהתעריפים במועצה נמוכים 

באופן משמעותי ביחס לרשויות האחרות וקיים פוטנציאל להכפיל את 

 ההכנסות מאגרות השילוט.
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 22רה שלא לגבות אגרות בגין הדבקת מודעות על גבי לפחות המועצה בח

רחבי היישוב ולכן גם אינה מטפלת בהדבקות. כמו כן,  לוחות המודעות

של לוחות  היא אינה אוכפת את הנושא. המשמעות היא חוסר אסתטיקה 

המודעות והדבקת מודעות במקומות נוספים במועצה שאינם מיועדים 

 לכך )עצים, קירות וכד'(.

תיקון ליקויים תוך כדי הביקורת הביאה לגידול מיידי בהכנסות משילוט 

כמו כן, עדכון ; מההכנסות בתחום( 20%-)שהם כ₪ אלף  100 -ב

התעריפים עשוי להביא לגידול עתידי של הכנסות המועצה במאות אלפי 

 לשנה.₪ 

מודה למנהלת מחלקת הגביה על שיתוף הפעולה והתייחסות  הביקורת

 שלה לאורך הביקורת.העניינית 
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 המועצה התייחסות מהנדסת –נספח 
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 הפיקוח העירוני 

 2015/5דוח ביקורת 

 

 המועצה רמבק
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כללי –א'  פרק  

 

 מבוא .1

יעקב )להלן: "המועצה"( בדומה -אחד מתפקידי המועצה המקומית באר

לרשויות מקומיות אחרות הוא לדאוג לשמירה על הסדר והניקיון 

לפקודת המועצות  24-ו 22ביישוב. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

לצו המועצות המקומיות )א(,  146הפקודה(, סעיף  -המקומיות )להלן 

לחוק  19צו המועצות המקומיות )א(( סעיף  -)להלן  1950-התשי"א

 6חוק שמירת הניקיון(, סעיף  -)להלן  1984-שמירת הניקיון, התשמ"ד

חוק למניעת מפגעים(,  -)להלן  1961-לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א

חוק רישוי  -)להלן  1968-ג לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח11וסעיף 

תקינה המועצה המקומית ההסביבה,  עסקים(, ובאישור השר לאיכות

 מספר חוקי עזר הקשורים לסדר והניקיון.המועצה(  -באר יעקב )להלן 

 להלן חוקי העזר של המועצה שמתייחסים לנושא הסדר והניקיון:

חוק עזר לבאר יעקב )מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון(,  .א

 . )להלן: "חוק העזר הכללי"(2006 –התשס"ו 

 1984 –יעקב )פינוי חפצים מיושנים(, התשמ"ד  חוק עזר לבאר .ב

 1971 –חוק עזר לבאר יעקב )שימור רחובות(, תשל"א  .ג

 2006 –חוק עזר לבאר יעקב )שילוט(, התשס"ו  .ד

לפקודת המועצות המקומיות,  22בתוקף סמכותה לפי סעיף  כמו כן,

)להלן:  1961 –לפקודת התעבורה ]נוסח חדש[, התשכ"א  77וסעיף 

יעקב )העמדת  בורה"(, התקינה המועצה "חוק עזר לבאר"פקודת התע

 )להלן: "חוק עזר חניה"( .2006 –(, התשס"ז וחנייתורכב 

הביקורת הנכחית התמקדה בחוק שמירת הניקיון, בחוק העזר הכללי 

 ובחוק עזר חניה. חוק העזר הכללי כולל את הפרקים הבאים:

 מניעת מפגעים וביעורם .א

 שימור רחובות .ב

 ון במקומות ציבורייםשמירת הניקי .ג
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 שמירת הסדר והניקיון בגנים .ד

 ניקוי מדרכות .ה

 שמירת חזיתות בתים .ו

 ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבניינים .ז

 סימון רחובות ולוחיות מספר בנינים .ח

 רכוש ציבורי .ט

 עקירת עצים .י

 הדברת התהלוכן וזבוב הים התיכון .יא

 חפצים מיושנים .יב

 צעצועים מסוכנים .יג

 רוכלים .יד

 רתםפתיחת בתי עסק וסגי .טו

מחלקת הפיקוח העירוני במועצה )להלן: "המחלקה"( אחראית לאכוף 

את חוקי העזר במטרה לשמור על איכות הסביבה ועל בטיחות התושבים 

ברחבי היישוב. הפיקוח העירוני אמור לאתר את המפגעים באמצעות 

סיורים ברחבי היישוב ולפעול בעקבות פניות שמגיעות למועצה, בעיקר 

 למוקד העירוני.

אכיפה אפקטיבית של חוקי העזר, באמצעות הפיקוח העירוני,  תורמת 

לשיפור איכות החיים, בטיחות ורווחת תושבי היישוב. כמו כן, היא 

מהווה כלי הרתעה בפני עבירות על חוקי העזר ומשמשת כמקור הכנסה 

למועצה כתוצאה מהטלת קנסות וגבייה מסודרת. העדר פיקוח אפקטיבי 

 עה באיכות החיים של התושבים.עלול לגרום לפגי

- 2012בין השנים  הפיקוח העירוני להלן התפתחות ההכנסות מדוחות
 ₪(:)אלפי  2014

 843 – 2012 .א

 900 – 2013 .ב

 1,429 – 2014 .ג

 )לא סופי( 1,623 – 2015 .ד
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 מטרת הביקורת .2

תהליכי אכיפת חוק העזר הכללי, חוק עזר חניה וחוק השמירה על בחינת 

 ת הפיקוח העירוני.הניקיון באמצעות מחלק

 

 היקף הביקורת .3

תהליכי הפיקוח העירוני בתחומי חוק העזר  ובמסגרת הביקורת נבדק

הכללי, חוק עזר "חניה" וטיפול בגרוטאות רכב ורכבים נטושים על פי 

 חוק שמירת הניקיון. להלן הנושאים שנבדקו:

 מדיניות, נהלים וחוקי עזר בתחום הפיקוח העירוני .א

 ומעקב אחר פעילות הפקחים מחלקהתכנית העבודה של ה .ב

 כוח אדם ואמצעים שעומדים לרשות המחלקה .ג

 מעקב אחר פעילות עובדי המחלקהאופן ה .ד

 דוחות פיקוח עירוני .ה

 העירוני הטיפול בפניות מהמוקד .ו

 פינוי גרוטאות כלי רכב וכלי רכב נטושים .ז

 

 .2015דצמבר  –הביקורת נערכה לסירוגין בין החודשים ינואר 

 

 שיטת הביקורת –מתודולוגיה  .4

ממלא מקום מנהל הביקורת נפגשה עם בעלי התפקידים הבאים: 

מחלקת הפיקוח העירוני, עובדי המחלקת הפיקוח העירוני, היועץ 

מחלקת הגביה,  המשפטי )היוצא(, נציגת התובע העירוני )היוצא(, מנהלת

 נציג חברת "מילגם".

עירוני ומערכת קבצים מתוך מערכת הפיקוח ה ניתחהכמו כן,  הביקורת 

 המוקד העירוני ובחנה את פנקסי דוחות הפיקוח העירוני.
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הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך ננקטו 

 אותם נהלי ביקורת שנחשבו לדרושים בהתאם לנסיבות.

הממצאים שלהלן ניתנים לפי מיטב הידיעות והביאורים שנתקבלו וכפי 

 שעולה מתוך מסמכי המועצה.
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 תמצית ממצאים  -פרק ב' 

 חוקי עזר, מדיניות ונהלים

לא בוטלו חלק מחוקי  2006בעת פרסום חוק עזר הכללי חדש בשנת  .1

 העזר הישנים וכתוצאה מכך קיימת כפילות. 

חוק העזר הקיים הינו ארוך ומסורבל וכתוצאה מכך מקשה על  .2

 הפקחים בעת מתן הדוחות.

כתוצאה מהביקורת הם  ;הפקחים לא הכירו את חוק העזר הכללי .3

 עברו הדרכה בנושא.

המועצה וכתוצאה  האינטרנט של חוקי העזר אינם מפורסמים באתר .4

מכך התושבים אינם חשופים להם. הביקורת מעירה כי פרסום חוקי 

 מתהליך הפיקוח. בלתי נפרד העזר לציבור הרחב מהווה חלק

 םיהמסדיר קיימים נהליםבמועצה לא קיימת מדיניות כתובה ולא  .5

נהלים כתובים וללא מדיניות כתובה   פעילות הפיקוח העירוני.את 

חסרה הגדרה ברורה של תהליכים ואחריות וסמכות חסר קו מנחה ו

במועצה קיימת מדיניות מסוימת בעל פה שאינה ברורה  בנושא.

 .ושאינה עקבית

המועצה אינה מפרסמת את מועדי פינוי הגזם והפסולת באתר  .6

בדי המוקד העירוני אינם מכירים את מועדי האינטרנט שלה; גם עו

פינוי הפסולת והגזם. ללא פרסום המועדים לא ניתן לתת דוחות על 

 הוצאת גזם ופסולת שלא במועדים שהוגדרו.

במועצה לא למרות שזה עשוי לשפר את איכות החיים של התושבים,  .7

 הוגדרו אזורים המיועדים לפינוי גזם ופסולת.

ב במועצה, למרות מעת שיטור משולבחינה של הטנערכה טרם  .8

 היתרונות בכך.

 כוח עדם ואמצעים

נערכה להתפתחות היישוב מבחינת כוח אדם בתחום המועצה טרם  .9

מבצע את מנהל מחלקת פיקוח עירוני הפיקוח העירוני. ממלא מקום 

מספר הפקחים בפועל הצטמצם ; תפקידו בנוסף לתפקידיו הנוספים

רים לתת מענה גם לפיקוח על בלבד, אשר אמופקחים  3 -ל 9-מ

 תחומי פיקוח נוספים.לפיקוח הכללי וגם להחניה, גם 
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למרות הצורך בפיקוח עירוני בכל שעות היממה, בפועל שעות  .10

  – 7:00בין השעות  –הפעילות מוגבלות לשמונה שעות ביום בלבד 

ובסופי שבוע כמעט  15:00ובימי א' עד ה' בלבד. מעבר לשעה  15:00

 .מענה מבחינת פיקוח עירוני שאין למועצה

בתיקי עובדי הפיקוח העירוני לא נמצא תיעוד להכשרת שני עובדים  .11

פקחים אלה ככל הנראה לעולם לא  –2006ששימשו כפקחים משנת 

 .הוסמכו

לרשות המחלקה הועמד כלי רכב אחד בלבד לשלושת הפקחים.  .12

בעבר למחלקה היה גם אופנוע, אך הוא הועבר למחלקת שפ"ע. 

אה מכך בכל רגע נתון )במסגרת שעות הפעילות של הפקחים( כתוצ

השאר מקבלים וישנו רק פקח אחד שמבצע פיקוח אפקטיבי 

 משימות יזומות ורגליות.

הפקחים מצוידים במסופונים מדגם פשוט עם מצלמה בסיסית;  .13

מסופונים אלה אינם נוחים להפעלה ולוקח זמן רב לרשום איתם 

כללי; המצלמות שבמסופונים אינן דוחות, בדגש לדוחות פיקוח 

יעילות בצילום בחניה התת קרקעית בבית חולים אסף הרופא ולכן 

 קיים קושי להסתמך על צילומים אלה כהוכחה בבית משפט.

בעקבות הביקורת הוחלט להצטייד במסופונים מדגם מתקדם יותר 

קלים יותר לתפעול; נכון למועד הפצת הדוח ש)מסוג סמארטפון( ו

 ים טרם הוחלפו.המסופונ

אין גישה  שמטפלים בנושא הדוחות לאף אחד מעובדי המועצה .14

 לגם", לרבות עובדי המחלקה. ישל "מ הפיקוח העירונילמערכת 

 תכנית עבודה ותיעוד

המחלקה פועלת במשך שנים ללא תכנית עבודה שנתית, חודשית  .15

ויומית, אלא שיטת העבודה היא להקצות את העובדים לתחומים 

יקוח על חניה, פיקוח בשוק וכד'(. הביקורת מעירה כי ללא שונים )פ

תכניות עבודה, המחלקה אינה יכולה להגיע לביצועיים מיטביים. 

נושא זה בא לידי ביטוי בין היתר באי אכיפה כמעט מוחלטת של חוק 

 .(פרט לתחום החניה) הכללי לאורך זמןהעזר 
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לא ניתן לבחון פעילות הפקחים ולכן  אודותבמחלקה לא נערך תיעוד  .16

 את האפקטיביות של הפעילות שלהם.

 2014-2011רוב הפקחים לא רשמו בכלל דוחות פיקוח. בין השנים  .17

פקחים שלא הצדיקו את עצמה מבחינת  חמישההמועצה העסיקה 

מתן הדוחות. ממלא מקום מנהל מחלקת הפיקוח עירוני אינו יכול 

 העירוני. להסביר מה העובדים עשו ומה הייתה תרומתם לפיקוח

נכון ל  –הפניות שמגיעות למוקד אינן נסגרות לאורך זמן  .18

פניות  190, 2015פניות שנרשמו במוקד בשנת  357, מתוך 16.11.2015

מנהל המחלקה מסר כמו כן, מהפניות(.  53%עדיין פתוחות )

 במוקדפניות רבות מגיעות אליו ישירות ואינן נרשמות  לביקורת כי

 העירוני.

 עירונידוחות פיקוח 

רשויות ש  עדכנו )הקודמת( נציג "מלגם" והתובעת העירונית  .19

באכיפת חוק מקומיות רבות עובדות לפי שיטת "ברירת משפט" גם 

 –האכיפה רמת תהליך זה אמור לשפר את ככלל . העזר הכללי

 ניתן, תוך פרק זמן מוגדר במידה שהתושב אינו משלם את הקנס

 ב המקרים להימנע מתהליךרובוניתן פה ילהתחיל בתהליך של אכ

 .ודורש משאבים מרובים רבשבד"כ לוקח זמן  ימשפט

בתחום הסדר ) כלליים בשנים האחרונות ניתנו מעט מאוד דוחות .20

 -לגם" הפיק דוח בנושא בעבור המבקר בו רשומים כי. "מ(והניקיון

דוחות בלבד שניתנו בשנים האחרונות. מחלקת הפיקוח העירוני  50

חום החניה וכמעט שאינה מטפלת בפיקוח על מתמקדת בפיקוח בת

 חוקי העזר האחרים.

 -תקינים היו דוחות הפיקוח הכללי ותהליכי האכיפה הקיימים לא  .21

מקריאת הדוח לא ניתן  ;נמצא כי בדוח קיים מלל מיותר ולא ברור

היה להבין מה נדרש ממקבל הדוח; בדוח הפיקוח לא נרשם מועד 

לטיפול משפטי; מאחר  המשפט; העתקי הדוחות לא הועברו

שדוחות הפיקוח הכללי שניתנו טרם עריכת הביקורת לא היו 

 תקינים, התובעת העירונית נאלצה לבטל את כולן מבחינת טכנית.
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במועצה נעשה שימוש בהתראות במקרים חריגים ביותר, לא נוסחו  .22

 המחלקהמכתבי/דוחות התראה. כתוצאה מכך, כשמדי פעם 

ושה את זה בעל פה, או שהיא מכינה מחליטה לתת התראה, היא ע

 מכתב מזדמן.

במחצית השנייה של  ירידה משמעותית בהיקף דוחות החניה חלה .23

מירידה דרסטית במספר הדוחות שניתנו בבי"ח  שנבעה, 2015שנת 

מסך הדוחות של  88%אסף הרופא. בחצי הראשון של השנה ניתנו 

 .2015שנת 

תחום דוחות החניה העלה הביקורת כי סך החובות ב 2015במרס  .24

לגם" מסר לביקורת כי ינציג חברת "מ ₪.מיליון  1.0 -מסתכמים לכ

מאחר שבמועצה טרם מונה גובה מס, לא ניתן היה לגבות את 

לגם", לאחר מינוי גובה מס ע"י הממונה ינציג "מ להערכתהחובות. 

 -מהחוב )דהיינו כ 70% -על הגביה )הגזבר( המועצה תוכל לגבות כ

מונה גובה מס ויתרת החוב  2015יצוין כי נכון לסוף  .₪(אלף  700

 ₪.אלף  845-עמדה על כ

 פינוי גרוטאות רכב וכלי רכב נטושים

מועצה לא אוכפת כלל את החוק בתחום רכב נטוש וגרוטאות רכב  .25

וכתוצאה מכך ברחבי היישוב רכבים נטושים וגרוטאות רכב רבים 

ביבה של התושבים. שלאורך זמן אינם מפונים ופוגעים באיכות הס

במוקד העירוני ישנן פניות רבות בנושא אשר אינן מטופלות לאורך 

 זמן. 

התקבלו במוקד העירוני  2015עד אמצע דצמבר  2015מתחילת שנת  .26

  בלבד. 2פניות על רכבים נטושים, מתוכם נסגרו  20
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 המלצות–פרק ג' 

 חוקי עזר, מדיניות ונהלים

וקי העזר, כולל ביטול חוקי היועצת המשפטית תבחן ותעדכן את ח .1

 עזר מיותרים, לאור הערות הדוח וסיכומי המנכ"ל בנושא.

 המועצה. האינטרנט של יש לפרסם את החוקי העזר באתר .2

מדיניות כתובה ולערוך נהלים כתובים מפורטים בנושא להגדיר  .3

 הפיקוח העירוני.

לפרסם את מועדי פינוי הגזם והפסולת באתר האינטרנט של  .4

 הזין את המועדים לתכנת המוקד העירוני.המועצה ול

 להגדיר ברחבי היישוב אזורים המיועדים לפינוי הגזם ופסולת. .5

 לבחון הטמעת שיטור משולב במועצה. .6

 כוח אדם ואמצעים

 למנות מנהל במחלקת פיקוח עירוני במשרה מלאה. .7

תועלת ולעדכן -לבחון מהו מספר הפקחים המיטבי משיקולי עלות .8

 את התקנים בהתאם.

להאריך את שעות הפעילות של הפיקוח העירוני כך שיינתן מענה  .9

 השבוע. ימותבכל שעות היממה ולכל 

להקפיד שכל הפקחים יהיו מוסמכים ושההסמכה תתועד בתיק  .10

 העובד.

לבחון מהם האמצעים הנדרשים כדי לבצע פיקוח עירוני אפקטיבי,  .11

 בדגש לכלי תחבורה, ולהעמיד את האמצעים לרשות הפקחים.

חליף את המסופונים המיושנים הקיימים בחדישים ואפקטיביים לה .12

 יותר.

 לגם".יעל המחלקה לדאוג לגישה למערכת הפיקוח העירוני של "מ .13

 תכנית עבודה ותיעוד

לדרוש מהמחלקה להגיש תכנית עבודה שנתית הכוללת יעדים  .14

 ומדדים, ודוחות ביצוע תקופתיים.

; בה לעובדי המחלקהמנהל המחלקה יכין תכנית עבודה שבועית כתו .15

 .רצוי שהמעקב והבקרה ינוהלו באמצעות תכנה מתאימה
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לנהל תיעוד אודות פעילות הפקחים ברמה יומית, רצוי באמצעות  .16

 מערכת מידע.

להגדיר מדדים למדידת התפוקות של העובדים ולבחון את אופן  .17

 הטיפול בעובדים שאינם מביאים את התפוקות הנדרשות.

ניות בתכנת המוקד העירוני ולטפל ולסגור להקפיד לתעד את כלל הפ .18

 פניות במוקד העירוני.

 דוחות פיקוח עירוני

ליישם את סיכום המנכ"ל לעבור מדוחות ברירת קנס לדוחות ברירת  .19

 משפט.

להתחיל לתת דוחות פיקוח עירוני לעוברים על חוקי העזר,  .20

 באמצעות דוחות הפיקוח החדשים שהופקו בעקבות הביקורת.

מכתבי התראה כדי שמחלקת הפיקוח העירוני תוכל לנסח דוחות/ .21

 לתת התראות לתיקון נפגעים.

 לפקחים בחלוקה הדוחות מספר התפתחות אחר שוטף מעקב לבצע .22

 .ולאזורים

 להשלים את הטיפול בגביית חובות דוחות חניה. .23

 פינוי גרוטאות רכב וכלי רכב נטושים

רכב על המועצה לפעול כדי ליישם את החוק בנושא גרוטאות  .24

ורכבים נטושים, כולל מציאת פתרון לגרירת רכב למגרש מתאים, 

 אלה. כלי רכבוקבלת הכנסות בגין 
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 פירוט הממצאים  –פרק ד' 

 

 חוקי עזר, מדיניות ונהלים .1

 

 

 כללי .1.1

חוקי עזר מהווים בסיס לשמירה על הסדר ואיכות החיים של תושבי 

ית ותביא את היישוב. כמו כן, כדי שפיקוח העירוני תהיה אפקטיב

התועלת המקסימלית לרשות המקומית נדרשים מדיניות כתובה ונהלים 

 כתובים וברורים.

 

 חוקי העזר .1.2

חוק עזר  –אוחדו מספר חוקי עזר לחוק עזר אחד מורחב  2006בשנת 

 –התשס"ו  –לבאר יעקב )מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון( 

2006. 

במועצה ובדקה את בקיאות  הקיימים את חוקי העזר סקרההביקורת 

 הפקחים בחוקי העזר. להלן הממצאים:

, לא בוטלו חלק מחוקי 2006בעת פרסום חוק עזר הכללי חדש בשנת  .א

 העזר הישנים, וכתוצאה מכך קיימת כפילות:

 –חוק עזר לבאר יעקב )פינוי חפצים מיושנים(, התשמ"ד  (1

1984 . 

 . 1971 –חוק עזר לבאר יעקב )שימור רחובות(, תשל"א  (2

חוק העזר הקיים הינו ארוך ומסורבל וכתוצאה מכך מקשה על  .ב

הפקחים בעת מתן הדוחות )במקרים הבודדים בהם נותנים דוחות(. 

קיים צורך לבחון את חוק העזר תוך צמצומו ומתן דגש לסעיפים 

 המרכזיים.

בעת הביקורת  -נמצא כי הפקחים לא הכירו את חוק העזר הכללי  .ג

וכתוצאה מכך  הכלליירו את חוק העזר נמצא כי הפקחים לא הכ
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לרשום את הסעיפים הרלוונטיים בדוחות הפיקוח הכללי.  התקשו

כדי שהפיקוח יהיה אפקטיבי וכדי שהפקחים ירשמו את הדוחות 

 .לעומקבצורה נכונה, עליהם להכיר את חוק העזר 

 

בעקבות הביקורת,  2015יצוין כי במסגרת ישיבה שהתקיימה במאי 

כי חוקי העזר יתוקנו, כולל ביצוע שינוי משיטת  סיכם המנכ"ל

"ברירת קנס" ל"ברירת משפט", לאחר כניסתו לתפקיד של יועץ 

 משפטי חדש.

התקיימה הדרכה   20.7.2015כמו כן, בעקבות הביקורת, בתאריך 

אשר הועברה על ידי התובעת  לפקחים בנושא חוק העזר הכללי,

 .העירונית

תר המועצה וכתוצאה מכך חוקי העזר אינם מפורסמים בא .ד

התושבים אינם חשופים להם. הביקורת מעירה כי פרסום חוקי 

 העזר לציבור הרחב מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך הפיקוח.

 

 מדיניות ונהלים .1.3

כמאור, כדי שהמועצה תפעל באופן מיטבי לשמירה על הסדר והניקיון, 

תהליכי את  מדיניות ונהלים כתובים וברורים אשר מגדיריםעליה לקבוע 

על עבודה ואחריות וסמכות. על המדיניות והנהלים להסתמך, בין היתר,  

 החוקים הרלוונטיים )כפי שפורטו במבוא(.

את  יםהמסדיר קיימים נהליםבמועצה לא קיימת מדיניות כתובה ולא 

חסר קו נהלים כתובים וללא מדיניות כתובה   פעילות הפיקוח העירוני.

 ה של תהליכים ואחריות וסמכות בנושא.חסרה הגדרה ברורמנחה ו

במועצה קיימת מדיניות מסוימת, בעל פה, שאינה ברורה ושאינה 

שבע עקבית )לדוגמה קיימת מדיניות כי לא רושמים דוחות אחרי שעה 

לא רושמים דוחות ברחובות מסוימים, אך מדיניות זו משתנה בערב ו

 שום דוחות חניה(.מעת לעת ולפקחים לא תמיד ברור היכן ומתי ניתן לר
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 ואזורי פינוי  אי פרסום ימי פינוי פסולת וגזם .1.4

שהפסולת והגזם לא ישהה במקום לאורך זמן ויפגע באיכות כדי 

הגזם הפסולת ו קיימת חשיבות רבה לפרסום ימי פינוי  הסביבה,

 ולהגדרת מקומות המיועדים לפינוים. לתושבים

הגזם והפסולת באתר נמצא כי המועצה אינה מפרסמת את מועדי פינוי 

האינטרנט שלה. כמו כן, מבדיקת הביקורת עם המוקד העירוני, גם 

ללא פרסום עובדי המוקד אינם מכירים את מועדי פינוי הפסולת והגזם. 

ופסולת שלא במועדים  המועדים לא ניתן לתת דוחות על הוצאת גזם

 מהווה מטרד במהלך מספר רב של ימים.  זה אם, גם שהוגדרו

, למרות שזה עשוי לשפר את איכות החיים של התושבים, כמו כן

 המועצה לא הגדירה מקומות המיועדים לפינוי הגזם.

 

 שיטור משולב .1.5

 חוקי אכיפת) העירוני הפקח בין סמכויות שילובשיטור משולב מהווה 

 משולב שיטור ברכב( המדינה חוקי אכיפת) סיור ושוטר( העירוניים העזר

 ועל מראש מופו אשר במקומות, ברשות פההאכי תכנית פי על המופעל

 לאירועים דגש מתן תוךהמקומית  ברשות המתרחשים אירועים פי

 הפרות, רעש הקמות) התושב של הביטחון תחושת על ישירות המשפיעים

 .'וכו אלכוהול שתיית, סדר

 בחינה של הטמעת שיטור משולב במועצה. נערכהטרם 
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 כוח אדם ואמצעים .2

 

 

 כללי .2.1

ביא את התועלת המקסימלית יו יהיה אפקטיביהעירוני  כדי שפיקוח

נדרשים כוח אדם מתאים, מערכות מידע ואמצעים  ,לרשות המקומית

 נוספים שתומכים בפעילות.

 

 כוח אדם במחלקה .2.2

בנוסף על השמירה על חוק שמירת הניקון ועל חוקי העזר העירוניים, 

 המחלקה אחראית על מספר נושאים נוספים:

 במידת הצורך.הכוונת תנועה  .א

 שינוע דואר מבית הדואר למועצה ולהיפך. .ב

 בדיקת איכלוס בתים בהתאם לבקשת מחלקת הגביה. .ג

 

מחלקת הפיקוח העירוני במועצה מנוהלת על ידי מנהל מחלקת הביטחון 

ושירותי החירום בנוסף על תפקידו. יצוין כי בנוסף לתפקידיו, מנהל 

 המחלקה הוא גם יו"ר וועד העובדים. 

למצבת כוח האדם כפי שרשום במחלקת משאבי אנוש )נכון  בהתאם

(, בנוסף למנהל המחלקה, במחלקת רשומים עובדים 2015לינואר 

 נוספים כדלקמן:

 מזכירת מחלקה .א

 )מוכשרים ומוסמכים( פקחים תשעה .ב

, מצבת הפקחים הצטמצם לשלושה פקחים 2015יצוין כי נכון לדצמבר 

 בלבד. 
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של האוכלוסייה הגידול ישוב וההתפתחות המואצת של הי למרות

המועצה טרם , ההולך וגדל והצורך באכיפת חוקי העזר המתגוררת בה,

 נערכה כנדרש מבחינת הפיקוח העירוני:

המועצה טרם מינתה מנהל מחלקת פיקוח עירוני במשרה מלאה.  .א

מקומית שגדלה בצורה משמעותית רשות הביקורת מעירה כי 

בים אינה יכולה תוש 20,000 והאוכלוסייה בה עוברת את סף

להסתפק בממלא מקום מנהל מחלקה שיש לו אחריות על תחומים 

 מרכזיים נוספים.

פקחים  3 -ל 9-מספר הפקחים בפועל הצטמצם מ 2015בשנת  .ב

בלבד, אשר אמורים לתת מענה גם לפיקוח על החניה, גם על 

  הפיקוח הכללי וגם על תחומי פיקוח נוספים.

שעות בפועל ני בכל שעות היממה, למרות הצורך בפיקוח עירו .ג

  – 7:00בין השעות  –שעות ביום בלבד  לשמונההפעילות מוגבלות 

ובסופי שבוע כמעט  15:00מעבר לשעה  ובימי א' עד ה' בלבד. 15:00

)במקרים חריגים שאין למועצה מענה מבחינת פיקוח עירוני 

מפעילים את ממלא מקום מנהל המחלקה או את אחד משלושת 

ממלא מקום מנהל מחלקת  מעבר לשעות הפעילות(. הפקחים

הייתה  פקחיםהפיקוח העירוני מסר לביקורת כי בעבר כשהיו יותר 

מנהל  ממלא מקום. יצוין כי 02:00 – 17:00מ  –משמרת נוספת 

מסר לביקורת כי בפועל לעיתים קרובות מפעילים את  המחלקה

במסגרת מחלקת הפיקוח מעבר לשעות הפעילות, ולמרות שזה לא 

 שעות הפעילות המוגדרות הם נותנים מענה, בעיקר בתחום החניה.

 

 הכשרת הפקחים .2.3

 להלן הממצאים: הביקורת בדקה תיעוד הסמכת הפקחים.

בתיקי העובדים לא נמצא תיעוד להכשרת שני עובדים ששימשו  .א

. עובדים אלה ככל הנראה לא הוסמכו 2006כפקחים משנת 

 כפקחים.

שלושה בלבד משמשים  -ו 2012ים בשנפקחים שהוכשרו  7מתוך  .ב

 היום כפקחים בפועל.
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ש"ח  שכיום כבר אינם  3,900פקחים בסך  2הוכשרו  2012בשנת  (1

 משמשים כפקחים.

 2שנכון להיום ₪  12,500פקחים בסך  5הוכשרו  2014בשנת  (2

 .מהם אינם משמשים כפקחים

  

 אמצעים לפיקוח עירוני .2.4

לצייד את הפקחים  ךצריכדי שהפיקוח העירוני יהיה אפקטיבי 

באמצעים הנדרשים. אמצעים אלה כוללים כלי תחבורה ומסופונים. 

. שנמצאים ברשותםהפקחים רושמים את הדוחות באמצעות מסופונים 

 מפגע.לתיעוד המצלמה כגם  משמשהמסופון 

 להלן הממצאים:

כלי רכב  המחלקה הועמדלרשות  - העדר אמצעי תחבורה מתאימים .א

קחים. בעבר למחלקה היה גם אופנוע, אך פלשלושת האחד בלבד 

כתוצאה מכך בכל רגע נתון )במסגרת הוא הועבר למחלקת שפ"ע. 

שעות הפעילות של הפקחים( ישנו רק פקח אחד שמבצע פיקוח 

 אפקטיבי והשאר מקבלים משימות יזומות ורגליות.

הפקחים מצוידים –מיושנים מצוידים במסופוניםהפקחים  .ב

ם מצלמה בסיסית; מסופונים אלה אינם במסופונים מדגם פשוט ע

נוחים להפעלה ולוקח זמן רב לרשום איתם דוחות, בדגש לדוחות 

פיקוח כללי. מבדיקה עם הפקחים והתובעת העירונית נמצא כי 

המצלמות שבמסופונים הקיימים אינן יעילות בצילום בחניה התת 

קרקעית בבית חולים אסף הרופא ולכן קיים קושי להסתמך על 

 ומים אלה כהוכחה בבית משפט.ציל

בעקבות הביקורת הוחלט להצטייד במסופונים מדגם מתקדם יותר 

)מסוג סמארטפון( ושקלים יותר לתפעול; נכון למועד הפצת הדוח 

 המסופונים טרם הוחלפו.
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 העדר גישה לתכנת הפיקוח העירוני .2.5

דוחות הפיקוח העירוני מנוהלים במערכת המידע של "מילגם". מערכת 

ו מהווה כלי עבודה שוטף שבאמצעותו ניתן לעיין בפרטי הדוחות, כולל ז

 הצילומים הנלווים.

אין גישה למערכת הפיקוח העירוני של אף עובד במועצה לנמצא כי 

"מילגם", לרבות עובדי המחלקה. היחיד עם גישה למחשב הוא 

 המבקר אשר קיבל את ההרשאה במסגרת עריכת הביקורת.
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 ומוקד עירוני תכניות עבודה .3

 

 

 כללי .3.1

כדי להגיע להישגים משמעותיים בתחום הפיקוח העירוני, קיימת 

חשיבות לעריכת תכניות עבודה בתחום הפיקוח העירוני ולבצע מעקב 

 ובקרה אחר פעילות הפקחים.

 

 תכנית עבודה .3.2

לעריכת תכנית עבודה מסודרת תרומה ממשית לאפקטיביות של פעילות 

פיקוח העירוני תהיה תכנית עבודה שנתית, הפיקוח העירוני; חשוב של

חודשית, שבועית ויומית. על תכנית עבודה השנתית לכלול יעדים ומדדים 

למדידת הפעילות. עבודה על פי תכנית עבודה מסייעת לכיסוי יעיל 

 ואפקטיבי של היישוב מבחינת השמירה על הסדר והניקיון.

היומיות של הפקחים יצוין כי קיימת אפשרות לנהל את תכניות העבודה 

 באמצעות תכנת הפיקוח של חברת "מילגם".

המחלקה פעלה במשך שנים ללא תכנית עבודה שנתית, חודשית 

שיטת העבודה הייתה להקצות את העובדים לתחומים  , אלאויומית

פקחים ורכב  3שונים )פיקוח על חניה, פיקוח בשוק וכד'(. כיום )עם 

עובדים אחרים מסיירים יה וחנמתן דוחות ב פקח אחד מטפל אחד(

. הביקורת מעירה כי ללא תכניות עבודה, ביישוב בכוחות עצמם

נושא זה בא לידי  המחלקה אינה יכולה להגיע לביצועיים מיטביים.

ביטוי בין היתר באי אכיפה כמעט מוחלטת של חוק העזר הכללי לאורך 

 זמן )פרט לתחום החניה(.

 

 מעקב אחר פעילות הפקחים .3.3

וח העירוני יהיה אפקטיבי, חשוב שיהיה מעקב יומי מתועד כדי שהפיק

אחר פעילות הפקחים, הכולל אזורי הסיורים, מספר דוחות והתראות 
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שניתנו והטיפול באירועים חריגים. כמו כן, חשוב להזין נתונים אלה 

למערכת מידע ממוחשבת כדי לאפשר הפקת דיווחים תקופתיים ועריכת 

על בסיס הדיווחים ניתן לעקוב  השונים. השוואה בין ביצועי הפקחים

 אחר עמידה בתכניות עבודה, להפיק לקחים ולהשתפר.

נמצא כי במחלקה לא נערך תיעוד אודות פעילות הפקחים ולכן לא ניתן 

 לבחון את האפקטיביות של הפעילות שלהם.

כמו כן, נמצא כי רוב הפקחים לא רשמו בכלל דוחות פיקוח. מכאן, בין 

המועצה העסיקה חמישה פקחים שלא הצדיקו את  2014-2011השנים 

עצמה מבחינת מתן הדוחות. לאורך כל התקופה קיים עובד אחד בלבד 

עם  תפוקה משמעותית מבחינת מתן דוחות חניה. לממלא מקום מנהל 

מחלקת הפיקוח עירוני אינו יכול להסביר מה העובדים עשו ומה הייתה 

 תרומתם לפיקוח העירוני.

את האפקטיביות של עבודת הפקחים צריכים להגדיר מדדים  כדי לבדוק

מתאימים. אחד המדדים לבחינת פעילות הפקחים הוא מספר הדוחות 

שהפקחים רשמו. הביקורת בחנה את התפוקות של עובדי המחלקה בין 

הטבלה  מבחינת מספר הדוחות שכל עובד רשם. 2014-2011השנים 

 פקח:שלהלן מפרטת את מספר דוחות החניה פר 

מס
 "ד

תחילת 
 עבודה

 הערות 2014 2013 2012 2011

1 31.10.2006 0 0 0 60  
לא  1.1.2012 2

 רלוונטי
785 664 1,402  

3 16.6.2010 4,688 2,544 1,724 1,801  
4 1.3.2011 0 0 0 0  
לא  3.2014 5

 רלוונטי
לא 

 רלוונטי
לא 

 רלוונטי
 9עבדה  165

 חודשים
6 3.6.2006 0 0 0 0  
7 1.4.2007 0 0 0 0  
8 3.9.2006 0 0 0 337  
לא  1.11.2014 9

 רלוונטי
לא 

 רלוונטי
לא 

 רלוונטי
94  

  9 3 4 - ללא שם 10
  4,688 3,333 2,391 3,868  
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 ניהול פניות באמצעות המוקד העירוני .3.4

כעיקרון הפניות למחלקת הפיקוח העירוני אמורות להירשם במוקד 

מחלקת הפיקוח העירוני אשר אמור לטפל העירוני, ומשם לעבור לטיפול 

 במפגע ולסגור את הפניה למול המוקד.

נמצא כי הפניות  הביקורת בדקה את תמונת מצב הטיפול בפניות המוקד.

 357מתוך  ,16.11.2015נכון ל  –שמגיעות למוקד אינן נסגרות לאורך זמן 

 53%פתוחות )עדיין פניות  190, 2015שנרשמו במוקד בשנת  פניות

 הפניות(. להלן פילוח הפניות הפתוחות לפי נושא:מ

טרם  28מתוכם  – (60%) 103פניות פתוחות מתוך  62 –חניה אסורה  .א

 הועברו לטיפול

 22מתוכם  – (47%) 234פניות פתוחות מתוך  110 –פיקוח עירוני  .ב

 טרם הועברו לטיפול

טרם  2מתוכם  – (90%) 20פניות פתוחות מתוך  18 –רכבים נטושים  .ג

 ברו לטיפולהוע

להלן פילוח הפניות כל פי חודש  –חלק מהפניות הן פתוחות זמן רב 

 פתיחת הפניה:

 

 

 

 

 

 

 

 

פניות רבות  מנהל המחלקה מסר לביקורת כי ממלא מקוםכמו כן, 

 מגיעות אליו ישירות ואינן נרשמות בתכנת המוקד העירוני.

חודש פתיחת 
 הפניה

מספר 
פניות 

 פתוחות

שיעור 
הפניות 

 הפתוחות
 19.4% 7 2015ינואר 

 9.1% 5 2015פברואר 
 25.6% 10 2015מרס 

 61.9% 13 2015אפריל 
 51.6% 16 2015מאי 
 37.0% 10 2015יוני 
 71.1% 32 2015יולי 

 87.5% 21 2015אוגוסט 
 89.7% 26 2015ספטמבר 

 100.0% 14 2015בר אוקטו
 100.0% 30 2015נובמבר 
 100.0% 6 2015דצמבר 
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 ות פיקוח עירונידוח .4

 

 כללי .4.1

מתן דוחות/התראות למי שעובר על החוק מהווה אחד מהכלים 

. במועצה האפקטיביים ביותר לשמירה על הסדר והניקיון ביישוב

 :פיקוח עירוני סוגי דוחות שניקיימים 

מקבל הדוח נדרש לשלם  –דוחות "ברירת משפט"  –דוחות חניה   .א

 העירוני או להישפט. קנס, אך יכול לבחור לערער בפני התובע

מקבל הדוח מוזמן  –דוחות "ברירת קנס"  – כללידוח פיקוח  .ב

 .המפשטלהישפט בבית משפט, אך יכול לבחור בתשלום קנס במקום 

לגם" ינציג "מיצוין כי בישיבה בראשות המנכ"ל בעקבות הדוח, 

רשויות מקומיות רבות עובדות לפי שיטת ש  מסרו והתובעת העירונית

תהליך זה אמור ככלל . באכיפת חוק העזר הכללי" גם "ברירת משפט

תוך  במידה שהתושב אינו משלם את הקנס –האכיפה רמת לשפר את 

וניתן מרוב המקרים פה ילהתחיל בתהליך של אכ ניתן, פרק זמן מוגדר

. ודורש משאבים מרובים רבשבד"כ לוקח זמן  ימשפט להימנע מתהליך

לאחר  "ברירת משפט" לשיטתר המועצה תעבוש סיכםמנכ"ל יצוין כי ה

 .יועץ משפטי חדשלתפקיד של  וכניסת

 

 אי מתן דוחות בתחום הסדר והניקיון .4.2

בתחום כלליים )נמצא כי בשנים האחרונות ניתנו מעט מאוד דוחות 

. "מלגם" הפיק דוח בנושא בעבור המבקר בו רשומים (הסדר והניקיון

הפיקוח העירוני  שניתנו בשנים האחרונות. מחלקת בלבד דוחות 50 -כ

בפיקוח על  תמטפל הבפיקוח בתחום החניה וכמעט שאינ תמתמקד

 חוקי העזר האחרים.
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 אי תקינות דוחות הפיקוח הכללי .4.3

הביקורת מצאה כי דוחות הפיקוח הכללי ותהליכי האכיפה הקיימים 

)לצורך איתור הליקויים הביקורת אינם תקינים. להלן פירוט הליקויים 

 (:היוצאת ירוניתנעזרה בתובעת הע

מקריאת הדוח לא ניתן להבין מה נדרש ממקבל  –הדוח אינו ברור  .א

 הדוח; נמצא כי בדוח קיים מלל מיותר ולא ברור.

נמצא כי המחלקה לא  –בדוח הפיקוח לא נרשם מועד המשפט  .ב

דאגה להזין את מועדי המשפטים למערכת המידע וכתוצאה מכך 

 שניתנו. לא נרשמו תאריכי משפט במסגרת הדוחות 

העתקי הדוחות לא הועברו לטיפול משפטי, אלא נשארו במחלקה  .ג

ולכן התובעת העירונית לא הייתה מודעת לקיומם של הדוחות 

 ומקבלי הדוחות לא זומנו להישפט.

מאחר שדוחות הפיקוח הכללי שניתנו טרם עריכת הביקורת לא היו 

 נית.תקינים, התובעת העירונית נאלצה לבטל את כולן מבחינת טכ

 

התובעת והיועץ המשפטי "מלגם",  ,הביקורת מהערתכתוצאה 

חדש אשר מטמיע את תיקון  כלליפנקס דוחות פיקוח  הגדירו ,העירונית

המועצה טרם  2015לסוף נכון הקיים.  הפיקוח הליקויים שנמצאו בדוח

 החלה להשתמש בדוחות החדשים.

 

 אי שימוש בהתראות .4.4

ור מכתבי התראה טרם מתן ישנם מקרים בהם אפקטיבי יותר למס

דוחות פיקוח עירוני ומקרים אחרים בהם נדרשים לתת התראות טרם 

הפעלת סנקציה אחרת. במקרים מסוימים רצוי לתת התראות לתושבים 

כדי שיפנו את המפגע תוך פרק זמן מוגדר ורק במידה שהם אינם פועלים 

ת. לתת להם דוחו –בהתאם להתראה ובמידה שהם עבריינים חוזרים 

נדרש לתת מכתב התראה  –במקרים של רכב נטוש/גרוטאות רכב 

 בהתחלה )ראו פרק על פינוי רכב נטוש וגרוטאות(. 
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מכתב התראה אמור לכלול, בין היתר, תאריך המפגע, תיאור המפגע 

 ופרק הזמן להסרתו.

 

במועצה נעשה שימוש בהתראות במקרים חריגים ביותר, לא נוסחו 

מחלקת הפיקוח תוצאה מכך, כשמדי פעם כ מכתבי/דוחות התראה.

התראה, היא עושה את זה בעל פה, או שהיא מכינה  לתת מחליטה

 מזדמן.מכתב 

 

 ירידה בהיקף דוחות החניה במהלך השנה .4.5

שנת  של השנייה במחצית החניה דוחות בהיקף משמעותית ירידה חלה

 אסף ח"בבי שניתנו הדוחות במספר דרסטית מירידה שנבעה, 2015

  .השנה של הדוחות מסך 88% ניתנו השנה של הראשון בחצי. הרופא

 :2015להלן התפתחות הדוחות במהלך שנת 

 

 התפתחות לפי פקח .א

 עובד ד עובד ג עובד ב עובד א החודש
)*( 

אחוז  סה"כ
מסך 

 הדוחות

1 216 86 46 4 352 10% 

2 270 150 63   483 13% 

3 548 274 92   914 25% 

4 300 83 9   392 11% 

5 445 246 25   716 19% 

6 269 104 10   383 10% 

7 73 30 13   116 3% 

8 2 2 26   30 1% 

9 19 4 5   28 1% 

10 40 13     53 1% 

11 92 11     103 3% 

12 122 1     123 3% 

 100% 3,693 4 289 1,004 2,396 סה"כ
 .2015)*( סיים את תפקידו במחלקה בינואר 
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 מיקום העבירה התפתחות לפי .ב

מיקום 
 סה"כ 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 עבירה

ח י"ב
אסף 

 2,783       13 2  76 345 619 338 809 397 184 הרופא

קישון 
 218 26 23 30 1 1 4 8 24 14 25 18 44 אפרים

 137 22 23 8 1 1 11 13 28 9 6 8 7 שא נס

מתחם 
שלמה 
 115 18     2 8 7 3 4 1 12 16 44 סיקסט

אהוד 
 93 15 10 2 4 3 4 7 12 10 13 3 10 מנור

שד 
 50 6 6   1     1 7 3 8 5 13 האלונים

 47 3 4 2 1   4 2 9 2 5 4 11 הדקל

מתחם 
 37   7 1 2 3   1 5 4 4 6 4 הרכבת

שד רבין 
 30 4 4     4     1 1 3 9 4 יצחק

 26 2 9 1         1   1 1 11 אחר

 3,693 123 103 53 28 30 116 383 716 392 914 483 352 סה"כ

 

 אי גביית חובות בגין דוחות חניה .4.6

החניה  בתחום דוחותסך החובות  העלה הביקורת כי 2015במרס 

נציג חברת "מילגם" מסר לביקורת כי  .₪מיליון  1.0 -כהסתכמו ל

. החובותמאחר שבמועצה טרם מונה גובה מס, לא ניתן היה לגבות את 

מינוי גובה מס ע"י הממונה על הגביה לאחר ", לגםילהעכרת נציג "מ

 ₪(.אלף  700 -מהחוב )דהיינו כ 70% -)הגזבר( המועצה תוכל לגבות כ

 

הגזבר מינה גובי מס והחלה פעילות לגביית  2015יצוין כי נכון לאוקטובר 

 :20.12.2015 -להלן תמונת המצב נכון ל דוחות החניה.

 בפועל/ברישום עיקול ביצוע לאחר שנגבה למועצה חניה חוב סך .א

 :125,273 ₪  

 בשלב 400 כ מתוכם – גביהתהליך ב פעילים תיקים 1050 כ נםיש .ב

 גם וחלקם בנק עיקול לאחר התיקים ושאר ראשונה דרישה של

 .מיטלטלין עיקול ניסיון לאחר

 .₪ 845,264 החוב יתרת סך .ג
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 פינוי גרוטאות רכב וכלי רכב נטושים .5

 

 כללי .5.1

 כולל"החוק"(  )להלן: 1984ון תשמ"ד שמירת הניקיבחוק  8סעיף 

 הוראות בדבר פינוי כלי רכב נטושים. 

 55גרוטאות רכב .א

ות רכב שהושלכו ארשות מקומית רשאית לסלק גרוט ,בהתאם לחוק

ברשות הרבים או ברשות היחיד, למעט גרוטאות המצויות בחצריו 

ות רכב. אשל מי שמחזיק בהן כדין, או מנהל בהן כדין עסק בגרוט

שעות מראש  48ילוק הרכב נדרש להודיע לבעל הרכב לפחות טרם ס

נמצאת באותו  הואובמידה שלא זוהה בעל הרכב, ניתן לסלקו  אם 

מקום לפחות חודש ימים ואם סביר להניח כי בעלה התייאש ממנה 

מחמת מיעוט שוויה. הרשות המקומית רשאית לקבל מבעל הרכב 

 החזר הוצאות.

 56רכב נטוש .ב

ת המקומית רשאית להורות על גרירת רכב בהתאם לחוק, הרשו

שהושאר באותו מקום במשך תקופה העולה על שישים יום ולאחר 

שהודיעה לבעל הרכב שיעשה כן על ידי הדבקת ההודעה על הרכב 

 במקום הנראה לעין ועל ידי שליחת דואר רשום לבעל הרכב.

 57מכירת הרכב על ידי הרשות המקומית .ג

ת למכור את הרכב במידה שבעליו החוק מסמיך את הרשות המקומי

לא בא לקבלו תוך חודשיים מהמועד בו נמסרה לו הודעה כמפורט 

בסעיף הקודם. במידה שבעל כלי הרכב מבקש לקבל את הרכב חזרה 

ניתן לחייבו על עלויות הגרירה והאחסנה של הרכב. במידה שהרכב 

                                                           
 )ד( בחוק. –)א(  8סעיף  55
 )ג( בחוק. –א. )א( 8סעיף  56
 )ד( בחוק. –ב. )א( 8סעיף  57
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נמכר, הרשות המקומית תעביר את הכסף  שהתקבל לבעל הרכב 

 י העלויות הכרוכות בתהליך.בניכו

 58עידוד מסירה לסילוק .ד

הרשות המקומית רשאית, לשם עידוד סילוק גרוטות רכב ורכב 

שאינו בשימוש, לשלם לבעל רכב אשר יביא את רכבו לאתר סילוק 

 גרוטאות, בהתאם לסכום שיקבע על ידי.

 

 העדר אכיפה בתחום גרוטאות רכב ורכב נטוש .5.2

חוק בתחום רכב נטוש וגרוטאות רכב במועצה לא מיישמים כלל את ה

וכתוצאה מכך ברחבי היישוב רכבים נטושים וגרוטאות רכב רבים 

שלאורך זמן אינם מפונים ופוגעים באיכות הסביבה של התושבים. 

במוקד העירוני ישנן פניות רבות של תושבים בנושא רכבים נטושים 

 וגרוטאות רכב אשר אינן מטופלות לאורך זמן. 

 

 20התקבלו במוקד העירוני  2015עד אמצע דצמבר  2015ת מתחילת שנ

בלבד. להלן פניות שעדיין  2פניות על רכבים נטושים, מתוכם נסגרו 

 פתוחות:

תאריך  מס"ד
 פתיחה

 פירוט הפניה כתובת

נדאי בצבע אדום ורכב נטוש  י הדקל 12.1.2015 1
חוסם חניה  עומד באותו מקום 

 כבר  שנתיים קישורית
 רכב נטוש צבע אדום הדקל 13.1.2015 2
לאה  1.2.2015 3

 4גולדברג 
שלושה רכבים תקועים ותופסים  
מקום חניה בלי טסטים 

 קישורית
רכב נטוש כבר זמן רב  כבר  נחום 6.2.2015 4

 חודשיים קישורית
יש רכב מדגם  22ברחוב הירמוך  22הירמוך  3.5.2015 5

סיטרואן שעומד כשנתיים ללא 
 תזוזה לטיפולכם

                                                           
 ג. בחוק. 8סעיף  58
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תאריך  מס"ד
 פתיחה

 פירוט הפניה כתובת

 מקישורית 5היסמין  5.5.2015 6
ברחוב הירמוך יש רכב עומד  22הירמוך  2.6.2015 7

קרוב לשנתיים לטיפולכם 
 המסור

לאה  17.6.2015 8
 8גולדברג 

דשים וגן לבן עומדת חקסוופול
 רבים וגם כך יש מצוקת חניה

רכבים נטושים וגם כך יש  11שא נס  22.7.2015 10
נה לב פולקסוואגןמצוקת חניה 

ועוד רכב  10מול לאה גולדברג 
 באהוד מנור

 יש ביישוב המון רכבים נטושים 3השושנים  29.7.2015 11
 רכבים חונים מעל חודש 2 19התבור  30.7.2015 12
רכב נטוש חוסם חניה,  5אלונים  9.8.2015 13

 מקישורית
לאה  25.8.2015 14

 8גולדברג 
, רכב  4 גמול לאה גולדבר

 סובארו נטוש
מדווחת על רכב מסחרי גדול  26הסנונית  11.9.2015 15

נטוש מושך חתולים ותופס 
רחוב הסנונית  -מקומות חנייה

26 
רבי מאיר  11.10.2015 16

 בעל הנס
יש רכבים נטושים שבתוכם 

 אשפה
בצומת עוזיאל יש שתי מכוניות  הכלנית 4.11.2015 17

 נטושות
רבי מאיר  26.11.2015 18

 בעל הנס
יש רכב ישן גרוטאה בחניה 

 שלוקח מקום בחניה
איפרם  3.12.2015 19

 קישון
יש רכבים נטושים מעל חמישה 
חודשים כשלאחד מהם לאחר 
בדיקה משטרתית הובהר שאין 

, שברולט  2007ף משנת לו תוק
 לבנה

הביקורת ערכה סיור ברוב הרחובות בהם דווחו על כלי הרכב 

עדיין במקום. כמו כן,  הנטושים/גרוטאות כלי רכב ונמצא כי הם

 נצפו כלי רכב נטושים/גרוטאות נוספים. ראו תמונות בנספח.
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 סיכום ומסקנות .6

אחד מתפקידי המועצה היא לדאוג לשמירה על הסדר והניקיון ביישוב. 

במסגרת הביקורת נמצא שמנגנוני הפיקוח העירוני במועצה אינם 

 אפקטיביים:

עבודה בתחום הפיקוח טרם הוגדרה מדיניות וטרם נקבעו נהלי   .א

 העירוני;

המחלקה  - טרם מונה מנהל מחלקת פיקוח עירוני במשרה מלאה .ב

מנוהלת על ידי ממלא מקום אשר מבצע את תפקידו בנוסף 

מנהל מחלקת הביטחון והחירום ויו"ר וועד  –לתפקידיו הנוספים 

 העובדים. 

מחלקה שלושה פקחים בלבד, שאינם יכולים במהלך רוב הביקורת ב .ג

מענה הולם לצרכי הפיקוח העירוני, מעבר לתחום החניה, בו  לתת

 הם מתמקדים. 

לפקחים אין את האמצעים הנדרשים כדי לבצע את עבודתם בצורה  .ד

לא הועמד לרשותם כלי רכב בכמות מספקת והמסופונים  –מיטבית 

 בהם הם מצוידים הם מיושנים. 

, אינו מחלקת הפיקוח העירוני אינו מכין תכניות עבודה שנתיים .ה

מכין תכנית עבודה שבועית/יומית לפקחים ולא מתועדת מעקב אחר 

 פעילות הפקחים; 

נמצא כי לאורך שנים מתוך תשעה פקחים שהועסקו במחלקה, רק  .ו

 שלושה הביאו תוצאות הניתנות למדידה.

חוק העזר מסועף ומורכב, קיימת כפילות בין חוקי העזר וחוקי העזר  .ז

 אינם מפורסמים באתר המועצה.

המועצה לא פרסמה את מועדי פינוי הגזם/פסולת ולא הגדירה  .ח

 אזורים שאליהם מפנים אותם.

מצאה כי דוחות הפיקוח הכללי הקיימים אינם תקינים  הביקורת .ט

ושעובדי מחלקת הפיקוח העירוני לא הכירו את חוקי העזר. בעקבות 

הביקורת הוחלפו דוחות הפיקוח העירוני והועברה הדרכה לפקחים 

י התובעת העירונית. מעבר לכך, הביקורת ממליצה לבחון על יד
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מעבר מדוחות ברירת קנס לדוחות ברירת משפט בפיקוח הכללי, 

 בדומה לתחום החניה.

לא מונה גובה מס, לא ניתן היה לבצע  2015מאחר שעד אוקטובר  .י

 ₪.מיליון  1.0אכיפה כנגד חייבים שקיבלו דוחות חניה, בסך 

בתחום הפיקוח הכללי  לא אפקטיביוני פיקוח עירמערך כתוצאה מ

נגרם לתושבים פגיעה באיכות הסביבה ולמועצה אבדן  ,לאורך זמן

יישום המלצות הביקורת עשוי לשפר את איכות החחים של  .הכנסות

התושבים באופן משמעותי ולהגדיל את הכנסות המועצה במאות אלפי 

.₪ 
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 היישוב תמונות של כלי רכב נטושים/גרוטאות ברחבי –נספח 
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כללי –פרק א'   

 

 מבוא .1

 

 

 כללי .1.1

כל ארגון, לרבות  הכרחי לפעילות השוטפת שלהשימוש במערכות מידע 

מערכות המידע . יעקב )להלן: "המועצה"(-המועצה המקומית באר

גדלה, והן משתלבות במגוון רחב  התלות בהן ,הופכות ליותר מתוחכמות

קצב השינויים בתחום  .של פעילויות ותחומים שבעבר לא היו ממוחשבים

 ותהסיכונים להם חשופות מערכות המידע הממוחשבגדל ואתו גדלים גם 

עובדי המועצה ונותני שירותים חיצוניים מצד לרבות סיכונים 

 . במערכות המידע )להלן: "המשתמשים"( המשתמשים

לצורך ביצוע המועצה, מחזיקה  םכגוף ציבורי הנותן שירות לתושבי

בין היתר הכוללים שונים במאגרי מידע  ,תפקידיה וסמכויותיה עפ"י דין

צה כמו גם פרטים על ספקים ועובדי המוע תושבי של אישייםפרטים 

 .ונותני שירותים אחרים

 

מערכות מידע מהוות כלים שמיועדים לתמוך בהשגת מטרות המועצה 

 ובפעילות של יחידותיה.

 

 :משמשים, המידע על ושמירה אבטחה שתכליתן, לפעולות כבסיס

א קובע כי "כל 7 1992חוק יסוד כבוד האדם וחירותי סעיף, התשנ"ב  .א

 ות ולצנעת חייו".אדם זכאי לפרטי

 על"( הפרטיות הגנת חוק" :להלן) 1981-א"תשמ הפרטיות הגנת חוק .ב

תקנותיו )תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים 

 (.1986 –ציבוריים(, תשמ"ו 

 "(  המידע חופש חוק" :להלן)- 1998 ח"תשנ, המידע חופש חוק .ג
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  1995 –המחשבים, התשנ"ה  חוק .ד

 ציבור כמוסד המועצה חובות את הקובעים כללים דיריםמג אלה חוקים

 על בו והאופן בידיה הנתונים המידע מאגרי  על בשמירה האזרח כלפי

 ואת מחד המידע פרטיות על ההגנה את להבטיח מנת על לפעול המועצה

 .  מאידך המידע לחופש האזרח זכויות

קיימת על מנת להגן על המידע הקיים במערכות השונות של המועצה, 

חובה ליצור בקרות לוגיות ובקרות פיזיות אשר תפקידן, בין היתר, לוודא 

שנאגרים בתוכן.   זמינות הנתוניםאת השלמות, האמינות, הסודיות ו

והתוכנה החומרה בנוסף קיים צורך להגדיר בקרות שמטרתן להגן על 

מפני פגיעה מכוונת או מקרית על ידי גורמים פנימיים או חיצוניים 

 .דא כי למועצה קיימת יכולת שחזור במקרה של פגיעה במערכותולוו

 

 סיכונים .1.2

הסיכונים והאיומים השונים בתחום מערכות המידע  כוללים בין היתר 

 של מורשית לא גישה או מועצהה של המידע למערך האקרים של חדירה

 עובדים של לחילופין או מועצהה במתקני המבקרים ותושבים אזרחים

מקובל  .המידע במערכות להרשאותיהם מעבר הפועלים םשירותי ונותני

מצד  את הסיכונים, יםאיום העיקרי על מאגרי המידע הממוחשבלדרג כ

המשתמשים, החל מהעובד הזוטר ועד העובד הבכיר. לכן קיים צורך 

מידור משתמשים, הגבלת הרשאות כניסה, הוספת חסמים מפני שינוי ב

פות למערכת המחשב ולתהליך ועדכון המערכות, והוספת בקרות נוס

 העבודה שסביב מערכת זו.

 :למנותבמסגרת הסיכונים למאגרי המידע ניתן 

חשיפת מידע אישי האגור בספריות, אשר חל עליו חובת החיסיון  .א

לתביעות משפטיות בשל אי  המועצהעלול לחשוף את  ,והסודיות

 עמידה בדרישות חוק הגנת הפרטיות.

 .מועצהלבנטיים מחוץ לזליגת מידע לגורמים בלתי ר .ב
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שיבוש מידע האגור בספריות )מידע אישי או תפעולי( על ידי הזנת  .ג

 נתונים שגויים למערכת, שינוי נתונים קיימים או מחיקתם.

פעילות בלתי מורשית של עובדים, העלולה לסייע לגורמי חוץ לפגוע  .ד

 .מועצהב

 

 

 רלוונטיים ISOתקני   .1.3

אשר מתבססים  אבטחת מידע, בתחום מרכזיים ISOקיימים שני תקני 

 על ניסיון רב בתחום אבטחת מידע בארגונים רבים:

התקן לניהול אבטחת  -  מידע אבטחת לניהול תקן –ISO 27001 .א

מידע מהווה בסיס לשאר תקנות אבטחת מידע ותפקידו להגדיר 

עקרונות שיטתיים ותכליתיים להקמה, ניהול ותחזוקה של מערכת 

ון. התקן מתייחס לנושאים הבאים: אבטחת מידע המתאימה לארג

זיהוי וניהול הסיכונים למידע, הגדרה של תהליכי טיפול ומניעה, 

בחירת הבקרות הנחוצות לארגון, הגדרת יעדים לניהול אבטחת 

מידע, התאמה לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות, פיתוח יכולת 

להתאוששות מאסון והמשכיות עסקית, מניעת הונאות, הנעת 

 כי שיפור ועוד.תהלי

נועד לסייע לארגונים  – אבטחת מידע בתחום הסייבר – SOI 27032 .ב

להתמודד עם תופעת הסייבר ומתאר את ההיבטים הייחודיים של 

תחום זה וההשפעה שלה על תחומים אחרים. התקן כולל מערך 

 הנחיות והמלצות שאמורים לסייע להתמודד עם איומי סייבר.

לעמוד בתקנים אלה, אך חשוב שמי  הביקורת מעירה כי לא חובה

 שאחראי על התחום יכיר אותם לעומק.
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 הביקורת מטרת .2

בחינת מערך מערכות המידע, כולל ממשל תאגידי, התקשרויות עם 

 ספקים, אבטחת מידע ועמידה ברגולציה בתחום.

 

 שיטת הביקורת –. מתודולוגיה 3

 :הבאות הפעולות, היתר בין, בוצעו הביקורת לצורך

 :הבאים תפקידיםה בעלי עם שיחות רכונע 3.1

 מנהל" להלן)ואספקה וממונה על המחשוב  רכשה מחלקת מנהל .א

 "(.והמחשוב רכש

 )להלן: נט בע"מ-מטרופולי חברת עובד) הרשת מנהל .ב

 ("מטרופולינט"

  וטרינריה מחלקת מזכירת .ג

 המועצה של וטרנריתה .ד

 המוקד העירוני נציגת .ה

 (CRM שיא ן :)להל מ"בע שיא. אם.אר.סי חברת נציגת .ו

 הנדסה מחלקת .ז

 וביוב מים מחלקת מנהל .ח

 חשבת השכר של המועצה .ט

 מחלקת משאבי אנושמזכירת  .י

 מועצה-"מטרופולינט" קשר איש .יא

 "מטרופולינט" ,תמיכה מחלקת מנהלת .יב

 "מטרופולינט" ,גזברות מערכת תומכת .יג

 "מטרופולינט" ,גבייה מערכת תומכת .יד

  



 

 מערך המידע -  2015/6

 

263 

 

 :הבאים המועצה באתרי, המידע מערכות ונסקרו סיורים נערכו 3.2

 המועצה בנין .א

 יעקב באר, 25 הנס בעלמאיר  רבי – קליטה מחלקת .ב

 יעקב באר, 25 הנס בעל רבי – וטרינריה מחלקת .ג

 יעקב באר, 25 הנס בעל רבי – הדיור תרבות מחלקת .ד

 יעקב באר, 19 הכהן – מים מחלקת .ה

 המועצה בית – הנדסה מחלקת .ו

 יעקב באר, 13 עוזיאל' רח – המוקד העירוני .ז

 "מטרופולינט" ימשרד .ח

 של המידע למערכות הקשורים שונים מסמכים ונסקרו נתקבלו 3.3

 .המועצה

 הבקרות ואת השונים העבודה תהליכילמידת , הפגישות במסגרת 3.4

 בהתחשב הבקרות טיב, ניתוחם והערכת מידע במערכות הקיימות

 בקיום לרבות ,גישה של ובקיומה העבודה בסביבת, הנכס באופי

 .תפקידים הפרדת

 

יקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך נקטו אותם הב

 נהלי ביקורת שנחשבו לדרושים בהתאם לנסיבות.

 

הממצאים שלהלן ניתנים לפי מיטב הידיעות והביאורים שנתקבלו וכפי 

 .מועצהשעולה מתוך מסמכי ה
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 ממצאיםתמצית  -פרק ב' 

 ארגון וניהול

תחום המחשוב. כמו כן, לא קיימת תכנית אסטרטגית ב לא במועצה .1

 מידע מערכות בנושאיונהלים  מדיניות למסמכי תיעוד כלל נמצא

 קביעת, יעדים, מטרות, אחריות, סמכויות המגדירים נהלים לרבות

 .המדיניות יישום אופן ואת בנושא איסורים/היתרים, הנחיות

 דרישות את המגדיר היגוי כגון וועדת מפקח גוף קיים במועצה לא .2

 מערכות בתחום פעילות על ומפקח עדיפויות סדרי קובע, הארגון

 המידע.

בתחום המחשוב  מקצועיהביקורת לא היה בעל תפקיד  בתחילת .3

 מחלקת למנהל המידע במועצה; מערכות נושא לנהל את שתפקידו

 ומאחר המחשוב, בתחום השכלה פורמאלית אין הרכש והמחשוב

 על הרכש,כאחראי  לתפקידו בנוסף התפקיד את שהוא מבצע

הוא אינו יכול לתת את המענה , מלאה במשרה עבודה שמחייב

 הנדרש לצרכי המועצה בתחום מערכות המידע.

האחראי על המחשוב שהתווסף במהלך הביקורת מבצע את התפקיד  .4

בנוסף על תפקידו הרשמי כמנהל מוקד הקליטה, ולא קיבל כתב 

 מינוי רשמי לתפקיד. 

 הגנת בחוק כנדרש מידע חתאבט על ממונה מונה טרם במועצה .5

 .הפרטיות

 מטרות את המגדירה שנתית רב עבודה תוכנית קיימת לא במועצה .6

 הארגון של מיעדיו כנגזרת מערכות המידע בתחום הארגון ויעדי

 .שנתית עבודה תוכנית נגזרת ממנה ואשר

; המחשוב תקציבשל סך  תלא קיימת תמונת מצב כולל במועצה .7

המועצה  יחידות של מהתקציב כחלק התקציב מפוזר ומנוהל

של יחידה  שוטף כתקציב ופעם ר"כתב פעם מופיע שהוא כך ,השונות

 מסוימת ולעיתים כתקציב מחלקת הרכש והמחשוב.  

 דווחה המועצה כי המעידים לא הוצגו מסמכים הביקורת בפני .8

 המידע מאגרי ועל המידע מאגרי מנהלי על המידע מאגרי לרשם
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 .הפרטיות הגנת לחוק( 1)ב9 עיףמס כמתחייב, שבאחריותם

 את שילמה המועצה כי המעידים מסמכים הוצגו לא הביקורת בפני .9

 .הפרטיות הגנת לחוק בתקנות כנדרש המידע מאגרי לרשם האגרה

במועצה ישנם עובדים רבים שאינם מכירים בצורה מספקת את  .10

מערכות המידע איתם הם עובדים וכתוצאה מכך אינם יכולים לבצע 

 תם בצורה מיטבית.את עבוד

עובדי המועצה לא קיבלו הדרכה בנושא אבטחת מידע וכתוצאה  .11

 מכך אין להם מודעות מספקת לנושא.

 מערך המידע במועצה

 והממשקים המידע מערכות של עדכני תיעוד נמצא לא במועצה .12

 מידע מערכות רשימת בעצמו להכין נאלץ הביקורת צוות; ביניהן

 .מעודכנת

 אשר למועצה השייך והתכנה החומרה של ימיפו קיים לא במועצה .13

 לגבי האחריות תקופת, גילאים, החומרה מפרטי את לכלול אמור

 .לתוכנות הרישוי ותוקף תוכנות רשימת, שרתים

 היתרונות למרות מוחשבו שטרם תחומים ישנם, במועצה .14

 :במחשובם

ומאגרי   GIS59 מערכת הוטמעה טרם במועצה -  GIS מערכות .א

ע תכנוני עדכני, זכויות הבניה ומידע רב מידע הכוללים מיד

 שתומכת מערכתכ גם חשובה זו מערכת מתיק בניין העיר.

 .חירום במצבי המועצה בפעילות

שעדיין עובדות בצורה ידנית ללא מערכת  יחידות במועצה ישנן .ב

 .הפסיכולוגי והשירות הווטרינרים השירותיםמידע כגון 

ת של משרדי בחלק מהמחלקות חסרה גישה מספקת למערכו .ג

ממשלה, לדוגמה במחלקת הרווחה רק משתמש אחד מורשה 

 לעבודה במערכת של משרד הרווחה.

המועצה מצומצם בהיקפו ואינו כולל את מגוון האינטרנט של  אתר .15

אלף  20השירותים לאזרח כמצופה מרשות הנותנת שירותים לכ 

                                                           
 . ystemSGeographic Information -מערכת מידע גאוגרפית  59
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 וטפסים הסברים תושבים; דוגמת שירות תשלומים מקוון, מידע, 

  במועצה. השונות למחלקות בקשות להגשת באשר ניםשו

 המועצה טרם טיפלה בנושא ההנגשה של האתר לבעלי מוגבלויות. .16

 היסטוריים. מסמכים מוסדר לשמירת פתרון קיים לא במועצה .17

 חלק, שונים מסמכים" ארכיוני" קיימים בפועל במועצה

המועצה  במחלקות חלק, השרתים בחדר מהמסמכים מאוחסן

חלק במסדרון מתחת לבניין המועצה, חלק במקלט מתחת השונות, 

 קיים כתוצאה מכך לבית ספר "הדרים", חלק במשרדים יבילים. 

הפעם האחרונה שבוצעה מהלך ; היסטוריים מסמכים לאתר קושי

 שנים(. 7)לפני  2008של הכנת מסמכים לארכיב הייתה בשנת 

לק ח למסמכים ארכיונים; אין הסדרי אבטחה כנדרש במועצה .18

אים שיבטיחו את קיומו לאורך מהמסמכים אינם נשמרים בתנ

תנאי אחסנה לא מתאימים ו/או העדר מערכת כיבוי אש  שנים:

 מתאימה.

 התקשרויות

 הרכישות, המחשוב בתחום שנתית רכש תכנית שאין מאחר .19

 רכישות של רב מספר מבוצעות השנה ובמהלך, הוק-אד מבוצעות

 .קטנות

 אינן המחשוב בתחום המועצה מחלקות של מהדרישות חלק .20

 הביקורת; פה בעל הרכש מחלקת למנהל ומועברות ממוחשבות

 .המידע מערכת באמצעות יתבצעו הדרישות שכלל רצוי כי מעירה

 ולכן אחיד מפרט על מתבססות אינן מחיר הצעות לקבלת הפניות .21

על בסיס  להיות עלולות שונים מספקים שמתקבלות המחיר הצעות

 .שונה

 מחיר מהצעת יותר נמצאה לא דגמה שהביקורת מנותההז לרוב .22

 .אחת

 חלק אצל המחשוב בתחום הרכש היקפי 2015 שנת במהלך .23

למרות שהרכישות מגיעות  .₪ 40000 – 30000 -ל הצטברו מהספקים

 בשנה, לא קיימים הסכמים עם הספקים.₪ לעשרות אלפי 

 במקום מרוכזים אינם המידע מערכות ישירות ספקי עם ההסכמים .24
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 בעניין  הסכם נמצא המכרזים וועדת רכזת אצל. במועצה אחד

 בגזברות ונמצא חלקם ,ההסכמים יתר לגבי. בלבד" 365 אופיס"

 קיימים לא אחרים ספקים ועם"(, מטרופולינט" עם ההסכם כגון)

 עסקים רישוי מחלקת של" רמה" מערכת כגון, כתובים הסכמים

 .הווטרינריה מחלקת של" רפיד"ו

 אחר ובקרה לפיקוח ותיעוד מעקב תהליכי מיישמת האינ המועצה .25

 מרכזית מערכת של העדרה לרבות, ופתרונן המידע במערכות תקלות

 שביעות סקרי מקיימת אינה, כן כמו; ופתרונן תקלות אחר למעקב

 .המשתמשים אצל רצון

 לשימוש המעבר טרם שנעשה לבחינה תיעוד הוצג לא הביקורת בפני .26

 הסיכונים כוללו, וחסרונות יתרונות כוללה, בענן"  365 פיסוא"ב

 .בתהליך

 אבטחת מידע

 ניסיונות בפני ההגנה בתחום חולשות רבות ומשמעותיות נמצאו .27

 מספקות הגבלות מיושמות לא במועצה כי נמצא - מבחוץ חדירה

 בקרה תהליכי מתבצעים ולא לארגון מחוץ לגישה הנוגע בכל

 האש. חומת של יםבלוג מעיון וחדירות פרצות לאיתור שוטפים

, "מיקרוסופט" של הבסיסי וירוס-אנטיה מותקן המועצה במחשבי .28

 של במערכות שקיים כפי שוטפים עדכונים  של הליך מבוצע לא בו

 .שוטף באופן מתעדכנות אשר בתשלום וירוס-אנטי

 לרבות, האישי המחשב על אישי באופן תוכנות להתקין יכול עובד כל .29

 תתכן וכך, פיקוח וללא הגבלה ללא תוזא, ידוע לא ממקור תוכנות

 .העובדים ידי על זדוניות ותוכנות וירוסים של התקנה

 תוך ,מגבלה כל ללא מרחוק והשתלטות גישה מתאפשרת במועצה .30

 .לרשת פריצה כדי תוך, תחנות על עוינת להשתלטות חשיפה יצירת

 נייח כמחשב שימוש תוך, לרשת ניידים מחשבים של חיבור מתאפשר .31

 בוירוסים להדבקה הסיכונים את המגדילה עובדה, לרשת המחובר

 מחוץ לרשתות הניידים המחשבים של המוגברת חשיפתם עקב
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 .  במועצה העבודה לסביבת

 גניבה של במקרה,  מוצפן אינו הניידים במחשבים שהמידע מאחר .32

 שנשמר המידע לדליפת חשיפה תיווצר, הנייד המחשב של אובדן או

 .הניידים במחשבים

 לרשת המחוברים למחשבים לחבר מגבלה קיימת לא צהבמוע .33

 המועצה את החושף דבר"דיסק און קיי",  כדוגמת ניידים התקנים

 . זדוניות ותוכנות בוירוסים והדבקה מידע לדליפת

 לא לידיים להגיע או/ו לאבד עלול עליו אשר  המידע וכל ההתקן .34

 אינם המועצה את משמשים אשר ניידים התקנים כי יצוין. רצויות

 .מוצפנים

 הרשתסביבת  –ליקויים במערך הגיבויים של המועצה  נמצאו .35

מערכות וקבצים רבים מותקנים בשרת ; המקומית אינה מגובה כלל

אינם מגובים; מספר מערכות ונתונים שנשמרים בתחנות העבודה 

בסביבת מסוימת קיימת חשיפה  ;של העובדים אינם מגובים כלל

יום אחורה בלבד  14ר גרסת קובץ עד ניתן לשחז –" 365ה"אופיס 

יום  90חזור עד מוניתן לשחזר קבצים שנמחקו ונמצאים בסל ה

, וזאת בתנאי שהסל לא יום ע"י אדמיניסטרטור( 90)עוד  ממחיקתם

 הרשת בסביבת לגיבויים הנוגע בכל החשיפה כי עוד לציין ראוי רוקן.

ליעד  בכל הנוגע ברורה מדיניות גדלה עקב העדרה של המקומית

 אופיס" שרתי ועל לשמירת מסמכים, על השרתים ,בתחנות עבודה

365." 

 כלל של מרוכזת תקופתית בחינה של תהליך מתקיים לא במועצה .36

 לשם, תפקידו למילוי לו הדרוש למול עובד לכל הניתנות ההרשאות

 .תפקידים הפרדת במדיניות אפשרית פגיעה איתור

 הקיימות ההרשאות תבחינ של מסודר תהליך קיים לא במועצה .37

 . תפקיד שנוי עם, לעובד והחדשות

 ניתנו רבים שלעובדים נמצאו - גזברות –" מטרופולינט" במערכת .38

, ר"תב לאישור הרשאות כגון) סמכותם מתחום החורגות הרשאות

 תשלום" באמצעות לעקיפה שניתנת התחייבות ליצירת הרשאות
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 (."מיידי

 משמעותיות לשותחו נמצאו גביה –" מטרופולינט" במערכת .39

מתן הנחות, , עסקה ביטולי, תשלומים לקליטת הרשאות) בבקרות

 (.ועוד מחירונים עדכון

 .של המועצה נוספותהמידע ה במערכות בהרשאות חולשות נמצאו .40

 משתמש לכל מאפשרת" 365 אופיס"ב הקיימת ההרשאות מערכת .41

 מכל בענן הקבצים לשרת להיכנס המועצה של הענן בשרת המוגדר

 להעתיק, הגבלה ללא המועצה לבניין מחוץ גם מקום בכל מחשב

 להדבקות חשיפה תוך, פיקוח ללא קבצים למחוק או/ו קבצים

 ידי על נתונים שינוי, נזק וגרימת למחיקה, מידע לגניבת, בוירוסים

 למאגרי מרחוק גישה מתאפשרת הקיים במצב.  מורשה שאינו מי

 ללא(  (VPN) תהתקשור ערוצי הצפנת ללא המועצה של המידע

 של פיזי זיהוי) המשתמש לזיהוי פיזיים זיהוי באמצעי שימוש

 (..(TOKENהמחשב

 במערכות סיסמאות להגדרת אחידים כללים נקבעו לא במועצה .42

 באופן הסיסמאות של הכללים נקבעים מערכת בכל.  שלה המידע

 את מחייב מרכזי וסיסמאות שמות ניהול מנגנון של היעדרו. שונה

 .עליהם ומעמיס שונים וסיסמאות שמות לשמור העובדים

 נהוג. עבודה תחנות נעילת מנגנון  נאכף לא המועצה במחשבי .43

 זמן פרק במשך עבודה בתחנת הקלדה או פעולה היעדר של שבמקרה

 תחנות נעילת העדר.  לשימוש ננעלת התחנה דקות 30 כגון מוגדר

 ידי על םא, מידע וגניבת מורשית לא גישה בפני המועצה את חושף

 את הפוקדים מהתושבים מי ידי על ואם מורשים שאינם עובדים

 .המועצה משרדי

 לא; נעולה תמיד לא דלתה: השרתים באבטחת ליקויים נמצאו .44

 השרתים חדר; מרכזית אש כיבוי מערכת השרתים בחדר קיימת

 להשבתת תביא החדר בטמפרטורת עליה כי סיכון יש - ממוזג אינו

 מרחוק שליטה מערכות קיימות לא; מרהלחו לנזק ואף שרתים
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 .השרתים בחדר האקלים בקרת ועל השרתים של מצבם על ובקרה

 במקום לארכיב בכניסה נמצא האש חומת עם התקשורת ארון .45

 להיות עלול נתק של במקרה מתויגים אינם הכבלים. נעול שאינו

 .חזרה הכבלים את לחבר קושי

 בדיקה לרבות, לוג ציקב של ובקרה ניטור מבצע אינו הרשת מנהל .46

 המשתמשים של  (ONEDRIVE ) הענן בספריות הנמצאים לקבצים

 .השונים

 טכניים מבדקים הכולל מידע אבטחת סקר נערך לא במועצה .47

 .פרצות ואיתור חדירה מבחני ביצוע לרבות, המיושמות לבקרות

והתאוששות   (BCP)במועצה לא הוכנה תוכניות המשכיות עסקית  .48

נושא אף לא נידון. בהיעדר תוכניות המשכיות וה  (DRP)מאסון 

עסקית והתאוששות מאסון המועצה חשופה להפסקת פעילות 

חיונית והכרחית בעת אסון, ללא יכולת חזרה מהירה לשגרת 

העבודה וכן לאובדן הנתונים והידע תוך חשש להיעדר יכולת 

 שיחזור.
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 המלצות –ג'  פרק

 ארגון וניהול
, מטרות מגדירה אשר מידע מערכות נושאיב לנסח מדיניות כתובה .1

 המועצה של המדיניות יישום אופן ואת הנחיות קובעת יעדים,

 המידע. מערכות בתחום

 מערכות נהלי עבודה בתחום המועצה אצל הנהלת ולאשר לכתוב .2

: נהלי אבטחת מידע, אבטחה פיזית, נהלי היתר בין, הכוללים מידע

( BCM) עסקית כיותהמש ניהול נוהל, ITגיבוי, נהלי רכש 

 מערכות של ותחזוקה פיתוח(, נהלי DRPוהתאוששות מאסון )

 ואירועי במחשב תקלות של ותיעוד טיפול דיווח, נהלי, המידע

 .לעובדים הדרכה נהלי רכש והתקשרויות, ונהלי, מידע אבטחת

בראשות המנכ"ל ועדת היגוי לתחום מערכות המידע,  לבחון מינוי .3

 נוספים ת המידע ומספר בעלי תפקידיםאת מנהל מערכו ושתכלול

. ועדת ההיגוי תהה אחראית הקשורים לנושא, כגון נציג הגזברות

מידע, לקבוע סדרי הלהגדיר את דרישות הארגון בתחום מערכות 

 מידע.התחום מערכות בעדיפויות ולפקח על פעילות 

 ועי למועצה.מקצ מידע מערכות למנות בצורה מסודרת מנהל .4

 אבטחת מידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות. למנות ממונה על .5

 ושנתית שנתית רב עבודה תוכנית  יכין המידע מערכות אחראי .6

  מערכות המידע. לתחום

 ליצור תמונת מצב כוללת של תקציב המחשוב במועצה. .7

 מאגרי על והאחראים המידע מאגרי רשימת את לעדכן להקפיד .8

 שלוםת את להסדיר ולהקפיד המידע, מאגרי רשם אצל המידע

 .בתקנות כנדרש  המאגרים לרשם האגרה

במסגרת תכנית העבודה בתחום מערכות המידע, להכין תכנית  .9

 הכשרה בתחום המחשבים.

 המידע אבטחת נושא חשיבות אתהמועצה  עובדי בקרב להטמיע .10

 .ובקרות שוטפות הנחיות, הדרכות באמצעות בתחום והסכנות
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 מחויבותם את המגדיראמנה  כתבאת העובדים על  להחתים .11

  המידע. מאגרי ושמירת המידע אבטחת בתחום הנהלים לשמירת

 מערך המידע במועצה

 מסמך: המכיל, המידע של מערך תיעוד שוטף באופן ולתחזק להכין .12

 המידע מערכות שלאו תרשים  רשימה, עדכני רשת טופולוגית

 הקשרים את, מערכת כל מותקנת היכן, במועצה השונות

 וציוד המחשבים מצאי רשימת, המערכות בין והממשקים

 .במועצה הקיים התקשורת

לנהל תיעוד מתעדכן של חומרת המחשוב במועצה, כולל מיקום,  .13

מפרט החומרה תוקף אחריות לציוד )בעיקר לשרתים וניידים(, 

 רישוי תוכנות ומועדי החידוש. 

לבצע סקר מצאי מקיף שבסופו יוכן תיק אתר אשר יכלול את כל  .14

מידע במועצה לרבות תשתיות החומרה, רישוי המידע על מערך ה

תוכנות ומסמכי מיפוי הרשת והמערכות. תיק האתר יעודכן באופן 

 שוטף על ידי אחראי המחשוב במועצה.

 .במועצה GIS מערכת להטמיע .15

את פערי המחשוב במחלקות המועצה ולהכין תכנית עבודה  לבחון .16

 להשלמת הפערים.

כולל התאמתו לבעלי האינטרנט של המועצה,  ת אתרלשפר א .17

כנדרש בחוק(, לבחון שילוב שירותי  2016מוגבלויות )עד אוקטובר 

באתר  המידע את להרחיב האפשרות את תשלומים ולבחון

 למחלקות שונות בקשות להגיש הדרך לגבי המועצה האינטרנט של

 .המועצה מאתר טפסים להורדת האפשרות ולרבות המועצה

על פי  ולפעול של המועצההארכיב לקבל החלטה בנוגע לאופן ניהול  .18

 הנחיות "אבן פינה" בכל הנוגע לניהול הארכיב שבתחום אחריותה. 

 של המועצה.לדאוג לשמירה נאותה של המסמכים ההיסטוריים  .19

לבחון בשיקולי עלות תועלת הטמעת מערכת מידע לניהול ארכיב  .20

 מרכזי שתעמוד בקריטריונים שנקבעו בהנחיות "אבן פינה".
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 יותהתקשרו

 תחזית על המתבסס, המחשוב בתחום שנתית רכש תכנית להכין .21

 .המחשוב בנושא השנתית העבודה מתכנית כחלק, צרכים

 .ממוחשבות דרישות הפקת כולל, הרכש תהליך כל את למחשב .22

 מפרטים בסיס על, ספקים מספר בין מחיר הצעות של הליך לערוך .23

 .המחיר הצעות את ולתעד אחידים

יוד מחשוב במסגרת מכרז ועריכת הסכם לבחון בחירת ספק צ .24

 מסגרת עם המספק הזוכה.

 הכולל המחשוב שירותי ספקי כלל עם הסכמים קיום על להקפיד .25

 .(SLA) שירות דרישות

, זו במסגרת; אחד במקום המועצה של ההסכמים כלל את לרכז .26

 .המידע מערכת באמצעות סרוקים הסכמים ניהול לבחון

 במערכות תקלות אחר ובקרה יקוחלפ ותיעוד מעקב תהליכי ליישם .27

 .משתמשים רצון שביעות סקרי לקיים זו במסגרת; המידע

 ניהול של הארכיטקטורה תפיסת נושא בכל מעמיק דיון לקיים .28

, למשתמשים הניתנות בהרשאות דיון, היתר בין, שתכלול הרשת

 לאתרי מחוץ הממוקמים ממחשבים" 365 אופיס" לענן בחיבור

 .המועצה

 אבטחת מידע

 בהם האתרים של תקופתית מדגמית בדיקה יבצע הרשת מנהל .29

 לאתרים גם החסימה תורחב הצורך ובמידת העובדים גולשים

 נוספים.

 הגנות לצורך הקיים FIREWALL -ה שדרוג/יישום תבחן המועצה .30

 שמטרתן אחרות ייעודיות הגנה מערכות תתקין או/ו חדירה, בפני

 .צההמוע למחשבי חדירה ניסיונות מפני להגן

 לקבל כי יש מסר לביקורת אחראי המחשובבתגובה לטיוטת הדוח, 

 בדיקות אלו מולם ולבדוק הדוח את( בינלאומי בזק) מהספק

 בשלב לפחות צפיה לשם משתמש לבקש יש כן כמו – מבוצעות

 הראשוני.
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 מנוהל התקשורת ציוד כל שאכן בהנחה ההתייחסות מקובלת

 נוהל שוםיי. בינלאומי קבז ידי על( מנוהלים FW וה הראוטרים)

 שאכן ויוודאו השונים ברכיבים הלוגים על מעבר מבצעים שבזק

 - מתועד הכל כאשר ,שנימצא מה על שוטף דווח יםומקבל מבוצע

 .לעבוד יכול

 המחשבים כל מגינה על אשר וירוס-אנטי תכנת במועצה להתקין  .31

 .זדוניות ותוכנות וירוסים במפני שוטף באופן למועצה הקשורים

 וירוס למחשבי המועצה. -יצוין כי בעקבות הביקורת נרכש אנטי

 על תוכנות להתקין עובדים של האפשרות את ולחסום להגביל .32

 .של המועצה המחשבים

 פרט, בתחנות מרחוק להשתלטות האפשרות לחסימת לדאוג .33

 .בלבד( (VPN מאובטחת תקשורת ובאמצעות למורשים

 בהם נעשה אשר ניידים במחשבים הנמצאים הדיסקים כל כי לוודא .34

 .מוצפנים במועצה שימוש

 כי לביקורת מסר המחשוב אחראי, הדוח לטיוטת בהתייחסות
 זאת לקחת ויש ביצועים חשבון על תבוא קשיחים כוננים הצפנת

 .בחשבון
 למחשבי ניידים התקנים של חיבור את יגבילו אשר מערכות להתקין .35

 .הרשאה ללא המועצה

 .במועצה שימוש בו נעשה אשר נייד התקן כל להצפין .36

 בודדות תחנות על המותקנות, התפעוליות המערכות כל את להעביר .37

( בענן או מקומי) מרכזי שרת באמצעות לעבודה, המקומית ברשת

 עמדות על מקומית המותקנות במערכות שימוש במקום וזאת

 .העבודה

 לסוגי התייחסות תוך, מסמכים שמירת לגבי מדיניות להגדיר .38

 גבי על משמירה להבדיל, בשרתים אותם לשמור השחוב מסמכים

 להדריך, בנדון הנחיה להוציא אף מומלץ זו במסגרת; עבודה תחנות

 ולשקול לסוגיהם המסמכים שמירת לאופן באשר המשתמשים את

 המסמכים לשמירת המשתמשים את המובילות בקרות יישום

 .להנחיה בהתאם
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 לרבות, מגובות שאינן המועצה למערכות גיבויים במיידי לבצע .39

 לביצוע, שיקבע בנוהל, קבועה תדירות ולהגדיר המועצה לשרתי

 . המועצה של לשרתים וחודשי שבועי, יומי גיבוי

 כי לביקורת מסר המחשוב על האחראי, הדוח לטיוטת בהתייחסות
 ולהגדיר לנהל ניתן יהיה שדרכו מרכזי ניהול בעל גיבוי כלי לרכוש יש

 כמו. שכשל גיבוי על אוטומטי באופן דכןלהתע כן וכמו הגיבויים את
 כמו ייעודיות תוכנות מותקנות שעליהן בודדות עמדות לגבות יש כן

 '.וכו קומיט, בנארית
 אופיס" -ל ייעודית גיבוי מערכת גבי על או מקומי גיבוי ביצוע לבחון .40

 .המועצה של ולחומר למיילים" 365

 כי רתלביקו מסר המחשוב אחראי הדוח לטיוטת בהתייחסות
 עוברים שנמחקו קבצים  (ONEDRIVE) קבצים מחיקת מדיניות

. יום 90 לעוד ארגוני מחזור לסל מכן ולאחר יום 90-ל המחזור לסל
 אלו הגדרות. יום 14-ל עד קובץ של אחרונות גרסאות לשמור ניתן
 הבקורת את יספק לא זה ואם מיקרוסופט י"ע לשינוי ניתנות אינן

 יש בנוסף .העלויות את מאוד שייקר דבר – נוסף גיבויי לבצע יש
 מחוץ( כלשהו בענן עדיפות) הגיבויים את לשמור היכן החלטה לקבל
 .המועצה לבניין

 תוך, השונות במערכות המשתמשים הרשאות הגדרות את לנהל .41

 .בלבד עבודתם לביצוע הנדרשות להרשאות המשתמשים הגבלת

 למול ותהשונ במערכות ההרשאות של תקופתיות בדיקות לבצע .42

 .התפקיד את לבצע כדי הנדרש

" 365 אופיס" של בענן היושבים לקבצים גישה על מגבלה לבצע .43

 .תפקידו במסגרת נדרש אינו שהדבר מי לכל לארגון מחוץ ממחשבים

. במועצה  משתמשים לסיסמאות מינימליות דרישות לקבוע .44

 של מורכבות, יםותו 8 מינימום:  לחייב יכול לדוגמא סטנדרט

 החלפה, מיוחד וסימן ספרות( גדולה לפחות אחת אפשרי) אותיות

 חדשים 6 כל

  סיסמאות מדיניות  עומדות התפעוליות המערכות כל כי לוודא .45

 יש הללו בכללים תומכת אינה ומערכת במידה, במועצה שנקבע

 התוכנות ספקי על לאכוף להשתדל; חלופיים בקרה נהלי לקבוע

 כך וסיסמאות משיםמשת שמות של אחד פורמט לאמץ השונות
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 מערכת בכל שונה וסיסמא שונה שם לזכור יידרש לא שעובד

 .ומערכת

 כי לביקורת מסר המחשוב אחראי, הדוח לטיוטת בהתייחסות
 פי על סיסמא תוקף להגדיר ניתן, סיסמא למורכבות דרישה קיימת
 זה כי מעירה הביקורת(. פג אינו שהתוקף מוגדר כיום) דרישה

 כ"אח פשוטה סיסמה מכניסים ראשונית בהקמה – הך היינו
 ההחלפה אבל סיסמא בהחלפת סיסמה מורכבות דרישת מגדירים

 .פג לא והתוקף היות פעם אף מתרחשת לא
  "one log in"" ה עקרון של יישום תועלת עלות בשיקולי בחון"ל .46

 ותומכי מתחזקי ועל מחד המשתמשים על להקל מנת על וזאת

 . במועצה המשתמשים

 של דקות 15 לאחר העבודה תחנות של אוטומטית ילהנע ליישם .47

 .  שימוש העדר

 התקנת, עת בכל החדר נעילת כולל, לשרתים אבטחה להסדרי לדאוג .48

 . עת בכל החדר ומיזוג אשר כיבוי מערך

 המחשבים חדר התאמת חלופת את תועלת עלות בשיקולי לבחון .49

 .הלןכל חיצונית שרתים חוות בשירותי שימוש חלופת למול הקיים

 .סגור בארון אותו ולאחסן התקשורת כבלי לתיוג לדאוג .50

 במערכות הלוג קבצי וניטור בקרה נוהלי ליישום יפעל הרשת מנהל .51

 .במועצה השונות המידע

 מבדקים יכלול אשר תקופתי מידע אבטחת סקר של ביצועו לבחון .52

 ואיתור חדירה מבחני ביצוע  לרבות ,המיושמות לבקרות טכניים

 .  פרצות

 ולהמשכיות מאסון להתאוששות תוכניות ולאשר, לכתוב, נןלתכ .53

 ואיתור מיפוי על תתבססנה אשר המידע מערך של עסקית

 .  המועצה של הקריטיות והפעילויות השירותים
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  פירוט הממצאים –' דפרק 

 

 וניהול ארגון .1
 
 

 כללי .1.1

 ממשל שיתקיים בומידע יהיה אפקטיבי ומאובטח חשוב השמערך  כדי

 כתובים ונהלים מדיניות, )הכולל מבנה ארגוני ברור( קחז תאגידי

תיעוד מסודר של התשתיות, החומרה והתוכנה, פעילות  היהיש, וברורים

על בסיס תכנית עבודה מפורטת ותהליכי בקרה אפקטיביים אחר 

 הפעילות.

 

 ונהלים מדיניותאסטרטגיה,  .1.2

 קיימת תכנית אסטרטגית בתחום המחשוב. כמו כן, לא לא במועצה

 לרבות  מידע מערכות בנושאיונהלים  מדיניות למסמכי תיעוד כלל נמצא

, הנחיות קביעת, יעדים, מטרות, אחריות, סמכויות המגדירים נהלים

 .המדיניות יישום אופן ואת בנושא איסורים/היתרים

 :רלוונטיים לנהלים דוגמאות להלן

 .ואבטחת מידע פיזית נהלי אבטחת מידע לוגית .א

 נהלי גיבוי. .ב

 .מערכות מידע לי רכשנה .ג

 .(DRP( והתאוששות מאסון )BCP) נוהל ותוכנית המשכיות עסקית .ד

 נהלי פיתוח ותחזוקה של מערכות מידע. .ה

 נהלי טיפול, דיווח ותיעוד של תקלות מחשב. .ו

 מיקור חוץ.התקשרות עם ספקים בנהלי  .ז

 נוהל הדרכה. .ח

 נוהל רכש ציוד מחשוב. .ט
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1.3. Governance IT – מידע טכנולוגיות ממשל 

 מידע טכנולוגית ממשל - בארגון המידע מערכות יחידת על ופיקוח יהולנ

 שטכנולוגית להבטיח ומטרתו60 התאגידי הממשל מנורמות חלק מהווה

 טכנולוגיות ממשל. הארגון של יעדיםמטרות/ה במימוש תומכת המידע

 הבכירה וההנהלה )או המקביל לו( הדירקטוריון של באחריותו הוא מידע

 הבכירה ההנהלה את מחייבים התאגידי הממשל רונותעק. ארגון בכל

 המידע, מערכות תחום לניהול מקובלות עבודה מסגרות למסד בארגון

 אפקטיבי ניהול שיבטיחו ובקרה מדידה תהליכי ןבה לשלב כך כדי ותוך

 צמצום כדי תוך זאת וכל,  ביעדים ולעמידה הארגון ערך להשאת ושיביא

 .מידע מערכות עם דהבעבו הכרוכים הרבים הסיכונים

בארגונים רבים מקימים וועדת היגוי כדי לפקח על תחום מערכות המידע 

שכזו, ראוי שתיתן ייצוג הן לצורכי הארגון והמשתמשים  הבארגון. וועד

רות ויעדי הארגון והשכלתם על מערכות המידע והן לדרישות טהן למ

 החוק ולצורכי הבקרה.

 

 דרישות את המגדיר היגוי ועדתו כגון מפקח גוף קיים לא במועצה

 מערכות בתחום פעילות על ומפקח עדיפויות סדרי קובע, הארגון

 .המידע

  

                                                           
מכלול התהליכים, המנהגים, המדיניות, החוקים, המוסדות הוא  - ממשל תאגידי 60

ארגוני מגדיר גם את  משטר. ארגוןאו  תאגידומבני הבקרה שלפיהם מתנהל ומבוקר 
הנורמות הנוגעות  השונים ואת יעדי המשילות של הארגון. נושאי הסיכוןהיחסים בין 

בעולם בעקבות שערוריות שחיתות תאגידית בארץ ולממשל התאגידי התפתחו 
וקריסתם של תאגידי ענק בעקבות שחיתות זו. כיום עומדים דירקטורים, הנהלות 
ומבקרים בפני פיקוח ציבורי ומשפטי חסר תקדים והאחריות בעקבות זאת לנושאי 

 .משרה הולכת וגוברת
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 המידע במערך תפקידים בעלי .1.4

 איש מינוי מחייב למועצה דומה גודל בסדר ארגון של מידע מערך ניהול

כולל ניהול שוטף , השונים היבטיו על המידע מערך על האחראי מקצוע

 העתידי תכנונו, ופיתוחו השוטפת תחזוקתו  לרבות ,של מערכת המידע

 .מידע אבטחת היבטיו המערך, של

ניהול מערך המידע במועצה הוא באחריות מנהל מחלקת הרכש 

 תפקיד תיאור להלןוהמחשוב כממונה על המחשוב ומערכות האזעקה. 

 :(משרה 50%) אזעקה ומערכות מחשובה על הממונה

 מוסדות כולל האזעקה ערכותומ המחשוב מערכת כל על אחראי .א

 .חינוך

 .אזעקה מערכות כולל הרשות של ואינוונטר מחשוב רכש על אחראי .ב

 .מחשובל השירות נותני הספקים על אחראי .ג

, לאוטומציה החברה"י ע והן הספקים"י ע המתבצעות העבודות כל .ד

 והחשבונות השירות נותני עם חוזים או הזמנות לעריכת גלדאו יש

 .לחודש תאח לגזברות יוגשו

במהלך הביקורת התחלפו חלק מבעלי התפקידים שעוסקים במערכות 

 המידע במועצה:

" מטרופולינט" מחברת חיצוני עובד הועסק  - הביקורת בתחילת .א

אחראי  ,במסגרת תפקידו - רשת כאחראי שימש אשר מלאה במשרה

 ,הרשת תמך במשתמשי המועצה באתרים השונים. התפקיד כלל

", תמיכה בתקלות משתמשים 365 ופיסאהגדרת משתמשים ב"

 .  'בתחנות העבודה, במדפסות וכד

הכפופים  תפקידים בעלי של שינוי במועצהנערך  הביקורת במהלך .ב

להלן בעלי התפקידים לאחר  למנהל מחלקת הרכש והמחשוב.

  –השינוי 

מונה כאחראי על מערך המחשוב בנוסף  מנהל מוקד הקליטה (1

 על תפקידו.

סק -, "וובחיצונית שירותים חברת של שירותיה נשכרו (2

במועצה  המידע למערך תמיכה שירותי תספק אשר בע"מ", 
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 –החליפה את מנהל הרשת מחברת "מטרופולינט"  –

תפקיד העובד כולל: תחזוקת מנע,  -באמצעות עובד החברה 

טיפול בתקלות, טיפול בתקשורת שרתים, עבודה מול ספקי 

ן, הקמת תשתית " בענ365תקשורת, ניהול של "אופיס 

אבטחת מידע ברשות, בניית מערכך מחשוב אופטימאלי 

ברשות, ייעוץ בכל תחומי המחשוב והתקשורת, הקמת מערך 

גיבוי וניהול הגיבוי, מיפוי הרשת ורכיביה כולל תיק מתקן. 

 העבודה על פי בנק שעות. 

בתחום המחשוב  מקצועיהביקורת לא היה בעל תפקיד  בתחילת

 מחלקת למנהל. במועצה המידע מערכות נושא לנהל את שתפקידו

הוא ש ומאחר ,המחשוב בתחום פורמאלית השכלה אין והמחשוב הרכש

 עבודה שמחייב כאחראי על הרכש, לתפקידו בנוסף התפקיד את מבצע

הוא אינו יכול לתת את המענה הנדרש לצרכי המועצה , מלאה במשרה

 בתחום מערכות המידע.

במהלך הביקורת מבצע את התפקיד  האחראי על המחשוב שהתווסף

בנוסף על תפקידו הרשמי כמנהל מוקד הקליטה, ולא קיבל כתב מינוי 

רשמי לתפקיד; הביקורת מעירה כי פתרון ממוסד למועצה מחייב מינוי 

רשמי של בעל תפקיד שניהול מערכות המידע במועצה הוא תפקידו 

 העיקרי.

 

 לחוק בהתאם מידע אבטחת ממונה מינוי .1.5

 אדם במינוי חייב ציבורי גוף"  כיקובע . ב 17 סעיף הפרטיות נתהג חוק

 של וימתפקיד ."מידע אבטחת על ממונה שיהיה מתאימה הכשרה בעל

 בתחום נהלים ולהטמיע להגדיר"( הממונה: "להלן) מידע אבטחת ממונה

 על.  מתאימים ארגונית ותרבות תשתית יצרו אשר המידע אבטחת
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 על הגנה, המידע שלמות על, היתר בין, בקרות ולערוך לפקח הממונה

 . רשות ללא העתקה או שימוש, חשיפה מפני המידע

 סוגי כל על נאותה הגנה קיימת כי הממונה ידאג פעילותו במסגרת

 הממונה. הלוגיות ההגנות בהיבט והן הפיזיות ההגנות בהיבט הן ,המידע

 מידע כי לוודא במטרה( משתמשים) העובדים פעילויות לניטור ידאג

, וירוסים) זדוניות שתוכניות, מורשים שאינם לגורמים זולג אינו חיוני

 גישה מניעת, המידע למערכת יחדרו לא'( וכד טרויאניים סוסים, תולעים

 אחסון באמצעי שימוש, אלקטרוני בדואר שימוש, מורשים לא לאתרים

 . ועוד

 הגנת בחוק כנדרש מידע אבטחת על ממונה מונה טרם במועצה

 . יותהפרט

 

 ותקציב עבודה תכנית .1.6

אשר מעוניינים להשיג את מטרותיהם בצורה אפקטיבית  ארגונים

 לתחומי שנתיות ורב שנתיות עבודה תוכניות להכין נוהגיםויעילה 

 תהליכים להטמיע עבודה תוכניות של העיקרי ייעודן. השונים פעילותה

 טרטגיתאס חשיבה הוא גם מחייב המידע מערכות תחום. תוצאה מוכווני

 מנת על ולפעול להתפתח המידע מערכות על כיצד המגדירה הארגון של

 מגדירים שלא אירגונים. האירגון מטרות את מיטבית בצורה לשרת

 שרפות כיבוי בתהליכי רבות פעמים עצמם מוצאים עבודה תוכניות

 על המידע מערכות בתחום פרויקטים ומבוצעים ציוד נרכש שבמסגרתם

 . אחר או כזה נקודתי ברלמש מענה לתת מנת

בתחום מערכות המידע ולא הוגדר  תוכנית עבודה נערכהלא במועצה 

 :תקציב ייעודי הנגזר ממנה

 את המגדירה שנתית רב עבודה תוכנית קיימת לא במועצה .א

 של מיעדיו כנגזרת מערכות המידע בתחום הארגון ויעדי מטרות



 

 מערך המידע -  2015/6

 

282 

 

 .שנתית עבודה תוכנית נגזרת ממנה ואשר הארגון

; המחשוב תקציבשל סך  תלא קיימת תמונת מצב כולל עצהבמו .ב

 המועצה יחידות של מהתקציב כחלק מנוהלמפוזר ו התקציב

של  שוטף כתקציב ופעם ר"כתב פעם מופיע שהוא כך השונות

 .  יחידה מסוימת ולעיתים כתקציב מחלקת הרכש והמחשוב

 

 
  המידע גרימא רישום .1.7

לחוק הגנת הפרטיות  8יף המועצה כגוף ציבורי מחויבת, על פי סע

מאגר מידע שבבעלותה אצל רשם מאגרי  כלותקנותיו, ברישומו של 

המידע. עוד מחויבת המועצה ברישום מנהל מאגר המידע שהוא מנהל 

 פעיל של המועצה או מי שאותו מנהל הסמיך.

(, אגרות) הפרטיות הגנת ותקנות הפרטיות הגנת לחוק א36 סעיף פי על

 חובות המידע מאגר בעל על חלות( התקנות - ןלהל, )2000-א"התשס

 המידע מאגרי בפנקס הרשומים המידע מאגרי בגין אגרות תשלום

 .שבבעלותו

 לרשם דווחה המועצה כי המעידים מסמכיםלא הוצגו  הביקורת בפני

, שבאחריותם המידע מאגרי ועל המידע מאגרי מנהלי על המידע מאגרי

 . רטיותהפ הגנת לחוק( 1)ב9 מסעיף כמתחייב

 את שילמה המועצה כי המעידים מסמכים הוצגו לא הביקורת בפני

 .הפרטיות הגנת לחוק בתקנות כנידרש המידע מאגרי לרשם האגרה

 

 עובדים הדרכת .1.8

כדי שיעשה שימוש מיטבי במערכות המידע, על עובדי המועצה להכיר 

מערכות אחד הכלים המרכזיים להכרת את המערכות איתם הם עובדים. 

. כמו כן, שיפור ההבנה של העובדים בנושא הכשרה והדרכההוא  עהמיד

 אבטחת מידע תביא להעלאתה מודעות ושיפור הנושא.
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במועצה עובדים רבים שאינם מכירים בצורה מספקת את מערכות 

המידע איתם הם עובדים וכתוצאה מכך אינם יכולים לבצע את עבודתם 

 בצורה מיטבית. 

יבלו הדרכה בנושא אבטחת מידע וכתוצאה כמו כן, עובדי המועצה לא ק

 מכך אין להם מודעות מספקת לנושא.

  



 

 מערך המידע -  2015/6

 

284 

 

 במועצה המידע מערך .2
 

 
 כללי .2.1

 מחשוב וסביבות מידע מאגרי ממספר מורכב המועצה של המידע מערך

, חיצוניים שירות מספקי המתקבלים ענן שירותי מבוססות חלקן אשר

 באתר( 61LAN) המקומית הרשת בסביבת שרתים על מותקנים חלקם

 באתרי בודדים מחשבים על מותקנים וחלקם המועצה של המרכזי

 . המועצה

 לחמש במועצה  המידע ומאגרי המחשוב סביבות את לחלק ניתן

 : כלהלן, 'ב שבנספח סכמטי רשיםבת כמוצג, עיקריות קטגוריות

המועצה עושה שימוש  – "מיקרוסופטהמסמכים בענן של " סביבת .א

כשרתי המייל ושרתי הקבצים  "365יס אופ"בשירותי הענן של 

 (. " 365בעבור עובדי המועצה )להלן ענן "אופיס 

כוללות  –" מטרופולינט" חברת של בענן הליבה מערכות סביבת .ב

את מערכות הגזברות והרכש, מערכת הגבייה ומערכת הרווחה 

 )להלן ענן "מטרופולינט"(.

" האוטומצי" ל החברה קבוצת של בענן השכר מערכת סביבת .ג

 את משמשת" אוטומציה" ל החברה של השכר מערכת 62 מ"בע

 סביבת"(  אוטומציה" ב השכר ענן להלן. ) במועצה השכר חשבת

של חברת   CRM מערכת –" CRMC" חברת של בענן CRMמערכת 

 עובדי את המשמשת "(CRMCסי.אר.אם שיא בע"מ )להלן: "

 .שיא חברת בענן מותקנת 106 מוקד

. מערכות אלה כוללות בודדות עבודה מדותבע המותקנות מערכות .ד

                                                           
רשת  היאNetwork)  Area (Local  רשת תקשורת מקומית – LANרשת מקומית  61

אזור גאוגרפי מוגבל )עד אלפים על  ,(WAN) רשת אזוריתהמתפרסת, בשונה  מחשבים
בודדים של מטרים רבועים(, בדרך כלל בתוך בניין אחד, או בניינים סמוכים. רשת כזו 

 .גבוה יחסית רוחב פסמתאפיינת ב
יה" הינו בית תוכנה שהוקם על ידי המרכז לשלטון מקומי. קבוצת החברה ל "אוטומצ 62

טכנולוגיות )וואן טכנולוגיות תוכנה  one1נרכש על ידי החברה הבורסאית  2014בשנת  
הנותרים  30%ממניות החברה ל "אוטומציה" כש  70%בע"מ( שמחזיקה כיום ב 

  מוחזקים עדיין על ידי המרכז לשלטון מקומי.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%91_%D7%A4%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%91_%D7%A4%D7%A1
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 את:

 מ"בע' אימג רפיד( מבית  RAPID VET)  מערכת "רפיד" (1

המשמשת את מחלקת שירותים ווטרינרים  ("רפידלהלן: ")

 ומותקנת על מחשב במשרד הווטרינרית.

 "בנארית בע"מ", של חברת "פרו ניהול בנארית"מערכת  (2

שבים כשעל כל מותקנת על שלושה מח ,("בנארית"להלן: )

מחשב בסיס נתונים ניפרד המנותק מהיתר. שתי התקנות 

 במחלקת הנדסה והתקנה שלישית במחלקת מים וביוב.

לבקרה אחר  "בנארית"במחלקת מים וביוב משמשת ה 

 ערכות המים והביוב של המועצה.עבודות התחזוקה במ

 המועצה של המקומית ברשת המותקנות המערכות סביבת (3

  מבית נוכחות לשעוני" סינאל"  כתמער את כוללת -

  ומערכת"( סינאל:  "להלן) מ"בע פייוויי-מלל" סינאל"

 טיימטק" לביא"  -" סינריון" מבית שעות לדווח" לביא"

 " (.לביא:  "להלן) מ"בע

 

 המידעמערכות ל שתיעוד ובקרה  .2.2

קיימת חשיבות לכך שבמועצה ימצא מיפוי של מערך מערכות המידע 

 כמו כן, חשוב לנהלהרשת ומערכות המידע הקיימות.  שלה, כולל מיפוי

חומרה )לרבות שרתים, מחשבים, מדפסות, מסכים, ציוד  אודותנתונים 

 נתונים. , תקופת אחריותגיל, סוג, מיקום לרבות, במועצה תקשורת וכד'(

 .שנתית רב רענון תכנית להכין מאפשרים אלה

, ןביניה והממשקים המידע מערכות של עדכני תיעוד נמצא לא במועצה

 במועצה התקשורת רשת את המתאר גרפי מסמך נמסר לצוות הביקורת

חלקי מידע  ונמסר ביקורתל .מעודכן ואינו שנים מספר לפני הוכן אשר

יחידות המועצה. צוות הביקורת נאלץ  את המשרתות המערכות לגבי

 רשימת מצורפת - להכין בעצמו רשימת מערכות מידע מעודכנת.
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 ומוצג הדוח על העבודה במסגרת הביקורת ידי על ובשהשג מערכות

 '.ג כנספח

 אשר למועצה השייך והתכנה החומרה של מיפוי קיים לא במועצה

החומרה, גילאים, תקופת האחריות לגבי  מפרטי את לכלול אמור

 .שרתים, רשימת תוכנות ותוקף הרישוי לתוכנות

 
 פערים במערכות מידע   .2.3

שיכולות לתמוך בכלל תחומי הפעילות של בשוק קיימות מערכות מידע 

המועצה; מערכות אלה תורמות לשיפור היעילות והאפקטיביות של 

 בשנים שהוטמעה המידע ממהפכת כחלקהיחידות השונות. כמו כן, 

 ,המקומיות מהרשויות ובחלק השונים הממשלה במשרדי האחרונות

 ותבאמצע לאזרח הניתנים רבים שירותים הנגשת של מגמה הונהגה

 לרבות ,רבים מוסדות של האתרים , לדוגמה,מקוונות מידע מערכות

 . מידע ולברר תשלומים לבצע לאזרח מאפשרים ,מקומיות רשויות

. 1998בישראל חוקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בשנת 

מכוחו תוקנו תקנות רבות הנוגעות לנגישות, בין תקנות אלו נכתבו גם 

; תקנות אלו כוללות סעיף 2013ות שעברו בדצמבר תקנות נגישות השיר

( ומה נדרש מבעל 35ספציפי ומפורט לעניין הנגשת אתרי אינטרנט )סעיף 

אתר אינטרנט לבצע כדי לעמוד בתקנות ובחוק. התקנות קובעות שעל כל 

אתר הנותן שירות ציבורי או מידע אודות השירות לציבור להיות נגיש. 

 .25.10.2016ייב לעבור הנגשה עד ליום בהתאם לתקנות אתר קיים ח

 היתרונות למרות מוחשבו שטרם תחומים ישנם, במועצה כי נמצא

 :במחשובם

ומאגרי   GIS63 מערכת הוטמעה טרם במועצה -  GIS מערכות .א

מידע הכוללים מידע תכנוני עדכני, זכויות הבניה ומידע רב מתיק 

 ילותבפע שתומכת מערכת גם חשובה זו מערכת בניין העיר.

                                                           
 Geographic Information system. -ית מערכת מידע גאוגרפ 63
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 .חירום במצבי המועצה

שעדיין עובדות בצורה ידנית ללא מערכת  יחידות במועצה ישנן .ב

 .הפסיכולוגי והשירות הווטרינרים השירותיםכגון  ,מידע

בחלק מהמחלקות חסרה גישה מספקת למערכות של משרדי  .ג

ממשלה, לדוגמה במחלקת הרווחה רק משתמש אחד מורשה 

 לעבודה במערכת של משרד הרווחה.

המועצה מצומצם בהיקפו ואינו כולל את מגוון האינטרנט של  תרא

 20,000השירותים לאזרח כמצופה מרשות הנותנת שירותים לכ 

 וטפסים הסבריםתושבים; דוגמת שירות תשלומים מקוון, מידע, 

 כמו כן,במועצה.  השונות למחלקות בקשות להגשת באשר שונים

 לבעלי מוגבלויות.המועצה טרם טיפלה בנושא ההנגשה של האתר 

 

 ניהול ארכיב מסמכים .2.4

ארכיון  מוסדארכיב המסמכים ברשויות מקומיות כפוף להנחיות  ניהול

 המדינה. 

 ארכיון המדינה החל לפעול עם הקמת המדינה ופעולתו הוסדרה ב "חוק

)להלן : חוק הארכיונים(. בראש ארכיון  "1955"ו התשטהארכיונים 

(. חוק הארכיונים מהווה את  "הגנז": )להלן  המדינה עומד גנז המדינה

המסגרת המשפטית, המנהלית והמקצועית לניהול מערך הארכיונים 

במדינה. התקנות וההנחיות הנלוות לחוק מעניקות לגנז ולעובדי ארכיון 

המדינה את הסמכויות להדריך, להנחות ולפקח על ניהול הארכיונים 

ובתאגידים והרשומות במוסדות המדינה, ברשויות המקומיות 

 הממשלתיים.

ארכיון המדינה העביר לרשויות המקומיות את האחריות לניהול ארכיב 

המסמכים שבתחומן וזאת בהתאם לקובץ נהלים המזוהים בשם נהלי 

עוסקים במספר  "אבן פינה"(. נהלי "אבן פינה""אבן פינה" )להלן : 
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. 2011ועד ל  2009נושאים הקשורים לניהול הארכיב ופורסמו החל משנת 

 קובעים כלהלן: "אבן פינה"העקרונות המרכזיים של נהלי 

באחריות הרשויות המקומיות לשמור ולנהל את מסמכי הארכיב  .א

שבתחומן ובאחריותן בדרך שתאפשר איתור ושליפה מהירה ונוחה 

 של המסמכים. 

הגדרת מסמכי הארכיב כוללת הן מסמכי נייר והן רשומות  .ב

 דיגיטליות. 

קובעות כי חובה על הרשויות המקומיות  "אבן פינה"הנחיות  .ג

לשמור חלק מהמסמכים שברשותן לצמיתות. ההנחיות כוללות 

כמידע  ןבמקביל גם נוהל לסריקת תעודות שגרתיות ושמירת

 דיגיטלי, כבסיס לביעור תעודות המקור. 

 ביעור )השמדת( מסמכים מחייב אישור מראש של הגנז.  .ד

ת האחראים על מערכי מנחות א" 64אבן פינה "סדרת הנחיות  .ה

המידע במוסדות המדינה וברשויות המקומיות לפעול להטמעת 

 כלים לניהול הארכיונים.

דשים נובמבר ודוח מבקר המדינה שנערך במספר רשויות מקומיות, בח

 "אבן פינה", מציין כי הרשויות לא יישמו את הנחיות 2014ועד מרץ  2013

היו מודעות לחובות החלות חלקן אף לא  ,בניהול הארכיונים שבתחומן

ם לצמיתות ו/או החובה יעליהן דוגמת החובה לשמירת מסמכים מסוימ

 לקבלת אישור מגנז המדינה לביעור מסמכים.

בפועל  .היסטוריים מסמכים לשמירתמוסדר  פתרון קיים לא במועצה

 מהמסמכים מאוחסן חלק, שונים "מסמכים ארכיוני" קיימים במועצה

השונות, חלק במסדרון מתחת  המועצה מחלקותב חלק, השרתים בחדר

לבניין המועצה, חלק במקלט מתחת לבית ספר "הדרים", חלק 

                                                           
הגנז פרסם סדרת הנחיות ספציפיות לניהול ארכיב, במסגרת מערך המידע, הכוללות  64

"מפתח תיוק -"ניהול רשומות אלקטרוניות" ואת נוהל אבן פינה-את נוהל אבן פינה
ל לניהול רשומות אלקטרוניות" ואת נוהל אבן פינה "מטה דאטה )מידע על מידע( לניהו

 רשומות אלקטרוניות".  
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 מסמכים לאתר קושי קיים כתוצאה מכך במשרדים יבילים. 

 . היסטוריים

 

הפעם האחרונה שבוצעה מהלך של הכנת מסמכים לארכיב הייתה 

 שנים(. 7)לפני  2008בשנת 

ל אופן שמירת המסמכים ההיסטוריים המועצה טרם קיבלה החלטה ע

האם להתקשר עם אתר חיצוני או האם לסרוק את המסמכים למדיה  –

 מגנטי.

המשמעות היא שהמועצה אינה דואגת לשמור את המסמכים שלה 

 לאורך זמן כנדרש בחוק.

 

חלק מהמסמכים לא נשמרים   ;כן, אין הסדרי אבטחה כנדרש כמו

תנאי אחסנה לא מתאימים  –שנים בתנאים שיבטיחו את קיומו לאורך 

 ו/או העדר מערכת כיבוי אש מתאימה. 

 

 :להלן מספר דוגמאות

 –חומר הקשור לטיפול בתושבים  – מחלקת הרווחה מסמכי .א

 מצטבר במחלקת הרווחה.

מצטבר  –חומר הקשור לחינוך  –החינוך  מחלקת מסמכי .ב

  .במחלקת החינוך

 –רויקטים תכניות בניה ותיקי פ –מחלקת ההנדסה  מסמכי .ג

בארונות במטבחון,  –החומרים נשמרים במקומות שונים 

 במשרדי הנדסה שבמבנה יביל, במסגרו מתחת למבנה המועצה.

לא נשמרו מסמכים בצורה  –מסמכי המחלקה המשפטית  .ד

 מסודרת במועצה לאורך שנים.

 נשמרים בחדר שרתים. –מסמכי מחלקת משאבי אנוש, והנהלה  .ה
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 התקשרויות .3
 
 

 כללי  .3.1

המחשוב )חומרה  מערכות רכשההתקשרות עם ספקי תכנה ו יךתהל

שני  המונה והמחשוב הרכש מחלקתעל ידי  מבוצע במועצהותכנה( 

 כל את מרכזת ומחשוב הרכש מחלקתעובדים, מנהל רכש ומזכירת רכש. 

 .לסוגיו מחשוב רכש פעילויות לרבות במועצה הרכש פעילויות

 

 מחשוב ציוד  רכש .3.2

לקבל את  המבקשת המחלקה של חיל בדרישהתהליך רכש מחשוב מת

כיום דרישות מועברות למחלקת הרכש והמחשוב בהתאם לאחד . הציוד

 .פוןשיחת טלב או דוא"ל מכמה אפשרויות: באמצעות מערכת המידע, 

. מרבית הרכש מנהלוחתום מנהל מחלקה דורשת  במערכת הדרישה על

 65מקצועיות דרישות הרכש בתחום המחשוב מוגדרות כדרישות שאינן

 .ומתורגמות למהלך להשוואת הצעות מחיר

מתבצעת השוואת מנהל מחלקת הרכש מסר לביקורת כי בכל רכישה 

, כאשר בהזמנות ציוד מחשוב גדולות מחיר הצעות 3עד  2בין  מחירים

 מספרנלקחות יותר הצעות. לא קיים תיחום ומדרג סכומים ברור לגבי 

 נדרש לקבל.שהצעות מחיר 

קיימים מקרים של רכש מספק יחיד דוגמת תוכנה יעודית  -ספק יחיד 

 מספק ספציפי. 

                                                           
 דרישותקטגוריות. קטגוריה אחת הינה של  ניתן לחלק את הדרישות לשתי 65

. דרישה מקצועית מאופיינת בכך מקצועיות לא דרישותשל  והשניה מקצועיות
שמתייחסת לשירות או מוצר ספציפי אותו הלקוח דורש ואשר לא ניתן להחליפה 

רישה מקצועית כבר בשלב הדרישה ידוע בדרישה למוצר דומה אחר. במקרה של ד
 הלקוח  מקצועית לא בדרישה בתקציב. מסוייםהמחיר והדרישה משריינת סכום 

 תקציב שריון אין.   מחיר הצעות השוואת מבצע הרכש ומנהל כלליפריט /מוצר מזמין
   .מחיר ובאיזה פריט איזה ברור ולא היות
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 שלוש הזמנה כל על המידע, כאשר הזמנות מבוצעות במערכת -הזמנות  

 .המלווה והחשב הגזבר, הרכש מנהל - חתימות

 להלן הממצאים מבדיקת תהליכי רכש מחשבים ומדפסות:

הוק -אדמאחר שאין תכנית רכש שנתית, הרכישות מבוצעות  .א

 ובמהלך השנה מבוצעות מספר רב של רכישות קטנות.

חלק מהדרישות אינן ממוחשבות ומועברות למנהל מחלקת  .ב

הביקורת מעירה כי רצוי שכלל הדרישות  ;הרכש בעל פה

 יתבצעו באמצעו מערכת המידע.

אינו מתבסס על ממספר ספקים הפניה לקבלת הצעות מחיר  .ג

לות עלולות להיות על שמתקבמפרט אחיד ולכן הצעות המחיר 

 .בסיס שונה

לרוב ההזמנות לא נמצאה יותר  –הביקורת דגמה מספר הזמנות  .ד

 מהצעת מחיר אחת.
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 את הבדיקה:הטבלה שלהלן מרכזת 

נושא  מס"ד
 ההזמנה

מספר הזמנה 
 ותאריך

סכום 
 הזמנה

 פרטי הצעות מחיר

מחשב עבור  1
השירות 

 הפסיכולוגי

 לא נמצא חומר 9,204 

ר מחשב עבו 2
 דובר המועצה

הזמנה מס' 
יוני  14 -מ 740

2015 

לא נמצאו הצעות  3,540.00
 מחיר

מחשב נייד  3
עבור  I3לנובו 

מחלקת 
 החינוך

הזמנה מס' 
 114 -מ 741

2015חןנח   

מתבסס על הצעת  2,258.52
 849מחיר מהזמנה 

מחשב ומקרן  4
עבור לשכת 

 ראש המועצה

הזמנה מס' 
יולי  8 -מ 849

2015 

הצעת מחיר אחת  6,009.74
 בלבד.

מחשב נייד,  5
תחנת עגינה 
ומסך ליועצת 

 המשפטית

הזמנה מס' 
 10 -מ 1026

 2015אוגוסט 

הצעת מחיר אחת  5,757.18
 בלבד.

מחשב  6
ומדפסת עבור 
מנהל מחלקת 

 שפ"ע

 לא נמצא חומר 6,026.26 

מדפסת עבור  7
מנהל מחלקת 
שפ"ע ויועצת 

 משפטית

 1186הזמנה 
ספט'  17 -מ

2015 

הצעת מחיר אחת  2,596.00
 בלבד.

טונר  8
 למדפסות

לטונר אין הצעות  2,218.40 
 מחיר.

 

 

נמצא כי במהלך השנה מצטבר רכש מספקים מסוימים  .ה

 בסכומים גדולים, להלן דוגמאות:

רכש מדפסות , טונרים, תיקון  -₪  40,000-כ – ספק א' (1

 מדפסות.
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  –רכש מדפסות ומחשבים  -₪  31,000 – ספק ב' (2

 רכש מחשבים. -₪  000'35 – ק ג'ספ (3

 רכש מחשבים -₪  38,000 -כ – ספק ד' (4

 קיימים לא, בשנה ₪ אלפי לעשרות מגיעות שהרכישות למרות

 .הספקים עם הסכמים

 
 התקשרויות עם ספקי שירות .3.3

כאמור, יחידות המועצה עובדות עם מערכות מידע/תוכנות אשר 
 על ידי ספקי שירות שונים. מסופקות

 

של  פעילויות של ניהול, עיבוד, אחסוןמועצות מקומיות יבצעו מקובל כי 

יחד עם זאת,  . מועצהעל ידי גורמי צד ג' שאינם עובדי המערכות מידע 

לכל פעולה המבוצעת מועצה של ה הלגרוע מאחריותאין בכך בכדי 

 .על ידי גורמים חיצוניים המטעמ

 

מיקור החוץ לא ליישם כלי בקרה שיוודאו כי פעילות לפיכך על המועצה 

האזרחים ועובדי המועצה על ידי עריכת תפגע בשירות אותו מקבלים 

בעת הספקה של שירותי   .ופיקוח עליהם SLAהסכמי רמת שירות 

שירותי מיקור של ספק כי ה מועצה לוודא מיקור חוץ מהותיים, על ה

על מנת להגן וגיבוי וזאת החוץ שומר על עקרונות אבטחת מידע נאותים 

, גניבת מידעמפני אזרחיה ועובדיה ושל מועצה המידע של הסי נכעל 

תוכנית להמשך הספקת שירותי וכי קיימת לספק  שינוי או מחיקה 

 . קרות אירועמיקור החוץ בעת 

 

עיקר מערכות המידע העוסקות בכניסת ויציאת הכסף מהמועצה הינן 

חוץ מערכות במיקור חוץ, מערך הגביה בכללותו מבוסס שירותי מיקור 

 מחברת "מילגם", מערכת השכר וחשבות השכר גם הם במיקור חוץ. 
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ההסכמים  קיימת חשיבות לקיום הסכמים כתובים עם ספקי תכנה.

ל "כפופה למנכ אשר אמורים להיות מתויקים אצל רכזת מכרזים

 Service Level  -SLA)הסכמים עם ספקי שירותים המועצה.  

Agreement )   מגדירים את רמת השרות שתקבל המועצה מספק

חשיבות ייחודית בהגדרה ומעקב אחר מסגרת  SLAהשירותים. להסכמי 

 ואיכות השירות בתחום המחשוב.

קיימת חשיבות למעקב ותיעוד של תהליכי פיקוח ובקרה אחר תקלות 

 ספקי שירותי מחשוב.

אינם מרוכזים  עם ספקי שירות מערכות המידע נמצא כי ההסכמים

. אצל רכזת וועדת המכרזים נמצא הסכם  בעיניין במועצה במקום אחד

בגזברות )כגון  נמצאוחלקם  ,בלבד. לגבי יתר ההסכמים "365"אופיס 

 ( ועם חלק מהספקים לא קיימים הסכמים"מטרופולינט"ההסכם עם 

של מחלקת  ו"רפיד" יםשל מחלקת רישוי עסק כגון מערכת "רמה" כלל

 הווטרינריה.

במועצה לא קיים תהליך של מעקב מתועד אחר רמת השירות של 

 הספקים:

המועצה אינה מיישמת תהליכי מעקב ותיעוד לפיקוח ובקרה  .א

ופתרונן, לרבות העדרה של מערכת  במערכות המידע אחר תקלות

 מרכזית למעקב אחר תקלות ופתרונן.

 יעות רצון של המשתמשים.שב סקרי לא מתקיימיםבמועצה  .ב

 

 

 "365המעבר לאחסנת מידע ב"אופיס  .3.4

המועצה עברה מניהול הקבצים ברשת המקומית  2014בסוף שנת 

 ".365לניהול הקבצים באמצעות איחסון בענן של "אופיס 

 

 המועצה בהנהלת שנעשה דיון של פרוטוקול הביקורת בפני הוצג לא

 היתרונות הוצגו בו יוןד, בענן" 365אופיס "ב לשימוש המעבר לפני

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAFahUKEwiaora87bfIAhWLtBQKHRuZDog&url=http%3A%2F%2Fmeital.iucc.ac.il%2Fmeital%2FWorkgroups%2FHL_doc%2FBKS_SLA.pdf&usg=AFQjCNFxJn7Uu08FJSq3FyQPLlbLxIMCgg&sig2=4WFFNZrJAaVH4tAkXoNFDw&bvm=bv.104819420,d.bGg
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAFahUKEwiaora87bfIAhWLtBQKHRuZDog&url=http%3A%2F%2Fmeital.iucc.ac.il%2Fmeital%2FWorkgroups%2FHL_doc%2FBKS_SLA.pdf&usg=AFQjCNFxJn7Uu08FJSq3FyQPLlbLxIMCgg&sig2=4WFFNZrJAaVH4tAkXoNFDw&bvm=bv.104819420,d.bGg
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAFahUKEwiaora87bfIAhWLtBQKHRuZDog&url=http%3A%2F%2Fmeital.iucc.ac.il%2Fmeital%2FWorkgroups%2FHL_doc%2FBKS_SLA.pdf&usg=AFQjCNFxJn7Uu08FJSq3FyQPLlbLxIMCgg&sig2=4WFFNZrJAaVH4tAkXoNFDw&bvm=bv.104819420,d.bGg
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 מקומיים בשרתים משימוש מעבר של השונים והסיכונים החסרונות

כן הביקורת לא  כמו. בענן אלקטרוני ודואר קבצים ניהול למערכת

הצליחה לקבל תשובות ברורות לגבי תהליך המעבר לסביבת הענן 

 לענן והשרתים מהתחנות אחת כל של היסטוריה נתונילרבות העברת 

 בוצע. בכלל אם

 

  



 

 מערך המידע -  2015/6

 

296 

 

 אבטחת מידע .4
 
 

 כללי .4.1

 יחד עם זאת, שימוש  .המציאות שימוש במערכות מידע הינו מחויב

אשר עלולים לאיים רבים סיכונים את המועצה לבמערכות מידע חושף 

אשר יש בהן כדי לשתק  , החל מפגיעותהפעילות והתפקוד שלהעל 

ו/או  של המועצה, פגיעה פיננסיתפעילות האת מלא באופן חלקי ו/או 

( כי assureפגיעה תדמיתית.  ניהול נכון של נושא אבטחת מידע יבטיח )

וסודיות חסיון ננקטים האמצעים והבקרות על מנת לוודא כי לא נפגע 

זמינות המידע יהיה נגיש רק לגורמים מורשים לכך(,  מידע)ההמידע 

אמינות , שלמות)המידע יהיה זמין בהתאם לרמת הצורך של המועצה(, 

 יהיה שלם ומהימן(.המידע במערכת ) המידע ודיוק

 תפעול נכון של מערך אבטחת המידע מונע:

, המתוכ אומועצה מחוץ לעל ידי גורמים חדירה למערכות המחשב  .א

 של מידע רגיש ומהותי.גניבה שיבוש או למטרות 

אחר שאינו  או שיבושו/מחיקה ל ידי פגיעה במסדי הנתונים ע .ב

 .מאפשר שימוש בהם

זמינות פוגעת בה, רה, במערכות ההפעלה או בתוכנהפגיעה בחומ .ג

 והמידע. המערכת

 

לנקוט בפעולות מניעה אשר יש בהן כדי לזהות את  אחראיתמועצה ה

 הקיימים ולהפחית משמעותית את החשיפהוהאיומים  הסיכונים

 לאיומים הללו.

 

 

 המידע במערך פגיעה ניסיונות מפני הגנה .4.2

מפני ניסיונות  ומשתמשיה מועצהההמחשוב של   רשת על להגן מנת על

 ונאותים מקובלים אמצעים להתקין המועצה על, חדירה וגניבת מידע

 ומניעת זיהוי, איתור כולל) פגיעה לניסיונות החשיפה את המצמצמים
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, במידע רשות ללא שימוש מפני יגנו אלו אמצעים(.  אלה ניסיונות

 אמצעים ןלהתקי יש ה,לדוגמ.  הנתונים ובבסיסי המידע במערכות

 למניעת לאיתור מערכות כגון פגיעה לניסיונות החשיפה את המצמצמים

 Intrusion Detection) הארגון ומתוך מהאינטרנט חדירה ניסיונות

System (IDS )אוIntrusion Prevention System  (IPS ,))לסינון מערכות 

 .וכדומה( Content Filtering) תכנים

 חדירה ניסיונות בפני ההגנה בתחום תרבות ומשמעותיו חולשות נמצאו

 הנוגע בכל מספקות הגבלות מיושמות לא במועצה כי נמצא - מבחוץ

 לאיתור שוטפים בקרה תהליכי מתבצעים ולא לארגון מחוץ לגישה

 .האש חומת של )תיעוד פעילות( בלוגים מעיון ,וחדירות פרצות

 

 להלן פירוט תוצאות הסקירה שנערכה על ידי הביקורת:

 לאינטרנט קיימת אפשרות גישה המועצה עובדי ר שלכלמאח .א

וירוס, -סיכוני אבטחת מידע, דוגמת עדכניות אנטי ממחשביהם אזי

או לחילופין העדר בקרות לאיתור ומניעת ניסיונות חדירה,  גדלים 

 .כמספר המשתמשים להם מותרת גישה לאינטרנט

של  ( FWאו  Fire Wall חומת אש )להלן : נעשה שימוש במערכת .ב

 לצורך הגנה על מחשבי המועצה. Fortigateחברת 

גישה לאתרים  תוחסימבאתר המועצה המוגדרות  המותקן  FWב  .ג

לא מתקיים אתרי סקס ואתרי הימורים, אולם  :מסוימים כגון

כמו כן,  .פיקוח על כלל אתרי האינטרנט אליהם גולשים העובדים

ובדרך זו לא פעילות תקופתי  66מנהל הרשת לא מנטר ולא מקבל לוג

והאם החסימה מלאה  ניתן לבדוק לאיזה אתרים העובדים גולשים

 .ואפקטיבית

                                                           
בקרה אחר תהליכי העבודה בסביבות הינו מנגנון למעקב ו –לוג או לוג פעילות  6666

ומערכות שונות. מנגנוני לוג מוטמעים בדרך כלל במערכות הפעלה, נתבים, חומות אש, 
ובחלק מהמערכות התפעוליות. תפקידו של לוג לרשום ולתעד את הפעולות שביצע 
משתמש מסוים תוך ציון פרטי מבצע הפעולה, מועד הפעולה, ופרטי הפעולה שבוצעה. 

 פשר בד"כ להתחכות אחר פעילויות חריגות ותקלות חריגות.   הלוג מא
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 תפקידן אשר מערכות של ברשת אבטחה פתרונות מיושמים לא .ד

 : כגון, הארגון למערכות לארגון מחוץ גורמים של חדירה למנוע

 .FireWallפורטים מסוימים על ידי  חסימת (1

 intrusion preventionמניעת חדירות   מערכות (2

system))IPS . 

  ( (intrusion detection systemחדירות איתור מערכות (3

IDS וכו)'. 

חדירה.  בניסיונות טיפול רוטינותאו /ו מומחיות במועצה אין .ה

אחראי המחשוב אינו מבצע בדיקות לאיתור ניסיונות חדירה לרבות 

 ומערכות ההפעלה. FWמעבר על לוגים של ה 

 הקשורים בנושאים לעובדים רכותהד מבוצעות לאכאמור,  .ו

 .מידע לאבטחת

 

 טרויאניים סוסים, תולעים, וירוסים) זדוניות תוכנות מפני הגנה .4.3

 (וכדומה

 והמידע המחשב מערכות על ולהגן לאתר מטרתן וירוס-אנטי תוכנות

 פעילות את משבשות אשר זדוניות ותוכנות וירוסים במפני שבהן

 מורשים שאינם לגורמים גישה מאפשרות, שבהן הנתונים או המערכות

.  המחשוב מערכות בתפעול ופוגעות מאטות או המחשב למערכות

 התקנתה לפני הזדונית התוכנה את לזהות ינסו וירוס-אנטי מערכות

 או הזדוניות התוכנות של ההתקנה את ימנעו הצורך ובמקרה במערכת

 למצבם ולהחזירם הנגועים הקבצים את לתקן ינסו הדבקה של במקרה

 עד נוספים קבצים ידביקו שלא מנת על אותם לבודד או התקין

 .למחיקתם

על מנת למנוע חדירה של וירוסים ותוכנות זדוניות אחרות יש להתקין 

וירוס על כל שרת, מחשב ועמדת עבודה.  על מנת שלא -מערכות אנטי

לפגוע ביעילות המערכות הן חייבות להתעדכן בכל יום בחתימות 
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בנוסף, יש למנוע ממשתמשים שאינם מורשים התקנת וירוסים חדשים. 

תוכנות "פרטיות" או ממקור שאינו ידוע, ללא אישור של מנהל אבטחת 

 הארגון את חושפת אי חסימה שכזאת ו הואילהמידע של המועצה 

     .וירוסיםב הדבקהסיכון של ל

 

 להלן פירוט תוצאות הסקירה של הביקורת:

 של הבסיסי רוסוי-אנטיה מותקן המועצה במחשבי .א

 כפי שוטפים עדכונים  של הליך מבוצע לאבו , "מיקרוסופט"

 באופן מתעדכנות אשר בתשלום וירוס-אנטי של במערכות שקיים

 .שוטף

 שלו האישי המחשב על אישי באופן תוכנות להתקין יכול עובד כל .ב

 וכך פיקוח וללא הגבלה ללא וזאת ידוע לא ממקור תוכנות לרבות

 .העובדים ידי על זדוניות ותוכנות ירוסיםו של התקנה תתכן

 
 

 מרחוק והשתלטות גישה .4.4

 תוך ,מגבלה כל ללא מרחוק והשתלטות גישה מתאפשרת במועצה

 .לרשת פריצה כדי תוך ,תחנות על עוינת להשתלטות חשיפה יצירת

 :הסקר ממצאי פירוט להלן

הרשת יכולת להשתלט מרחוק על מרבית התחנות ברשת  למנהל .א

 Remote desktop -67  ור לשולחן עבודה מרוחק )חיב באמצעות

RDP).  

אין חסימה בתחנות לתוכנות השתלטות מרחוק דבר המקל על מי  .ב

 שמנסה לחדור לרשת ללא הרשאה.

                                                           
מאפשר  לגשת למחשבים דרך   -    ,Remote Desktopחיבור לשולחן עבודה מרוחק   67

רשת האינטרנט, או  דרך הרשת הפנימית במועצה ולבצע פעולות ממש כאילו המתחבר 
דל שלא לאפשר מקובל כברירת מח .פועל על פי ההרשאות הקיימות למחשב המארח

 גישה שכזו אלא אם הדבר הכרחי ובתנאי שמוגדרת ססמא למתחבר מרחוק.
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 בהתייחסות לטיוטת הדוח, אחראי המחשוב מסר לביקורת כי התחברות

 מכן ולאחר ראשית VPN-ל חיבור באמצעות להתבצע צריכה מרחוקה

 ההתייחסות מקובלת. .הרצוי למחשב להתחבר ניתן יהיה

 

 מחשבים ניידים .4.5

להדבקה בוירוסים  במיוחד רגישים הינם ניידים מחשבים ,ניידותם עקב

 שלהם והחיבור רגישים מסמכים בהם נשמרים לעיתים, ותוכנות זדוניות

 .אותם לחשוף עלול למועצה מחוץ פתוחות לרשתות

 שימוש תוך לרשת יםנייד מחשביםחיבור של  מתאפשר כי נמצא

מחשב נייח המחובר לרשת, עובדה המגדילה את הסיכונים להדבקה כ

בוירוסים עקב חשיפתם המוגברת של המחשבים הניידים לרשתות 

 הניידים במחשבים המידעמאחר ש מחוץ לסביבת העבודה במועצה. 

 תיווצר ,הנייד המחשב של אובדן או גניבה של במקרה , מוצפן אינו

 .הניידים במחשבים שנשמר המידע תלדליפ חשיפה

 

  לרשת ניידים התקנים חיבור .4.6

"( מאפשרים DOKקיי )להלן "-און-התקנים ניידים כדוגמת דיסק

 התקנת קבצים במחשב והעתקת קבצים מהמחשב. 

 התקנים לרשת המחוברים למחשבים לחבר מגבלה קיימת לאבמועצה 

 והדבקה ידעמ לדליפת המועצה את החושף דבר, DOK כדוגמת ניידים

 עלול עליו אשר  המידע וכל ההתקןכמו כן,  .זדוניות ותוכנות בוירוסים

 אשר ניידים התקניםיצוין כי  .רצויות לא לידיים להגיע או/ו לאבד

 .מוצפנים אינם המועצה את משמשים

 



 

 מערך המידע -  2015/6

 

301 

 

 גיבויים .4.7

על מנת לאפשר למועצה ולעובדיה יכולת חזרה לשגרה בקרות אירוע 

קה או שיבוש של נתונים, קיימת חשיבות אבטחת מידע או בעת מחי

לביצוע גיבויים שוטפים לכל המערכות התפעוליות של המועצה מירבית 

ולמידע הקיים בהן.  ביצוע גיבויים יומיים, שבועיים וחודשיים יאפשרו, 

במידת הצורך, שיחזור המערכות ו/או המידע של המועצה בזמן קצר 

 במקרה של פגיעה או מחיקה.

 
אחראי על בקרת להיות  הוא מנהל אבטחת המידעל שדיו אחד מתפקי

אמצעי הגיבוי  .וביצוע שחזורים יזומים תקופתיים איכות הגיבויים

פיזית בהם או ישמרו במקום מרוחק, מאובטח ומוגן בפני פגיעה 

 .בתוכנם

 
 הרשתסביבת  –ליקויים במערך הגיבויים של המועצה  נמצאו

וקבצים רבים מותקנים בשרת  מערכות –המקומית אינה מגובה כלל 

אינם מגובים; מספר מערכות ונתונים שנשמרים בתחנות העבודה של 

העובדים אינם מגובים כלל. כמו כן, קיימת חשיפה בסביבת ה"אופיס 

יום אחורה בלבד וניתן לשחזר  14ניתן לשחזר גרסת קובץ עד  –" 365

 90ועוד ) יום ממחיקתם 90חזור עד מקבצים שנמחקו ונמצאים בסל ה

 , וזאת בתנאי שהסל לא רוקן.יום על ידי אדמיניסטרטור(

 

 הרשת בסביבת לגיבויים הנוגע בכל החשיפה כי עוד לציין ראוי

בכל הנוגע ליעד  ברורה מדיניות גדלה עקב העדרה של המקומית

 אופיס" שרתי ועל לשמירת מסמכים, על השרתים ,בתחנות עבודה

365 ." 

 

 אחראי המחשוב מסר לביקורת כי מדיניותבהתייחסות לטיוטת הדוח 
-ל המחזור לסל עוברים שנמחקו קבצים(   (ONEDRIVE קבצים מחיקת

 גרסאות לשמור ניתן. יום 90 לעוד ארגוני מחזור לסל מכן ולאחר יום 90
 י"ע לשינוי ניתנות אינן אלו הגדרות .יום 14-ל עד קובץ של אחרונות

 דבר – נוסף גיבויי לבצע יש ביקורת את יספק לא זה ואם מיקרוסופט
 העלויות. את מאוד שייקר
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( כלשהו בענן עדיפות) הגיבויים את לשמור היכן החלטה לקבל יש בנוסף
 .המועצה לבניין מחוץ

 

 לתפקידם בהתאם לעובדים הרשאות .4.8

 טעויות כנגד החשובותהמונעות  הבקרות אחת הינה תפקידים הפרדת

 השונים הגורמים בין הפרדה קיום משמעה תפקידים הפרדת.  מעילותו

 הגורם בין הפרדה שיש כך בארגון רגישות פעולות של לביצוע האחראים

 .והמבקר המאשר, המבצע

 

 המועצה של המידע במערכות שתיושם התפקידים הפרדת כי מומלץ

 להבטחת.  כולה למועצה שנקבעה התפקידים להפרדת מקבילה תהיה

 כל של פעילות תחומי ועלקב יש, התפקידים הפרדת של נאות יישום

 פעילות תחומי בקביעת הראויה החשיבות את ולייחס ותפקיד תפקיד

 המידע ומערכות המחשוב עובדי ובקרב בכלל המועצה עובדי בקרב

 .בפרט

 

 לדאוג יש התפקידים הפרדת קרוןיע את ליישם ניתן לא בו במקום

 .ויבלתי תל גורם ידי על תקופתית בקרה ביצוע כגון מפצות לבקרות

                                                                                                 

 נמצאו ליקויים בתהליך ניהול ההרשאות במועצה:

 כלל של מרוכזת תקופתית בחינה של תהליך מתקיים לא במועצה .א

 לשם, תפקידו למילוי לו הדרוש למול עובד לכל הניתנות ההרשאות

 .תפקידים הפרדת במדיניות אפשרית פגיעה איתור

 הקיימות ההרשאות בחינת של מסודר תהליך קיים לא במועצה .ב

  .תפקיד שנוי עם, לעובד והחדשות

גזברות נמצא שלעובדים רבים ניתנו  –במערכת "מטרופולינט  .ג

 הרשאות החורגות מתחום סמכותם:

הרשאות למסכי טיפול במס"ב ובהתאמות בנקים פתוחות  (1

עדכון לתפקידים של מנהל מחלקה, מנהל מלאי, מנהל רכש, ל
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 מנהלת מכרזים.

גם לתפקידים  ,הרשאות למסכי אישור תב"ר פתוחות לעדכון (2

 של מנהל מחלקה, מנהל מלאי, מנהל רכש, מנהלת מכרזים.

ההרשאה ליצירת התחייבות שבסופה תשלום כפופה לבקרה  (3

פה באמצעות תקציבית במערכת הגזברות. בקרה זו ניתנת לעקי

כי האפשרות לביצוע  נמצא. "מיידי"תשלום הרשאה לביצוע 

. המגבלה 68הגבלה ללאתשלום מיידי פתוחה לכל המשתמשים 

היא כי ניתן לבצעו רק  "תשלום מיידי"היחידה הקיימת על 

 באמצעות צ'קים, אשר נחתמים על ידי מורשי חתימה. 

 התשלום ביצוע לאחר בדיעבד גם חובה אין כי מצאה הביקורת

 בין, המועצה את החושף דבר, תקציבי לסעיף אותו לשייך

 שגויים יהיו ביצוע מול התקציב דוחות כי לאפשרויות, היתר

 .מהתקציב חריגה תוך תשלום יבוצעאו /ו

"גביה" נמצאו חולשות משמעותיות בבקרות  -ב"מטרופולינט"  .ד

 כדלקמן:

בשלושת הפרופילים קיימות הרשאות למסכי קליטת  (1

ב, "מים, ביטול עסקה, עדכון מחירונים, העברה למסתשלו

 מסכי הנחות, עדכון תנועות רטרו, עדכון החזר תשלומים וכד'.

כל העובדים ללא מגבלה וללא דרישת סבב אישורים רשאים  (2

 ההנחה. לתת הנחות ללא הגבלת גובה

" 365ב"אופיס  הקיימת ההרשאות מערכת כי מצאה הביקורת .ה

 להיכנס המועצה של הענן בשרת רהמוגד משתמש לכל מאפשרת

 לבניין מחוץ גם מקום בכל מחשב מכל בענן הקבצים לשרת

 ללא קבצים למחוק או/ו קבצים להעתיק, הגבלה ללא המועצה

 למחיקה, מידע לגניבת, בוירוסים להדבקות חשיפה תוך, פיקוח

 הקייםמצב ב.  מורשה שאינו מי ידי על נתונים שינוי, נזק וגרימת

 הצפנת ללא המועצה של המידע למאגרי מרחוק שהגי מתאפשרת

                                                           
מקובל להגביל את ההרשאה לתשלום מיידי למדרגי סכומים לפי המאשרים  68

 השונים. 
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 לזיהוי פיזיים זיהוי באמצעי שימוש ללא( VPN) התקשורת ערוצי

 .(TOKEN/המחשב של פיזי זיהוי)  המשתמש

במערכת "סינאל" לניהול שעות נוכחות הכניסה היא ללא שם  .ו

 משתמש וללא סיסמה.

דת פתיחה וסגירת עובד מבוצע על ידי עוב –במערכת "לביא"  .ז

 בודדת במחלקת משאבי אנוש ללא צורך באישור ממוחשב נוסף.

יש משתמש בודד  –במערכת "רפיד" של המחלקה הווטרינרית  .ח

 ולכן אין הפרדת הרשאות.

 ובסיס שיא חברת ידי על מנוהלת המערכת -" CRMCמערכת " .ט

שלהם. לכל  באתר שיא חברת שרתי על נמצא שלה הנתונים

 במערכת על אף שקיימתהרשאות מלאות  CRMמשתמשי ה 

שונה לכל משתמש בהתאם לתפקידו.  הרשאה למתן אפשרות

יצירת הפרדת תפקידים באמצעות הגבלת הרשאות המשתמשים 

בהתאם לצורכי התפקיד שלהם חשובה לצורך יצירת מנגנוני בקרה 

 .בתהליכי העבודה

במערכת. המערכת  הרשאות קיימות לא - "בנארית" מערכת .י

ת ומשמשת משתמש אחד המגיע אליה לאחר מותקנת בעמדה בודד

 .הקשת שם משתמש וסיסמא בתחנה

 

 

 סיסמאות למשתמשים ניהול .4.9

הוא בעל חשיבות גבוהה ומחייב ניהול  משתמשים  ניהול סיסמאות

מועצה מערכות בפרט לרשת המקומית, קיימות   .ומעקב קפדני

י מנהלות באופן עצמאמותקנות באתרים שונים ו תפעוליות שונות אשר

. לכל משתמש יכולים את רשימות המשתמשים והסיסמאות שלהן

להיות שמות שונים וסיסמאות שונות במערכות והסביבות העבודה 

הינה קריטית לאבטחת המידע,  הסיסמאות ניהול חשיבות השונות.  

ומהוה בדרך כלל החוליה החלשה במערכת הכוללת של אבטחת המידע 

 בארגון.
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הול נושא המשתמשים והסיסמאות באופן להלן כללים מקובלים לני

 נאות:

 .גנריים בשמות שימוש נעשה ולא שלו ייחודי שם משתמש לכל .א

 תווים. 8הסיסמא תהיה לפחות בת   .ב

קיימת חובת שימוש במורכבות סיסמא )שימוש באותיות  .ג

 ומספרים(.

 חודשים. 3 -חובת החלפת סיסמא תקופתית, לפחות אחת ל .ד

 דורות אחורה. 3א לא ניתן לחזור על אותה סיסמ .ה

טעויות בהקשת  3המערכת נועלת את הכניסה לאחר ביצוע של  .ו

 סיסמה. שחרור יבוצע על ידי מנהל המערכת בלבד.

 

 המידעסיסמאות במערכות  הגדרתבמועצה לא נקבעו כללים אחידים ל

שלה.  בכל מערכת נקבעים הכללים של הסיסמאות באופן שונה. 

יסמאות מרכזי מחייב את העובדים היעדרו של מנגנון ניהול שמות וס

 לשמור שמות וסיסמאות שונים ומעמיס עליהם. 

 תחנות נעילת מנגנון נאכף  לאבמחשבי המועצה  - עבודה תחנות נעילת

. נהוג שבמקרה של היעדר פעולה או הקלדה בתחנת עבודה עבודה

דקות התחנה ננעלת לשימוש.  העדר  15במשך פרק זמן מוגדר כגון 

ת חושף את המועצה בפני גישה לא מורשית וגניבת מידע, נעילת תחנו

אם על ידי עובדים שאינם מורשים ואם על ידי מי מהתושבים הפוקדים 

 את משרדי המועצה.

 

 פיזית אבטחה היבטי .4.10

 הגנה אמצעי, השיטות"מכלול  הינהשל מערכות המידע  פיזית אבטחה

 אזור על יזיתפ ולהגן המידע מערכות את למדר שמטרתם, ונהלים פיזיים

גישה של מי  למנוע או זה לאזור של מורשים גישה לאפשר כדי מוגדר
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 מפני אזור מוגדרב הנמצאים הנכסים על להגן וכן, שאינו מורשה לכך

 ".גניבה או השחתה, השמדה

; לצורך שמירה וניהול המידע "ענן"עברה לשימוש במערכות  המועצה

העברה לענן. רם נשמרים קבצים שהיו בשימוש ט המועצה יבשרת

נמצאים בכניסה לחדר ארכיב, והשרתים נמצאים  תקשורתארונות ה

 פסק.-השרתים נתמחכים על ידי מערכת אל בחדר פנימי של הארכיב.

 נמצאו ליקויים באבטחת השרתים:

 לא הייתה נעולה השרתים בכניסה לחדרהדלת , בעת הביקורת .א

 כיבלאר הנכנסים המועצה עובדי לכל גישה הייתה ולפיכך

ולשרתים; יצוין כי בבדיקה שנערכה במועד מאוחר יותר החדר 

כל אחד יכול להיכנס לחדר  -היה נעול. כדוגמה לחשיפה 

 השרתים ולכבות אותו או להכניס בו דיסק און קיי.

 .מרכזית אש כיבוי מערכת השרתיםבחדר  קיימת לא .ב

חדר השרתים אינו ממוזג; יש סיכון כי עליה בטמפרטורת החדר  .ג

 א להשבתת השרתים ואף לנזק לחומרה.תבי

לא קיימות מערכות שליטה מרחוק  –מערכות שליטה ובקרה  .ד

ובקרה על מצבם של השרתים ועל בקרת האקלים בחדר 

 השרתים.

ארון התקשורת עם חומת האש נמצא בכניסה לארכיב במקום שאינו 

נעול. הכבלים אינם מתויגים במקרה של נתק עלול להיות קושי לחבר 

 כבלים חזרה.את ה

יצוין כי לאחרונה השרתים הגיעו למלוא הקיבולת ונדרש היה למחוק 
 .קבצים אישיים של עובדיםבו 

 לטיפול בליקויים בחדר השרתים, כגון:יצוין כי קיימות מספר חלופות 

 אש כיבוי מערכות שיכלול כך הקיים השרתים חדר התאמת חלופת .א

 לחדרי תאימותהמ אויר מיזוג וערכות ובקרה שליטה מערכות

 .שרתים

 השרת חיצונית בעבור שרתים חוות בשירותי השימוש חלופת .ב
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 אשר, המקומית הרשת שבסביבת והמערכות השרתים שבחדר

 שפורטו להמלצות בהתאם זה שרת על מותקנות להיות אמורות

 .זה דוח קודמים בסעיפים

 

  לוגים על ומעבר בקרה ניטור .4.11

הינה פעילות  ניטור ובקרה  אחת הפעילויות החשובות לאבטחת המידע

-Log) -לוג תנועות  ארגון.המידע בשל לוגים שונים הקיימים במערכות 

File )נרשמת לרבות  המידע הינו קובץ בו כל פעולה שבוצעה במערכת

רישום זהות מבצע הפעולה, תחנת העבודה בה הפעולה התבצעה, תאריך 

, או ג תנועותהפעלתו של לו אי ושעת ביצוע הפעולה ומהות הפעולה.

 שלא לכך גורם, התנועותהעדר מעקב וניטור הפעולות הנרשמות בלוג 

אחר פעילויות  להתחקות ניתן לא, התנועות מבצעי זהות את לדעת ניתן

 .  חריגות, והגורם שיצר אותן

 המותקנותהמידע  במערכות תנועות לוג להפעלת אופציה קיימת

, FW ה מערכת, וירוס-יאנט מערכות, ההפעלה מערכות לרבות, במועצה

 . נוספות ובמערכות" 365אופיס "ב הענן בספריות

 ,קבצי לוג של בקרהו ניטור מבצע אינו הרשת מנהל כי מצאה הביקורת

 של( ONEDRIVE) הענן בספריות הנמצאים לקבצים בדיקהלרבות 

 . השונים המשתמשים

טכניים  מבדקיםלא נערך סקר אבטחת מידע הכולל  במועצהכמו כן, 

 לבקרות המיושמות, לרבות ביצוע מבחני חדירה ואיתור פרצות.

 

     DRP מאסון והתאוששות BCM עסקית המשכיותניהול  .4.12

 את להפחית המיועד תוכנית הינה( BCP) עסקית להמשכיות תוכנית

, הקריטיות בפעילויות צפויה בלתי לפגיעה הסיכוןתוצאות מימוש 

 את ולהבטיח הינה תוכניתה מטרת. המועצה של, ידניות או ממוחשבות

 המועצה שעל ההכרחית המינימלית השירותים רמת של ההמשכיות
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 הנכסים כל את לכלול אמורה התוכנית.  אירוע קרות בעת לספק

 .  ולפעול להמשיך לה לאפשר מנת-על, למועצה הנחוצים והפעילויות

, תהליכים הכוללת תוכנית הינה( DRP) מאסון התאוששות תוכנית

 את משבית אשר מאסון התאוששות לצורך המשמשים ונהלים מדיניות

 כחלק. ממושך לזמן המועצה של החיונית הטכנולוגית התשתית

 יחידית ידי על תבוצע אשר מראש מפורטת תוכנית לכתוב יש מהיערכות

 במטרה המועצה של התפעוליות היחידות ידי על או מידעה מערכות

.  המועצה של החיוניות הפעילויות ושאר המידע מערכת את לאושש

 . המועצה של הכוללת בתוכנית ותומכת עקבית להיות חייבת התוכנית

 :מאסון והתאוששות עסקית להמשכיות תוכניות של מטרותיה בין
 מנת-על, אסון של למקרה הארגון היערכות נאותות את לבחון .א

 התפעוליות והמערכות המידע מערכות של תפקודם חידוש לוודא

 .במערכות אסון או פגיעה, שיבוש של הבמקר ההכרחיות

 פעילות ולספק להמשיך המועצה של יכולתה את להעריך .ב

 לרשותה העומדות המידע מערכות באמצעות נדרשת מינימלית

 .זמינות אינן העיקריות המידע שמערכות במקרה וזאת

 התכנית אמורה לכלול, בין היתר, התייחסות לנושאים הבאים:

 .והפעילויות המשימות לביצוע חלופיים מתקנים .א

 .ומערכות נתונים לרבות, קריטיים מידע משאבי .ב

 .המשימות להשלמת האחראי האדם כוח .ג

 .משימות ותיעדוף תזמון .ד

רשימת אנשי מפתח והתייחסות להאצלת סמכויות, מערכות  .ה

מידע קריטיות, רשתות תקשורת וכיסוי ביטוחי, ספקי ציוד 

 ושירותים.  

 גיבויים. .ו

 לבניין מחוץ מהתוכנית עדכניים םעותקי ושמירת מיקום .ז

 .המועצה
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 והתאוששות( BCP) עסקית המשכיות תוכניות הוכנה במועצה לא

 עסקית המשכיות תוכניות בהיעדר .נידון לא אף והנושא( DRP) מאסון

 והכרחית חיונית פעילות להפסקת חשופה המועצה מאסון והתאוששות

 הנתונים לאובדן וכן העבודה לשגרת מהירה חזרה יכולת ללא, אסון בעת

 .שיחזור יכולת להיעדר חשש תוך והידע
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 סיכום ומסקנות .5

מערכות מידע תומכות ברוב הפעילויות של המועצה ומסייעות לה להשיג 

 חושפת את המועצהמערכות המידע  יחד עם זאת,את מטרותיה, 

על  והקפדהלסיכונים רבים ומחייבים ניהול קפדני של החומרה, התוכנה 

 בטחת מידע, תוך עמידה בדרישות החוק.אכללי 

נמצא כי מערך הארגון והניהול  במועצה אינו תומך בצורה אפקטיבית 

העדר מדיניות, העדר נהלים, אי  –במערך מערכות המידע של המועצה 

מינוי אחראי מערכות מידע מקצועי בצורה מסודרת עם כתב מינוי, העדר 

הדרכה לעובדי המועצה ממונה על אבטחת מידע כנדרש בחוק, העדר 

בתחום מערכות המידע, העדר תכניות עבודה ואי קיום תמונה תקציבית 

כוללת; כמו כן, לא נמצאו מסמכים המעידים על עמידה בחוק הגנת 

 הפרטיות.

במועצה לא נמצא תיעוד של כלל  -נמצאו פערים במערך המידע במועצה 

רשימה  מערכות המידע הקיימים בה; צוות הביקורת נאלץ לגבש

וחלק  GISמעודכנת; חסרות מערכות מידע חיוניות כגון מערכת 

מהמחלקות עדיין עובדות בצורה ידנית. כמו כן, במועצה לא קיים פתרון 

מוסדר לניהול ארכיון, דבר שאינו מאפשר שמירת מסמכים היסטוריים 

 כנדרש.

נמצאו פערים בתחום ההתקשרויות עם ספקי מערכות מידע, לרבות 

עות מחיר או הצעות מחיר שאינן מתבססות על מפרט אחיד, העדר הצ

רכישות רבות מאותם ספקים שמצטברים לעשרות אלפי שקלים ללא 

הסכם התקשרות, אי ריכוז הסכמים עם ספקים במקום מרוכז והעדר 

הסכמים עם בתי תכנה מסוימים. כמו כן, לא קיים מנגנון של פיקוח 

 (.SLAירות הנדרשות )ובקרה אחר עמידת הספקים בנורמות הש

נמצאו חולשות משמעותיות במערך אבטחת המידע במועצה, לרבות 

-העדר מנגנוני פיקוח יעילים אחר ניסיונות חדירה מבחוץ, העדר אנטי

וירוס המתאים לצרכי המועצה, אפשרות לעובדים לחבר התקנים 

ולהתקין תוכנות ללא בקרה, העדר הגדרה ברורה היכן יש לשמור 
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אי גיבוי של חלק משמעותי מהמסמכים שמנוהלים במערכות מסמכים,  

המידע של המועצה, העדר מדיניות אבטחת מידע, כולל העדר מדיניות 

הרשאות שכתוצאה מכך מתאפשר לעובדים רבים לבצע פעולות כספיות 

רגישות,  שימוש חלקי בסיסמאות מורכבות ואי החלפת סיסמאות ואי 

; השרתים וארון התקשורת אינם נעילת מסך כשהמחשב אינו בשימוש

מאובטחים כנדרש, אי ביצוע ניטורים על פעילות חריגה במערכות 

המידע, אי עריכת סקר אבטחת מידע ואי הכנת תכנית התאוששות 

 מאסון.

ממצאי הביקורת כוללים נושאים שמחייבים תשומת לב מיידי ותיקון 

 ללא דיחוי.
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 על ידי בזק תרשים טופולוגית רשת שהוכן – אנספח  
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 של מערך המידע במועצה סכמתיתרשים  –_ בנספח 

 

 סביבות הענן השונות בהם המועצה עושה שימוש

 

 התקנה על עמדות בודדות באתרי המועצה

 CRM 106ענן 

 חב' שיא 
 – "מטרופולינט"ענן 

גזברות, רכש, גביה, 

 רווחה

 "365אופיס "ענן 

 דאר ומסמכים –

 "אוטומציה"  ענן

 שכר -

 אדם כוח
 "סינאל"מע'  -
 "לביא"מע'   -

 

  וביוב מים
 1 "בנארית"מע'  -

 
 

 

 

  הנדסה

 2 "בנארית"מע'  -
 
 

 

 

  וטרינריה
 מערכת רפיד -

 

 

 

  וביוב מים
 מע'  שליטה ובקרה-

 

 

 

  הנדסה
 3 "בנארית"מע'   -
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 טבלה מרכזת –מערכות מידע רשימת  –ג'נספח 

 מס"ד
 תיאור ספק שם מערכת מידע מחלקה

רשת מקומית/מחשב 

 נטבודד / ענן / אינטר

כמות 

 משתמשים

1 

 כללי

" 365אופיס  " - One Drive מיקרוסופט 
מערכת שמירת קבצים 

 ADבענן 
 56 365אופיס  ענן

2 " 365אופיס  " - Exchange 

OnLine 
 56 365אופיס ענן מערכת דואר אלקטרוני מיקרוסופט

3 
" 365אופיס   מיקרוסופט תוכנות אופיס - "

תוכנות משרדיות וורד, 

 וינט וכו'אקסל, פאוור פ

מחשב / 365אופיס ענן

 בודד
56 

4 

 מטרופולינט מטרופולינט רכש

חלק  -מודול רכש 

ממערכת גזברות ורכש 

 "מטרופולינט" של

-"מטרופולינט" –ענן 

 citrixחיבור טרמינל 
1 

5 

 משטרת ישראל מערכת של המשטרה ביטחון

מערכת לדיווח על 

אירועים בתחום הבטחון 

 של המועצה

 1 רשת מקומית

6 
 בנארית הנדסה

בית  -בנארית 

 תוכנה

מערכת לשליטה ובקרה 

 כספית והנדסית בפרויקט
 2 מחשב בודד

7 

 מטרופולינט רווחה -מטרופולינט  רווחה

מודול ובסיס נתונים 

 נפרד מבית

 "מטרופולינט"

-"מטרופולינט" –ענן 

 citrix 18חיבור טרמינל 
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 מס"ד
 תיאור ספק שם מערכת מידע מחלקה

רשת מקומית/מחשב 

 נטבודד / ענן / אינטר

כמות 

 משתמשים

8 

 מטרופולינט גזברות-מטרופולינט גזברות

ספר  -גזברותמודול 

ספקים, תשלומים 

 ותקציב.

-"מטרופולינט" –ענן 

 citrix 50חיבור טרמינל 

9 
 מטרופולינט גבייה -מטרופולינט גביה

מודול גביה מתושבים, 

 ספר לקוחות.

-"מטרופולינט" –ענן 

 citrixחיבור טרמינל 
10 

מבקר  10

 המועצה
IDEA IDEA 

לניתוח נתונים  תכנה

 וביקורת
 1 מחשב בודד

יועצת  11

 משפטית
 1 מחשב בודד   

12 

שכר וכוח 

 אדם

 1 "אוטומציה"  -ענן  מערכת שכר   מציהואוט

13 
 "סינאל"  שעוני נוכחות + מערכת

שעוני נוכחות ומערכת 

 שליטה עליהם
 1 רשת מקומיתשרת ב

14 

 "לביא"  מערכת ניהול שעות עבודה

מערכת דווחי שעות 

 מתממשקת למע' 

 "סינאל"

 1 מקומיתרשת שרת ב

תרבות  15

 הדיור
 מערכת של תרבות הדיור

האגודה לתרבות 

 הדיור
  

VPN של  בשרת

 האגודה
1 
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 מס"ד
 תיאור ספק שם מערכת מידע מחלקה

רשת מקומית/מחשב 

 נטבודד / ענן / אינטר

כמות 

 משתמשים

16 

 רפיד RPID VET וטרינריה

מערכת לניהול רשימות 

חיות בית, מעקב 

חיסונים, רשיונות 

 וגבייה.

 2 מחשב בודד

17 
רשוי 

 עסקים
 רמה מערכות רמה רישוי עסקים

מערכת לניהול כולל  

העסקים  של מערך

 ותהליך הרישוי העירוני.

 1 מחשב בודד

18 
 שיא מערכות CRMשיא  מוקד

מערכת לניהול פניות של 

 הציבור למוקד

 חיבור - CRMענן 

WEB 
3 

19 

 מים

 בנארית
בית  -בנארית 

 תוכנה

מערכת לשליטה ובקרה 

כספית והנדסית בפרויקט 

בתחום תשתיות המים 

 והביוב

 1 מחשב בודד

20 
ית לשליטה ובקרה מערכת תפעול

 על מערכות המים והביוב
  

ניטור ושליטה על לחצי 

מים וזרימה תקינה של 

 מים במועצה

 1 מחשב בודד
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 בדיקה מיוחדת 

 בנושא שכר מלווי הסעות מחליפים

 מבקר המועצה
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  למלווי הסעות מחליפים 2015אפריל בדיקה מיוחדת בנושא עיכוב בתשלום שכר 

   

 כללי

לא  )ממלאי מקום( מחליפים מלווי הסעות 15של  2015חודש אפריל  תומשכור
 .21.5.2015בתאריך  ותשולמה מפרע מהם 12 – ל – במועד מושול

כרגע  2מלווים ממלאי מקום )מתוכם  20-מלווים קבועים ו 47במועצה מועסקים 
מחליפים במשרה מלאה(. המלווים ממלאי מקום מועסקים במקום המלווים 

מים בהם המלווים הקבועים אינם יכולים להגיע לעבודה )עקב מחלה, הקבועים בי
 חופשה וכד'(

 קבועים(. 2מלווים מחליפים )מתוכם  15הועסקו  2015בחודש אפריל 

האחראית על ההסעות במחלקת החינוך מנהלת מעקב אחר ההחלפות במסגרת 
 היומן שלה ב"אוטלוק"(.

 

 מטרת הבדיקה

על  כדי שהמקרה לא יחזור תשלום השכר במועדלאי לבחון את התהליך שהוביל 
 .עצמו

 

 שיטת הבדיקה

 ,וחשבת השכר ההסעותהביקורת נפגשה עם מזכירת משאבי האנוש, אחראית 
 חות של העובדים שקיבלו את השכר באיחור.כבדוחות הנו ועיינה

 

 ממצאים 

 :שת הדיווחים על ידי העובדיםהג .1
 להלן התהליך הנהוג במועצה: .א

נדרשים להגיש את דיווחי הנכחות שלהם בעקבות החודש בד"כ העובדים  (1
 לחודש.  1—שחלף לאישור האחראית על ההסעות ב

האחראית על ההסעות והעוזרת שלה מבצעות בקרה על הדיווחים, כולל  (2
הצלבת דיווחי המחליפים למול דיווחי העובדים הקבועים. לאחר עריכת 

ות ומעבירה אותם הבקרה, האחראית על ההסעות חותמת על טפסי הנוכח
 למזכירת משאבי אנוש.

מזכירת משאבי אנוש מקבלת את דיווחי הנוכחות החתומים על ידי האחראית  (3
על ההסעות ומבצעת בקרה נוספת שעיקרה הצלבה בין דיווחי המלווים 

 הקבועים לבין המחליפים )כדי לוודא ששניהם לא דווחו נוכחות בו זמנית(.
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משאבי אנוש מעבירה אותם למנכ"ל לאחר בדיקת הדיווחים, מזכירת  (4
 לחתימה.

 המנכ"ל מאשר את הדיווחים בחתימתו. (5
 הדיווחים המאושרים מועברים לחשבת השכר אשר מכינה את המשכורות. (6
על הדיווחים להגיע לחשבת השכר לא יאוחר מה  –לפי הנחית המנכ"ל והגזבר  (7

 לחודש כדי שניתן יהיה להכין את המשכורות במועד. 3
ההסעות מסרה לביקורת כי חלק גדול מהמלווים המחליפים  האחראית על (8

הם  –אינם מבינים כיצד למלא את דוח הנוכחות ומתבלבלים בימי העבודה 
מדווחים על עבודה בימים בהם הם לא עבדו. מאחר שמספר שעות העבודה 
של המלווים משתנה מחודש לחודש, ובחלק מהחודשים הם אינם עובדים, 

בדיווחי הנוכחות כי קיים קושי לקזז את תשלומי היתר  קיימת חשיבות לדייק
 בחודש העוקב.

כמו כן, האחראית על ההסעות מסרה כי לעיתים היא יודעת על ההחלפות רק  (9
בדיעבד בסוף החודש מאחר שחלק מהמלווים מסכמים את ההחלפות ביניהם 

 מבלי להודיע למחלקת החינוך.
 .2015להלן התהליך שאירע בנוגע למשכורות אפריל  .ב

לחודש אירע ביום ו', העובדים הגישו את דיווחי הנוכחות ביום  1 -מאחר ש ה (1
 בלבד. 3.5א' ה 

האחראית על ההסעות העבירה את הדיווחים, לאחר בדיקתם, למחלקת  (2
 .5.5משאבי אנוש ב 

מזכירת משאבי אנוש בדקה את דיווחי הנוכחות ומצאה בהן אי התאמות  (3
ת לתיקון. מאחר שדיווחי הנוכחות לא והחזירה אותם לאחראית על ההסעו

אושרו ומאחר שמועד הגשת דיווחי הנוכחות לחשבת השכר כפי שהוגדר חלף, 
 לא ניתן היה לשלם את המשכורות במועד. לא אושר תשלום מפרעה.

בעקבות לחץ שהופעל על ידי יו"ר וועד העובדים וע"י חבר המועצה מר נעם  (4
טה זו, דיווחי הנוכחות הגיעו ששון הוחלט לשלם מפרעות. בהמשך להחל

 שבוע לאחר שתשלום השכר בוצע בפועל.  –בלבד  17.5 -לחשבת השכר ב
נמצא כי האחראית על ההסעות אינה שמה חותמת עם תאריך קבלה על טופס  (5

 הנוכחות. 
 

 נקודות נוספות שעלו במהלך הבדיקה: .2
פשרות גם דיווחי הנוכחות של הסייעות בגנים הם ידניים, למרות שקיימת א .א

 לדווח את הנוכחות למערכת המידע באמצעות הטלפון הקווי שבגן הילדים.
נמצא כי המועצה אינה פועלת על פי חוק למניעת העסקת עברייני מין  .ב

ומעסיקה מלווי הסעות )גברים( ללא קבלת אישור מהמשטרה שהעובד לא 
. עבר עבירות מין )אם עבר עבירות מין הוא אינו רשאי לעבוד עם קטינים(

החוק קובע איסור על מעסקי לקבל בגיר )זכר( לעבודה בבית ספר בטרם קבלת 
 אישור ממשטרת ישראל לפיו אין מניעה להעסיקו לפי החוק.
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 מסקנות

 ן הגורמים שהוביל לתשלומי השכר באיחור:להל  .1
לחודש מאי אירע ביום ו', חל איחור של יומיים בהגשת הדיווחים  1 -מאחר שה .א

בלבד )שזה היום האחרון  3.5 -ם; הטפסים הוגשו ביום א' העל ידי העובדי
 להגשת הדיווח לחשבת השכר על פי הנחית המנכ"ל והגזבר(.

חלק ממלווי ההסעות הגישו את דיווחי הנוכחות שלהם עם טעויות, דבר  .ב
 שהקשה על הבדיקה של אחראית ההסעות.

ידי אחראית כשמזכירת משאבי האנוש קיבלה את דיווחי הנוכחות שאושרו על  .ג
ההסעות היא מצאה בהן טעויות והחזירה אותן לתיקון. מאחר שהטפסים הגיעו 

, יומיים אחרי היום האחרון להעברת הנתונים 5.5למחלקת משאבי אנוש ב 
נוצר מצב בו  –לחשבת השכר, ומאחר שהדיווחים לא היו ברמה נאותה 

 מלווי ההסעות לא נכללו בתשלומי השכר. 15המשכורות של 
שעות  22.5מהעובדים )עובדים שעבדו  12 -הוחלט לשלם ל 21.5לקראת ה רק  .ד

 ומעלה( מפרעות.
בטווח המיידי לשפר את טופס  –יש מקום לשפר את תהליך דיווח הנוכחות  .ה

דיווח הנוכחות )לדוגמה להוסיף את המקום ממנו יוצאים ולאן נוסעים )לדוגמה 
 לציון(.-ראשון –יעקב -באר

ל מאי מילוי טופס הנוכחות כנדרש על ידי העובדים, קבלת היה רצף של כשלים הח .2
הטפסים אצל אחראית על ההסעות באיחור והעברת הטפסים עם טעויות 

 למזכירת משאבי אנוש דבר שלא אפשר להעבירם לחשבת השכר במועד.
 

 המלצות

במסגרת  –להדריך את המלווים המחליפים במילוי נכון של טפסי הדיווח  .1
התאמת הטופס הקיים ובמידת הצורך לעדכן אותו במטרה ההדרכה לבחון את 

 לשפר את איכות הדיווח.
עם קבלת הדיווחים על האחראית על ההסעים לשים עליהם חותמת עם תאריך  .2

 וחתימת.
על מחלקת החינוך לשפר את תהליך הבקרה על דיווחי הנוכחות כדי שהדיווחים  .3

 יועברו למזכירת משאבי אנוש ללא טעויות.
ת המלווים המחליפים שכדי לקבל משכורת עליהם לעדכן את מחלקת להנחות א .4

ללא אישור הם עלולים שלא  –החינוך על ההחלפה ולקבל על כך אישור מראש 
 לקבל את מלוא המשכורת שלהם במועד.

באמצעות הטלפונים הניידים  –לבחון אפשרות לעבור לשיטה של דיווח ממוחשב  .5
ההסעות ומזכירת משאבי אנוש, בנוסף של העובדים ככלי בקרה לאחראית על 

 לבקרות הקיימות. 
כמו כן, מומלץ לבחון דיווח שעות העבודה של סייעות באמצעות הטלפונים  .6

 הנייחים במקום השיטה הידנית הנהוגה היום.
 על החלטות בנוגע לעיכוב משכורות עובדים להתקבל בדרג של מנכ"ל לפחות. .7
ינים )כגון מלווי הסעות( יעסקו רק לוודא שכל העובדים שיש להם קשר עם קט .8

 לאחר קבלת אישור מהמשטרה.
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 התייחסות חשבת השכר

לאור מה שקרה בחודש הקודם דאגו העובדים ממלאי ]יוני[  חשוב לציין כי החודש
ח האדם וכ]מזכירת[ הדיווחים נבדקו ע"י . המקום להעביר דיווחם בזמן

 אלי לתשלום טרם חתימת מנכ"ל.  והועברו

נחתמו על ידי המנכ"ל והועברו אלי.   הדיווחים בשטרם שוגר השכר לבנקעובד 
 ברור כי לא ישולם שכר ללא אישור מנכ"ל. פעולה זו נועדה לקצר את זמן ההמתנה

 על מנת שלא יעוכב שכר העובדים.
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 2014מעקב אחר דוחות שנת 

14.2.2016נכון ל   

 
מלאי  ניהול – 2014ה לשנת צדוח מבקר המוע .1

 המלצות שטרם יושמו –י ומצא
 
 
 

הטיפול  – 2014דוח מבקר המועצה לשנת  .2

 המלצות שטרם יושמו – בפניות מהציבור
 
 

דוח ביקורת מבקר המדינה "התקשרויות של  .3
 הרשויות המקומיות עם קבלנים לפינוי

 סטטוס תיקון ליקויים –פסולת" 
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  מלאי ומצאי – 2014דוח מבקר המועצה לשנת  .1
 14.2.2016נכון ל 

 סטטוס ביצוע ההמלצה מס"ד

נהלים ולערוך לקבוע מדיניות  1
מפורטים בנושא ניהול המצאי 

  במועצה. והמלאי

 טרם בוצע

לוודא שכלל בעלי התפקידים בתחום  2
ניהול המצאי והמלאי יעברו הכשרות 

 בנושא, כולל מנהל יחידת הרכש.

 טרם בוצע

למנות "רשם מצאי" לניהול המצאי  3
 רש.של המועצה כנד

 טרם בוצע

 ובמועצה ימונ ותכל יחידבלוודא ש 4
 .אחראי מצאי באמצעות כתב מינוי

  טרם בוצע

פריטי המלאי כלל יש  לנהל את  5
, באמצעות מערכת המידעוהמצאי 

 כולל קליטה וניפוק של פריטים.

 טרם בוצע

יש לקבוע לכל פריט מספר קטלוגי  6
ייחודי על פי שיטת קטלוג אחיד, 

י מצאי עם מספר טבוע ולסמן פרט
 )תעודת זהות לכל פריט(.

 בוצע חלקית
עובדים על מק"טים 
לפריטים מתכלים. 
ההשלמה מותנה 

 במינוי רשם מצאי.
להסדיר בנוהל כתוב  הליך דיווח  7

לרשם המצאי )שימונה על ידי 
על הזמנת פריטי מצאי ועל  המועצה(

הדיווח  המועצה;קליטתם ביחידות 
כלול בין היתר על הזמנת הפריטים י

מידע אודות המועד  הצפוי לקבלת 
 הפריטים ויעדם.

 טרם בוצע
טרם מונה רשם 

 מצאי.

לבצע מעקב אחר  רשם המצאיעל  8
במסגרת  ;קבלת פריטי מצאי מרכש

זו יש לבצע השוואה בין דיווחי 
היחידות על קבלת המצאי לבין 

 ההזמנות.

 טרם בוצע
טרם מונה רשם 

 מצאי.

לוודא ניהול  הרכשיחידת על מנהל  9
ההשאלות לעובדים באמצעות 

כולל ציוד  ,כנדרש המידעמערכות 
 שמאופיו הינו צמוד לעובד.

 טרם בוצע

אנוש להקפיד העל מחלקת משאבי  10
שכתנאי להכנת גמר חשבון יוצג בפניו 
טופס "קלירנס" החתום ע"י כל 

יש להתנות את . כמו כן, הגורמים

 טרם בוצע
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 סטטוס ביצוע ההמלצה מס"ד

ן גמר החשבון של מחלקת השכר, בי
היתר, בצירוף טופס "קלירנס" על 

כמו כן, על  משאבי אנוש.מחלקת ידי 
מנהל משאבי אנוש לדווח  מחלקת

על כל עזיבה צפויה של מחלקת הרכש 
 עובד.

לקבוע נוהל לטיפול בתביעות מול  11
 חברות הביטוח.

 טרם בוצע

לבחון ולשפר את מצבם הפיזי של  12
בדגש , כולל החלפת הגגות המחסנים

 .לגגות האסבסט.

 בתהליך
נמצאים בפני 

 התחלת עבודה
 לבחון אפשרות להקצות משרדים 13

; למחלקת הגינון ופתרון אחסון
במסגרת זו לבחון אפשרות לאתר 

מתוך המחסנים הקיימים  מבנה
 במחלקת התחזוקה.

 טרם בוצע
ייושם במסגרת 

 שיפוץ המחסנים

להקפיד על אישור שנתי של מהנדס  14
 למחסנים. בטיחות

 טרם בוצע
יבוצע לאחר שיפוץ 

 המחסנים
לאחד חלק מהמחסנים, תוך צמצום  15

 מלאי הציוד המתכלה למינימום.
 טרם בוצע

יבוצע במסגרת 
 שיפוץ המבנים.

לבצע תכנון למלאי במחסנים, כולל  16
קביעת סוגי פריטים ורמות מלאי 

 לכל מחסן.

 טרם בוצע

יש להקפיד על ביצוע ספירות  .1 17
באתרי הטובין תיות לכלל שנ

בהתאם לתכנית עבודה  המועצה
שנתית שתקבע על ידי מנהל 

 .יחידת הרכש
תוצאות הספירה יובאו לדיון  .2

, לאחר בוועדת הרכש והבלאי
אשר תחליט בקרה על ידי הגזבר, 

על דרך פעולה בעקבות פערים 
 .שמתגלים

 טרם בוצע

להגדיר תהליכי דיווח וטיפול  .1 18
זק ואבדנים  של בבלאי, גניבות, נ

להקפיד על במסגרת זו, טובין. 
מילוי כלל הפרטים הנדרשים 
בטפסי דיווח אבדנים, גניבות 

  .ובלאי
 כי  ציוד יוכר כבלאי לקבועיש  .2

על סמך אישור גורם מקצועי רק 

 טרם בוצע
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 סטטוס ביצוע ההמלצה מס"ד

  .בלבד ראוי
לכנס את ועדת הרכש והבלאי  .3

, כדי שהזמן בתדירות הנדרשת
החולף בין דיווחי הבלאי לבין 

אישורים יהיה קצר ככל מתן ה
 שניתן.

לבחון אפשרות למכור את הציוד  19
, כולל הטרקטור, הבלוי/פסולת

המכלית, העגלות ובלאי נוסף שנמצא 
 באזור המחסנים.

בתהליך הכנה 
  למכרז

להגדיר נהלי פינוי/השמדה אשר  20
יבטיחו פינוי תקין של הבלאי, כולל 
נוכחות בעלי תפקיד בעת הפינוי 
ואישור על פסילה/השמדה ותיעוד 

 הפינוי/השמדה וכו'.

 טרם בוצע
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הטיפול בפניות  – 2014דוח מבקר המועצה לשנת  .2
 14.2.2016 -נכון ל הציבור

 סטטוס ביצוע ההמלצה מס"ד
להגדיר מדיניות ולערוך נהלי עבודה  1

כתובים בנושא הטיפול בפניות 
מהתושבים, כולל בתחום ניהול 

פניות הציבור, וחוק המוקד העירוני 
 חופש המידע.

 בתהליך
 

לבחון ריכוז הטיפול בפניות  2
מהציבור שאינן "פניות מוקד" אצל 

 גורם אחד במועצה.

 תהליךב

לקבוע בכתב )אפשר במסגרת הנוהל(  3
את הממשקים בין הגורמים השונים 
שמטפלים בפניות מהציבור ואת 

 אופן הטיפול בכל סוג פניה.

 בתהליך

תכניות עבודה שנתית  להגדיר 4
למוקד העירוני ולמשרד פניות 

 הציבור.

 טרם בוצע

לנהל את פרויקט הקמת המוקד  5
העירוני ככל פרויקט אחר עם לוחות 
זמנים, אבני דרך, משימות, ניהול 
סיכונים וכד'. במסגרת זו מומלץ 
להיעזר במסמך שהוכן על ידי היועץ 

 ובמזכירת פניות הציבור.

 בתהליך

ר תהליכי עבודה לטיפול להגדי 7
בנושא "פניות הציבור", כולל אופן 
תיעוד הפניות במערכת המידע, 
והפצת תוצאות הטיפול בפניה 

 לתושב.

 בתהליך

בחינת ניהול כל הפניות, כולל פניות  8
שמטופלות על ידי משרד פניות 
הציבור, באמצעות מערכת מידע 

 (.CRMייעודית )

 בתהליך

נהלי להעביר את הפניות למ 9
 המחלקות באמצעות מערכת המידע

במקום השיטה הידנית הנהוגה. 
מנהל המחלקה הרלוונטי יקבל את 
הפניה באמצעות הדוא"ל שלו 
)בטלפון הנייד(. במסגרת זו, לוודא 
שלכלל המחלקות יש את האמצעים 
הטכנולוגיים הדרושים ואת היכולת 

 להפעיל אותם.
 

 בתהליך
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 סטטוס ביצוע ההמלצה מס"ד
ניה מנהלי המחלקות יסגרו את הפ 10

בעצמם, כאשר מנהל המוקד העירוני 
יבצע בקרה אחר איכות  המענה של 
המחלקות. במסגרת זו, לבחון 
אפשרות לסגור את הפניות 

העובד  –באמצעות הטלפון הנייד 
יסגור את הפניה תוך ליווי  הסגירה 
עם תמונה שממחישה שהנושא 

 טופל.

 בתהליך

לבחון  אפשרות לעדכן את התושבים  11
טוס הטיפול בפניה אודות סט

 באמצעות מסרונים או אפליקציה.

 טרם בוצע

לוודא שלמוקד העירוני תהיה  12
היכולת לשחזר את השיחות 

 המוקלטות.

 טרם בוצע

להתקין מערכת אזעקה במוקד  13
 ולהפעילה בשעות שהוא אינו מאויש.

 בתהליך
הותקנה אזעקה אך 

 אינה פעילה
 להגדיר מדיניות כתובה לגבי אופן 14

הפעלת המצלמות בתחום השיפוט 
של המועצה, והאם לקשר אותם 

 למוקד העירוני.

 טרם בוצע

להיערך להליך קבלת הצעות מחיר  15
לרכישת/שכירת תכנה מספקים 
שונים על בסיס מפרט המבוסס על 
הצרכים של המועצה. במסגרת זו, 
לבחון אפשרות להתבסס על המפרט 
שהוכן על ידי היועץ כבסיס לקבלת 

 עות מחיר.הצ
כחלק מהליך הפניה לקבלת הצעות 
מחיר, לצרף עותק מהחוזה, כדי 

 למנוע אי הבנות.

 בתהליך
בשלב ראשון הוחלט 
להאריך את 
ההתקשרות עם 

 הספק הקיים.

למצוא פתרון לפינוי כלי רכב  16
 נטושים.

 טרם בוצע

לבחון כיצד ניתן לתת מענה לטיפול  17
בפניות התושבים גם במשך 

 המרוכזות של הרשות.החופשות 

 –בוצע חלקית 
 יושלם במהלך השנה

להגדיר זמני תקן )אמנת שירות(  18
 לטיפול בפניות השונות. 

 בתהליך

לבחון הארכת שעות הפעילות של  19
המוקד העירוני בהתאם לניתוחים 

 7:00שהוצגו בפרק זה )התחלה ב
במקום  22:00וסיום ב  8:00במקום 

 טרם בוצע 
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דה ביום . כמו כן, לבחון עבו16:00

ו'(. בכל מקרה, להקפיד על פתיחת 
המוקד העירוני בשעה המוגדרת 

 (. 8:00)כרגע 
יש לתעד את הטיפול בפניות לקבלת  20

 מידע )במסגרת חוק חופש המידע(
וכן לקיים מעקב על כך באמצעות 

 טבלה. 

 טרם בוצע

יש לחייב מבקשי מידע מכוח חוק  21
בחוק חופש המידע באגרות כנדרש 

 ובסעיף נפרד.

 טרם בוצע

יש לפרסם מידע באתר האינטרנט  22
של המועצה כנדרש, כולל נתוני 
איכות הסביבה, חוקי עזר, דוח 
לתושב, הוראות מנהלתיות וכד'. 

"חוק חופשה  –רצוי תחת הכותרת 
 המידע".

 בוצעטרם 

יש לפרסם דוח של הממונה על  23
העמדת מידע על הציבור כל שנה 

 לעיל(. 6.4וק )ראה סעיף כנדרש בח

 טרם בוצע
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 "פסולת דוח ביקורת מבקר המדינה "התקשרויות של הרשויות המקומיות עם קבלנים לפינוי .3
 14.2.2016-נכון ל

 
 ותהער סטטוס ההמלצה ממצא מס"ד

המועצה המקומית באר יעקב קשורה  1
עם חברה קבלנים לפינוי אשפה 
ביתית וגזם ללא מכרז וללא חוזה 

 .בתוקף

נחתם הסכם עם קבלת  בוצע 
פינוי אשפה וגזם לאחר 

 מכרז.
 

המועצה לא הקפידה לדרוש מהקבלן  2
 העתקים של מסמכי ביטוחים.

  בוצע 

המועצה אינה מפעילה אמצעי  .1 3
פיקוח אשר יבטיחו שהיטל 
הטמנה היא בגין פסולת מתחומה 

 בלבד.
המועצה אינה מבצעת פיקוח  .2

ומעקב שוטפים אשר מבטיחים 
עבודת החברה מתבצעת כי 

כסדרה ובהתאם למה שסוכם בין 
הצדדים. בנושא פינוי אשפה 

 ביתית אין כל מעקב ופיקוח.

לוודא שבכל המכרזים לפינוי פסולת 
יהיה קיים מנגנון יעיל של פיקוח 
ובקרה, כגון מערכת לאיתור מסלול 
נסיעה של משאית האיסוף או 
שקילת המשאית, שיאפשר להן לרכז 

על כמויות הפסולת  מידע הכרחי
הנאספת בתחום שיפוטן ויהווה 

 בסיס לאימות הנתונים...

  בוצע

במועצה אין רישום מרוכז של תלונות  .4
התושבים בנושא איסוף הפסולת 
והטיפול בתלונות, אין מעקב שיטתי 

לא מתבצעת   אחרי הטיפול בתלונות.
 בקרה על עמידה בזמנים.

לפעול להסדרת הפעילות של המוקד 
ירוני ולקביעת נוהל פנימי בנושא הע

ולפרסמו בציבור. נוהל זה יגדיר גם 
על המועצה לעמוד   אמות מידה.

 באמות המידה....

מונה  2016בינואר  מבוצע
מנהל מוקד אשר 

 מיישם את ההמלצות.
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 עיקרי הוראות החוק בנושא הביקורת במועצה

 

 תפקידי המבקר  .1
 

ודת המועצות, מגדיר תפקידי א בפקודת העיריות שהוחל לפק170סעיף 
 :המבקר כדלקמן

 ואלה תפקידי המבקר: )א(

  לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק (1)
  , נעשו כדין, בידי המוסמך1965 -התכנון והבניה, תשכ"ה

  לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות
 והחסכון;

 לבדוק את פעולות עובדי העיריה; (2)

לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים  (3)
בעיריה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות 

 היעילות והחסכון;  ועקרונות

לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי  (4)
החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את 

 הדעת.

  

 
 גופים מבוקרים  .2
 

 :דיר את הגופים המבוקרים כדלקמןא מג 170סעיף  

הבקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית  )ב(
שבתחום העיריה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף 
אשר העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי 
אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד 

 סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר". לבקורת לפי
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 תוכניות עבודה .3
 

א)ג( בפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות מתייחס 170סעיף 
 :כדלקמן לקביעת תוכנית העבודה של המבקר

יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את 
נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף 

  -הביקורת 

 שיקול דעתו של המבקר;על פי  (1)

על פי דרישת ראש העיריה לבקר  (2)
 ענין פלוני;

על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת, ובלבד  (3)
שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים 

 לשנת עבודה.

 
הוראה זו, הדנה בדרכי קביעת תוכנית עבודת המבקר, מבוססת על 

בבואו לבקר נושא שהוא  תלותו -העיקרון של עצמאות המבקר ואי
 החליט לבדקו. 

 

 דרכי עבודת המבקר .4
 

עצמאותו של מבקר המועצה בקביעת דרכי עבודתו נקבעה בפקודת 
 המועצות המקומיות בשלושה מישורים : 

 

 קביעת דרכי עבודה א.

א)ד( לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות 170סעיף  
 :קובע כדלקמן

 ל דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.המבקר יקבע על פי שיקו )ד(
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 הסמכויות לביצוע התפקיד .5
 

ב לפקודת העיריות שהוחלה על פקודת המועצות 170בסעיף  א.
  נקבע כדלקמן:

 המצאת מסמכים ומסירת מידע. 

)א( ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העיריה, ראש 
ועצה המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המ

הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו 
למבקר העיריה, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת 
מבקר העיריה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל 
מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן 

 הקבוע בה.

הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך )ב( למבקר העיריה או עובד שהוא 
ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס 
נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העיריה או של 

 המשרתים את העיריה או של גוף עירוני מבוקר.
הוראה זו מחייבת את כל עובדי המועצה ואת כל עובדי הגופים 

ועצה את כל המסמכים והמידע המבוקרים להמציא למבקר המ
 שבידיהם.

 

ב לפקודת העיריות שהוחלה על פקודת המועצות 170סעיף   ב.
 נקבע כדלקמן:

לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העיריה ויהיה רשאי  ה(
להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העיריה או כל ועדה 
מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; 

ה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי בישיב
 עובד מעובדיו.

 

ההוראה קובעת חובה להזמין את המבקר לישיבות, אך אין חובה על 
 המבקר להשתתף בכל הישיבות אליהן הוא מוזמן.

 

פעמים קיימת אי הבנה וישנם אנשים הסבורים שנוכחותו של מבקר 
הועדה תיעשה  המועצה בישיבות היא על מנת להשגיח שפעולת
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כהלכה ולסייע להתנהלותה של הוועדה ואם השתתף בישיבה ולא 
 אמר דבר ולא התריע על פגמים, משמע שהדבר אושר על ידיו.

 

 אך לא כך הדבר.

         
    

מטרת נוכחותו של מבקר המועצה, או נציגו, בישיבות המועצה או ועדה 
תנית בידיעה מועדותיה היא למטרת הביקורת; יעילות הביקורת מו

מעמיקה ועדכנית, ככל האפשר, של פעולות המועצה על כל ענפיה 
קביעת מדיניות,  -המרובים. חלק חשוב מאוד מכלל פעולות אלו, כלומר

מתבצע בישיבת מועצת  -קבלת החלטות חשובות והקצאת משאבים
המועצה, בהנהלתה ובועדות. מבקר המועצה משתתף בישיבות אלו כדי 

 לעמוד מקרוב על פעולת המועצה. להיות מעודכן ו

 

 ועדת הביקורת  .6
 

 לצו המועצות המקומיות קובע כדלקמן:  122סעיף  

 . ועדה ביקורת122"  

 המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת. (א)
ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת  (ב)

 ביקורת. 
מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה  (ג)

שבמועצה שלידה  ולא יעלה על חמישה, ובלבד
פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה 
מיוצגות בה, יהיה לפחות חבר אחד של ועדת 
הביקורת נציג של סיעה שאיננה מיוצגת בוועדת 

 הנהלה.
יושב ראש ועדת ביקורת יהיה מסיעה שונה מזו  (ד)

של ראש המועצה, זולת אם הייתה במועצה 
 סיעה אחת בלבד.

 

 תפקידי ועדת הביקורת : -מיות א לצו המועצות המקו 122

 אלה תפקידי ועדת הביקורת )א(      
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לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל  (1)
 על המועצה; נציב תלונות הציבור 

לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה  (2)
 ובכל דו"ח של מבקר המועצה; 

לדון בכל דו"ח אחר על המועצה שהוגש לפי כל  (3)
 דין; 

תיקון הליקויים שהעלתה לעקוב אחר  (4)
 הביקורת;

ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה  )ב(      
 והצעותיה".

          

 שמירה על סודיות  .7
 

ממצאי חלק מדרכי העבודה של המבקר מחייב העברת מידע על 
 הביקורת.

 

בעניין זה חלים על המבקר וחבר עובדיו כללים, חלקם הוראות חוק 
 ונפרט: -םוחלקם כללים מקצועיי

  

 :ב לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות170בסעיף . 1

פי דין, יחולו על מבקר העיריה ועל  -)ג( לגבי מידע החסוי על
עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים 

 לטפל באותו מידע.

 

עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה, יחולו עליו,  )ד( 
ן עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים על עובד לעני

 הציבור שהוא עובד מבקר העיריה.
 

 :ג)ו( לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות קובע170סעיף . 2

)ו( לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או 
תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם 

רת של מבקר העיריה, ואולם מבקר העיריה או ראש ממצא בקו
 העיריה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור.
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הוראות אלו מטילות חובת שמירת סודיות על עובדי הביקורת. וכן 
אוסרים הם על כל אדם פרסום של ממצאי ביקורת, שלא בהתאם 

 לחוק.

 

 דיווח  .8
 

המועצות מגדיר את  ג לפקודת העיריות שהוחל על פקודת170סעיף 
 :סדרי דיווח של ממצאי ביקורת כלהלן

א( המבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; 
באפריל של השנה שלאחר  1 -הדוח יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מ

השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, 
ים ומניעת יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקוי

הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא 
המבקר העתק ממנו לועדה לעניני ביקורת; אין בהוראות סעיף 

ב לחוק מבקר 21 -א ו21קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 
 ]נוסח משולב[. 1958 -המדינה, תשי"ח

)ב( בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש 
עירייה ולועדה לעניני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך ה

בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או הועדה לעניני 
 ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

)ג( תוך שלושה חדשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש 
העיריה לועדה לעניני ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל 

 ק מהדו"ח בצירוף הערותיו.חברי המועצה העת

)ד( הועדה לעניני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש 
העיריה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך 
חדשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה כאמור בסעיף קטן 
)ג(. לא הגיש ראש העיריה את הערותיו על הדוח עד תום התקופה 

ון הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את האמורה, תד
סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על 
ידי מבקר העיריה לועדה; בטרם תשלים הועדה את סיכומיה 
והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי 

להגיב משרה של העיריה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם 
 על הדו"ח.

תוך חדשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה  (1) )ה( 
והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ובדוח המבקר 

 ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור;

לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי  (2)
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המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן )ד(, או לא 
ציא ראש העיריה לכל חברי המועצה העתק מהדוח המ

בצירוף הערותיו, ימציא המבקר עותק הדוח לכל חברי 
המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר 

 משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העיריה.
 

העיקרון הנמצא בבסיס הוא עקרון הפומביות כך שבסוף תהליך הדיווח 
ור ע"י הנחתו על שולחן מועצת המועצה מובא הדו"ח לידיעת הציב

 והדיון הפומבי בו. 

 

לפיו המבקר  47עקרון נוסף המבטיח את פומביות הציבור נקבע בתיקון 
חייב להעביר את הדוח למליאת המועצה כאשר ראש המועצה או ועדת 

חודשים  5הביקורת לא סיימו לדון בדוח במסגרת הזמן שנקבעה ]
 דוח, אינה תלויה עוד בגורם כל שהוא.במצטבר[. דהיינו פומביות ה

            


