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 כללי –פרק א' 

 

 מבוא .1

הרשות המקומית היא גורם מרכזי בטיפול באירועי חירום בהיותה 

בעלת סמכויות סטטוטוריות בתחומי אחריותה. לה הממשק העיקרי עם 

 היא אמורה להפעיל החירום.האוכלוסייה, ובתחומה פועלים כלל ארגוני 

ברגיעה יופעל מערך  ;את מערך החירום הרשותי בעת מלחמה וברגיעה

החירום בעקבות אסון טבע, רעידת אדמה, אירוע טרור, תאונה חמורה 

 או אירוע חומרים מסוכנים.

הרשות המקומית מחויבת להיערך להתמודדות עם מצבי חירום כדי 

מוניציפאליים. במסגרת פעולות שתוכל להמשיך לספק את השירותים ה

ההיערכות, נדרשת הרשות להכין את מטה החירום הרשותי, לקבוע את 

ועדת מל"ח )משק לשעת חירום(, לנהל מחסן חירום, להיערך לפינוי 

אוכלוסייה וחללים, להכין את מרכז ההפעלה כולל המוקד העירוני, 

תרגילים להכין את האמצעים הדרושים ולבצע אימונים, השתלמויות ו

בעתות  שיכשירו את העובדים ואת המטה לניהול מצבי משבר שונים. 

לדאוג לכך שלתושבים יהיו כל  הרשות המקומיתחירום, נדרשת 

השירותים האפשריים והחיוניים, לרבות אספקת מזון ומים, טיפול 

באוכלוסייה )בדגש לאוכלוסיות מיוחדות ואוכלוסיות נזקקות(, פינוי 

ל בנפגעים במידת הצורך, ניהול הסברה, דוברות אוכלוסייה וטיפו

 והעברת מידע לציבור.
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לאור חשיבות הנושא והצורך בגיבוש תהליכי עבודה סדירים ואחידים 

ככל האפשר, גיבשו הגורמים המאסדרים תקנות, נהלים והנחיות 

 לביצוע, כדלהלן: 

על , 1לצו המועצות המקומיותבהתאם  - צו המועצות המקוימות .א

לבחור ועדה להכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת  המועצה

 "(.וועדת מל"ח)להלן: " חירום

נקבע כי הרשות המקומית  - 17162החלטת ממשלה מספר  .ב

אחראית בתחום שיפוטה באמצעות ועדת המל"ח המקומית על 

ביצוע המשימות הדרושות להבטחת האספקה והשירותים 

אוכלוסייה ועל מתן שירותי החיוניים לאוכלוסייה, על טיפול ב

סעד ופינוי על פי הוראות החוק, בהתאם לתוכניות שקבעה הרשות 

המקומית ובהתאם לתכניות משרדי הממשלה והרשויות 

 הייעודיות שאושרו ע"י ועדת המל"ח העליונה.

החלטה זו מהווה תיקון להחלטת  - 10803החלטת ממשלה מספר  .ג

ת להפעלת מערך , ומרחיבה את האפשרו1716הממשלה מספר 

מל"ח גם למצבי חירום שהם תוצאה של אסונות טבע, אסונות 

הנובעים מפליטת חומ"ס )חומרים מסוכנים( או אירועי טרור שלא 

 בתקופת לחימה. 

 ")מועצה מקומית( "תיק אב להפעלת הרשות המקומית בחירום .ד

רשות הע"י צוות  2/2004-ב חוברת שהופקה –  "(תיק האב)להלן: "

החירום הלאומי )רח"ל(, משרד הפנים, מרכז השלטון המקומי 

ופיקוד העורף. "תיק האב" מהווה כיום את החומר המקצועי 

ת והמקומי ותהמועצהמקיף ביותר והמפורט ביותר המדריך את 

כיצד להיערך לשעת חירום וכיצד להפעיל את מנגנוני החירום 

  .בשעת הצורך

                                                           
 .א. )א( לצו המועצות המקומיות 123סעיף  1
 .6.7.1986מה  2
 .2000מחודש פברואר  3
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וזרי מנכ"ל משרד הפנים ח - חוזרי מנכ"ל משרד הפנים .ה

מקלטים, מתנדבים, פס"ח  לרבותהמתייחסים לנושא החירום 

 . 4וכד'

קונטרסים )הנחיות משרדי ממשלה לרשויות  - קונטרסים .ו

המקומיות( המגדירים בין היתר את טבלאות הנתונים הדרושים 

להיות בכל אחד מתיקי החירום. להלן דוגמאות לקונטרסים: 

ק וכלכלה, כוח אדם, הגנת הסביבה, מידע לציבור, מזון, מש

 בריאות, חינוך, רווחה, פס"ח, דלק וגז, חשמל, מים וביוב.

קובץ נהלים שהופק על ידי משרד  - נהלי פס"ח )פינוי, סעד, חללים( .ז

 הפנים, המנהל לשירותי חירום בנושא רשות פס"ח עליונה.

 

 תפקידי הוועדה5תפקידי הוועדה בשעת חירום

 תפקידי ועדת מל"ח המקומית בשעת חירום הם:בהתאם ל"תיק האב", 

 המשך הפעלת המועצה המקומית כברגיעה עד כמה שניתן. .א

קביעת מדיניות והנחיות למטה החירום בכל הקשור להבטחת  .ב

 האספקה של מוצרים ושירותים חיוניים לתושבי המועצה.

לסייע עד כמה שניתן להבטחת המשך פעילותם של המפעלים  .ג

 המוניציפלי של המועצה.החיוניים שבתחום 

לגבש דרכים ואמצעים לטיפול באוכלוסייה בהתאם למדיניות  .ד

הממשלה, הנחיות מל"ח, הנחיות פיקוד העורף וגורמים משפיעים 

 אחרים.

 

 תפקידי הוועדה בזמן רגיעה

 בהתאם ל"תיק האב", תפקידי ועדת מל"ח המקומית בזמן רגיעה הם:

קידום ההכנות ועדת מל"ח המקומית מופקדת ברגיעה על  .א

 למלחמה של המועצה.

תפקידה לעבד ולהכין תיקי נתונים לנושאי מל"ח של המועצה  .ב

 ולהכין נהלים שיאפשרו מעבר מרגיעה למצב "הפעלה" של מל"ח.

                                                           
 חוזרי המנכ"ל יפורטו במקומות הרלוונטיים בדוח. 4
 .9סעיף  – 18-ו 17-פרק ב -תיק האב  5
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כן עליה לוודא שההכנות הנדרשות לפעולת המועצה -כמו .ג

ב"תקופת הפעלה" יוכנו מבעוד מועד, ברגיעה, ובכלל זה ריתוק 

ים, הכנת תשתיות ומערכות מידע, מלאים כוח אדם ואמצע

 ומתקנים המיועדים למלחמה.

על הועדה לוודא הכנת נהלי עבודה למטה החירום המועצתי,  .ד

 לתרגל את המערכת ולהבטיח את כשירותה בכל עת.

תקיים הועדה ישיבת עבודה ודיווח  אחת לשלושה חודשים .ה

סמך בראשות יו"ר הועדה או ממלא מקומו. בתום הישיבה יופץ מ

לכל המשתתפים המסכם את הנושאים שנידונו וההחלטות 

 בהתקבלו.

 (להלן: "המועצה"יעקב )-המקומית באר פורסם במועצה 2016באפריל 

אשר כולל הגדרות, מונחים, תרחיש ייחוס, מבנה  "תיק מרכז הפעלה"

ארגוני, תפיסת ההפעלה, שלבי המעבר משגרה לחירום, מבנה 

 המכלולים, מבנה מרכז ההפלעה, עקרונות הפעלה בעת אירוע וכד'.

"כדי להתגבר על הכאוס והלחץ המלווים מצבי שבתיק כתוב  30בעמוד 

יערך מראש למצבים של משבר, לצד הדחיפות למתן מענה מידי, חיוני לה

איום קיומי. ככל שההכנה תהיה טובה יותר, כך יקל להתארגן מהר יותר 

 ובצורה מיטבית."

מתוכננת  2018בהתאם לתכנית הרב שנתית של רחל ופקע"ר, בשנת 

 ביקורת מקיפה בנושא ההיערכות לחירום במועצה.

 

 מטרת הביקורת .2

בעיתות חירום בהתאם בחינת אופן היערכות המועצה למתן מענה הולם 

לרגולציה, הנחיות מקצועיות, תיק האב ותיק מרכז ההפעלה של 

 המועצה.
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 היקף הביקורת .3

 .2017הביקורת בחנה את תמונת מצב היערכות לחירום נכון למרס 

 

 שיטת הביקורת –מתודולוגיה  .4

במהלך עבודת הביקורת נערכו ראיונות ופגישות עבודה עם הגורמים 

 הבאים:

 הממונה על שירותי החירום והביטחון במועצה.  .א

 מנהל המוקד העירוני; .ב

 בעלי תפקידים במל"ח כדלקמן: .ג

 החינוך בשגרה; מחלקתמנהל  –חינוך המנהל מכלול  -

 שירותי רווחה; מחלקתמנהלת  –מנהלת מכלול אוכלוסייה  -

 תמהנדס –ולוגיסטיקה מכלול הנדסה ותשתיות  תמנהל -

 ;המועצה

 מים וביוב; מחלקתמנהל  -

 ;מנהל מחלקת רישוי עסקים – )כללי( מנהלת מכלול כוח אדם -

 ;דובר המועצה – מנהל מכלול מידע לציבור -

 מנהל מערכות מידע; -

 מרחב;המנהל  -רח"ל  .ד

 נציגת פקע"ר שעובדת מול המועצה  -פקע"ר  .ה

 

וההתייחסויות שולבו  המבוקרים טיוטת הדוח הופצה להתייחסות

 בדוח.

על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך ננקטו הביקורת נערכה 

 אותם נהלי ביקורת שנחשבו לדרושים בהתאם לנסיבות.
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  תמצית ממצאים -פרק ב' 

 מבנה מערך החירום

אינו תואם  2017מבנה וועדת מל"ח שפורסם ברשימת וועדת מל"ח  .1

.  כמו כן, 2016את המבנה שבתיק מרכז ההפעלה שפורסם באפריל 

יחידות הכפופות ליו"ר הוועדה,  13ישנן  2017וועדת מל"ח ברשימת 

מומלצים בתיק האב ובתיק מרכז מכלולים הה 5-6-לעומת ה

ההפעלה, דבר שיוצר בעיה של מוטת שליטה ואינו עומד בכללים 

 (1.2) המנחים של תיק האב.

במערך החירום של המועצה לא מונו מספר בעלי תפקידים חיוניים  .2

מועצה תוכל לתת מענה ראוי בתחומים אלה וקיים ספק לכך שה

בעת מצבי חירום: אחראי פס"ח )אחד התפקידים הקריטיים ביותר 

אחראי חינוך ובחירום(, אחראי מחשוב, אחראי משכ"ל )משק כללי( 

 (1.3)בלתי פורמאלי.

הוחלט להטיל את האחריות על תחום  2017ברשימת וועדת מל"ח  .3

הסביבה, חיבור אשר אינו י התברואה ואיכות אהבריאות על אחר

ישים מאחר שתחום הבריאות שייך למכלול אוכלוסייה ותחומי 

איכות הסביבה ותברואה למכלול כללי )כוח אדם(. כמו כן, הביקורת 

מציינת כי תחומי התברואה ואיכות הסביבה עדיין נמצאים בתהליך 

 (1.3) הקמה.

ים בחירום במועצה לא מונו מספרי שניים לשני בעלי תפקידים חיוני .4

מהנדס המועצה )מכלול תשתיות ולוגיסטיקה( ופסיכולוג. בנוסף  –

 –מונו שני מספרי שניים שלא יוכלו לבצע את התפקיד בחירום 

מספר שניים של אחראי המזון אשר אחראי לאחזקת תשתיות 

ויידרש לתת מנעה בעת פגיעה בתשתיות ומספר שניים של מנהל 

לטפל במחשוב ובתקשורת.  ידרשישבחירום  –מכלול מידע לציבור 

ככלל מספרי שניים הוגדרו על הנייר בלבד ורובם ככולם אינם 

 (1.3) מכירים את התפקיד.

מנהל המוקד העירוני אינו מופיע ברשימת בעלי התפקידים בחירום,  .5

למרות חשיבותו. כמו כן, הוא לא קיבל כתב מינוי במסגרת וועדת 

 (1.3) מל"ח.
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נוספים לא הוצאו כתבי מינוי בחירום: למספר בעלי תפקידים  .6

 (1.3) רמ"ט, קב"ט וממונה על שירותי החירום, ונציג מתנדבים.

 (1.4) במועצה לא הוקמה וועדת משנה לפס"ח כנדרש. .7

במערך החירום של המועצה לא מונתה וועדה מייעצת לנושא  .8

אוכלוסייה כנדרש בתיק האב. כתוצאה מכך, המועצה עלולה שלא 

 (1.5) ם לטיפול באוכלוסייה בעת מצבי חירום.לתת מענה הול

במערך החירום של המועצה לא מונתה וועדה לתיאום ההתנדבות  .9

 (1.6) כנדרש בתיק האב.

במערך החירום של המועצה לא הוקם "צוות תשתיות", דבר שעלול  .10

לפגוע ביכולת של המועצה לתת מענה מיידי בעת קרות אירוע חירום 

 (1.7) בשטח היישוב.

ם לשיחות שנוהלו במסגרת הביקורת ועל פי סיכומי וועדת בהתא .11

 מל"ח, בחירום לא ניתן להסתמך על רשימת המתנדבים הקיימת.

(1.8) 

הממונה על שירותי החירום מבצע את תפקידו בנוסף לתפקידיו  .12

הנוספים כקב"ט המועצה, קב"ט מוסדות חינוך ויו"ר וועד 

ים אלה במקביל גם העובדים. קיים קושי אובייקטיבי לבצע תפקיד

 (1.9) בשגרה וגם במצבי חירום.

 תיעוד וועדת מל"ח

פעמים בשנה  4וועדת מל"ח לא התכנסה בתדירות הנדרשת ) .13

 2016היא התכנסה פעם אחת בלבד ובשנת  2015בשנת  –לפחות(

 (2.2) פעמיים בלבד.

 2016-ו 2015ישיבות וועדת המל"ח שהתקיימו בשנים  שלושמתוך  .14

 (2.2) בלו החלטות אופרטיביות.רק באחת מהן התק

במסגרת ישיבות וועדת מל"ח לא התקיימו דיונים ולא נמצא תיעוד  .15

בנושאים מרכזיים לשיפור מערך החירום, כגון: דיון בתיק מרכז 

ההפעלה אודות המענה של המועצה לתרחישי הייחוס האפשריים, 

בנושא תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות לשעת חירום, ובפערים 

 (2.2) היערכות לחירום ואופן הטיפול בהם.ל



 היערכות לחירום  – 2017/1דוח 
 

12 

 

פרט למזכירת וועדת מל"ח, לא נמצא במועצה ריכוז של כל  .16

הפרוטוקולים של ישיבות ועדת מל"ח אשר התקיימו בשנים 

האחרונות, לרבות תיעוד בדבר החומרים שהוצגו בכל אחת 

מהישיבות. כמו כן, נמצא כי אף אחד מהפרוטוקולים שהתקבלו 

 (2.2) איננו חתום.אצל הביקורת 

תיק מרכז ההפעלה אשר מהווה הבסיס לנהלי עבודה של המכלולים  .17

לא הועבר לבחינה של פקע"ר. מבדיקה עם פקע"ר, נמצא כי ישנם 

נתונים בתיק מרכז ההפעלה שאינם נכונים. בעקבות הביקורת, תיק 

 (2.3) מרכז ההפעלה הועבר להתייחסות פקע"ר.

ם שנגזרים בנוהל החירום הכללי של במכלולים לא נמצאו נהלי חירו .18

 (2.3) וועדת מל"ח.

אינם  –תיקי החירום של כלל המכלולים אינם ערוכים לחירום  .19

עדכניים וחסרים בהם מסמכים מרכזיים. תיקי המכלולים מנוהלים 

ומוצגים כל אחד באופן שונה ללא אימוץ של מבנה אחיד. מנהל 

 על תיקי המכלולים.מחלקת שירותי חירום אינו מנהל בקרה שוטפת 

(2.4) 

בחסר: היעדר תרחיש  ההמענה לתרחיש הייחוס של המועצה לוק .20

ייחוס אזרחי; היעדר אישור רשויות למענה תרחיש ייחוס; היעדר 

 (2.5) ניתוח של עוצמות/חולשות.

מנהל מחלקת שירותי החירום לעולם לא נדרש להכין ולא הכין  .21

במועצה; גם במכלולים תכניות עבודה לשיפור ההיערכות לחירום 

 (2.6) השונים לא הוכנו תכניות עבודה.

: על אף שבמועצה יש חשב הג"א נמצאו פערים בתהליך הכנת תקציב .22

מלווה, הוא לא הוחתם על ההתחייבות מול משרד הפנים; לא ברור 

אמור להיות  – 2016מקלטים בשנת  18-מדוע צריך משרה מלאה ל

תקציב הג"א, המועצה  ; במסגרת הכנתתקן 0.72=  1*18/25

מקלטים בבתי הספר, למרות  9מתחייבת להעמיד תקציב לתחזוקת 

מקלטים מדובר; המועצה קיבלה את  על אילושלמועצה לא ברור 

הנחיות התקציב של משרד הפנים ופקע"ר באופן אוטומטי מבלי 

 (2.7) לנסות להשפיע.
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המועצה לא עמדה בהתחייבות שלה בנושא  2016-ו 2015בשנים  .23

תקציב הג"א: לא העמידה את משאבי כוח האדם לטובת אחזקת 

תקציב הג"א מקומי )ללא  למו 2015מקלטים כפי שהתחייבה; בשנת 

אלף  110היא תקצבה ₪ אלף  172.5כוח אדם( עליה התחייבה בסך 

מוך  2016(; בשנת ₪21% )אלף  37( ומימשה רק 64%בלבד )₪ 

אלף  172.5חייבה בסך תקציב הג"א מקומי )ללא כוח אדם( עליה הת

₪ אלף  1.3( ומימשה רק 49%בלבד )₪ אלף  85היא תקצבה ₪ 

(0.7%.) (2.7) 

המועצה ניצלה את רוב התקציב שיועד להג"א לטובת נושאים  .24

בשנת ₪  34,000 –שאינם קשורים לנושא: הכנת תיק מרכז הפעלה 

-כ –; צריכת חשמל במקלטים על ידי גומרים מחוץ למועצה 2016

לשנה. עלויות אלה לא הושטו על הגורמים החיצוניים ₪  15,000

בשנת ₪  2,500 –ופועל מהווים תמיכה עקיפה; כיבוד לוועדת מל"ח 

; אספקה והתקנה מערכת התרעה בפני 2016בשנת ₪  800-וכ 2015

₪.  24,000 – קי"סיוענה ז'בוטינ"וב "בית יעקב"רעידת אדמה ב

 עוני החשמל במקלטים(.)יצוין כי במועצה אין אף גורם שבקיא בש

(2.7) 

 פערים בתשתית ואמצעים

במועצה לא קיים מסמך/קובץ המרכז את כלל הפערים הקיימים  .25

למול הצרכים בחירום ואופן הטיפול וסטאטוס הטיפול בהם, ולא 

התקיים דיון מעמיק בוועדת מל"ח על אופן הטיפול בפערים לרבות 

 (3.2) קביעת תכנית לטיפול בפערים אלו.

ההפעלה נמצא בכשירות חלקית ולכן אינו נותן מענה מלא  מרכז .26

לצרכים בחירום: המוקד העירוני שבמרכז ההפעלה הוקם במתחם 

של מכלול הנדסה ולוגיסטיקה ולא מקום המקורי שלו; למרכז 

ההפעלה אין גנרטור גיבוי )הוזמן(, דבר שלא יאפשר לו לפעול 

מסנן אב"כ  במקרה של הפסקת חשמל; במרכז ההפעלה לא הותקן

של אירוע כימי, לא יוכל לתפקד; במועצה לא הוגד מרכז  במקרהו

 במידה שמרכז ההפעלה הקיים יוצא מכלל פעולה. חלופיהפעלה 

(3.3) 
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ה"חפ"ק הקיים" אינו כשיר, חסר בו  –למעשה למועצה אין חפ"ק  .27

ציוד קריטי, אין לו רישיון בתוקף, אין לו וו גרירה ולא מונה צוות 

 שאחראי להפעיל אותו בחירום. כמו כן, הוא לעולם לא תורגל.חפ"ק 

(3.5) 

לצורך אחסנת ציוד  אותהלמועצה אין מחסן אשר יכול לשמש  .28

חירום. בפועל ציוד החירום מאוחסן במחסן אשר משמש לאחסון 

כללי. כמו כן, רוב אמצעי החירום של מחלקת המים אוחסנו 

יש  –יים אינו מאובטח באחסנת חוץ ולכן אינם כשירים. המחסן הק

אליו גישה לעובדים רבים ואין בו מערכת אזעקה ובמשך השנים 

 (3.6) נאבד ציוד חירום רב מתוך המחסנים.

להקמת ₪ אלף  100תקציב בסך  ןיינתסוכם על ידי משרד הפנים כי  .29

מחסן חירום/הרחבת המחסן הקיים ואף הופק תב"ר לנושא ב 

התקציבים וכמעט איבדה את  , אך המועצה לא ניצלה את5.11.2014

 (3.6)הכסף. 

נמצא שפרט לציוד פס"ח, אין במועצה רשימה של הציוד הדרוש  .30

 (3.7) לשעת חירום.

בפועל אינו נותן מענה לדרישות משרד הפנים שצריך  מלאי פס"ח .31

מהאוכלוסייה. גם מעט המלאי  1%-להחזיק מלאי שנותן מענה ל

תווספו למלאי בשנת מזרני בד שה 70שקיים נאבד מהלך השנים: 

. גם המלאי שנותר 5אפודי זיהוי נותרו  15נאבדו כולם, מתוך  2009

ואינן האלונקות אינן תקינות והשמיכות ישנות  –אינו כשיר 

 (3.7) .שמישות

 דנים כנדרש במסגרת וועדת הרכש והבלאי.בהמועצה לא דנה בא .32

(3.7) 

נה המקלטים הציבוריים אינם בכשירות מספקת לצורך מתן מע .33

המקלטים:  9מתוך  3למצבי חירום: למועצה אין את המפתחות של 

יצוין כי המלקט שבשימוש עמותת מלב"י צמוד לבית ספר בית יעקב, 

נמצא בשימוש  4אך אינו יכול לשמש את בית הספר; מקלט מספר 

; מתוך ע"י המועצה גוף פרטי מבלי שנערכה הקצאה מסודרת

בבית ספר רשב"י מחייב  ידוע שהמקלט –המקלטים שבבית הספר 
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שיפוץ כדי שניתן יהיה להשתמש בו; יתר המקלטים נמצאים ברמת 

המועצה לא השקיעה  2016-ו 2015כשירות נמוכה. כאמור, בשנים 

  כפי שהתחייבה בפני משרד הפנים ופקע"ר. הציבוריים במקלטים

(3.8) 

 שבבניינים משותפיםידוע שתושבים רבים משתמשים במקלטים  .34

 (3.9) בניגוד לחוק, אך המועצה אינה אוכפת את הנושא.כמחסנים 

המועצה אינה ערוכה לתת מענה בתחום המים, דבר שהוא קריטי  .35

בעת חירום, בעיקר עקב העדר ציוד כשיר. יצוין כי בימים אלה 

עבודה בתחום בעזרת יועץ מטעם רשות המים. יצוין כי כל  תמתבצע

לא ניתן לפתור את  עוד אין מחסן חירום לאחסנת ציוד החירום,

 (3.10) סוגיית המים.

המועצה אינה ערוכה לתת מענה למצבי חירום מבחינת מחשוב  .36

לניהול מערך החירום; היעדר  יייעודותקשורת: היעדר מערכת מידע 

; היעדר תוכנית GISהעדר מערכת  שימוש במערכות פס"ח ארציות;

DRP למעשה לא קיים פתרון –; חוסר בתחנות עבודה בחירום 

מחשובי ותקשורתי בתחום החירום, אין עמדות מחשב לכל בעלי 

 (3.11) התפקידים במרכז ההפעלה.

במסגרת תרגילים וביקורות נמצא כי פרט לפערים בתשתיות  .37

דוגמה: העדר פתרון לקיימים פערים רבים נוספים  ,ואמצעים

בתחום התחבורה; העדר פתרון בתחום הדלק והגפ"מ; העדר 

 ובדים ופערי יכולת של מכלול מידע לציבור.שמרטפייה לילדי הע

(3.12) 

 , תרגילים והשתלמויותבקרות

משיחה עם בעלי התפקידים השונים בחירום נמצא כי רבים לא עברו  .38

 (4.2) כלל השתלמויות בתחום החירום.

הממונה על שירותי החירום והביטחון ומנהלי המכלולים אינם  .39

ידי בעלי התפקידים מנהלים מעקב אחר ביצוע ההשתלמויות על 

השונים במערך החירום של המועצה. בהיעדר תיעוד להשתלמויות 

 (4.2) לא ניתן לדעת מי כשיר ומי לא ומה הפערים הקיימים.
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לא נערכו תרגילים פנימיים או חיצוניים באף  2016-2015בשנים  .40

 (4.3) המכלולים במועצה כנדרש בתיק האב.מאחד 

העלתה כי רמת  2015נת שנתית של רח"ל מש-הביקורת התלת .41

המוכנות לחירום של המועצה היא נמוכה מאוד אל מול תרחישי 

הייחוס )מלחמה, רע"א וחומ"ס(. )מתוך סולם הערכה: טובה מאוד, 

דהיינו  –כמעט טובה מאוד, טובה, כמעט טובה, בינונית ונמוכה( 

הציון מתחת למינימום. יצוין כי הנ"ל מהווה החמרה לעומת 

 (4.4) "נמוכה". – 2012רת משנת תוצאות הביקו

המועצה כמעט שלא פעלה לתיקון הליקויים שעלו בביקורת רח"ל  .42

: אי תיקון ליקויים שעלו בביקורת; היעדר 2015ופקע"ר משנת 

מעקב אחר תיקון ליקויים שעלו במסגרת הביקורת ואי העברת 

דיווח לפקע"ר בדבר תיקון הליקויים כפי שהתבקשה המועצה; 

על פי החוק, ועדת הביקורת נדרשת  -בוועדת ביקורת  היעדר דיון

לדון בכל דוח ביקורת שמתבצע על תפקוד המועצה, בין מדובר בדוח 

ביקורת פנימי, ובין ומדובר בדוחות ביקורת חיצוניים של משרד 

מבקר המדינה, רח"ל או כל רגולטור אחר. יצוין כי הביקורת הבאה 

 (4.4) .2018מתוכננת לתחילת שנת 

לא נערכו בקרות פנימיות על ידי הממונה על  2016 - 2015נים בש .43

 (4.4)שירותי החירום והביטחון. 

  



 היערכות לחירום  – 2017/1דוח 
 

17 

 

  המלצות -פרק ג' 

 מבנה מערך החירום

להגדיר מבנה וועדת מל"ח אחד העונה על דרישות תיק האב וצרכי  .1

 המועצה ולהקפיד על עקביות בפרסום המבנה במסמכים שונים.

התפקידים החיוניים בוועדת מל"ח:  למנות במיידי את כלל בעלי .2

אחראי פס"ח, אחראי מחשוב, אחראי משכ"ל ואחראי חינוך בלתי 

 פורמאלי.

להימנע מלהטיל את האחריות על תחום הבריאות על מי שאחראי  .3

 על התברואה ואיכות הסביבה.

להשלים את תהליך הקמת תחומי התברואה ואיכות הסביבה  .4

 במסגרת וועדת מל"ח.

שניים לכלל בעלי התפקידים בוועדת מל"ח אשר למנות מספרי  .5

יכולים לבצע את התפקיד בפועל; על מספרי שניים להכיר את 

 התפקיד בחירום ברמה דומה למספרי אחד.

להגדיר את מנהל המוקד העירוני כאחד מבעלי התפקידים בוועדת  .6

 מל"ח ולהוציא לו כתב מינוי בהתאם.

 התפקידים בוועדת מל"ח.להקפיד על הוצאת כתבי מינוי לכלל בעלי  .7

 להקים וועדת משנה לפס"ח כנדרש. .8

להקים וועדה מייעצת לנושא אוכלוסייה כנדרש ב"תיק האב" ולכנס  .9

 אותה בתדירות קבועה.

להקים וועדה לתיאום ההתנדבות כנדרש ב"תיק האב" ולכנס אותה  .10

 בתדירות קבועה.

 להקים צוות תשתיות כנדרש בתיק האב. .11

 כול לתת מענה בפועל בעת מצבי חירום.לבנות מערך מתנדבים שי .12

לבחון מינוי ממונה על שירותי חירום במשרה מלאה בנפרד מהקב"ט  .13

 וקב"ט מוסדות חינוך.
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 תיעוד וועדת מל"ח

להקפיד על התכנסות של ועדת מל"ח לפחות אחת לרבעון כפי  .14

 שנדרש.

במסגרת ישיבות וועדת מל"ח, לתעד החלטות אופרטיביות לשיפור  .15

 למצבי חירום ולעקוב אחרי ביצוע ההחלטות. ההיערכות

במסגרת ועדת מל"ח לדון הנושאים המהותיים הבאים: אישור  .16

מבנה ועדת מל"ח, אישור תיק מרכז ההפעלה ונהלי ועדת מל"ח 

מעודכנים, אישור המענה לתרחיש הייחוס, אישור תכנית העבודה 

השנתית והרב שנתית בתחום החירום, וטיפול בפערים למול 

 כים בחירום.הצר

לארגן קלסר מסודר אצל הממונה על שירותי החירום והביטחון בו  .17

ירוכזו כל הפרוטוקולים החתומים של ישיבות ועדת מל"ח לרבות 

 צירוף של כל החומרים והמסמכים שהוצגו ונדונו בוועדה.

לקבל את התייחסות פקע"ר לתיק מרכז ההפעלה ולעדכן אותו  .18

 בהתאם להערות שיתקבלו.

מערך נהלי חירום לוועדת מל"ח בכללותו וביחידות השונות, לערוך  .19

בדגש לנהלי מעבר משגרה לחירום, בהובלת ואישור הממונה על 

 שירותי החירום והביטחון.

הממונה על שירותי החירום והביטחון יגדיר מבנה ותוכן עניינים  .20

 המכלולים. תיקי ברור ואחיד לכל 

במסגרת זו להסתייע לחייב את המכלולים להכין תיקי חירום;  .21

 בפקע"ר.

הממונה על שירותי החירום יבדוק לפחות פעם בשנה את תיקי  .22

החירום של יחידות החירום השונות כדי לוודא שהם מנוהלים על פי 

 מעודכנים.שהם ההנחיות ו

הממונה על שירותי החירום והביטחון יפעל לעדכון המענה לתרחישי  .23

העוצמה ונקודות התורפה הייחוס, תוך התבססות על ניתוח נקודות 

של הרשות, אשר יבוצע על ידו ולאשרו בוועדת מל"ח. במסגרת 

עדכון התרחיש מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים ברח"ל 

 ופקע"ר.
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הממונה על שירותי החירום והביטחון ירכז עמ"ט להכנת תכנית  .24

עבודה לוועדת מל"ח, אשר כוללת תכניות עבודה פרטניות לכל אחד 

ים, לרבות מטרות, יעדים ומשימות. במהלך השנה יתבצע מהמכלול

מעקב ובקרה אחר מימוש תכנית העבודה על ידי הממונה על שירותי 

החירום והביטחון ומדי חצי שנה סטטוס הטיפול יוצג בוועדת 

 מל"ח.

על המועצה לשפר את תהליך תכנון תקציב הג"א וכל עוד במועצה  .25

 יות כספיות של המועצה.חשב מלווה, להחתים אותו על התחייבו

על המועצה לעמוד בתקציב הג"א שעליו היא התחייבה, לרבות  .26

העסקת כוח אדם )או לחילופין קבלן חיצוני( לטובת אחזקת 

 המקלטים.

להימנע מניצול תקציב הג"א לטובת נושאים שאינם קשורים  .27

 לתקציב זה.

לחייב את הגורמים שמשתמשים במקלטים בגין הוצאות החשמל  .28

 שלהם.

 בתשתית ואמצעיםפערים 

רכז את כלל ת ,באמצעות הממונה על שירותי החירום ,וועדת מל"ח .29

 הפערים בתחום החירום וסטטוס הטיפול בפערים אלה.

לטפל בפערים שבמרכז ההפעלה כדי שיוכל לפעול באופן תקין  .30

ושוטף במצבי חירום לרבות: התקנת גנרטור, מסנן אב"כ ומיקום 

ניות המקוריות. כמו כן, לתכנון מרכז המוקד העירוני בהתאם לתכ

 הפעלה משני.

להכשיר את החפ"ק, להקים צוות חפ"ק עירוני כנדרש ולהפיק כתבי  .31

מינוי בהתאם. לאחר הקמתו, לבצע תרגול לצוות החפ"ק תוך פריסת 

 הציוד הדרוש, בהקדם האפשרי.

לפעול להקמת מחסן חירום שייתן מענה לכל צרכי החירום, לרבות  .32

 קת המים.פס"ח ומחל

לגבש רשימה מסודרת של כל הציוד הדרוש לשעת חירום. רשימת  .33

הציוד צריכה להיות מסונכרנת עם תוכניות המענה לתרחישי 

 הייחוס ואומדני הנזקים/הנפגעים החזויים בכל תרחיש ותרחיש. 
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מענה לדרישות ולצרכים,  שנותנותלבנות רמות מלאי חירום  .34

 ולהקפיד על שמירה נאותה של פרטי המלאי.

 .מהמחסנים על וועדת הרכש והבלאי לדון באבדני מלאי וציוד .35

לעמוד בהתחייבות המועצה בפני משרד הפנים ופקע"ר ולפעול  .36

להכשרת מקלטים. במסגרת זו להקפיד שבמועצה קיים העתק 

המקלטים ולבחון ממפתחות המקלטים, להסדיר את נושא הקצאת 

 הפיכת מקלטים לדו תכליתיים.

 לאכוף את החוק בנוגע לשימוש במקלטים פרטיים. .37

 להשלים בהקדם את ההיערכות של המועצה לחירום בתחום המים. .38

 .להיערך לתת מענה מחשובי בחרוםעל המועצה  .39

להגדיר לוחות זמנים לכלל המכלולים לסגירת הפערים בתחום  .40

 האמצעים בחירום.

 תרגילים והשתלמויותביקורת, 

 השתלמויות לכלל בעלי התפקידים בחירום.ולהוציא לפועל לתכנן  .41

על הממונה על שירותי החירום לבצע מעקב מסודר ומתועד אחר  .42

ביצוע ההשתלמויות בתחום החירום של כלל עובדי המועצה לרבות 

 מתנדבים.

הממונה על שירותי החירום והביטחון יכין תכנית תרגילים רב  .43

שתכסה את פעילות המכלולים, פס"ח, כיבוי אש, חומרים שנתית 

 מסוכנים, ותחומים חשובים נוספים.

הממונה על שירותי החירום וביטחון יבצע מעקב שוטף אחר הטיפול  .44

בפערים שעולים בביקורות ויקבע תוכנית עבודה ולוחות זמנים 

 לתיקון הליקויים שעלו בביקורת ולהציגם בפני ועדת מל"ח.

שירותי החירום והביטחון יכין תוכנית בקרות רב שנתית  הממונה על .45

שתכסה את פעילות החירום של היחידות השונות. מומלץ לשלב גם 

 ביקורות פתע.
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  פירוט הממצאים –' דפרק  

 

  מבנה מערך החירום .1

 

 

 כללי .1.1

המבנה הארגוני של המועצה בחירום מתבססת על עקרונות המנחים 

. עקרונות אלה 6המפורטים בתיק האבלארגון המועצה בחירום 

ת, בין היתר, מענה למתאר חמור, ולדוח זה וכולל בנספח א'מפורטים 

מידע ועצמאות, גמישות ארגונית, מיצוי משאבים, המשכיות ורציפות 

 לציבור.

המכלול  .כולל מכלוליםמבנה עיקרוני של מערך חירום על פי "תיק האב" 

עיסוק בעלי מכנה משותף במצבי  הינו איגוד של מחלקות ו/או תחומי

חירום, המאפשר שליטה ותכלול אפקטיביים של המענה הנדרש 

מהמועצה המקומית לטיפול באירועים. מבנה מטה החירום של המועצה 

 מפורט בפרק ד' של תיק מרכז ההפעלה.

מוצג המבנה הארגוני המומלץ בתיק האב, שזהו כעיקרון  בנספח ב'

 ק מרכז ההפעלה של המועצה.המבנה הארגוני שמפורט בתי

ברשות מכלולים, כאשר  6-מקובל לחלק את וועדת מל"ח ל בעיריות

תיק שב 26בעמוד . 5-מקומית קטנה ניתן לצמצם את מספר המכלולים ל

 מרכז ההפעלה הוגדרו למועצה המכלולים הבאים:

)לא כלול במניין  ופיקוח עירוניהקב"ט  –וחירוםמכלול ביטחון  .א

 אב(.המכלולים בתיק ה

כולל כ"א ומתנדבים, מחשוב,  –מכלול כוח אדם )מינהל כללי(  .ב

 תברואה ואיכות הסביבה.

                                                           
 .2-וב 1-עמודים ב –תיק אב  6



 היערכות לחירום  – 2017/1דוח 
 

22 

 

 , דוברות והסברה.106הכולל מוקד  –מכלול מידע לציבור  .ג

הנדסה ותשתיות,  הכולל לוגיסטיקה, –מכלול הנדסה ותשתיות  .ד

 מים וביוב, חשמל ומשכ"ל

י )מתנ"ס, ובלתי פורמל הפורמליהכולל החינוך  –מכלול חינוך  .ה

 תרבות ספורט ותנועות נוער.

 כולל רווחה, בריאות, פס"ח.–מכלול אוכלוסייה  .ו

 

הוגדר מבנה הארגוני של וועדת מל"ח בפועל לעומת המבנה ש .1.2

  בתיק מרכז ההפעלה

דף עם פירוט בעלי התפקידים שבוועדת מל"ח פורסם  31.1.2017בתאריך 

הכולל תפקיד, שם ומשפחה,  ("2017רשימת וועדת מל"ח )להלן: "

טלפון )עבודה(, מספר טלפון בבית, טלפון נייד וממלאי מקום  ימספר

בין תפקידי וועדת המל"ח  ערכה השוואה(. הביקורת ייםנש)מספר 

 למפורט בתיק מרכז ההפעלה. 2017ברשימה שפורסמה בינואר 

אינו תואם את  2017מבנה וועדת מל"ח שפורסם ברשימת וועדת מל"ח 

קיימים פערים   ;2016בנה שבתיק מרכז ההפעלה שפורסם באפריל המ

ברשימת וועדת גם בשמות התפקידים וגם במהות התפקידים. כמו כן, 

 5-6-יחידות הכפופות ליו"ר הוועדה, לעומת ה 13ישנן  2017מל"ח 

, דבר שיוצר ובתיק מרכז ההפעלה בתיק האב המומלציםהמכלולים 

 עומד בכללים המנחים של תיק האב.בעיה של מוטת שליטה ואינו 
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ההפעלה מרכז בתיק  שנקבעו הטבלה שלהן משווה בין המכלולים .ז

ללא מכלול ), 2017 רשימת וועדת מל"חלבין  2014מאפריל 

 :(ביטחון/קב"ט

תיק מרכז  מס"ד .ח

 הפעלה

 הערות 31.1.2017דף מה  .ט

מכלול  .י 1
 אוכלוסייה

)רווחה, בריאות, 
 פס"ח(

 נציג רווחה. 1 .יא
 אחראי פסחסגן . 2 .יב

 )לא מאויש(
 פסיכולוג. 3 .יג

שלושה בעלי  .יד
תפקידים במקום 

 אחד.

כ"א מכלול  .טו 2
 –)מנהל כללי( 

)כ"א, מתנדבים, 
תברואה ואיכות 

הסביבה, 
 מחשוב(

כוח  אחראי. 4 .טז
 אדם

אחראי תברואה . 5 .יז
 ואיכות הסביבה

 נציג מתנדבים. 6 .יח

שלושה בעלי  .יט
תפקידים במקום 

 אחד.

מכלול מידע  .כ 3
ור )מוקד בלצי
, דוברות, 106

 הסברה(

  .כב מידע לציבור. 7 .כא

  .כה אחראי חינוך. 8 .כד מכלול חינוך .כג 4
מכלול הנדסה  .כו 5

ותשתיות 
)לוגיסטיקה, 

הנדסה 
ותשתיות, מים 
וביוב, חשמל, 

 משכ"ל(

 מהנדס המועצה. 9 .כז
אחראי כוח . 10 .כח

 חשמל/דלק
 אחראי .11 .כט

 תחבורה
 אחראי מים. 12 .ל

 אחראי מזון. 13 .לא

ארבעה בעלי  .לב
תפקידים במקום 

 אחד.
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 תפקידים חסרים בחירום .1.3

הביקורת בחנה האם מונו כלל בעלי התפקידים שהוגדרו בתיק מרכז 

 חיוניים להיערכות למצבי חירום.ושההפעלה 

מספר בעלי תפקידים חיוניים  מונובמערך החירום של המועצה לא 

בעת  בתחומים אלהתוכל לתת מענה ראוי  שהמועצהלכך וקיים ספק 

 :חירום מצבי

אחד התפקידים  –במועצה לא מונה יו"ר פס"ח  – פס"חיו"ר  .א

 הקריטיים ביותר בחירום.

בד"כ  –ל"ח לא מונה אחראי מחשוב בוועדת מ – מחשובאחראי  .ב

 מי שאחראי על המחשוב בשגרה.ממנים לתפקיד זה את 

מחלקה חיונית שאמורה לטפל  - המשכ"ל )משק כללי( אחראי .ג

ברכש גם בשגרה וגם בחירום. בד"כ מחלקה זו כפופה למכלול 

ק )כוח, חשמל מונו אחראי תחבורה, אחראי דל) הלוגיסטיקה.

 .(בד"כ מנהל מחלקת הרכש –ודלק( ואחראי מזון 

 יצוין כי –לא מונה אחראי לתחום זה  – חינוך בלתי פורמאלי .ד

 ם זה בשגרה.ת המתנ"ס אחראית לתחומנהל

 

הוחלט להטיל את האחריות על תחום  2017ברשימת וועדת מל"ח 

ישים  אשר אינוחיבור  ,י התברואה ואיכות הסביבהאהבריאות על אחר

איכות תחומי מאחר שתחום הבריאות שייך למכלול אוכלוסייה ו

הביקורת מציינת הסביבה ותברואה למכלול כללי )כוח אדם(. כמו כן, 

 התברואה ואיכות הסביבה עדיין נמצאים בתהליך הקמה.תחומי כי 

 פורטו גם 2017בינואר  שהופצהבעלי התפקידים  ברשימתכאמור, 

 .השונים בוועדת מל"ח ממלאי מקום לבעלי התפקידים

 –בעלי תפקידים חיוניים בחירום  לשני שנייםבמועצה לא מונו מספרי 

בנוסף מונו  .ופסיכולוגול תשתיות ולוגיסטיקה( מהנדס המועצה )מכל

 שנייםמספר  –שני מספרי שניים שלא יוכלו לבצע את התפקיד בחירום 

ויידרש לתת מנעה  של אחראי המזון אשר אחראי לאחזקת תשתיות
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 –יים של מנהל מכלול מידע לציבור נומספר ש בעת פגיעה בתשתיות

ככלל מספרי שניים  לטפל במחשוב ובתקשורת. שיידרשבחירום 

 .מכירים את התפקידאינם  ככולם ורובםבלבד על הנייר הוגדרו 

מנהל המוקד העירוני אינו מופיע ברשימת בעלי התפקידים בחירום, 

 .במסגרת וועדת מל"חלמרות חשיבותו. כמו כן, הוא לא קיבל כתב מינוי 

לא הוצאו כתבי מינוי בחירום: רמ"ט,  נוספים למספר בעלי תפקידים

 קב"ט וממונה על שירותי החירום, ונציג מתנדבים.

 

 

 היעדר וועדת משנה לפס"ח .1.4

להלן תפקידיו כפי שמפורט  .וועדת משנה לפס"ח היא וועדה מקצועית
 7בתיק האב

 כללי

ועדת המשנה לפס"ח )פינוי סעד חללים( תפעל במסגרת ועדת מל"ח  .1

 המקומית.

 וחבריה ימונו ע"י ראש המועצה. יו"ר הועדה .2

הועדה תפעל בהתאם להנחיות הרשות העליונה לפס"ח וראש ענף  .3

 פס"ח המחוזי.

במועצות מקומיות שאין בהן ועדת משנה לפס"ח, באישור הרשות  .4

העליונה לפס"ח, יבוצעו תפקידיה על ידי הוועדה לטיפול 

 באוכלוסייה.

 

 תפקידי הועדה
לקליטת אוכלוסייה מפונה  לייעץ לראש המועצה בכל הקשור .5

 והטיפול בחללים.

לתכנן ולתאם את מערך הקליטה בחירום עם המתקנים, המוסדות  .6

 והארגונים השותפים למשימה.

                                                           
 .82עמ'  –פיסקה ב'  7
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לתכנן ולתאם את מערך הטיפול בחללים עם משטרת ישראל  .7

 קדישא, המועצה הדתית ומשרד הבריאות. -)מז"פ(, חברה

בתחום המועצה. אם  לתכנן ולתאם את פריסת תחנת ריכוז החללים .8

נקבעה תחנת ריכוז חללים ברשות שכנה המיועדת לשרת גם את 

המועצה, יש לבצע את התיאומים וההיערכות הנדרשים לשיתוף 

 הפעולה בחירום.

לתאם ולהפיץ הוראות לטיפול בחללים והבאתם לקבורה עפ"י  .9

 המדיניות וההלכות הרלוונטיות לאותה עת.

 הרכב הועדה
מנציגי המכלול לטיפול באוכלוסייה )רווחה(, אנשי הועדה תורכב  .10

 דת, משטרת ישראל וארגונים קולטים.
 :הנציגים הקבועים בועדה .11

 יו"ר הועדה. .א
 סגן יו"ר הועדה. .ב
 נציג מכלול הטיפול באוכלוסייה. .ג
 נציג המועצה הדתית או החברה  הקדישא. .ד
 נציג משטרת ישראל. .ה
 נציג מכלול החינוך. .ו
 נציג ארגוני המתנדבים. .ז
 ציג צה"ל.נ .ח
 נציג הביטוח הלאומי )ברשות שקיים בה סניף(. .ט

 

 במועצה לא הוקמה וועדת משנה לפס"ח כנדרש.

 

 אוכלוסייהב הטיפול לנושאוועדה היעדר  .1.5

הוועדה . 8באוכלוסייההטיפול  לנושאבמועצה אמורה לקום וועדה 

מיועדת ליצור את האינטגרציה בין השירותים השונים הניתנים 

במצבי משבר, שירותים הניתנים בדרך כלל ע"י גורמים לאוכלוסייה 

לעיתים מזומנות גם ברגיעה  אמורה להתכנסועדה זו  שונים במועצה.

 כדי ליצור את הבסיס וההיכרות הדרושים לפעולה יעילה במצבי חירום.

 

                                                           
 .80עמ'  –פסקה א'  –תיק אב  8
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בהן לא קיימת ועדת משנה לפס"ח,  יעקב(-)כמו באר במועצות מקומיות

העקרוניים של קליטת מפונים וטיפול תטפל ועדה זו גם בנושאים 

הועדה תפעל בהתאם להנחיות הרשויות הייעודיות במערך  בחללים.

 פס"ח, רווחה, בריאות, ומערך מידע לציבור של מל"ח. –מל"ח 

  הרכב הוועדה

ע"ב מנהלי אגפים/מחלקות במכלול הטיפול  מוקמתהועדה 

ע לציבור באוכלוסייה, בתוספת נציגי מכלול החינוך ומכלול המיד

כיו"ר הועדה ימונה בדרך כלל מנהל מכלול הטיפול  וההסברה.

הועדה מורכבת מחברים קבועים ונציגים נוספים שיזומנו  באוכלוסייה.

 י הצורך: ”עפ

 הנציגים הקבועים בוועדה:

 ראש מכלול המידע לציבור וההסברה. .א

 ראש מכלול הטיפול באוכלוסייה. .ב

 ראש מכלול החינוך. .ג

 

 יזומנו עפ"י הצורך נציגים כמפורט להלן:בנוסף לנ"ל 

נציג היקל"ר או נציג ממכלול אוכלוסייה במפקדת הנפה, ובגזרת  .א

 נציג מהחבל. –חטיבות מרחביות 

 נציג משטרת ישראל. .ב

 נציגי ציבור וקהילה. .ג

 נציגי תקשורת מקומית. .ד

כל נציג אחר שהועדה תמצא לנכון לזמנו עפ"י העניין )שפ"י,  .ה

 י מתנדבים וכדומה(.ביטוח לאומי, ארגונ

 

 תפקידי הועדה

 להלן תפקידי הוועדה:

גיבוש המלצות ודרכי פעולה לראש המועצה בכל הקשור לטיפול  (1

באוכלוסייה, ע"ב הערכת מצב אוכלוסייה, החוסן הקהילתי, 

 סוציאלית של הקהילה.-ותמונת המצב הפסיכו
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קביעת דרכי הטיפול והסיוע לאוכלוסייה, עפ"י החלטות ראש  (2

 המועצה.

יזום פעולות לטיפוח חוסנה של הקהילה לעמידה במצבי לחץ  (3

 ומשבר.

גיבוש הצעות, המלצות ומסרים למערכת המידע לציבור, ההסברה  (4

 והדוברות.

להמליץ על אמצעים ושיטות להעברת המסרים הממלכתיים   (5

 בתחום המועצה המקומית.

י לגבש המלצות והצעות לביצוע הסברה ופרסום מידע לציבור ע" (6

 הגורמים הממלכתיים ופיקוד העורף, בהתאם לצורכי האוכלוסייה.

לגבש מסרים והמלצות להופעות פומביות של ראש המועצה באמצעי  (7

 התקשורת, או לפרסומים יזומים של המועצה.

 אוכלוסייה לנושאיוועדה  לא מונתהבמערך החירום של המועצה 

לתת מענה הולם כתוצאה מכך, המועצה עלולה שלא . כנדרש בתיק האב

 לטיפול באוכלוסייה בעת מצבי חירום.

 

בהתייחסותה לטיוטת הדוח מנהלת מחלקת הרווחה מסרה לביקורת כי 

 האוכלוסיי"סה"כ אין לי מה להעיר פרט לנכתב על הועדה של מכלול 

לת מכלול חינוך ומידע לצבור וכו'. שאמורה לקום ולהיפגש בשגרה וכול

כזו ולא העובדה שנכללים חינוך ומידע  לא מוכר לי נוהל כזה ודרישה

כמובן צריך להתקיים תיאום בין חינוך לרווחה  .בור בועדה כזוילצ

בור ועדת רווחה צריכה לכלול רק פס"ח בריאות ורווחה ילמידע לצ

 ".למיטב ידיעתי
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 הוועדה לתיאום ההתנדבות .1.6

הועדה לתיאום ארגון ההתנדבות במועצה המקומית מוגדרת במסגרת 

 האב. תיק 

 

 כללי

הועדה לתיאום ההתנדבות במועצה המקומית תפעל במסגרת מטה  .1

 החירום.

 יו"ר הועדה וחלק מחבריה ימונו ע"י ראש המועצה. .2

 

 תפקידי הועדה

 לייעץ לראש המועצה בכל הקשור להפעלת מתנדבים. .3

 ליזום, לתכנן ולתאם פעילות לעידוד ההתנדבות. .4

במלחמה ובמצבי חירום לתכנן את פריסת מערך ההתנדבות ברגיעה,  .5

 שונים.

לתכנן היערכות הולמת לקליטת מתנדבים, הכשרתם ושמירת  .6

 הקשר עימם.

 ליזום ולתכנן פעולות התנדבות במועצה. .7

 לקבוע מדיניות, יעדים וסדרי עדיפות להפעלת מתנדבים. .8

 לפקח על פעילות המערך ויעילותו. .9

 ליזום ולתכנן את הפעולות לשימור מערך המתנדבים. .10

 את הפעלתו של מערך ההתנדבות עם גורמי חוץ רלוונטיים.לתאם  .11

 

 הרכב הועדה

 הועדה תורכב מהנציגים הבאים:

 יו"ר הועדה. .א

אחראי על ההתנדבות במועצה, או רכז כוח אדם )של ועדת מל"ח  .ב

 המקומית(.

 רכז התנדבות של מחלקת הרווחה )או עו"ס קהילתי(. .ג

 נציגי ארגוני המתנדבים המקומיים. .ד

 ר.נציג היקל" .ה
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 נציג משטרת ישראל. .ו

 נציג מד"א. .ז

 נציג כיבוי והצלה. .ח

 

 ארגון ותפעול הועדה:

 הועדה הינה גוף מטה מייעץ, המונחה ישירות ע"י ראש המועצה. .א

בזמן רגיעה תתמקד הוועדה, באמצעות האחראי על ההתנדבות  .ב

במועצה, בעידוד להתנדבות, גיוס וקליטת מתנדבים, שמירת 

 קשר עם מתנדבים וכד'.

הועדה תקיים קשרי גומלין ותבצע תיאומים שוטפים עם  .ג

 המחלקות/אגפי המועצה ועם נציגי גורמי חוץ החברים בועדה.

 התכנסות הועדה: .ד

 הועדה תקיים מפגשים תקופתיים בזמן רגיעה. (1

בשעת חירום/מצבי חירום תתכנס הועדה מייד עם התהוות  (2

 מצב חירום ובהמשך תתכנס לפי הצורך.

 

המועצה לא מונתה וועדה לתיאום ההתנדבות  במערך החירום של

 כנדרש בתיק האב.

 

 

 וצוות התערבות 9צוות תשתיות .1.7

המענה הניתן ע"י מטה החירום של  -בהתאם לעקרונות ההפעלה 

 :10המועצה יתבסס בדרך כלל על שני גופים

צוות עובדים המורכב מנציג רווחה,  –י מקצוע-צוות התערבות רב .א

ועוזרים טכניים, שתפקידו לטפל עובד קהילה, פסיכולוג 

באוכלוסייה ובקהילה באזור התקרית במתן סעד למשפחות 

נפגעים, קבוצות נזקקות ולקהילה כולה. בפגישה עם מנהלת 

 מחלקת הרווחה הוצג לביקורת שהוגדר צוות התערבות.

                                                           
 (.74ראו פסקה י, בתיק האב )עמוד  9

 .8תיק האב עמ'  10
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צוות המורכב מנציגי מחלקת האחזקה ו/או  – צוות תשתיות .ב

מקומית, שתפקידו להעריך את קבלנים המועסקים ע"י המועצה ה

הנזקים, לסייע לגורמי החירום בתחומים הפיזיים ולהפעיל את 

 יחידות המועצה וקבלנים לטיפול בתוצאות האירוע.

 

התאם לתיק האב, במסגרת מכלול התשתיות והלוגיסטיקה נדרש ב

להקים "צוות תשתיות". צוות התשתיות הוא כוח התגובה המיידית של 

המיועד לספק למטה החירום את תמונת המצב  ,המועצה לאירוע

מדובר בצוות  הראשונית ולהוות גורם קישור לגוף המפקד  על האירוע.

לבצע תיקונים בתשתיות. צוות התשתיות כדי שמוזנק למקום אירוע 

הוא קבוצת מנהלים ועובדים מתחומי ההנדסה והתפעול המופעלים בעת 

 אירוע לאזור התקרית. להלן מבנה ה"צוות"

 )המהנדסת( לולכבד"כ מנהל המ –מנהל הצוות  א.

 נציג תשתיות מים וביוב. ב.

 נציג חשמל, תאורת רחובות ורמזורים. ג.

 נציג תכנון הנדסי. ד.

 נציגים נוספים עפ"י הצורך וקביעת המועצה. ה.

 

"צוות תשתיות", דבר שעלול  הוקםבמערך החירום של המועצה לא 

חירום לפגוע ביכולת של המועצה לתת מענה מיידי בעת קרות אירוע 

 בשטח היישוב.

 

 

 מתנדבים .1.8

בהתאם לשיחות שנוהלו במסגרת הביקורת ועל פי סיכומי וועדת מל"ח, 

 .הקיימת בחירום לא ניתן להסתמך על רשימת המתנדבים

כתב כי "המתנדבים לא נ 11.2.2015בפרוטוקול וועדת מל"ח מתאריך 

יודעים שהם מתנדבים. צריכים לעשות עבודת חיבור ותרגול". 

נכתב "רוב המתנדבים  28.3.2016ובפרוטוקול וועדת מל"ח מתאריך 
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אינם ברי התנדבות. חייבים לעשות מיפוי של המתנדבים. צריך לעשות 

 ."הכשרה למתנדבים כל אחד בתחומו

 

 

 ממונה על שירותי החירום והביטחון  .1.9

התפקיד החשוב ביותר במערך מל"ח הוא תפקיד הממונה על שירותי 

הופץ על ידי משרד הפנים תיאור  3.12.2015החירום והביטחון. בתאריך 

מעודכן המפרט את הדרישות מממונה על שירותי חירום וביטחון. על פי 

טחון יהיה אחראי על תיאור התפקיד, ממונה על שירותי החירום והבי

"ניהול, הכנה והפעלת מערך החירום והביטחון הרשותי עם כלל בעלי 

התפקידים, ובסיוע הדדי עם רשויות שכנות ברגיעה ובחירום, תוך שיתוף 

 .פעולה עם הרשויות השונות וכלל הכוחות הפועלים במרחב"

 

 להלן תחומי האחריות של הממונה כפי שמפורטים בחוזר המנכ"ל:

מוביל את היערכות הרשות המקומית לחירום ומרכז את ועדת  .א

 המל"ח של הרשות המקומית.

מקשר מתאם ומרכז את מערך מל"ח, לרבות תיאום מענה לכלל  .ב

צרכי הרשות המקומית להבטחת רציפות תפקודית בחירום מול 

 משרדי הממשלה.

מתאם ומרכז את מערך ההתגוננות האזרחית ברשות המקומית,  .ג

 י הג"א בכלל מתקני הרשות.לרבות ממונ

הכנת הרשות המקומית לשעת חירום )נהלים, כ"א, הכשרה  .ד

 ותרגול(.

הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום ובטחון ברשות בהתאמה  .ה

 לתקציב הרשות המקומית.

הכנה והפעלה של מערכי השליטה והדיווח, בכלל זה מוקד  .ו

 עירוני/בטחוני ומרכז הפעלה למצבי חירום.

 ותחזוקת מחסני חירום והציוד לחירום.טיפול  .ז

 אחריות על הטיפול במקלטים הציבוריים ובמוסדות החינוך. .ח
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ייצוג הרשות בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים  .ט

 הרלוונטיים.

תפקיד הממונה על שירותי החירום והביטחון אינו סטטוטורי ולכן לא 

רה מלאה )למרות שמשרד להציב מישהו במש המועצהניתן לחייב את 

הפנים מסר לביקורת כי הם חושבים שנכון להפוך את התפקיד 

לסטטוטורי עם דרישה למינוי בעל תפקיד במשרה מלאה(. יחד עם זאת, 

היקף המשימות, האחריות והסמכויות של ממונה על שירותי החירום 

והביטחון כפי שניסח משרד הפנים, וכפי שמתואר ב"תיק האב", 

 על תפקיד בהיקף של משרה מלאה לפחות.מצביעים 

מבדיקה עם הממונה על החירום במשרד הפנים ומבדיקה עם רשויות 

אחרות נמצא כי במועצות מקומיות נהוג שהתפקיד במשרה מלאה 

ראש אגף  –תפקידים במשרה מלאה  2-ובעיריות בד"כ הוא מפוצל ל

 .ביטחון ותחתיו מנהל מחלקת שירותי חירום

על שירותי החירום מבצע את תפקידו בנוסף במועצה הממונה 

לתפקידיו הנוספים כקב"ט המועצה, קב"ט מוסדות חינוך ויו"ר וועד 

לבצע תפקידים אלה במקביל גם  יאובייקטיבהעובדים. קיים קושי 

 בשגרה וגם במצבי חירום.

בעת שיגרה, לממונה על שירותי החירום והביטחון תפקידים ומשימות 

לשעת חירום. הממונה על שירותי החירום  הרשותרבות שתכליתן הכנת 

והביטחון ממלא בפועל מספר תפקידים אחרים בשעת חירום, ותוך חשש 

אמיתי שבשעת מבחן לא יצליח למלא בהצלחה אף אחד מתוך 

 התפקידים הנ"ל.
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 להלן פירוט תפקידים של אותו בעל תפקיד בשעת חירום בפועל:

 ;המועצהקב"ט  .א

 החירום;מנהל מחלקת שירותי  .ב

 מוסדות חינוך; קב"ט .ג

 .יו"ר וועד העובדים .ד

 

 הוא שימש גם כמנהל מחלקת הפיקוח. 2016בנוסף, יצוין כי עד לשנת 

לדוגמה הקב"ט עשוי להידרש  –בחירום קיימת התנגשות בין התפקידים 

לאירוע בשטח המועצה ובמקביל מנהל שירותי החירום צריך להיות זמין 

 במרכז ההפעלה.

 

יצוין כי המועצה מחויבת לאייש את התפקיד על ידי בעל תפקיד בנוסף 

שעומד בתנאי הסף, כגון שירות כקצין בצה"ל )או מקביל בגוף בטחון 

 אחר( )מי שמרכז את התחום כיום אינו עומד בתנאי הסף(.
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 עבודת מטה וועדת מל"ח ותקציב הג"א .2

 

 

 כללי 2.1

מאחר שמצב חירום הוא מצב מיוחד ושונה ממצבי שגרה, קיימת 

חשיבות יתרה לתעד את כלל התהליכים והנתונים הנדרשים לחירום 

באופן שיהיו זמינים בכל עת. הביקורת בדקה קיום ואיכות התיעוד 

בנושא ועדת מל"ח: פרוטוקולים, נהלים, תיקי חירום, תרחיש ייחוס, 

 . תוכניות עבודה ותקציב הג"א

 

 

 פרוטוקולי ועדת מל"ח 2.2

להתכנס לפחות ארבע  מחויבת ,וועדת מל"ח אשר מהווה וועדת חובה

לכל  קולופרוט נדרש להפיץבתום הישיבה כבכל וועדה,  פעמים בשנה.

 המשתתפים, בה יפורטו הנושאים שנידונו וההחלטות שהתקבלו.

הביקורת סקרה את כל הפרוטוקולים של ישיבות ועדת מל"ח בשנים 

2015 – 2016 . 

פירוט הפרוטוקולים והנושאים שעלו לדיון בכל  -' 'בנספח דמצ"ב 

 ישיבה.

 

הוועדה לא התכנסה בתדירות הנדרשת  2016-ו 2015נמצא כי בשנים 

 ולא ערכה דיונים בנושאים מהותיים:

נמצא שהוועדה לא  - אי קיום ישיבות בתדירות הנדרשת .א

בשנת  – לפחות(פעמים בשנה  4)התכנסה בתדירות הנדרשת 

 .בלבד פעמיים 2016היא התכנסה פעם אחת בלבד ובשנת  2015

ליישום ההחלטות  - היעדר קבלת החלטות במסגרת וועדת מל"ח .ב

שהוועדה מקבלת ומעקב אחריהן נדרש לקבוע בהחלטה את 

הגורם האחראי לביצוע ולציין לוחות זמנים לביצוע המטלות. לשם 

שהתקבלו נדרש דיון חוזר  המעקב והבקרה אחר יישום ההחלטות
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ישיבות וועדות  3מתוך בוועדה הכולל דיווח של הגורם האחראי. 

רק באחת מהן התקבלו  2016-ו 2015המל"ח שהתקיימו בשנים 

 החלטות אופרטיביות.

היעדר דיון בוועדה במספר נושאים מהותיים ומעקב אחר יישום  .ג

 החלטות שהתקבלו

 2016בשנת כאמור,  – תיק מרכז ההפעלההיעדר דיון ואישור  (1

 ".תיק מרכז הפעלהחוברת " המועצהערכה 

  .בתיק מרכז ההפעלהלא התקיים דיון  במסגרת וועדות מל"ח

תרחיש הייחוס מהווה  - היעדר דיון במענה לתרחיש הייחוס (2

את התסריטים החזויים האפשריים להתרחשות בתחומי 

 להתכונן. המועצהואליהם נדרשת  11המועצה

לא נמצא תיעוד לדיון אודות המענה של  מל"חבמסגרת וועדות 

  .לתרחישי הייחוס המועצה

על פי תיאור  - היעדר דיון ואישור תוכניות עבודה שנתיות (3

ופירוט הסמכויות של ממונה על שירותי חירום  12התפקיד

וביטחון, נדרש להכין בכל שנה תוכנית עבודה, הכוללת את כל 

 ות לשעת חירום. הפעילות השנתית המתוכננת לצורך היערכ

לא התקיים כלל דיון בנושא תוכניות במסגרת וועדות מל"ח 

לשעת חירום והתכניות לא הוצגו  תיותנשנתיות ורב ש עבודה

 .13בפני הוועדה

במשך הפעילות השוטפת,  - היעדר דיון בפערי היערכות לחירום (4

עולים  ,תרגילים, ביקורות, ניתוח מענה לתרחיש הייחוס וכד'

ועדת פערים להיערכות מיטבית לחירום המחייבים התייחסות. 

 מל"ח לא דנה בפערים להיערכות לחירום ואופן הטיפול בהם.

 אופן שמירה ותיעוד פרוטוקולי ועדת מל"ח והמסמכים הנלווים .ד

כל  במועצה ריכוז שללא נמצא פרט למזכירת וועדת מל"ח,  –

בשנים התקיימו  אשר הפרוטוקולים של ישיבות ועדת מל"ח

                                                           
 תיעוד ועדת מל"ח. -לפרק זה  4.5ראה הרחבה בסעיף  11
ממונה על שירותי החירום והביטחון )משרד  -תיאור המשרה תחומי האחריות שבב ו'סעיף  12

 הפנים(.
 מל"ח.תיעוד ועדת  –לפרק זה  4.6ראה הרחבה על כך בסעיף  13
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האחרונות, לרבות תיעוד בדבר החומרים הנוספים שהוצגו בכל 

אחת מהישיבות. כמו כן, נמצא כי אף אחד מהפרוטוקולים 

 שהתקבלו אצל הביקורת איננו חתום.

 

 

 נהלי חירוםתיק מרכז הפעלה ו 2.3

נקבע כי  .- ב"תיק האב" מפורטות הנחיות להכנת נהלי חירום פנימיים

 יש להכין נהלי חירום פנימיים בתחומים אלה:

נהלי הפעלה למטה החירום של הרשות ולמרכז ההפעלה לרבות  .א

 נוהל מעבר משגרה לחירום;

 נהלי עבודה של המכלולים במטה הרשותי; .ב

 נהלי עבודה למחלקות בתוך המכלולים; .ג

 נהלי עבודה לצוותי ההתערבות והתקרית. .ד

 

קבעו נהלים חיצוניים וקונטרסים אשר על בנוסף, משרדי הממשלה 

הנהלים צריכים לפרט סדר  פיהם נדרש כל אחד מהמכלולים לעבוד.

פעולות ושיטת עבודה במעבר משגרה לחירום. נדרש להפיץ את נהלי 

ברשות ולבעלי התפקידים לשעת  המועצה לכל המחלקותהחירום של 

דכון שוטף חירום. את הנהלים יש להדפיס ולערוך באופן שיאפשר ע

 וביצוע שינויים בהתאם להתפתחויות.

הביקורת בחנה את נהלי החירום במטה החירום ויחידות השונות במערך 

הוכן נוהל מעבר  2016במסגרת תיק מרכז הפעלה מאפריל החירום. 

 למשגרה לחירום.

 

תיק מרכז ההפעלה אשר מהווה הבסיס לנהלי עבודה של המכלולים לא 

ר. מבדיקה עם פקע"ר, נמצא כי ישנם נתונים הועבר לבחינה של פקע"

בתיק מרכז ההפעלה שאינם נכונים. בעקבות הביקורת, תיק מרכז 

 ההפעלה הועבר להתייחסות פקע"ר.
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החירום הכללי של  שנגזרים מנוהלנהלי חירום  במכלולים לא נמצאו

  .וועדת מל"ח

 

 

 תיקי חירום )תיקי מכלולים( 2.4

כל אחד מהמכלולים ומהיחידות בוועדת מל"ח נדרש לגבש ולנהל תיק 

 , לרבות:הנדרשיםחירום. בתיקי החירום צריכים להיות כל המסמכים 

 תוכן עניינים; .א

 בעלי תפקידים; –כתבי מינוי  .ב

 ;תיק מרכז הפעלה .ג

 תיק אב )מועצות מקומיות(; .ד

 נוהל חרום רשותי; .ה

 מכלול; –נהלי עבודה  .ו

 רשותי;תרחיש ייחוס מענה ל .ז

 ;היישובמפת  .ח

 ;מועצה –רשימת אנשי קשר  .ט

 מכלול;ב –רשימת בעלי תפקידים  .י

 רשימת כל המתנדבים במכלול; .יא

 רשימה הכוללת את גופי החירום הפרוסים במרחב; .יב

 רשימת הציוד הקיים במכלול; .יג

 נהלים חיצוניים וקונטרסים; .יד

 ;אותן עברו חברי המכלול והמתנדבים השתלמויות והדרכות .טו

 תרגילים רשותיים;סיכומי  .טז

 גורמים חיצוניים;שנערכו על ידי תרגילים סיכומי  .יז

 סיכומי ביקורות שנערכו במכלול; .יח

 העתקי הסכמים עם ספקים/נותני שירותים; .יט

 סיכומי דיון של מכלול; .כ

 פערים מרכזיים של המכלול; .כא

 טופסי דיווח; .כב

 נתונים. .כג
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המכלולים כלל תיקי החירום של  .הביקורת בדקה את תיקי המכלולים

בהם מסמכים מרכזיים.  חסריםאינם עדכניים ו – אינם ערוכים לחירום

תיקי המכלולים מנוהלים ומוצגים כל אחד באופן שונה ללא אימוץ של 

יצוין כי המועצה יכולה להסתייע גם בפקע"ר בהכנת תיקי מבנה אחיד. 

 החירום.

וסמך הממונה על שירותי החירום והביטחון שהוא הגורם המקצועי והמ

 מנהל בקרה שוטפת על תיקי המכלולים.  אינו במועצהבתחום החירום 

 

 

 תרחיש ייחוס 2.5

המגדיר את  י"תרחיש הייחוס" הוא מושג הנמצא בשימוש צה"ל

התסריט האפשרי שלגביו יש לתת את המענה בהיערכות המבצעית. אין 

להתייחס ל"תרחיש הייחוס" כתרחיש מדויק של מה שעתיד להתרחש 

אלא כהחלטה המבוססת על הערכה סבירה המגדירה את רמת האיומים 

ושירותי החירום שלה להיערך  הרשות המקומיתוהפגיעות שאליהם על 

 למתן מענה.

מתאר מאפייני איום  מקומית מועצהמוש במונח זה בעבור השי

ותסריטים אפשריים שנגזרו מתרחיש הייחוס לעורף והותאמו ע"י 

, כיבוי אש, הגנת משטרת ישראלהגורמים השונים )רח"ל, פקע"ר, 

 המועצה.הסביבה וכיוצ"ב( לנתוני ומאפייני 

שי נדרשת להכין מענה לתרחיש הייחוס, המתבסס על תרחי המועצה

הייחוס שהתקבלו מהגורמים השונים כגון: פיקוד העורף, משטרה, 

 שירותי הכבאות, רח"ל וכדומה.
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 בחסר: הנמצא כי המענה לתרחיש הייחוס של המועצה לוק

תיק מרכז ההפעלה אינו מתייחס  – היעדר תרחיש ייחוס אזרחי .א

 לתרחיש ייחוס אזרחי, כגון רעידת אדמה.

תרחיש הייחוס לא  – תרחיש ייחוסמענה היעדר אישור רשויות ל .ב

 הועבר לבדיקה והתייחסות של פקע"ר.

ככלל, תרחישי הייחוס  - היעדר ניתוח של עוצמות/חולשות .ג

צריכים להיות מבוססים על נקודות התורפה ונקודות העוצמה של 

במסגרת פעולות ההתכוננות  14הרשות. על פי "תיק האב"

שות למפות את הדרושות לפעולה תקינה בשעת מלחמה, על הר

החולשות ואת העוצמות שלה, באילו תחומים היא יכולה לסייע 

 לגורמים/גופים אחרים ובאילו תחומים היא זקוקה לסיוע.

 

 

 ועדת מל"ח -תכנית עבודה שנתית  2.6

לוועדת  ורב שנתית קיימת חשיבות רבה להכנת תכנית עבודה שנתית

מל"ח הכוללת מטרות, יעדים וסדרי עדיפות לשיפור ההיערכות לחירום. 

על תכנית העבודה להיות כמותית כדי שניתן יהיה לבחון את הביצועים 

מול התכנון. תכנית עבודה מסודרת מגדילה את הסיכוי שהרשות תשיג 

את יעדי ההיערכות לחירום. תכנית העבודה של ועדת מל"ח אמורה 

 ינטגרציה של תכניות העבודה של המכלולים השונים.להוות א

בכל רשות יש לקבוע תכנית עבודה שנתית ב"תיק האב" נקבע ש"

המיישמת את רצף הפעילויות הנדרש כדי לשמור על רמת מוכנות נאותה 

 .15"של מטה החירום הרשותי ומרכז ההפעלה שלו

תכניות מנהל מחלקת שירותי החירום לעולם לא נדרש להכין ולא הכין 

ים השונים לא גם מכלול ;עבודה לשיפור ההיערכות לחירום במועצה

 הוכנו תכניות עבודה.

                                                           
 .2פרק ב' סעיף  -תיק אב  14
 .68עמ'  –תיק אב  15
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 תקציב הג"א 2.7

נדרשת הרשות  1951-על פי חוק ההתגוננות האזרחית )הג"א(, התשי"א

המקומית לתכנן ולאשר תקציב לנושא ההתגוננות האזרחית. על פי סעיף 

עמיד תקציב לפני תחילת לחוק, מפקד מחוז הג"א רשאי להורות לה 10

שנת התקציב ועל הרשות המקומית להעמיד את הסכום כפי שהוגדר על 

 ידי המחוז.

תקציב הג"א מקומי נועד בעיקר לממן את אחזקתם התקינה של מרכז 

 ההפעלה והמקלטים הציבוריים ולרכש ערכות מיגון.

 מדי שנה מוציא מנכ"ל משרד הפנים מכתב אל כל ראשי הרשויות

ובו הנחיות בדבר אופן הכנת תקציב הג"א. במסמך זה שהוכן  המקומיות

בשיתוף עם פקע"ר הוגדרו "מפתחות" לאופן הכנת התקציב, כאשר 

בידי מנהל מחלקת  .ביישובהפרמטר העיקרי הוא גודל האוכלוסייה 

לבדוק נציגת פקע"ר התבקשה שירותי החירום אין העתק מהמכתב. 

 פץ.האם זה המכתב האחרון שהו

טבלה שבתוכה יש להזין את  מצורפתלמכתב ההנחיות 

הנתונים/הסכומים המתוקצבים לרבות הסבר בגין כל סעיף/שורה. על 

הרשות להכניס את התקציבים שסוכמו לספר התקציב בסעיפים 

 הרלוונטיים.

סך תקציב הג"א של המועצה מורכב מתקציב הג"א מקומי ותקציב 

 הג"א ארצי:

אלף  296 -ו 2015בשנת ₪ אלף  261וכנן בסך תקציב הג"א מקומי ת .א

והמועצה אחראית לממש את התקציב אליה  2016בשנת ₪ 

 התחייבה. 

אלף  105 -ו 2015בשנת ₪ אלף  101תקציב הג"א ארצי תוכנן בסך  .ב

מחשבון . משרד הפנים מושך את התקציב ישירות 2016בשנת ₪ 

 המועצה.
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החיוב בפועל בגין השתתפות המועצה בתקציב הג"א  2016בשנת יצוין כי 

₪ אלף  13-ב המועצה חויבהבפועל  –בלבד ₪  91,882כלל ארצי עמד על 

 פחות

מועצה לשנים עליו התחייב התקציב הג"א את  תמפרטלהלן הטבלה ש
2016-2015: 

תקציב  הנושא מס"ד
2015 

)₪( 

תקציב 
2016 

)₪( 

 הערות

 -תקן כוח אדם  1
 מקלטים

89,110 

(0.7 
 (משרה

 

123,764 

(1.0 
 (משרה

 

 מקלטים 18לפי 
כולל מקלטים 

. נדרש במוס"ח
להרכיב צוות 

חשמלאי,  הכולל
שרברב/מסגר 

 –ועובד כללי 
במידה שאין 

צריך  –אפשרות 
 להפעיל קבלנים.

  123,764 89,110 סה"כ כוח אדם 2

חומרים, חלפים  3
ואחזקת 

 מקלטים לרשות

 ₪ 1,600לפי  28,800 28,800
 18למקלט כפול 

 מקלטים.

 1שיפוץ מקלט  100,000 100,000 שיפוץ מקלטים 4
 .לשנה

עבודות אחזקה,  5
בינוי, בדק 

תיקונים ורכש 
ציוד 

 למפקדה/יקל"ר

3,600 3,600 3,600  ₪
 למפקדה/יקל"ר

אחזקת מרכז  6
 הפעלה

10,000 10,000  
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תקציב  הנושא מס"ד
2015 

)₪( 

תקציב 
2016 

)₪( 

 הערות

סה"כ אחזקה,  7
תיקונים 
 וחומרים

142,400 142,400  

 25,600 ערכות מיגון 8

 

₪  1,600לפי  25,600
 16לערכה כפול 

למיגון  ערכות.
עובדים חיוניים 
ברשות לפי 

המפתחות 
המוצגים בנספח 
ג'. במו"מ צריך 

 24לפחות 
 ערכות.

סה"כ ציוד  9
 התגוננות

25,600 25,600  

 פרסומים/ 10

 הדרכה

4,284 

(17,137 
 תושבים(

4,451 

(17,805 
 תושבים(

₪  0.25לפי 
 לתושב

סה"כ פרסומים,  11
העברות וביטוח 

 בש"ח

4,284 4,481  

סה"כ תקציב  12
 הג"א מקומי

261,394 51296,2  

     

השתתפות  13
תקציב הג"א 

 כלל ארצי

₪  5.9לפי  105,051 101,110
 לתושב
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 :תקציב הג"אנמצאו פערים בתהליך הכנת 

גזבר מנהל מחלקת הביטחון,  –על הצעות התקציב חתומים  .א

על אף שבמועצה יש חשב  המועצה, משרד הפנים ונציג פקע"ר.

 .מול משרד הפנים  ורח"ל הוא לא הוחתם על ההתחייבותמלווה, 

 – 2016מקלטים בשנת  18-לא ברור מדוע צריך משרה מלאה ל .ב

  תקן. 0.72=  1*18/25אמור להיות 

במסגרת הכנת תקציב הג"א, המועצה מתחייבת להעמיד תקציב  .ג

על למרות שלמועצה לא ברור מקלטים בבתי הספר,  9לתחזוקת 

 .מקלטים מדובר אילו

המועצה קיבלה את הנחיות התקציב של משרד הפנים ופקע"ר  .ד

 באופן אוטומטי מבלי לנסות להשפיע.

ת שלה בנושא המועצה לא עמדה בהתחייבו 2016-ו 2015בפועל, בשנים 

 תקציב הג"א:

המועצה לא העמידה את משאבי כוח האדם לטובת אחזקת בפועל  .א

)כוח אדם שתפקידו לתחזק את  מקלטים כפי שהתחייבה

הועסק אחראי מקלטים, אך בפועל הוא  2015. בשנת המקלטים(

הוא  2016לא השקיע מזמנו באחזקת המלקטים. בשנת וכמעט 

לא הועסק אף עובד לטובת  2016וממרס הועסק חודשיים בלבד 

 אחזקת המקלטים.

תקציב הג"א מקומי )ללא כוח אדם( עליה  למו 2015בשנת  .ב

( 64%בלבד )₪ אלף  110היא תקצבה ₪ אלף  172.5התחייבה בסך 

 (.21%) בלבד ₪אלף  37ומימשה 

מוך תקציב הג"א מקומי )ללא כוח אדם( עליה  2016בשנת  .ג

( 49%בלבד )₪ אלף  85היא תקצבה ₪ אלף  172.5התחייבה בסך 

 (.0.7%)בלבד ₪ אלף  1.3ומימשה 
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המועצה ניצלה את רוב התקציב שיועד להג"א לטובת נושאים שאינם 

 קשורים לנושא:

 .2016בשנת ₪  34,000 –הכנת תיק מרכז הפעלה  (1

 15,000-כ –צריכת חשמל במקלטים על ידי גומרים מחוץ למועצה  (2

לשנה. עלויות אלה לא הושטו על הגורמים החיצוניים ₪ 

 מהווים תמיכה עקיפה. שהשתמשו במקלטים ובפועל

 .2016בשנת ₪  800-וכ 2015בשנת ₪  2,500 –כיבוד לוועדת מל"ח  (3

 אספקה והתקנה מערכת התרעה בפני רעידת אדמה בבית יעקב (4

 ₪. 24,000 – "קייוענה ז'בוטינס"וב

 :2015לתקציב  הפירוט הטבלה שלהלן מציגה

שם  מס' כרטיס מס"ד
 כרטיס

תקציב 
 מתוכנן

)₪( 

 תקציב
)₪( 

ביצוע 
 בסעיף

)₪( 

נוצל 
בפועל 
למול 
 התכנון

)₪( 

 הערות

חשמל  1723000430 1
 0 15,323 0 0 ומים

לא חלק 
מהתקציב 

שעליו 
התחייבה 
המועצה. 

מממן 
 שימוש

בחשמל 
של 

גורמים 
מחוץ 

 למועצה.

ערכות  1723000460 2
נרכשו  22,253 22,253 25,000 25,600 מיגון

 אפודי מגן

פרסומים  1723000630 3
לא נוצל  0 0 5,000 4,451 והדרכות

 כלל

4 1723000780 

אחזקת 
מקלטים 

ומרכז 
 הפעלה

142,400 80,000 17,275 14,776 

ביצוע 
כולל 
כיבוד 
בסך 

2,500 .₪ 

  37,029 54,851 110,000 172,451 סה"כ   5
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 2015בשנת  פירוט הנושאים שנרכשו מתקציב אחזקת מקלטיםלהלן 

 ושאינם קשורים לאחזקת מקלטים:

 ₪.  2,500 –כיבוד בעבור הדרכה בחמ"ל  .א

 ₪. 15,323 –חשמל ומים של מקלטים  .ב

 :2016הטבלה שלהלן מציגה הפירוט לתקציב 

שם  מס' כרטיס מס"ד
 כרטיס

תקציב 
 מתוכנן

)₪( 

 תקציב
)₪( 

 ביצוע
)₪( 

נוצל 
בפועל 
למול 
 התכנון

)₪( 

 הערות

חשמל  1723000430 1
 0 15,394 15,000 0 ומים

לא חלק 
מהתקציב 

שעליו 
התחייבה 
המועצה. 

מממן 
שימוש 

בחשמל של 
גורמים 

מחוץ 
 למועצה.

ערכות  1723000460 2
 0 21,868 25,000 25,600 מיגון

21,368 
 נוצלו

לטובת 
הכנת תיק 

חירום. 
500  ₪

נוצלו 
לצורך 
מדידת 

קרינה בגן 
אשל. 

מלכתחילה 
לא היה 

צורך 
לתקצב 
ערכות 
 מיגון.

פרסומים  1723000630 3
לא נוצל  0 0 5,000 4,284 והדרכות

 כלל

4 1723000780 

אחזקת 
מקלטים 

ומרכז 
 הפעלה

142,400 40,000 39,089 1,287 

1,287  ₪
בלבד נוצלו 

לטובת 
אחזקת 

 –מקלטים 
יתר 

הנושאים 
אינם 

קשורים 
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שם  מס' כרטיס מס"ד
 כרטיס

תקציב 
 מתוכנן

)₪( 

 תקציב
)₪( 

 ביצוע
)₪( 

נוצל 
בפועל 
למול 
 התכנון

)₪( 

 הערות

לאחזקת 
מקלטים 

ראו פירוט 
 בהמשך.

  1,287 76,351 85,000 172,284 סה"כ   5

 

 :לנושאושאינם קשורים  הג"אפירוט הנושאים שנרכשו מתקציב להלן 

 ₪. 34,000 –הכנת תיק חירום למועצה  .א

)לא נמצאה חשבונית ₪.  804 –כיבוד בעבור הדרכה בחמ"ל  .ב

 שתואמת לסכום זה(.

 "בית יעקב"אספקה והתקנה מערכת התרעה בפני רעידת אדמה ב .ג

 ₪. 24,000 – קי"יוענה ז'בוטינס"וב

 ₪. 500 –מדידת קרינה בגן אשל  .ד

 ₪. 15,394 –צריכת חשמל מקלטים  .ה

הביקורת ביקשה לבדוק מיהם הגורמים החיצוניים שצורכים חשמל 

נמצא כי אין אף גורם במועצה שעוקב אחרי צריכת חשמל של המועצה. 

 להלן הנתונים שהביקורת הצליחה לאסוף: ברמת מקלט.

מספר  מס"ד
 המקלט

מיקום 
 המלקט

עלות חשמל 
2016 

 הערות

חיוב בגין חודש אחד  1,825.47 איילה 1 1
אין משתמש  –בלבד 
 קבוע.

המקלט בשימוש  1,920.58 האורן 2 2
 .המתנ"ס

תלמי  3 3
 מנשה

המקלט בשימוש וועד  292.56
 .המושב

בשימוש גורם פרטי  160.98 הרב קוק 4 4
 .ללימוד תורה

מקלט שבכשירות  4,756.3 האיריס 7 5
 .נמוכה מאוד

המקלט בשימוש וועד  498.40 נווה דורון 9 6
 האגודה החקלאית.

 אין משתמש קבוע. 1,907.64 חבצלת 8 7
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 פערים בתשתיות ואמצעים .3

 

 כללי 3.1

מערך החירום של המועצה כולל תשתיות ואמצעים שצריכים להימצא 

(, יכוללים מרכז הפעלה )לרבות מרכז הפעלה משנהם  .ולהיות כשירים

, אמצעי מחשוב מיגון אישיחפ"ק, מחסן חירום הכולל מלאי חירום, 

ואמצעים להספקת מים  מקלטים ציבורייםו ותקשורת, גנרטורים

שאמצעים אלה קיימים ושהם  אלוודבאחריות המועצה . לתושבים

 . כשירים

 

 ריכוז פערים 3.2

המרכז את כלל הפערים הקיימים למול במועצה לא קיים מסמך/קובץ 

אופן הטיפול וסטאטוס הטיפול בהם, ולא התקיים הצרכים בחירום ו

דיון מעמיק בוועדת מל"ח על אופן הטיפול בפערים לרבות קביעת 

 בפערים אלו.תכנית לטיפול 

 

 מרכז הפעלה 3.3

להפעיל מרכז הפעלה  המועצה, בעת חירום על 16בהתאם ל"תיק האב"

"(, הממוקם במרחב מוגן/מקלט, ואשר מותקנות מרה"פ" - עירוני )להלן

בו מערכות שליטה ובקרה. מרכז ההפעלה הופך בשעת חירום למקום 

להמשיך לספק  המועצההמרכזי והעיקרי שאמור לאפשר להנהלת 

כמו כן, על המועצה לתכנן מרכז שבים את כל השירותים הנדרשים. לתו

 הפעלה חלופי במידה שמרכז ההפעלה הקיים מושבת.

 

                                                           
 .(62פסקה ז' )עמ'  –תיק אב  16
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 מרכז ההפעלה תקני מורכב ממספר מרכיבים עיקריים:

 מרכז השליטה. .א

 המכלולים. .ב

 מוקד עירוני. .ג

 היקל"ר. .ד

 נציגויות של גופי החירום )משטרה, כבאות, מד"א(. .ה

 המועצה, מנכ"ל, רמ"ט(.משרדים )של ראש  .ו

 מנהלה )מכונות צילום, ציוד משרדי, פינת קפה ועישון וכו'(. .ז

 

 .2014בקיץ  ,במועצה הוקם מרכז הפעלה במהלך מבצע "צוק איתן"

מרכז ההפעלה נמצא בכשירות חלקית ולכן אינו נותן מענה מלא לצרכים 

 בחירום: 

המוקד העירוני שבמרכז ההפעלה הוקם במתחם של מכלול  .א

ולא מקום המקורי שלו. כתוצאה מכך, בעת  ולוגיסטיקהנדסה ה

העירוני עלול להפריע לתפקוד השוטף של וועדת  דחירום המוק

 מל"ח.

למרכז ההפעלה אין גנרטור גיבוי, דבר שלא יאפשר לו לפעול  .ב

 )יצוין כי הוזמן( .במקרה של הפסקת חשמל

של אירוע כימי,  ומבקרהבמרכז ההפעלה לא הותקן מסנן אב"כ  .ג

 לא יוכל לתפקד.

במידה שמרכז ההפעלה  חלופיבמועצה לא הוגד מרכז הפעלה  .ד

 הקיים יוצא מכלל כפעולה.

 

"מרכז ההפעלה : 2015להלן הערת הביקורת מטעם רח"ל ופקע"ר משנת 

למרות היותו חדש אינו מוכן וערוך לשע"ח. עקב החלטה פנימית של 

יש פגיעה  –בתוך מרה"פ  מוקדבת המועצה לשנות ייעוד המכלולים לטו

 ביכולת התפעול בחירום".

 



 היערכות לחירום  – 2017/1דוח 
 

50 

 

 מוקד העירוני  3.4

הרשות נדרשת להפעיל מוקד עירוני בהיקף המותאם לצפי הפניות במצב 

 החירום למתן מענה לפניות התושבים.

 להלן תפקידי המוקד העירוני למצבי חירום:

הכנת עובדים לאיוש מורחב ופעילות רצופה של המוקד בשעת  .א

 חירום.

הכנת תשתית פיזית )קווים, מחשבים, מקום( להרחבת מוקד  .ב

 החירום.

ביצוע השתלמויות ותרגילים של פריסת ועבודת מערך החירום של  .ג

 המוקד.

 מתן מענה לפניות התושבים. .ד

 איתור שאלות חוזרות לצורך גיבוש מענה הסברתי ע"י המכלול. .ה

 קליטה.ריכוז המידע מבתי החולים ומרכזי ההשהיה/הפינוי וה .ו

מתן מידע על שינויים בסדרי החיים ואספקת שירותים עקב  .ז

 אירוע.

 

מהווה בסיס למוקד העירוני בחירום, במועצה קיים מוקד עירוני אשר 

 יחד עם זאת, כאמור, מנהל המוקד לא מונה כאחראי על המוקד בחירום.

 

 

 חוליית פיקוד קדמית -חפ"ק  3.5

שליטה באירוע באופן  ועד לאפשרנההפעלה, חפ"ק מרכז תיק בהתאם ל

 .17בלתי אמצעי ובסמוך לזירת האירוע

רצוי להכין מראש רכב חפ"ק )חוליית פיקוד  18בהתאם ל"תיק האב"

קדמית( אשר יאפשר ניהול אירוע חירום קרוב ככל האפשר לזירת 

ההתרחשות. אחת מהמטרות העיקריות של החפ"ק היא לתת דיווח בזמן 

                                                           
 ייעוד והפעלה. – 67עמ'  –נוהל מרכז הפעלה  17
 .(69פיסקה ח' )עמ'  –תיק האב 18
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אמת, תמונת מצב מהשטח, המבוססת על עדות ראיה של המתרחש 

במקום האירוע. הדיווח אמור להיות מועבר לחדר הדיונים במרכז 

 בפרט.  הרשותההפעלה בכלל ולראש 

בחפ"ק ימצאו העזרים הדרושים לניהול האירוע )מפות, טבלאות, נתונים 

כן, בחפ"ק  וכו'( ואמצעי השליטה הדרושים להפעלת יחידות הרשות. כמו

 נמצא גנרטור, אמצעי תקשורת, אמצעי תאורה, כיסאות וכד'.

החפ"ק של המועצה מותקן על גבי עגלה נגררת. בהתאם לנוהל מרכז 

החפ"ק צריך לכלול: ציוד משרדי הכולל שולחנות וכיסאות, וכן 19הפעלה

עזרי שליטה לניהול האירוע, לוחות מחיקים, טבלאות עזר וטבלאות 

וכו', שיאפשרו עבודות מטה בשטח. לחפ"ק יהיו אמצעי נתונים, מפות 

קשר ומחשוב לפעולה מול הכוחות בשטח ומול המרה"פ )מכשירי קשר, 

מירס, אינטרנט(. לחפ"ק תהיה יכולת הספקת כוח עצמאית המבוססת 

 לפחות על שני גנרטורים בנזין. בנוסף יכיל החפ"ק ערכת תאורה ניידת.

 

 אינו כשיר, חסר בו ציודהקיים" פ"ק ח"ה –למועצה אין חפ"קלמעשה 

ולא מונה צוות חפ"ק  , אין לו וו גרירה, אין לו רישיון בתוקףקריטי

כמו כן, הוא לעולם לא תורגל.  שאחראי להפעיל אותו בחירום.

נכתב כי "אין חפ"ק". הליקוי  28.3.2016 -בפרוטוקול וועדת מל"ח מה

 :המרכזיים הפעריםלהלן פירוט  לא תוקן למרות שעברה שנה מאז.

לא  - צוות לחפ"ק העירונילא קיים בפועל  - היעדר צוות החפ"ק .א

מונו בעלי תפקידים ולא הוגדר מי הם בעלי התפקידים שצריכים 

להיות בחפ"ק העירוני. היעדר צוות חפ"ק המוגדר מראש עלול 

 לפגוע בטיפול של העירייה בעת קרות אירוע החירום.

אינו כשיר מאחר שהרישיון  המועצההחפ"ק של  - החפ"ק לא כשיר .ב

ווו גרירה וחסר בו ציוד חשוב )כגון גנרטור  שלו אינו בתוקף

 , בשעת חירום לא ניתן יהיה להפעיל את החפ"ק.עקב כך. (ושנגנב

 כמו כן, לחפ"ק אין מחשב נייד ואין מכשירי קשר.
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החפ"ק של העירייה לא תורגל ולו פעם אחת  - אי תרגול החפ"ק .ג

  .2016-2015 במהלך השנים

 

יוצא אפוא שאין בידי המועצה חפ"ק שמיש שעליו תוכל להסתמך בעת 

כתוצאה מכך המועצה תתקשה לתת מענה לאירועים  מצבי חירום.

 בשטח בעת חירום.

 

 

 מחסני חירום 3.6

על מנת לאפשר פעילות מתמשכת ויעילה בשעת חירום, נדרשת הרשות 

המקומית לנהל, לתחזק, לאחסן ולשמור על הציוד הייעודי שאמור 

וכל שאר הצוותים, מחלקת המים  ,החפ"ק מערך פס"ח,לשמש 

 . במועצההמסגרות הפועלות 

 

לצורך  אותהלמועצה אין מחסן אשר יכול לשמש  למעשהנמצא כי 

אחסנת ציוד חירום. בפועל ציוד החירום מאוחסן במחסן אשר משמש 

רוב אמצעי החירום של מחלקת המים אוחסנו כמו כן,  לאחסון כללי.

 ולכן אינם כשירים. באחסנת חוץ

יש אליו גישה לעובדים רבים  –יצוין כי המחסן הקיים אינו מאובטח 

מתוך  חירום רבואין בו מערכת אזעקה ובמשך השנים נאבד ציוד 

 .המחסנים

להקמת ₪ אלף  100תקציב בסך  ןיינתסוכם על ידי משרד הפנים כי 

ואף הופק תב"ר לנושא ב  מחסן חירום/הרחבת המחסן הקיים

המועצה לא ניצלה את התקציבים וכמעט איבדה את , אך 5.11.2014

  .הכסף
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 מלאי חירום 3.7

כחלק מהכנת היישוב להתמודדות עם שעת חירום, נדרשת המועצה 

 הואהנדרש היא צריכה בחירום. הציוד  מהו הציוד שהיאלתכנן ולקבוע 

פועל יוצא של גודל היישוב, מספר תושבים, תרחישי ייחוס ודרישות 

רגולטוריות. רשימת הציוד צריכה לכלול בין השאר: ציוד מיגון אישי, 

מזרונים ומיטות, מכלי מים  ,ב וכלי עבודה, שמיכותגנרטורים, כלי רכ

ודלק, מחסומים, שלטי הכוונה, ציוד עזרה ראשונה, אלונקות, כלי 

 ציוד חילוץ.ועבודה 

הביקורת ביקשה לקבל מסמך פורמאלי המפרט את כל הציוד הדרוש 

רשימה אשר תפרט איזה  - למועצה לצורך תפקוד שוטף בשעת חירום

 על מנת לתת מענה לתרחישי הייחוס הרלוונטיים. המועצהציוד צריכה 

נמצא שפרט לציוד פס"ח, אין במועצה רשימה של הציוד הדרוש לשעת 

 חירום.

בפועל אינו נותן מענה לדרישת משרד הפנים שצריך  מלאי פס"ח

מהאוכלוסייה. גם מעט המלאי  1%-להחזיק מלאי שנותן מענה ל

 2009ווספו למלאי בשנת מזרני בד שהת 70שקיים נאבד מהלך השנים: 

אינו כשיר  שנותרגם המלאי  .5אפודי זיהוי נותרו  15נאבדו כולם, מתוך 

 .ואינן שמישותהאלונקות אינן תקינות והשמיכות ישנות  –

 דנים כנדרש במסגרת וועדת הרכש והבלאי.בהמועצה לא דנה בא

להימצא מיטות,  יםעל פי הגדרות משרד הפנים, במחסני החירום אמור

מהאוכלוסייה ביישוב. דהיינו,  1%מזרונים ושמיכות שמספיקות ל 

 סטים.  200בבאר יעקב צריכים להימצא לפחות 
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)על פי ספירת  הביקורת בדקה את המצב בפועל לאורך מספר שנים

 :המחסנאי(

 2016 .יב 2013 .יא 2012 .י 2011 .ט 2010 .ח 2009 .ז 2008 .ו הנושא .ה מס"ד .ד
שמיכות  .יג 1

 צמר
 450 .כ 450 .יט 450 .יח 450 .יז 458 .טז 458 .טו - .יד

מיטות  .כא 2
 מתקפלות
 16 .כח 45 .כז 45 .כו 45 .כה 55 .כד 55 .כג  .כב

 - .לו 35 .לה 35 .לד 35 .לג 50 .לב 70 .לא  .ל מזרני בד .כט 3
אפוד זיהוי  .לז 4

בעלי  –
 תפקידים

 5 .מד 15 .מג 15 .מב 15 .מא 15 .מ 15 .לט 10 .לח

  14 .מז 6 .מו אלונקות .מה 5
לא  .מח

 תקינות

  14 .מט
לא  .נ

 תקינות

  14 .נא
לא  .נב

 תקינות

 4 .נה 4 .נד 4 .נג

 

 

 ציבוריים מקלטים 3.8

במסגרת ההיערכות לחירום, על המועצה לנתח את הכיסוי הקיים 

 בתחום המיגון ולתת פתרון לפערים. 

מקלטים  9 –מקלטים  18במועצה  ,בהתאם לרישומים של פקע"ר

 מקלטים בבתי ספר, אותם אחראית המועצה לתחזק.  9-ציבוריים ו

ערך  2017ערך פיקוד העורף ביקורת בכלל המקלטים. במרס  2014ביולי 

 תהנוכחי ערכה הביקורת 5.4.17בתאריך ביקורת בשלושה מקלטים. 

 :הממצאיםלהלן  –במקלטים הציבוריים  סיור

 מספר מס"ד
 מקלט

שם 
 המקלט

ציון 
בביקורת 

פקע"ר 
7.2014 

ציון 
בביקורת 

פקע"ר 
3.2017 

ממצאי ביקורת 
 נוכחית

 – 66 אילה 1 1
כשירות 

 נמוכה

82 – 
כשירות 

 טובה

מקלט מלוכלך, 
עשבים בחוץ, אין 

 חשמל במקלט.
 – 76 אורן 2 2

כשירות 
 טובה

למועצה אין  
מפתח. המפתח 

אצל יחידת 
הנוער של 

לא  –מועצה ה
בשימוש יחידת 
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 מספר מס"ד
 מקלט

שם 
 המקלט

ציון 
בביקורת 

פקע"ר 
7.2014 

ציון 
בביקורת 

פקע"ר 
3.2017 

ממצאי ביקורת 
 נוכחית

 הנוער עקב מצב
 .המקלט

 – 79 הגפן 3 3
כשירות 

 טובה

מנורה שבורה,  
 .לכלוך, כסאות

הרב קוק  4 4
24 

76 – 
כשירות 

 טובה

בשימוש אנשים  
פרטיים ללימוד 

 .חזקתורה, מזגן 
 – 77 1אליהו  5 5

כשירות 
 טובה

בדקו את  פקע"ר 
המקלט הלא 

נכון. עמודי 
 זרוקים תאורה

בחוץ מפריעים 
לפתיחת הדלק, 

אין חשמל 
 בירידה. 

 – 64 חזון איש 6 6
כשירות 

 נמוכה

אמור להיות  
מקלט של בית 

נמצא  –ספר 
בשימוש עמותה 

 -מלב"י  –
למועצה אין 

 מפתח.
 –  72 32איריס  7 7

כשירות 
 נמוכה

50 – 
כשירות 

 נמוכה

מלוכלך מאוד, 
 .אין חשמל

לא  – 49 החבצלת 8 8
 כשיר

78- 
כשירות 

 טובה

אין חשמל 
למעלה, יש 

חשמל למטה, 
 .אין מים

ז'בוטינס 9 9
 קי

לא  – 000
 כשיר

בדקו את פקע"ר  
הלא המקלט 

נכון. למועצה אין 
מפתח של 

 –המקלט הנכון 
נמצא בשימוש 
הוועד של נווה 

 דורון.
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מסר לביקורת כי נערך ניתוח של רמת על שירותי החירום הממונה 

)אי כיסוי של  80%הכיסוי של המיגון ביישוב ונמצא כי קיים כיסוי של 

20%.) 

מתן המקלטים הציבוריים אינם בכשירות מספקת לצורך לסיכום, 

 :מצבי חירוםמענה ל

מקלטי מספר  מקלטים:ה 9מתוך  3למועצה אין את המפתחות של  .א

נמצא בידי עמותת  – 6המפתח נמצא במתנ"ס, מקלט מספר  –  2

המפתח נמצא אצל הוועד של מושב נווה  – 9מלב"י ומקלט מספר 

יצוין כי המלקט שבשימוש עמותת מלב"י צמוד לבית ספר דורון. 

 נו יכול לשמש את בית הספר.בית יעקב, אך אי

נמצא בשימוש גוף פרטי מבלי שנערכה הקצאה  4מקלט מספר  .ב

 .ע"י המועצה מסודרת

ידוע שהמקלט בבית ספר  –מתוך המקלטים שבבית הספר  .ג

 רשב"י מחייב שיפוץ כדי שניתן יהיה להשתמש בו.

 יתר המקלטים נמצאים ברמת כשירות נמוכה. .ד

 ציבוריים לא השקיעה במקלטיםהמועצה  2016-ו 2015בשנים  ,כאמור

 כפי שהתחייבה בפני משרד הפנים ופקע"ר.

 

 מקלטים פרטים 3.9

במועצה קיים מספר רב של מקלטים פרטים. ידוע שתושבים רבים 

, כמחסנים בניגוד לחוק שבבניינים משותפיםמשתמשים במקלטים 

 המועצה אינה אוכפת את הנושא. אך

לא פונה מקלט ממיטלטלין "לחוק ההתגוננות : )ד( א.  14על פי סעיף 

בידי החייב בפינוים לפי סעיף זה, רשאים הרשות המקומית או עובד 

מעובדיה שראש הרשות הסמיכו לכך לפנותם מתוך המקלט, לאחר 

ימים לפחות לפני המעשה; הפינוי  15שניתנה לחייב הודעה על כך בכתב 

מית או עובד מעובדיה כאמור אינו גורע מאחריותו שביצעו הרשות המקו

 הפלילית והאזרחית של החייב בפינוי".
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להלן התייחסות היועצת המשפטית לנושא תחזוקת מלקט פרטי 

 :9.9.2016מתאריך 

החובה לתחזק מקלט, ולשומרו במצב המאפשר את השימוש בו  .א

בכל עת, כמחסה מפני התקפה, מוטלת, לגבי מקלט ציבורי, על 

שות המקומית, ולגבי מקלט פרטי, על הדירים. אולם הפיקוח הר

על תחזוקת מקלטים פרטיים נמסר לרשות המקומית, כאשר היא 

 מונחה בעניין זה ע"י פיקוד העורף.

עבירות הכרוכות בתחזוקת מקלטים נדונות בבית המשפט  .ב

לעניינים מקומיים, וכתבי אישום מוגשים על ידי פרקליטות 

 תובע עירוני. המדינה או על ידי

על הרשות המקומית האחריות לדאוג לכך שלא יאוחסנו  .ג

במקלטים פרטיים חפצים אשר מפריעים לשימוש במקלט כמחסה 

בשעת חירום, ובאחריותה הישירה לאכוף את תקינותם של 

מקלטים על הציבור הרחב, כאשר דין זה חל על מקלטים ציבוריים 

 ומקלטים פרטיים כאחת.

זוקת המקלטים נתונה לראש הרשות הסמכות בעניין תח .ד

 המקומית והוא רשאי לאצול אותה למנכ"ל, גזבר, מהנדס. 

אני ממליצה, כי גורמי הרשות המקומית יתייעצו עם גורמי פיקוד  .ה

העורף מה לדרוש מתושבי הבניין, איזה חפצים יש לפנות משם. 

ככל שיש צורך בהגשת כתבי אישום, אזי שבסמכות הלשכה 

 כן.  המשפטית לעשות

למרות חוו"ד היועצת המשפטית, המועצה אינה אוכפת את החוק 

 בנושא.
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 פערים בתחום המים 3.10

מהווה אחד התחומים הקריטיים במצבי חירום. אספקת מים המענה 

 חשוב שלמועצה תהיה יכולת לתת מענה בתחום זה.

דבר שהוא קריטי בעת המועצה אינה ערוכה לתת מענה בתחום המים, 

ין כי בימים אלה מתבצע עבודה ויצ ציוד כשיר. העדרבעיקר עקב חירום, 

כי כל עוד אין  הביקורת מעירה בתחום בעזרת יועץ מטעם רשות המים.

 מחסן חירום לאחסנת ציוד החירום, לא ניתן לפתור את סוגיית המים.

"הרשות לא בכשרות למשבר מים  2015כפי שצוין בביקורת משנת 

  עד היום". 2009המוכנות הינם פער מתמשך מאז ולאירוע זיהום. פערי 

 

 במחשוב ותקשורתפערים  3.11

מתייחס לנושא מערכות מידע לחירום כדלקמן: "רצוי  20"תיק האב"

ומומלץ לפתח מערכות מידע התומכות בתהליכי העבודה וקבלת 

 ההחלטות במטה החירום הרשותי".

מיומנים רצוי להתבסס על מערכות מידע קיימות שעובדי הרשות 

בהפעלתם. יחד עם זאת, יש להניח שיידרשו יישומים ייחודים לחירום, 

 להלן מספר דוגמאות:

התאמת מערכת הדואר האלקטרוני ברשות למערכת דיווח  .א

 בחירום.

למקור  –התאמת מערכת הטיפול בפניות תושבים למוקד העירוני  .ב

 מידע מעודכן בנושאי חירום.

ור מידע מעודכן בנושאי למק -התאמת אתר האינטרנט העירוני .ג

 חירום.

 שימוש במערכות מערך פס"ח )מיד"ן ומיד"ם( הארציות. .ד

                                                           
 פיסקה י' ויא. בתיק האב. 20
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העירונית כגון:  GIS-יצירת יישומים מיוחדים לחירום במערכת ה .ה

צרוף שכבות של נתוני אוכלוסייה ממקורות שונים על גבי תשתית 

פיזית של מבנים, וביצוע הערכות סיכונים והפקת משמעויות מכך 

 וכדומה.

 

המועצה אינה ערוכה לתת מענה למצבי חירום מבחינת מחשוב 

 שנמצאו:המרכזיים להלן הערות הביקורת בפערים ותקשורת. 

לא  במועצה - לניהול מערך החירום יייעודהיעדר מערכת מידע  .א

קיימת כלל מערכת מידע ייעודית אשר תומכת בתהליכי העבודה 

  כתוצאה מכך העבודה היא ידנית. ;בחירום

לא נעשה שימוש  – היעדר שימוש במערכות פס"ח ארציות .ב

 במערכות מיד"ן ומיד"ם הארציות )במסגרת פס"ח(.

במערכת . GISטרם הוטמעה מערכת  במועצה - GISמערכת העדר  .ג

GIS   אמורים להיות נתונים אודות תשתיות ברחבי היישוב אשר

 יכולים לשמש את וועדת מל"ח בחירום.

לא קיימת תכנית התאוששות  במועצה - DRPהיעדר תוכנית  .ד

מנהל מערכות מידע מסר לביקורת מסמך בשם  – (DRP)מאסון 

 Disaster Recovery (DRP)".ממשבר"  "תוכנית התאוששות

Plan –  

 קיים פתרון מחשובי לאלמעשה - חוסר בתחנות עבודה בחירום .ה

בתחום החירום, אין עמדות מחשב לכל בעלי  ותקשורתי

 התפקידים במרכז ההפעלה. 
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 פערים נוספים 3.12

פרט לפערים בתשתיות  ,במסגרת תרגילים וביקורות נמצא כי

 דוגמה: לואמצעים קיימים פערים רבים נוספים 

בסיכום וועדת מל"ח  –העדר פתרון בתחום התחבורה  .א

"אין נרשם כי שבתחום התחבורה  11.2.2015מתאריך 

 נהלים, אין אמצעים אין בעצם כלום".

העדר התקשרויות עם גורמים אזרחיים שיתנו מענה  .ב

 בחירום.

עלה כי הרשות אינה ערוכה כלל  2015בביקורת משנת  –דלק  .ג

 לחירום בתחום הדלק והגפ"מ.

בעת חירום  השמרטפייבמועצה לא הוגדרה  - השמרטפיי .ד

 מענה לילדי העובדים. ןשייתכנדרש, כדי 

 –כפי שבא לידי ביטוי בביקורת החיצונית  –מידע לציבור  .ה

האמצעים וידע בעלי התפקידים בתחום זה נמצאים 

 בכשירות נמוכה מאוד ו/או לא קיימים.
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 , תרגילים והשתלמויות קרותב .4

 

 כללי 4.1

נדרשת הרשות לבצע תרגילים והשתלמויות כדי  "תיק האב" על פי

 שניתן מרגיעה לחירום.לאפשר מעבר חלק ופשוט עד כמה 

 

 

 השתלמויות 4.2

 כשירו את כל עובדי הרשות המיועדים לפעול בחירוםתההשתלמויות ש

. נושאי ההשתלמות ותכני אמורות להתבצע במסגרת תוכנית שנתית

העבודה יוכנו ע"י הרשות ויוצגו לאישור ועדת מל"ח כחלק מתוכנית 

 העבודה.

משיחה עם בעלי  - היעדר השתלמויות לבעלי תפקידים רבים .א

בחירום נמצא כי רבים לא עברו כלל השונים התפקידים 

 השתלמויות בתחום החירום.

הממונה על שירותי החירום  - היעדר מעקב אחר ההשתלמויות .ב

מעקב אחר ביצוע  יםמנהל ומנהלי המכלולים אינםוהביטחון 

ההשתלמויות על ידי בעלי התפקידים השונים במערך החירום 

בהיעדר תיעוד להשתלמויות לא ניתן לדעת מי כשיר . המועצהשל 

 ומי לא ומה הפערים הקיימים.

 

 

 תרגילים 4.3

 תרגילי מטה החירום יבוצעו במספר מודלים: ,בהתאם ל"תיק האב"

נועד לתרגל את מטה החירום, או מכלולים מתוכו,  – תרגיל טכני .א

גם את רמת הכשירות -בהפעלת מרכז ההפעלה וניהולו התקין, כמו

 הטכנית של המערכות, וכן את תהליכי עבודת המטה.
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תרגול המטה בתכנון, המתמקד באיכות קבלת  – תרגיל "מחשבת" .ב

 ההחלטות בתסריטים אפשריים.

החירום העוסק במוכנות המטה  תרגול מלא של מטה – תרגול מטה .ג

 ומכלוליו לשע"ח, כשהדגש הוא על עבודת המטה.

תרגיל מטה, שמשולבים בו הפעלת מערכות הנדסיות  – תרגיל ביצוע .ד

 סוציאליות.-ופסיכו

תרגיל מלא של מטה החירום על מכלוליו  – תרגיל ביצוע משולב .ה

ויחידות הביצוע של המועצה, בשילוב עם גופי החירום השונים 

 צה"ל/ פקע"ר, מ"י, מד"א, כיבוי והצלה(.)

לבצע תרגיל לפי אחד מהמודלים כפי שמפורט  המועצהבכל שנה נדרשת 

לעיל, ובכל שנתיים בהנחיית רמ"ט מל"ח המחוזי יתקיים תרגיל 

נדרשת הרשות לתרגל את המכלולים השונים,  ,בנוכחות הרמ"ט. כמו כן

מבוצעים ע"י פיקוד הרשות תעשה מאמץ ותיקח חלק בתרגילי חירום ה

העורף או משטרת ישראל במרחב הרשות. בנוסף, הרשות תיקח חלק 

 בתרגילים המבוצעים ע"י רשויות מל"ח השונות. 

באף אחד  יםאו חיצוני יםפנימי נערכו תרגיליםלא  2016-2015בשנים 

 . כנדרש בתיק האב במועצההמכלולים מ

 

 

 ביקורות   4.4

ערכה רח"ל בשיתוף עם הפקע"ר ועם משרדי  11.2.2015בתאריך 

. הביקורת המועצההממשלה רלוונטיים ביקורת מוכנות וכשירות של 

, במועצהשנמשכה יום אחד כללה פגישות עבודה עם בעלי התפקידים 

סקירת נהלים ומסמכים, ופגישת סיכום. בתום הביקורת הופק מסמך 

על ידי המבקרים מטעם רח"ל המפרט את תוצאות הביקורת ואת 

 לתקן.  המועצההליקויים שנדרשת 

העלתה כי רמת המוכנות  2015שנתית של רח"ל משנת -התלתהביקורת 

אל מול תרחישי הייחוס  נמוכה מאודלחירום של המועצה היא 
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)מתוך סולם הערכה: טובה מאוד, כמעט לחמה, רע"א וחומ"ס(. )מ

דהיינו הציון מתחת  –טובה מאוד, טובה, כמעט טובה, בינונית ונמוכה( 

יצוין כי הנ"ל מהווה החמרה לעומת תוצאות הביקורת  .למינימום

יצוין כי הביקורת  רוב הליקויים לא תוקנו. "נמוכה". – 2012משנת 

  .2018שנת הבאה מתוכננת לתחילת 

 להלן תמונת המצב הכללית של הביקורת ותמונת מצב תיקון ליקויים:

 תיקון ליקויים .ה תוצאות הביקורת .ד הנושא מס"ד .ג

תרחיש ייחוס  .ז 1 .ו
ומענה לרעידת 

 אדמה

רמת מוכנות  .ח
והיערכות נמוכה 

 וטעונה שיפור.

 -תוקן חלקית  .ט
מענה הוכן 

 תרחיש ייחוסל
חלקי למצב 

ה, לא ממלח
הוכן למצב 

. אזרחיאירוע 
לא אושר 

 ררח"ל ופקע"ב
 ובוועדת מל"ח.

רמת מוכנות נהלים  .יב נהלים .יא 2 .י
נמוכה מאוד: 
לדוגמה מעבר 
משגרה לחירום. 
"זמן יקר" אינה 
מפורטת ואינה 
מהווה נוהל. אין 
נוהל הפעלה למרכז 

 הפעלה.

 -תוקן חלקית  .יג
הוכנו נהלים 
ברמת וועדת 
מל"ח. לא 
הוטמעו נהלים 

ברמת 
 המכלולים.

מרכז ההפעלה  .טז הפעלהמרכז  .טו 3 .יד
למרות היותו חדש 
אינו מוכן וערוך 
לשע"ח. עקב החלטה 
פנימית של המועצה 
לשנות ייעוד 
המכלולים לטובת 

 –בתוך מרה"פ  מוקד
יש פגיעה ביכולת 

 התפעול בחירום.

 לא תוקן. .יז

לא כל כתבי המינוי  .יט וועדת מל"ח .יח 4
 עדכנים.

 -תוקן חלקית  .כ
הוצאו כתבי 
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 תיקון ליקויים .ה תוצאות הביקורת .ד הנושא מס"ד .ג

, 2016 -מינוי ב
לכל בעלי אך לא 

 התפקידים.
הוועדה אינה  .כא 5

 4מתכנסת כמתחייב 
פעמים בשנה ולא 
נמצא תיעוד 

ופרוטוקולים 
פועל כלוועדת מל"ח, 

יוצא לא נעשה מעקב 
אחר יישום 

 החלטות.

 –לא תוקן .כב
קיימים 

פרוטוקולים, 
אך אין 

החלטות. 
הוועדה אינה 

 4מתכנסת 
 פעמים בשנה.

 ביקורת/תרגילים/ .כג 6
אימונים, יישום  .כד

לקחים, תיעוד 
 ומעקב

תיעוד  –טעון שיפור  .כה
פעילות, מעקב 

 ויישוםובקרה 
 לקוי. –לקחים 

 לא תוקן. .כו

לרשות  –טעון שיפור  .כח מים .כז 7
יכולת מענה לאירוע 
מקומי נקודתי 
בלבד. הרשות לא 
בכשרות למשבר 
מים ולאירוע זיהום 
אוויר. פערי 
המוכנות הינם פער 

 2009מתמשך מאז 
 ועד היום.

 לא תוקן. .כט

הרשות כשירה  .לא פס"ח .ל 8
חלקית בתחום 
הפס"ח. לא בוצע 
תרגיל הפעלת מרכז 
קליטה וכן לא 
התקיימה פעילות 
שלקריאה והכנה 
בלומדת הפס"ח. 
קיים מחסור בציוד 
 והקיים אינו מטופל.
 לא מונה יו"ר פס"ח.

 לא תוקן. .לב

טעון שיפור. הרשות  .לד דלק .לג 9
אינה ערוכה כלל 
לחירום בתחום 

 הדלק והגפ"מ.

 לא תוקן. .לה
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 תיקון ליקויים .ה תוצאות הביקורת .ד הנושא מס"ד .ג

בהיבט יכולת  .לח מידע לציבור .לז 10 .לו
היישום, הידע של 

המוקדנים, 
מסבירים, מערכות 
תקשוב, עזרים ועוד 

ברמה נמוכה  –אלה 
מאוד ו/או לא 

 קיימים.

 לא תוקן. .לט

החומרים אינם  .מב היסעים ותחבורה .מא 11 .מ
לשע"ח  ערוכים

למעט הצבת/אישור 
שמי של כ"א, אין 
בנמצא נהלים , עזרי 
מטה, סדר פעולות 

 דרכי פעולה וכד'.

 לא תוקן. .מג

לא היה מי שמטפל  .מו הגנת הסביבה. .מה 12 .מד
התחום  –בנושא 

 לשע"ח. מוכןאינו 

-לא תוקן. ב .מז
מונה בעל  2017

תפקדי שכרגע 
לומד את 

 הנושא.
בתחום החינוך לא  .נ וךנחי .מט 13 .מח

 התקיימה ביקורת
עקב היעדר מנהל 
מכלול וכן אי הגעת 
נציג משרד החינוך, 

 –הערכת מוכנות 
 נכשל.

 –תוקן חלקית  .נא
כיום קיים 
מנהל מכלול 
חינוך ומטפל 

בתיקון 
 הליקויים.

 

המועצה כמעט שלא פעלה לתיקון הליקויים שעלו בביקורת רח"ל 

 :2015ופקע"ר משנת 

לא פעלה במשך המועצה  – אי תיקון ליקויים שעלו בביקורת .א

 שנתיים לתקן את הליקויים שנתגלו בביקורת. 

לא  - היעדר מעקב אחר תיקון ליקויים שעלו במסגרת הביקורת .ב

נערך מעקב אודות תיקון הליקויים על ידי הממונה על שירותי 

החירום והביטחון ולא הועבר דיווח לפקע"ר בדבר תיקון 

 .המועצההליקויים כפי שהתבקשה 
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על פי החוק, ועדת הביקורת נדרשת  - עדת ביקורתהיעדר דיון בוו .ג

, בין מדובר המועצהלדון בכל דוח ביקורת שמתבצע על תפקוד 

בדוח ביקורת פנימי, ובין ומדובר בדוחות ביקורת חיצוניים של 

 משרד מבקר המדינה, רח"ל או כל רגולטור אחר. 

נמצא שוועדת הביקורת לא דנה בתוצאות ביקורת הכשירות  .ד

 שלעיל. והמוכנות

 

לא נערכו בקרות פנימיות  5201-6201בשנים  - היעדר בקרות פנימיות

על ידי הממונה על שירותי החירום והביטחון. מאחר שביקורת חיצונית 

, לא 2015שנים בלבד, ופעם האחרונה הייתה בשנת  3-מתקיימת פעם ב

 לחירום. המועצהקיים מעקב מסודר אחר רמת הכשירות של 
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 ומסקנותסיכום  .5

 הרשות המקומית מחויבת להיערך להתמודדות עם מצבי חירום

כדי שתוכל להמשיך לספק את השירותים  )מלחמה ואזרחי(

המוניציפאליים. במסגרת פעולות ההיערכות, נדרשת הרשות להכין את 

מטה החירום הרשותי, לקבוע את ועדת מל"ח )משק לשעת חירום(, לנהל 

אוכלוסייה וחללים, להכין את מרכז מחסן חירום, להיערך לפינוי 

ההפעלה כולל המוקד העירוני, להכין את האמצעים הדרושים ולבצע 

אימונים, השתלמויות ותרגילים שיכשירו את העובדים ואת המטה 

 לניהול מצבי משבר שונים.

"כדי להתגבר על שבתיק מרכז ההפעלה של המועצה כתוב  30בעמוד 

משבר, לצד הדחיפות למתן מענה מידי, הכאוס והלחץ המלווים מצבי 

חיוני להיערך מראש למצבים של איום קיומי. ככל שההכנה תהיה טובה 

 יותר, כך יקל להתארגן מהר יותר ובצורה מיטבית."

חירום, כפי  בעת מצביערוכה לתת מענה  אינהמועצה מקומית באר יעקב 

של המועצה נקבע כי הכשירות  הב ,2015שבא לידי ביטוי בביקורת משנת 

ובישיבות וועדת  בסולם מ"גבוה" ל"נמוך" –לחירום היא "נמוכה מאוד" 

  .2016-ו 2015מל"ח שהתקיימו בשנים 

הוכן "תיק מרכז הפעלה" אשר כולל פירוט של  2016יצוין כי באפריל 

מבנה המועצה בחירום, נהלי מעבר משגרה לחירום ותהליכי עבודה 

העורף. כמו כן, הוא  דייחסות פיקוהועבר להתבחירום, אך מסמך זה לא 

 הוטמע בפועל במועצה.לא 

 –מבנה מערך החירום שהוגדר ב"תיק מרכז ההפעלה" אינו מיושם 

מכלולים  13ישנם  בפועל לדוגמה –המבנה בפועל שונה מהמבנה שנקבע 

מוגדרים )ללא ביטחון וחירום(; ישנם בעלי תפקידים חשובים  5למול 

שטרם מונו כגון מחשוב ותקשורת, משכ"ל, חינוך בלתי פורמלי ומערך 

פס"ח. כמו כן, אין מענה מספק מבחינת הגדרת מספרי שניים אשר 

אמורים להחליף את מספרי אחד בחלק משעות היום. כמו כן, תחום 

רואה ואיכות הסביבה נמצאים עדיין בתהליך הקמה. במועצה לא התב
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לטיפול באוכלוסייה וצוות  מייעצתוועדה  -  חשובותהוגדרו מסגרות 

לילדי העובדים ואין מערך  שמרטפייהבנוסף, לא הוגדרה תשתיות. 

 מתנדבים שבפועל יוכל לתת מענה בחירום.

אינו דן בנושאים  וועדת מל"ח אינו מתכנס בתדירות הנדרשת וכשמתכנס

מהותיים כגון תכנית עבודה מל"ח, טיפול בפערים, אישור נהלי חירום, 

אישור מענה לתרחיש ייחוס. תיקי החירום של המכלולים אינם אחידים, 

אינם מעודכנים ואינם שלמים. וועדת מל"ח והמכלולים לא קבעו תכנית 

את תקציב  מימשה לאכמו כן, המועצה  חירום.לסגירת פערים בעבודה 

, בעיקר מאות ומשרד הפנים רףהעו דהג"א עליה היא התחייבה בפני פיקו

 שנועדו לשיקום המקלטים הציבוריים. ₪ אלפי 

הנדרשות כדי לתת מענה לחירום והאמצעים במועצה אין את התשתיות 

במרכז ההפעלה )לדוגמה העדר  ומהותיים קיימים פערים רבים –

ם המוקד העירוני בתוך שטח ומיקו כגנרטור, העדר מסנן אב"

המכלולים(, למועצה אין חפ"ק כשיר ואין מחסן חירום ובמשך שנים לא 

לנושא. ₪  100,000פעל להקמת מחסן חירום למרות שקיבל סכום של 

במשך שנים חלק ממלאי פס"ח  –למועצה אין את מלאי החירום שנדרש 

מענה אינם מאובטחים. כמו כן, למועצה אין אשר נעלם מהמחסנים 

וועדת רכש  חירום ואין מענה בתחום אספקת מים.ל ימחשובי ותקשורת

 לא התכנסה כדי לדון באבדני טובין מהמחסנים.ובלאי 

לא מספקת, חלקם בכשירות שביישוב אינם  הציבוריים המקלטים

תוכננו מאות  2016 – 2015בשליטת המועצה ולמרות שבשנים  נמצאים

 20,000פועל הושקע בהם פחות מ ב –לטובת שיפור המקלטים ₪ אלפי 

כמו כן, הפיקוח העירוני של המועצה אינה פועלת כנגד גורמים  ₪.

חלק  פרטיים אשר פוגעים בכשירות המקלטים שבבניינים משותפים.

ניכר מבעלי התפקידים לא עברו השתלמויות בתחום תפקידם בחירום, 

ערכו לא נ 2015לא תורגלו בשנים האחרונות ומאז הביקורת בשנת 

ביקורות פנימיות. כמו כן, המועצה לא פעלה לתיקון הליקויים 
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)למעט כתיבת תיק מרכז ההפעלה שלא  של פקע"ר ורח"ל מהביקורת

 הוטמעה בפועל(.

, חשוב להתחיל 2018מאחר שהביקורת הבאה מתוכננת לתחילת 

 במיידי בתיקון הליקויים שעלו בדוח זה.
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 המועצה בחירוםעקרונות מנחים לארגון  –נספח א' 

 

 התפיסה הארגונית

המבנה הארגוני ונהלי ההפעלה של המועצה  – מענה למתאר חמור .א

חייבים לאפשר לה להגיב במהירות לאירועים קלים, ולעבור תוך 

פרק זמן קצר למתן מענה גם לאירועים חמורים, לצורך טיפול יעיל 

 המועצה עלולה להידרש להתמודדות באוכלוסייה ושיקום הנזקים.

עם מספר אירועים בו זמנית או עם פגיעות בהפרשי זמן קצרים 

היוצרים נזקים מצטברים וחרדה הולכת ומתפתחת בקרב 

 האוכלוסייה.

המועצה המקומית פועלת במסגרת מרקם רחב של  – עצמאות .ב

ארגונים הנוטלים חלק במענה למצבי חירום. יחד עם זאת על 

המועצה לפתח יכולת עצמאית לטיפול בנושאים שבתחום אחריותה, 

תוך תיאום וקבלת משאבים ממלכתיים ואינטגרציה עם גופי חירום 

 שלה וכו'(.הפועלים במרחבה )צה"ל, מ"י, מל"ח, מד"א, משרדי ממ

מעבר מרגיעה למצב חירום, ומאירוע פשוט לאירוע מורכב )רב  .ג

על המבנה הארגוני של מטה החירום להיות פונקציונאלי  – נפגעים(

 מחד, אך עם מינימום שינויים וזעזועים במעבר לתצורת חירום.

פעילות המועצה המקומית חייבת  – תיאום עם גופי החירום .ד

י החירום, קובעי המדיניות ובעלי להיעשות בתיאום מלא עם גופ

האחריות הכוללת לטיפול במצבי החירום. לפיכך, על המועצה לפעול 

בתיאום רצוף עם מערך מל"ח, פיקוד העורף )צה"ל(, משטרת 

ישראל, מד"א, ובנושאים מוגדרים עם הרשויות הייעודיות של 

 מל"ח.

המגוון  השוני הרב בין המועצות ואופיין, כמו גם – גמישות ארגונית .ה

הרב של אפשרויות ההיפגעות, מחייבים ליצור מבנה ארגוני שיאפשר 

 מתן מענה למצבים מיוחדים ובלתי נצפים מראש.
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משאבי המועצה המקומית מצטמצמים במלחמה  – מיצוי משאבים .ו

עקב הגיוס לצה"ל. כך גם ביחס לקבלנים ונותני שירותים למועצה. 

רום והסדרה חוזית לפיכך, נידרש איגום משאבים לצורכי החי

 להמשך מתן השירותים בחירום ע"י קבלנים.

גיוס החירום לצה"ל עלול ליצור פערים בכוח  – מיצוי כוח אדם .ז

האדם של המועצה בתפקידים ובמקצועות חיוניים. על המועצה 

להיערך למיצוי כוח האדם מתוך המרותקים המשקיים, לאיתור 

חירום של העובדים מתנדבים כדי לגשר על פערים, להכין שיבוץ 

 ולהכינם לתפקידם בחירום.

המועצה תמשיך במתן שירותים מוניציפליים  – המשכיות ורציפות .ח

הכרחיים לאוכלוסייה במצבי חירום ובמלחמה ותפעל ברציפות 

 במשך כל שעות היממה.

על המועצה להיערך למתן הנחיות ומידע לציבור  – מידע לציבור .ט

לות עצמאית ככל שניתן, באופן שוטף שיאפשר לאזרחים התנה

יפחית חרדה ויאפשר ניהול של המערכות בתיאום עם הגורמים 

 הממלכתיים.

המגמה להעביר חלק מהעבודות החיוניות של  – שימור הכשירות .י

המועצה לביצוע ע"י קבלנים, יוצרת תלות בגורמים שאינם נשלטים 

ידה. על כל מועצה לוודא את יכולתם של קבלנים אלה להמשיך -על

מתן שירות גם במצבי חירום ובמלחמה, ולעגן זאת בחוזה ב

 ההעסקה.

המועצה תיערך לאפשרות שתידרש לסייע  – סיוע לרשויות שכנות .יא

 לרשויות מקומיות שכנות בכוח אדם ובמשאבים אחרים.

מועצה מקומית תיערך לקבלת סיוע מרשויות שכנות  – קבלת סיוע .יב

 ומגורמים ממלכתיים נוספים בהתאם לצורך.
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 מבנה מטה החירום במועצה מקומית – נספח ב'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 זיקה מקצועית

 כפיפות

 מקרא

 יקל"ר

 ראש המועצה

 ועדת מל"ח 

 ועדה מייעצת לנושא אוכלוסייה

 מחלקת הביטחון

 מרכז  הפעלה רשותי ק.קישור של גופי חירום

 רמ"ט

 )מנכ"ל/ מזכיר(

 

 צוות תשתיות

 תחומי טיפול

 מים וביוב

 חשמל

 שיכון ובניה

 מע"ץ וצמ"ה

 תחבורה

 מזון ומשכ"ל

מכלול תשתיות 

 ולוגיסטיקה

 תחומי טיפול

 חינוך ותרבות

 ספורט

 נוער

מכלול החינוך 

 תרבות וספורט

 תחומי טיפול

 מתנדביםכוח אדם 

 תיירות

מכלול משאבי 

 מטה משימתי  אנוש

 לשכת/ות מידע

 תחומי טיפול

 מרכז מידע

 דוברות 

מכלול המידע 

 לציבור והסברה

 צוות התערבות

 תחומי טיפול

 שירותים חברתיים

 אוכלוסיות מיוחדות

 בריאות

 קליטת אוכלוסייה 

מכלול הטיפול 

 באוכלוסייה 

 פיקוח עירוני

יועץ 

 משפטי

 גזבר
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תחומי האחריות והסמכויות של ממונה  - נספח ג'

 על שירותי חירום וביטחון 
 

 תחומי האחריות: 

"( ופינוי סעד חללים מל"חריכוז מערך משק לשעת חירום )להלן: "
 "(.פס"ח")להלן: 

 הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום.

הכנת תוכניות עבודה ואפיון צרכים במסגרת דיוני תקציב הרשות 
 המקומית.

 תפעול מערך האבטחה ברשות במצבי חירום.

 ייצוג הרשות בענייני חירום ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים.

 

 י האחריות:להלן פירוט המשימות העיקריות הנגזרות מתחומ

 ריכוז מערך מל"ח ופס"ח.

 ריכוז ועדת מל"ח המקומית לרבות:

מסירת דוחות תקופתיים על פעולות הוועדה לראש הרשות ולגורמים 
 נוספים.

 דיווח לוועדה על התקדמות בביצוע ההחלטות.

 ייזום פעולות והתארגנויות בתחום מל"ח ופס"ח.

עזרה ראשונה,  ארגון קורסים והשתלמויות בנושאי פס"ח ומל"ח:
 מנהלי מתקנים, מפעילי פס"ח, מוסדות חינוך וכו''. 

ארגון מערך כוח האדם של מל"ח ופס"ח, בתיאום עם מנהלים ברשות, 
לרבות כוח אדם מרותק מעובדי הרשות המקומית, גיוס עובדים 

 ומתנדבים למל"ח ע"י איתור פטורי גיוס מצה"ל. 

 "ח וביטחון.ביצוע פעולות הצטיידות בנושאי מל"ח, פס

הכנת תוכנית חלוקת מים לתושבים בשעת חירום )בתיאום עם התאגיד 
 הקיים במידה וישנו(.

 ייזום, ארגון והפעלה של מסגרות התנדבות לקראת מצבי אסון וחירום.
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 -הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום

ארגון ותרגול קבוצות תושבים ועובדים המועסקים ומשתמשים 
סדות ובמבני ציבור של הרשות המקומית )עובדים בקביעות במו

המועסקים במוסדות ובמבנים ציבוריים, תלמידים ועובדים במוסדות 
חינוך, מועדוני נוער, מתנ"ס, וכיו"ב(, בכללי ההתנהגות הנאותים 
לעתות חירום כגון מלחמה, פיגוע עוין, אסון טבע/המוני וכיו"ב בתיאום 

 עם פקע"ר.

עורף; וידוא עמידה בתקנים הבטיחותיים; אחזקת מחסני פיקוד ה
העמדת מחסני חירום לצורך חלוקת ערכות מגן במטרה לסיוע 

 בהצטיידות היערכות לתושבי הרשות המקומית.

בקרה על תחזוקת המקלטים הציבוריים כולל רכש ציוד החירום המצוי 
בהם ומניעת השימוש בהם שלא בזמן חירום. שימוש דו תכליתי 

ריים טעון אישור מחלקת מיגון בפיקוד העורף ומשרד במקלטים הציבו
 (.3/2008; חוזר מנכ"ל מס' 7/2007הפנים )חוזר מנכ"ל מס' 

הפקת לקחים על פעילויות שגרה ותרגולות חירום ומעקב אחר יישום 
 הלקחים מול גורמי הביטחון וגורמי הרשות.

הכנת וקביעת נהלי אבטחה בתיאום עם משטרת ישראל והנחיות 
נה במוסדות החינוך באמצעות: בדיקת מוכנות מוסדות החינוך הממו

לשעת חירום, ביצוע תרגילים לשעת חירום במוסדות חינוך בתיאום 
הקב"ט המחוזי, ותיאום הפעולות בנושאי ביטחון עם מחלקת הביטחון 

 והבטיחות ברשות המקומית.

 

הכנת תוכניות עבודה ואפיון צרכים, במסגרת דיוני תקציב הרשות 
 המקומית:

מיפוי מצב לקראת בניית תקציב הג"א מקומי במסגרת תקציב הרשות 
 וביחס לתקציב הג"א כלל ארצי.

הכנת תוכנית עבודה הכוללת את כל הפעילות השנתית המתוכננת לשנת 
 התקציב לאישור הממונה בהתאם לתקציב המאושר.

הכנת דיווחים תקופתיים על ביצוע עבודתו בהתאם לתכניות העבודה 
 המאושרות.

 הכנת מסגרת תקציבית להצטיידות בפריטי חירום וביטחון.
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 תפעול מערך האבטחה ברשות במצבי חירום:

תכנון וארגון מערך האבטחה והביטחון של הרשות המקומית. הבטחת 
ההפעלה והפיקוח בעתות של מצבי חירום, לרבות פיגוע עוין, אסון טבע, 

 תאונות וכיו"ב.

ות בטחון ברשות המקומית: נעילה וגידור, תכנון והפעלה של מערכ
 שערים לרבות מוס"ח, וזאת בשיתוף משרדי הממשלה השונים.

 גיבוש ופיתוח אמצעים לידוע כל הגופים האמורים לטפל בפיגוע.

ביצוע רכש הצטיידות באמצעים אשר יחסמו את הנגישות באזור הפיגוע 
 ון.ברשות המקומית במידת הצורך ובתיאום עם גורמי הביטח

רכישה, תרגול והפעלה של מערכות כריזה לשמירת הקשר עם התושבים 
 באזור הפיגוע ובסביבתו הקרובה )בנוסף לפיקוד העורף(.

 מעקב ורישום של ציוד הנדרש לשגרה ושעת חירום.

גיבוש האופן בו תתבצע הפצת המידע לציבור באשר לפיגוע והשתלשלות 
 חון.האירועים בתיאום עם גורמי החירום והביט

פתיחת מערך יעיל של מוקדי מידע על נפגעים ונעדרים וחיפושי קרובים; 
הפצת המידע על הקמת המוקד, מיקומו ודרכי הקשר וההתחברות אליו 

 בתיאום עם גורמי החירום.

 

 ייצוג הרשות בענייני חירום ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים: 

ון כלפי משרדי ממשלה, ייצוג הרשות המקומית בנושאי חירום וביטח
צה"ל, משטרת ישראל, מל"ח, פס"ח וגורמים נוספים, העוסקים בנושאי 

 חירום וביטחון.

תיאום פעילות צה"ל כגון תרגילים, ניווטים ואימונים, המתבצעת 
 בשטח השיפוט של הרשות המקומית. 
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 פרוטוקולי וועדת מל"ח –' דנספח 
 :6/2014ועד  2012הסוגיות שעלו לדיון במסגרת ועדת משק לשעת חירום בשנים להלן ריכוז 

מועד 
 הישיבה

הנושאים 
שהיו על 
 סדר היום

 החלטות שהתקבלו
גורם 

אחראי 
 לביצוע

לוחות 
זמנים 
 לביצוע

 האם בוצע?

11.2.2015 

סיכום 
ביקורת 
וועדת 
 מל"ח

    לא התקבלו החלטות.

28.3.2016 
השתלמות 

וועדת 
 מל"ח

מה שהיה עד היום לא  –סיכום רמ"ט מל"ח 
רלוונטי, היום כשמצבת כוח האדם יציבה, 
נשים דגש על נושא החירום. מבקש ליצור 

 פקודות ונהלים לכל מכלול.

מנהלי 
 המכלולים

20-
25.5.2015 

הוכנו נהלים 
ברמת וועדת 
מל"ח אך לא 

ברמת 
 מכלולים.

 –סיכום רמ"ט מל"ח 
פנימי, כדי שנהיה לפני התרגיל נעשה תרגיל 

מוכנים, נרכז מתנדבים, חינוך, מרכז קליטה, 
 חלוקת מים

 לא בוצע.  רמ"ט מל"ח

8.9.2016 

הכנה 
לתרגיל 
וועדת 
 מל"ח

    לא היו החלטות
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 פערים בחירום –' הנספח 

 

 להלן ריכוז פערים בחירום

בכל מה שקשור  תמונת המצב לא טובה בלשון המעטה –כללי  .1
 (.8/9/16 –להיערכות לחירום. )סיכום וועדת מל"ח 

נדרש לעשות תיקונים למבנה וועדת מל"ח.  – מבנה וועדת מל"ח .2
 (28.3.2016)סיכום וועדת מל"ח 

יש להקפיד שהוועדה תתכנס אחת לרבעון.  –התכנסות וועדת מל"ח  .3
 (.8.9.2016)סיכום וועדת מל"ח 

אין לבאר יעקב דרך  –של זיהום מים רוע משמעותי יבא מים וביוב. .4
לתת מענה, אין אמצעים. גם אם תהיה כמות מספקת של בקבוקי 

. למרות שאתם מים אין דרך לשנע, הציוד בלוי , לא מתוחזק היטב
נמצאים בעדיפות ראשונה של משרד הפנים לתקצוב , לא תוכלו 

ברגע שיהיה לקבל כלום עד שלא יהיו לכם מחסני מל''ח תקינים. 
ציון: לא מחסן תקין , נבוא בכל עת שתרצו לתת את ההשלמות. 

 (11.2.2015)סיכום וועדת מל"חעובר. 
בעיה עם נוהל שמרטפיות ורשימה כמותית של ילדי  –כח אדם  .5

 (11.2.2015 )סיכום וועדת מל"ח העובדים.
 (11.2.2015)סיכום וועדת מל"ח לא קיים  –משכ"ל  .6
 (11.2.2015)סיכום וועדת מל"ח  העמדות ללא מחשבים – מחשבים .7
)סיכום וועדת לא בוצע אימון –מוכן עם פערים מהותיים  – פס"ח .8

 (11.2.2015מל"ח 
)סיכום וועדת  אין נהלים, אין אמצעים אין בעצם כלום. –תחבורה  .9

 (11.2.2015מל"ח 
 (11.2.2015)סיכום וועדת מל"ח  אין מנהל מכלול. – איכות הסביבה .10
 (11.2.2015)סיכום וועדת מל"ח  הודעות סמס.אין  –מידע לציבור  .11
  –מתנדבים  .12

המתנדבים לא יודעים שהם מתנדבים. צריכים לעשות עבודת  .א
 (11.2.2015)סיכום וועדת מל"ח  .חיבור ותרגול

רוב המתנדבים אינם ברי התנדבות. חייבם לעשות מיפוי של  .ב
המתנדבים. צריך לעשות הכשרה למתנדבים כל אחד בתחומו. 

 (28.3.2016וועדת מל"ח )סיכום 
 (28.3.2016)סיכום וועדת מל"ח  אין חפ"ק – חפ"ק .13
)סיכום וועדת מל"ח  התיקים אינם מספיק טובים. – תיקים .14

11.2.2015) 
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העברת כספי ארנונה מהמועצה  7 

 לחקלאות

94 

"נווה דורון" בנכסים בשצ"פים ושב"צים  8 

 ו"תלמי מנשה"

94 

התחשבנות עם "תלמי מנשה" בנושא  9 

 ציבורייםצריכת מים לשטחים 

96 

 98 סיכום ומסקנות  10 

 99 אזוריםחלוקה ל –מפת באר יעקב   נספח
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 כללי –פרק א' 

 

 מבוא .1

נערך ביקורת בנושא  2017בהמשך לבקשת יו"ר וועדת הביקורת, בשנת 

"הוועדה החקלאית". לאחר לימוד ראשוני של הנושא, הביקורת הורחבה 

המקומית לבין "תלמי מנשה" וכוללת גם את יחסי הגומלין בין המועצה 

ו"נווה דורון" )בהן פועלות אגודות חקלאיות ובהן מתרכז חלק מהותי 

מהחקלאות ביישוב( בנושא הנכסים בשטח לבנייני ציבור )שב"צ( ושטח 

ציבורי פתוח )שצ"פ(, ובנושא תשלומי מים בגין גינות ציבוריות ב"תלמי 

 מנשה".

. 30.10.1949"המועצה"( הוקמה ב  המועצה המקומית באר יעקב )להלן:

משקי  12 -יחידות משק ו 39הוקמה התיישבות חקלאית שכללה  1950בשנת 

 עזר. הפרויקט במקור נקרא "הרחבת באר יעקב" וכיום "נווה דורון". 

נה עסופחו שטחים נוספים ליישוב, ביניהם כפר הנוער יו 1965בשנת 

"שמואל הרופא" ו"המרכז  ז'בוטינסקי, שלושה בתי חולים )"אסף הרופא",

באר יעקב"( אשר הוקמו במחנות הבריטיים שפונו,  –לבריאות הנפש 

מזרחית לבאר יעקב  1953והיישוב החקלאי "תלמי מנשה" שהוקם בשנת 

 על ידי התנועה הציונית הכללית. 

 ב"נווה דורון" ו"תלמי מנשה" פועלות שתי אגודות חקלאיות:

 ."באר יעקב"אגודה חקלאית  –ב"נווה דורון"  .א

 .אגודה חקלאית "תלמי מנשה" –ב"תלמי מנשה"  .ב

למועצה תהא ועדה חקלאית  -לצו המועצות המקומיות  121על פי סעיף 

א)ב( 2אם הורה על כך השר לפי סעיף  ההשנייקבועה כאמור בתוספת 

 .ההשניילתוספת 
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 :21בהתאם לתוספת השניה

בעלי קרקע המשמשת למטע, למשתלה, למשק  –"אדמה חקלאית"  .א

 חיים, לגידול תוצרת חקלאית או פרחים או לייעור;

 אחד מאלה: –"חקלאי"   .ב

(   מי שהוא בעל אדמה חקלאית שהיא בתחום המועצה, ושטחה 1)

שני דונם לפחות והיא אינה מוחזקת בידי אחר, להוציא שטחו של 

 לצו שאינו משמש למטרות חקלאיות; 1בניין כהגדרתו בסעיף 

(, ועיבד אותה 1אדמה חקלאית כמתואר בפסקה )(   מי שהחזיק 2)

 עיבוד סדיר שנה אחת בסמוך לפני יום הבחירות האחרונות למועצה;

ענין בעל ערך חקלאי, שהסדרתו היא לטובת  –"ענין חקלאי"   .ג

החקלאות או לטובת ענף שבה, או לטובת עוסקים בחקלאות בתחום 

לרבות הטלת המועצה או בשטח בנין עיר הכולל את תחום המועצה, 

ארנונות על אדמה חקלאית או הטלת היטלים, מסים ואגרות על 

העוסקים בחקלאות כאמור בקשר לאדמה חקלאית, ודרך הוצאתן 

של ההכנסות מארנונות היטלים, מסים ואגרות כאמור על ידי 

 המועצה;

 א )א( לתוספת השניה קובע את התנאים להקמת וועדה:2סעיף 

 במועצה שמתקיים בה אחד מאלה:א.     )א(  ועדה תוקם 2

 (   יש בתחומה חמישים חקלאים לפחות;1)

(   יש בתחומה אדמה חקלאית בשטח של אלף דונם לפחות 2)

 המוחזקים בידי עשרים וחמישה אנשים לפחות;

 (   מועצת המועצה החליטה על הקמת הוועדה.3)

 

ת פועלות אגודו םבה שני האזוריםביישוב קיימים משקי חקלאות גם 

 נוספות. באזוריםחקלאיות וגם 

                                                           
השינוי העיקרי הוא שיטת הבחירה של  – 2016בסוף שנת יצוין כי התוספת השניה עודכנה  21

 הוועדה. הביקורת לא בחנה נושא זה.
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מליאת המועצה מינתה וועדה חקלאית שחברים בה חקלאים  2014בשנת 

 וחברי מועצה.

 

 מטרת הביקורת .2

בחינת פעילות הוועדה החקלאית בהתאם לצו המועצות המקומיות, ניהול 

צריכה  גיןנכסי המועצה ב"תלמי מנשה" ו"נהווה דורון" ותשלומי המים ב

 ציבורית ב"תלמי מנשה".

 

 

 היקף הביקורת .3

והקשר  2016-ו 2015הביקורת בחנה את פעילות הוועדה החקלאית בשנים 

בין המועצה לבין "תלמי מנשה" ו"נווה דורון" בתחומי הנכסים בשטח 

ציבורי ותשלומי מים על ידי המועצה בגין שימושי מים ציבוריים ב"תלמי 

 מנשה".

 .2017ספטמבר  –החודשים יולי  הביקורת נערכה בין

 

 שיטת הביקורת –מתודולוגיה  .4

במהלך עבודת הביקורת נערכו ראיונות ופגישות עבודה עם הגורמים 

 הבאים:

 יו"ר הוועדה החקלאית ויו"ר האגודה החקלאית "תלמי מנשה";  .א

 ;"באר יעקב"חבר הוועדה החקלאית ויו"ר האגודה החקלאית  .ב

 גזבר במועצה; .ג

 של המועצה; היועצת המשפטית .ד

 נציגת "בר טכנולוגיות" אשר עורכת סקר נכסים ביישוב. .ה
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כמו כן, הביקורת השתתפה בישיבת הוועדה החקלאית אשר התקיימה 

 (.17.7.2017במהלך תקופת הביקורת )

הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך ננקטו אותם 

 נהלי ביקורת שנחשבו לדרושים בהתאם לנסיבות.

טיוטת דוח הביקורת הועברה לחברי הוועדה החקלאית ולגזבר המועצה. 

למעט התייחסות גזבר המועצה לא התקבלו התייחסויות נוספות. בתאריך 

כונסה הוועדה החקלאית כדי לדון בטיוטת הדוח; מאחר  16.11.2017

 שהגיעה חברת וועדה בודדת, לא ניתן היה לקיים את הישיבה.
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 צאים תמצית ממ -פרק ב' 

לוועדה החקלאית, שתפקידה לייצג את החקלאים ביישוב, אין נתונים  .1

אודות מספר החקלאית שפועלים ביישוב ואודות היקף הקרקע 

 (2) החקלאית ביישוב.

 לוועדה החקלאית לא קיים נוהל כתוב המסדיר את דרך הפעילות שלה. .2

(3) 

לא הרכב הוועדה בפועל היא ארבעה חקלאים ושני חברי המועצה, ש .3

ה אשר קובעת שבוועדה החקלאית יהיה יבהתאם למוגדר בתוספת השנ

 (4) חבר מועצה אחד בלבד.

 (4) לוועדה לא מונה סגן יו"ר כנדרש. .4

החקלאים שבוועדה מונו על ידי המועצה ולא בתהליך בחירות  .5

 (4) ה.יבהשתתפות החקלאים, זאת בניגוד לכתוב בתוספת השנ

בתדירות הנדרשת )פעם בחודש(, הוועדה החקלאית אינה מתכנסת  .6

השנים האחרונות היא התכנסה פעם  3-אלא פעמים בודדות בלבד )ב

 (5) בשנה בלבד(.

זומנה הוועדה החקלאית כדי לדון בטיוטת הדוח,  16.11.2017בתאריך  .7

מאחר שבישיבה התייצבה חברת וועדה בודדת לא ניתן היה לקיים את 

 (5) ועדה חדלה מלהתקיים.הישיבה; בפועל יו"ר הוועדה התפטר והו

עיקר  –הוועדה החקלאית התמקדה במעט נושאים בתחום החקלאות  .8

הדיון התמקד בתקציב ארנונה שצריך לחזור לחקלאות, קו הניקוז 

 (6) ומצב התחזוקתי של "תלמי מנשה" ו"נווה דורון".

התקציבים המיועדים לנושאים חקלאים אינם רשומים בפנקסי  .9

 (7בתוספת השניה. )המועצה בנפרד כנדרש 

בשנים האחרונות לא הועברו כספים שנגבו מארנונה חקלאית לטובת  .10

נושאים חקלאים; גזבר המועצה מסר לביקורת ש"ככל שנקבל רשימה 

 (7) של נושאים חקלאים, המועצה תפעל בהתאם".

ככלל המועצה טרם מימשה את הזכות התכנונית שיש לה על השצ"פים  .11

 בשני האזורים"נווה דורון" ולכן הנכסים והשב"צים ב"תלמי מנשה" ו

אינם רשומים על שם המועצה, אלא רשומים כנכסים של "רשות 
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הפיתוח" ו"מדינת ישראל". כתוצאה מכך, המועצה אינה יכולה לפעול 

 (8) כגון טיפול בפלישות והקצאות. –בנכסים אלה 

במסגרת סקר הנכסים, נמצא כי קיימות פלישות רבות לשטח ציבורי  .12

 (8) גורמים שונים ב"תלמי מנשה" ו"נווה דורון". של

המועדון של האגודה החקלאית "תלמי מנשה" אינו מוכר למחלקת  .13

 (8) הגביה ולכן המועצה אינה גובה ארנונה בגין מבנה זה.

החשבוניות בגין תשלומי מים בעבור שטחים ציבוריים ב"תלמי מנשה"  .14

 חראי לנושא במועצה.חתומות על ידי הגזבר, בהעדר גורם המקצועי הא

(9) 

במסגרת התשלומים בגין צריכת מים בשטחים ציבוריים המועצה  .15

משלמת על צריכת מים של בית כנסת. הנ"ל מהווה תמיכה עקיפה אשר 

 (9) משולמת בניגוד לנוהל תמיכות.

הוחלפו חלק ממדי המים וגזברות המועצה  2017יצוין כי במהלך שנת  .16

מימי דרום" כדי "של תלמי משנה ולפנתה למזכירת הוועדה החקלאית 

לברר את שיוך השעונים, ללא הצלחה. הגזברות מסרה לביקורת כי 

 המועצה מקפידה שלא לשלם על צריכת מים ממדי מים לא מוכרים.

(9) 
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 המלצות  -פרק ג' 

הוועדה החקלאית, שתפקידה לייצג את החקלאות ביישוב, תרכז  .1

 ביישוב. נתונים אודות החקלאים והקרקע החקלאית

הוועדה החקלאית תגבש נהלי עבודה כתובים אשר יסדירו את   .2

 פעילותיה.

להקפיד על מינוי חברי וועדה חקלאית בהתאם מוגדר בתוספת השניה  .3

 אופן הבחירה, הרכב הוועדה ומינוי סגן יו"ר. –

 על הוועדה החקלאית להתכנס מדי חודש כפי שנדרש בתוספת השניה. .4

אים חקלאים עליהם היא תדון, מעבר הוועדה החקלאית תגבש נוש .5

 לשלושת הנושאים בהם היא התמקדה עד כה.

 לנהל את כספי הוועדה החקלאית בפנקסי המועצה בנפרד. .6

על הוועדה לגבש בקשות תקציב לנושאים חקלאים למול התקציב  .7

שמגיע לה מארנונה חקלאית ותעלה את הבקשה לדיון בישיבה של 

 הוועדה החקלאית.

ת הזכויות התכנוניות שלה ב"נווה דורון" ו"תלמי המועצה תממש א .8

מנשה". לאחר הסדרת הזכויות התכנוניות, המועצה תכין תכנית 

לטיפול בנכסים שבשב"צים ובשצ"פים, לרבות בהקצאות קרקע, 

 בפלישות לשטחים ציבוריים ונכסים פרטיים בשצ"פים.

על הגזברות להקפיד לגבות ארנונה בגין המועדון של האגודה  .9

 החקלאית "תלמי מנשה".

לקבוע במועצה גורם מקצועי שאחראי לנושא צריכת המים ב"תלמי  .10

 מנשה" ושיחתום על חשבוניות המים.

להפסיק את התמיכה העקיפה על ידי מימון צריכת מים בבית כנסת  .11

 ב"תלמי מנשה".

להמשיך במדיניות שלא לשלם חשבונות מים בגין צריכת מים משעוני  .12

 מים לא מוכרים.
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 פירוט הממצאים  -פרק ד' 

 

 כללי .1

הביקורת בחנה את פעילות הוועדה החקלאית ואת הקשרים של המועצה 

עם "נווה דורון" ו"תלמי מנשה" בהן נמצא חלק מהותי מהחקלאות ביישוב, 

בתחומים הבאים: ניהול נכסי ציבור ותשלומי מים על ידי המועצה בגין 

 שימושים ציבוריים.

 

 

 החקלאות בבאר יעקבהעדר מידע על  .2

כדי שהוועדה החקלאית תוכל לממש את תפקידה, חיוני שיהיו ברשותה 

 נתונים זמינים אודות מספר החקלאית והיקף הקרקע החקלאית ביישוב.

 א. )ג( לתוספת השניה כתוב:2בסעיף 

"שר החקלאות ופיתוח הכפר וכן הוועדה, אם הוקמה, ימסרו לראש 

דרושה לו לעניין סעיף זה, כולל ידיעה בדבר המועצה לפי בקשתו כל ידיעה ה

 מספר החקלאים ובדבר היקף שטח האדמה החקלאית במועצה."

 

 5,770-גביה" ממחלקת הגביה, ישנם כ-על פי נתונים מערכת "מטרופולינט

רשומים על שם האגודה  1,467דונם קרקע חקלאית ביישוב, מתוכם 

מנהל מקרקעי ישראל, דונם רשומים על שם  10החקלאית "תלמי מנשה", 

דונם על שם משרד  109-נה ז'בוטינסקי ועדונם רשומים על שם יו 9

 החקלאות.

 

לוועדה החקלאית, שתפקידה לייצג את החקלאים ביישוב, אין נתונים 

אודות מספר החקלאית שפועלים ביישוב ואודות היקף הקרקע החקלאית 

 ביישוב.
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 נהלי עבודה .3

נהלים כתובים המגדירים את הסמכות חשוב שבוועדה החקלאית יהיו 

 והאחריות שלה, מטרות ויעדים ואופן הפעולה.

 

 לוועדה החקלאית לא קיים נוהל כתוב המסדיר את דרך הפעילות שלה.

 

 

 הרכב הוועדה החקלאית .4

לתוספת השניה מגדירה את אופן בחירת הוועדה החקלאית ואת  3סעיף 

 הרכבה. להלן ציטוטים מסעיף זה:

 נבחרת תוקם הועדה לפי זה:. במועצה 3

 2016-(  תשע"ו3צו )מס' 

-(  חברי הועדה יהיו במספר שתחליט עליו המועצה לא יאוחר מהיום ה1)

 –)להלן  24מיום הנחת ההעתקים מרשימת החקלאים כאמור בסעיף  22

יום פרסום הרשימה(, ובלבד שמספרם יהא ניתן לחלק לשלוש ולא יעלה על 

ועצה על המספר תוך המועד האמור, יקבענו שנים עשר; לא החליטה המ

, תמנה הועדה 47השר; אולם אם היו הנסיבות כאלה הנזכרות בסעיף 

 הכל בהתאם לנסיבות; –תשעה, ששה או שלושה חברים 

 1964-(  תשכ"ד2צו )מס' 

(  חברי הועדה, פרט לאחד, ייבחרו על ידי החקלאים, המועצה תמנה מבין 2)

 חקלאי;-כול להיות לאחבריה את החבר הנוסף, שי

 

על פי התוספת השניה, חברי הוועדה החקלאים צריכים להיבחר בהליך של 

 בחירות חשאיות.

 

 כמו כן, התוספת השניה קובעת כי:

.      )א(  לועדה יהיה יושב ראש וסגן יושב ראש והם יתמנו על ידי המועצה 4

יוצעו, על פי מבין מועמדים שהוצעו על ידי הועדה, ובלבד שלכל תפקיד 

דרישות המועצה, לפחות שני מועמדים; בהעדר היושב ראש ימלא סגנו את 

 מקומו.
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)ב(  היתה הועדה מורכבת מנציגי החקלאים בלבד, כאמור בסעיף           

(, ישמש כיושב ראש, עד לבחירת יושב ראש לפי סעיף קטן )א(, מי שנבחר 5)3

 על ידי הועדה בישיבתה הראשונה.

 

, היועץ המשפטי של המועצה הפיץ מכתב לחברי 11.11.2014 -ב יצוין כי

המועצה ולמנכ"ל בו הוא פירט את התנאים המפורטים בתוספת השניה 

 )בנוגע להרכב הוועדה ויו"ר הוועדה וסגן(.

 

( לתוספת 1) 3, בהתאם לסעיף 22חברים 6המועצה קבעה שבוועדה יהיו 

ארבעה חקלאים ושני חברי יחד עם זאת, הרכב הוועדה בפועל היא השניה. 

המועצה שלא בהתאם למוגדר בתוספת השניה אשר קובעת שבוועדה 

. מבין החקלאים בוועדה, ישנם שני החקלאית יהיה חבר מועצה אחד בלבד

חקלאים השייכים לאגודה החקלאית "תלמי מנשה" ושני חקלאים 

 השייכים לאגודה החקלאית "באר יעקב" )אשר נמצאת ב"נווה דורון"(.

 

לוועדה לא כיו"ר הוועדה מונה יו"ר האגודה החקלאית "תלמי מנשה". 

 מונה סגן יו"ר כנדרש.

 להלן פירוט חברי הוועדה:

חקלאי מ"תלמי מנשה" ויו"ר האגודה החקלאית  -יו"ר הוועדה  .א

 "תלמי מנשה"

 חקלאי מ"נווה דורון" – חבר וועדה .ב

ית באר חקלאי מ"נווה דורון"  ויו"ר האגודה החקלא – חבר וועדה .ג

 יעקב

חקלאי מ"נווה דורון" והיועץ המשפטי של האגודה  – חבר וועדה .ד

 החקלאית "נווה דורון".

 חבר מועצה – חבר וועדה .ה

 חברת מועצה – חברת וועדה .ו

 

                                                           
-ו 16.10.2014 -המועצה אישרה את הרכב הוועדה במסגרת ישיבות מועצה אשר התקיימו ב 22

17.12.14. 
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המועצה מינתה כחברי וועדה שני חברי מועצה, בניגוד להגדרות 

שבתוספת השניה אשר קובעת ש"חברי הועדה, פרט לאחד, ייבחרו על ידי 

החקלאים, ושהמועצה תמנה מבין חבריה את החבר הנוסף, שיכול להיות 

 לא חקלאי. 

 

החקלאים שבוועדה מונו על ידי המועצה ולא בתהליך בחירות בהשתתפות 

 לאים, זאת בניגוד לכתוב בתוספת השניה.החק

 

 

 ישיבות הוועדה החקלאית .5

 התוספת השניה קובעת את תדירות התכנסות הוועדה, כדלקמן:

.    הועדה תקיים ישיבה לפחות אחת לחודש; לא נתקיימה ישיבה תוך 7

חודש, רשאים שלושה חברים, לפחות, לדרוש בכתב מיושב ראש הועדה, 

לזמן ישיבה. לא עשה כן תוך ארבעה עשר יום מיום מסגנו,  -ובהעדרו 

 מסירת הדרישה, רשאים הם לזמן ישיבה במקומו.

 

הוועדה החקלאית אינה מתכנסת בתדירות הנדרשת )פעם בחודש( אלא 

השנים האחרונות היא התכנסה פעם בשנה  3-פעמים בודדות בלבד )ב

)שנה ושמונה  2017עד אוגוסט  2015להלן מועדי ההתכנסות בשנים  בלבד(.

 חודשים(:

 חברי וועדה( 4)בהשתתפות  15.2.2015בתאריך  - 2015 .א

 חברי וועדה( 4)בהשתתפות  7.2.2016בתאריך  - 2016 .ב

 חברי וועדה( 4)בהשתתפות   17.7.2017בתאריך  - 2017 .ג

 

זומנה הוועדה החקלאית כדי לדון בטיוטת הדוח,  16.11.2017בתאריך 

מאחר שבישיבה התייצבה חברת וועדה בודדת לא ניתן היה לקיים את 

 להתקיים.מהישיבה; בפועל יו"ר הוועדה התפטר והוועדה חדלה 
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 נושאים שנדונים בוועדה החקלאית .6

 להלן תפקידי הוועדה על פי התוספת השניה:

 תפקידיה וסמכויותיה של הועדה: .  ואלה11

(   לייעץ למועצה בכל ענין חקלאי, הן ביזמת עצמה והן לפי בקשת 1)

 המועצה;

 (   להציע למועצה הצעות להחלטה בכל ענין חקלאי;2)

(   לבצע החלטות המועצה בענין חקלאי, אם נדרשה לכך על ידי 3)

הענין בערר על המועצה או על ידי ראש המועצה או על ידי השר, אם היה 

 .13פי סעיף 

 :13להלן פירוט שבסעיף 

.  נתקבלה במועצה החלטה בענין חקלאי שלא בהתאם להצעת הועדה או 13

לחוות דעתה, רשאית הועדה לערור על ההחלטה לפני השר תוך ארבעה עשר 

יום מיום שנמסרה בכתב לועדה; המועצה לא תבצע החלטה כאמור לפני 

 הערר תלוי ועומד.תום תקופת הערר וכל עוד 

 

 –בפועל הוועדה החקלאית התמקדה במעט נושאים בתחום החקלאות 

עיקר הדיון התמקד בתקציב ארנונה שצריך לחזור לחקלאות, קו הניקוז 

 ומצב התחזוקתי של "תלמי מנשה" ו"נווה דורון".

 

 להלן הנושאים בהן דנה הוועדה החקלאית בפועל:

 הנושאים שנדונו מעוד הוועדה מס"ד

מיסי ארנונה חקלאית שצריכים לחזור  .א 15.12.2015 1
 לחקלאות.

פניה למשרד הפנים על אישור חברי  .ב
הוועדה ועל ההצבעה על בחירתו של יו"ר 
הוועדה )בפועל לא היה צורך באישור 

 משרד הפנים(.
הניקוז ב"תלמי מנשה" ובקשה ליעד  .ג

התקציב שמיועד לצרכים חקלאים לנושא 
 זה.
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 הנושאים שנדונו מעוד הוועדה מס"ד

וניקיון ב"תלמי מנשה" מצב התחזוקה  .ד
ו"נווה דורון", הצורך בתמרורים ופסי 

 העטה.
: תאום פגישה נוספת לעוד סיכום .ה

 שבועיים )הפגישה הנוספת לא התקיימה(.

מיסי ארנונה חקלאית שצריכים לחזור  .א 7.2.2016 2
לחקלאות. )הגזבר אישר שצריך להפנות 

מדובר  –כסף מהארנונה לצרכים חקלאים 
ששולמו ע"י "תלמי ₪  63,000מ  50%-ב

ששולמו על ידי "נווה ₪  40,000-מנשה" ו
 דורון".

 מצב התחזוקתי של "תלמי מנשה". .ב
 : סיכום .ג

( הגזבר יעלה את עניין הכספי בישיבת 1
 התקציב בשבוע הקרוב.

( נקבע שיעשה קיר תומך לוואדי שגובל 2
המנכ"ל יעדכן בנושא בעוד  –ברחוב האלה 

 ימים. 3

תקציב מארנונה חקלאית לצרכים  העברת .א 17.7.2017 3
 חקלאים.

 שילוט בכניסה לשטח החקלאי. .ב
המבקר עדכן לגבי ביקורת על הוועדה  .ג

החקלאית ותלונה בנוגע למחסום בכניסה 
 ל"תלמי מנשה".

: יו"ר הוועדה מבקש להעמיד את סיכום .ד
התקציב שנגבה מארנונה על קרקע 

 חקלאית לטובת תעלת הניקוז.
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 ארנונה מהמועצה לחקלאותהעברת כספי  .7

 על פי התוספת השניה:

.    במועצה שבה הוקמה ועדה כל ההכנסות מהיטלים, מאגרות 14

ומתשלומים אחרים שהוטלו על אדמה חקלאית או על העוסקים 

אחוז לפחות של ההכנסות  50בחקלאות בקשר לאדמה חקלאית וכן 

ים, יירשמו מארנונות שהוטלו על אדמה חקלאית יוצאו לענינים חקלאי

בפנקסי המועצה בנפרד, ובגמר כל שנת כספים יועברו היתרה או הגרעון 

 לשנת הכספים הבאה.

התקציבים המיועדים לנושאים חקלאים אינם רשומים בפנקסי המועצה 

 בנפרד כנדרש בתוספת השניה.

בשנים האחרונות לא הועברו כספים שנגבו מארנונה חקלאית לטובת 

מועצה מסר לביקורת ש"ככל שנקבל רשימה של נושאים חקלאים; גזבר ה

 נושאים חקלאים, המועצה תפעל בהתאם".

להלן הארנונה שנגבתה בגין קרקע חקלאית ביישוב בשנים בהן התקיימה 

לענייני  50%הוועדה החקלאית הנוכחית, ואשר נדרש להחזיר לפחות 

 חקלאות:

  הסכום שנה מס"ד
)₪( 

1 2014 135,341 

2 2015 133,819 

3 2016 145,204 

 414,364 סה"כ 4

 

 

 

 נכסים בשצ"פים ושב"צים ב"נווה דורון" ו"תלמי מנשה" .8

הביקורת בחנה את הטיפול של המועצה בנכסיה שנמצאים בשצ"פים 

"נווה דורון" ו"תלמי מנשה", לרבות במבנים שנמצאים בובשב"צים 

מבקר המועצה ערך ביקורת  2016בשטחים ופלישות לשטחים אלה. בשנת 

אלה, עקב מחסור שני האזורים הבנושא נכסים, אך לא בחן את הנכסים 
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במידע בנושא. כיום מתבצע סקר נכסים ביישוב ובמסגרת זו נערך מיפוי של 

 אלה. אזוריםנכסים ב

 

כלל המועצה טרם מימשה את הזכות התכנונית שיש לה על השצ"פים כ

 בשני האזוריםוהשב"צים ב"תלמי מנשה" ו"נווה דורון" ולכן הנכסים 

אינם רשומים על שם המועצה, אלא רשומים כנכסים של "רשות 

הפיתוח" ו"מדינת ישראל". כתוצאה מכך, המועצה אינה יכולה לפעול 

 פלישות והקצאות.כגון טיפול ב –בנכסים אלה 

הטבלה שלהלן מרכזת את המבנים שמופו בשצ"פים ובשב"צים ואת 

 המחזיקים בנכס:

מספר  האיזור מס"ד
 נכס

 הערות המחזיק המיקום המבנה

תלמי  1
 מנשה

מועדון  38330039
 קהילתי

, 3833גוש 
 39חלקה 

החקלאי 
 באר יעקב

מופיע 
בדוח 

 שב"צים

תלמי  2
 מנשה

מועצה  אליהורח'  גן ורד 38410003
מקומית 

 באר יעקב

מופיע 
בדוח 

 שב"צים

תלמי  3
 מנשה

בית כנסת  38410016
"תלמי 
 מנשה"

, 3841גוש 
 16חלקה 

ועד בית 
כנסת 
תלמי 
 מנשה

מופיע 
בדוח 

 שב"צים

תלמי  4
 מנשה

מקלט  38410023
 ציבורי

מדרום 
לרח' 

 אליהו

מועצה 
מקומית 

 באר יעקב

מופיע 
בדוח 

 שצ"פים

תלמי  5
 מנשה

בית כנסת  38410031
 לא ידוע

מופיע  לא ידוע 
בדוח 

שב"צים 
+ דוח 

 שב"צים.

נווה  6
 דורון

בית כנסת  38350008
"אוהל 

 סעדיה"

 רחוב נחום

  3835גוש 

וועד בית 
כנסת 
אוהל 

 סעדיה

מופיע 
בדוח 

שב"צים 
ודוח 

 שצ"פים
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מספר  האיזור מס"ד
 נכס

 הערות המחזיק המיקום המבנה

נווה  7
 דורון

מקלט  43510201
ציבורי מס' 

9 

רחוב 
 ז'בוטינסקי

  4351גוש 

מ.מ. באר 
 יעקב

מופיע 
בדוח 

 שצ"פים

נווה  8
 דורון

בית כנסת  43510301
 באר יעקב

ועד בית  
כנסת 

 באר יעקב

מופיע 
בדוח 

 שב"צים

נווה  9
 דורון

גן  38350041
 "הפעמונים"

רחוב 
 ז'בוטינסקי

 4351גוש 
 חל

]חבר 
מועצה[ 

שוכר את 
ס כהנ

מהוועדה 
קלאית חה

"באר 
 יעקב".

מופיע 
בדוח 

 שב"צים 

 

כן, במסגרת סקר הנכסים, נמצא כי קיימות פלישות רבות של  כמו

 גורמים שונים ב"תלמי מנשה" ו"נווה דורון" לשטח ציבורי.

בנוסף, נמצא כי  המועדון של האגודה החקלאית "תלמי מנשה" אינו 

 ולכן המועצה אינה גובה ארנונה בגין מבנה זה.  מוכר למחלקת הגביה

 

 

בנושא צריכת המים לשטחים התחשבנות עם "תלמי מנשה"  .9

 ציבוריים

ככלל תושבי "נווה דורון" ו"תלמי מנשה" משלמים על צריכת המים שלהם 

ל"מימי דרום" ולא למועצה. המועצה ממנת את צריכת מים בגנים ציבורים 

 של "תלמי מנשה". )אין הסדר דומה לגבי "נווה דורון"(.

המועצה בגין "תלמי הביקורת בחנה את התשלומים בגין צריכות המים של 

ומאי ₪(   586.9) 2017מנשה". נבדקו חשבונות מים של חודשים אפריל  

 שהם האחרונים שהתקבלו במועצה בעת הביקורת.₪(  2,486) 2017

חשבונות המים כוללים חשבונות בגין בית כנסת, גנים ציבורים וגן ילדים 

 של המועצה )גן "ורדים"(.
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ור שטחים ציבוריים ב"תלמי מנשה" החשבוניות בגין תשלומי מים בעב

 חתומות על ידי הגזבר בהעדר גורם המקצועי האחראי לנושא במועצה. 

במסגרת התשלומים בגין צריכת מים בשטחים ציבוריים המועצה 

משלמת על צריכת מים של בית כנסת. הנ"ל מהווה תמיכה עקיפה אשר 

 משולמת בניגוד לנוהל תמיכות.

הוחלפו חלק ממדי המים וגזברות המועצה  2017יצוין כי במהלך שנת 

מימי דרום" כדי "פנתה למזכירת הוועדה החקלאית של תלמי משנה ול

לברר את שיוך השעונים, ללא הצלחה. הגזברות מסרה לביקורת כי 

 המועצה מקפידה שלא לשלם על צריכת מים ממדי מים לא מוכרים. 
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 סיכום ומסקנות  .10

 

על פי התוספת השניה לצו המועצות  הוועדה החקלאית אינה פועלת

המקומיות. אופן הבחירה, והרכב הוועדה אינם בהתאם למוגדר. כמו כן, 

הוועדה אינה מתכנסת בתדירות הנדרשת ואין לה נוהל עבודה המסדיר את 

 הוועדה כבר אינה פעילה. –פעילותיה. נכון למועד הפצת הדוח 

ביישוב, אין נתונים  לוועדה החקלאית, אשר אמורה לייצג את החקלאים

אודות מספר החקלאית שפועלים ביישוב ואודות היקף הקרקע החקלאית 

 ביישוב.

מספר הנושאים החקלאים שהוועדה דנה בהם מצומצם, מעט הישיבות 

התמקדו בקבלת כספי ארנונה חקלאית מהמועצה, תעלת הניקוז הפתוחה 

 ומצב התחזוקתי של "תלמי מנשה" ו"נווה דורון". 

אינה מנהלת את כספי הארנונה החקלאית בפנקס נפרד; הוועדה  המועצה

 החקלאית לא הביאה את השימושים כנגד כספים אלה לדיון בוועדה.

המועצה טרם מימשה את הזכות התכנונית שלה בשצ"פים ובשב"צים 

אלה אינם רשומים  איזוריםב"נווה דורון" ו"תלמי מנשה", ולכן הנכסים ב

קר הנכסים נמצא כי קיימות פלישות רבות על שם המועצה. במסגרת ס

אלה. בנוסף, המועצה אינה גובה ארנונה בגין  איזוריםלשטחים ציבורים ב

 המועדון של האגודה החקלאית "תלמי מנשה".

במועצה חסר גורם מקצועי שאחראי לבדוק את צריכת המים לגינות 

 הציבוריות ב"תלמי מנשה" וכתוצאה מכך הגזבר מאשר את החשבוניות

בעצמו. כמו כן, המועצה מממנת את חשבון המים של בית כנסת ב"תלמי 

 מנשה" בניגוד לנוהל תמיכות.
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 לאיזוריםחלוקה  –מפת באר יעקב  –נספח  
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 המועצה הדתית

 באר יעקב

 

 2017/3דוח ביקורת 

 מבקר המועצה
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 תוכן העניינים

 

 עמוד שם הפרק  פרק

 103 מבוא, מטרה, היקף, מתודולוגיה –כללי   א

 106 תמצית ממצאים   ב

 113 למועצה הדתיתהמלצות   ג

 117 פירוט ממצאים  ד

 117 ארגון וניהול 1 

 124 תקציב ודוחות כספיים 2 

 132 ומערך השכר כוח אדם 3 

 137 התקשרויות עם נותני שירותים 4 

 144 מחלקת הכשרות 5 

 156 מחלקת הנישואין 6 

 159 מחלקת מקוואות 7 

 174 סיכום ומסקנות 8 

 176 2017 - 2015טבלת תקציב לשנים   א' נספח

 178 תעודת כשרות לדוגמה  נספח ב'
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 כללי –פרק א' 

 

 מבוא .1

"( היא תאגיד המועצה הדתיתיעקב )להלן: "המועצה הדתית באר 

סטטוטורי אשר הוקם על פי חוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב(, 

 "(. החוק)להלן: " 1971-התשל"א

המועצות הדתיות פועלות על פי נהלי עבודה של המשרד לשירותי דת ובכפוף 

 שעל החוק הוראות עיקרי להוראות ההלכתיות של הרבנות הראשית. להלן

 :כדלקמן סמכויותיה, את שואבת היא ומכוחן היא פועלת פיהן

 1970 – ל"התש )ניהול(  היהודיות הדתיות המועצות תקנות .א

 1985 - ה"התשמ היהודיים הדת שירותי תקציבי תקנות .ב

 1983 –ג "התשמ בכשרות הונאה איסור חוק .ג

 1971 -  א"התשל )נוסח משולב( היהודיים הדת שרותי חוק .ד

 1980 –א "התשמ לישראל הראשית הרבנות חוק .ה

 1970 -ל "תש מועצות(, היהודיים )ניהול הדת שירותי תקנות .ו

 –ה "תשמ ,דתיות( מועצות היהודיים )תקציב הדת שירותי תקנות .ז

1985 

 2003, פברואר 1סג/ הדתות משרד ל"מנכ חוזר .ח

 דת המתפרסמות מעת לעת לשירותי המשרד והנחיות ל"מנכ חוזרי .ט

)להלן: "המשרד"( מבצע פיקוח אחר המועצה הדתית המשרד לשירותי דת 

 ואחראי על תפקודן וניהולן השוטף של מחלקות שירותי הדת. 

המועצה הדתית נתונה לביקורת מבקר הרשות המקומית עפ"י הוראות 

 ( לצו המועצות המקומיות.4ב )א( ) 145סעיף 

המועצה הדתית מעניקה לאזרחים היהודיים תושבי המועצה המקומית 

"( סל שירותים נרחב, בתחומים הבאים: הרשותאר יעקב )להלן: "ב

נישואין, כשרות, מקוואות, עירובין פעילויות תרבות תורניות. עבור שירותי 

הדת שאותן מספקת המועצה הדתית נגבות אגרות שונות בתעריפים 

 שנקבעו בחוזרי מנכ"ל המשרד לשירותי דת. 
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טיבית על ידי יו"ר המועצה המועצה הדתית מנוהלת מבחינה אדמיניסטר

הדתית ועל ידי הרב הראשי המקומי מהבחינה ההלכתית. בחודש ינואר 

מונה למועצה הדתית חשב מלווה מטעם המשרד לשירותי דת אשר  2016

 מבצע בקרה אחר ההוצאות הכספיות שלה. 

 הטבלה שלהלן מפרטת את בעלי התפקידים העיקריים במועצה הדתית:

 תפקיד מס"ד

 יו"ר 1

 רב ראשי 2

 גזבר 3

 מזכירה 4

 חשב מלווה 5

 

 

 מטרות הביקורת  .2

לבחון את נאותות פעילות המועצה הדתית וסמכויותיה בהתאם להוראות 

 החוק והתקנות. 

 הביקורת לא כללה בדיקה של שכר עובדי המועצה הדתית.

 

 

 היקף הביקורת .3

הבאים: הביקורת בחנה את התנהלות המועצה הדתית בין היתר בנושאים 

רכש ותשלומים, תפעול המקוואות, פיקוח על הכשרות בעסקים, מתן 

שירותי רישום לנישואין וכדומה. במסגרת הביקורת נבחנה התנהלות 

 עד למועד עריכת הביקורת. 2015המועצה הדתית בשנים 
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 שיטת הביקורת –מתודולוגיה  .4

 עיון במסמכים ונתונים שהתקבלו מהמועצה הדתית. .א

 י המועצה הדתית ומתקניה.ביקור במשרד .ב

קיום ראיונות עם בעלי התפקידים הבאים: יו"ר המועצה הדתית,  .ג

החשב המלווה של המועצה הדתית, מזכירת המועצה הדתית ומפקח 

 כשרות. 
 

 התייחסות יו"ר המועצה הדתית לטיוטת הדוח שולבה בדוח הביקורת.

 

ננקטו אותם הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך 

 נהלי ביקורת שנחשבו לדרושים בהתאם לנסיבות.
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 תמצית הממצאים –פרק ב' 

 ארגון וניהול

המועצה הדתית לא ערכה נהלי עבודה רשמיים ולא עגנה את תהליכי  .1

העבודה הרצויים בכתב. העדר הגדרות ברורות ובכתב, המעוגנות 

העובדים, בנהלים כתובים, לגבי תהליכי העבודה והסטנדרט הנדרש מ

מהווה פגם במבדק הפנימי אשר עלול להביא לביצוע הפעילות והענקת 

 (1.2השירותים באופן שאינו אחיד ואינו מיטבי. )

המועצה הדתית לא מינתה מבקר פנימי כמתחייב מחוק הביקורת  .2

 (1.4הפנימית. )

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי 
של המועצה,  אך ביטלנו את  בישיבה"המועצה מינתה מבקר פנימי 

זה גם בישיבה של המועצה, מכיוון שמבקר המועצה נכנס ולכן חשבנו 
 שזה מיותר".

הביקורת מעירה כי נדרש למנות מבקר פנימי למועצה הדתית ללא קשר 
נערכות ע"י גורמים חיצוניים למועצה הדתית )כגון מבקר לביקורות ש

 הרשות(.
המועצה הדתית אינה משתמשת  במערכות ממוחשבות לניהול  .3

הפעילות שלה, כגון מערכת רכש, מערכת לניהול מקוואות, מערכת 

לניהול כשרות וכדומה, פרט לשימוש במערכת המרכב"ה לניהול 

 (1.6התקציב כפי שמתחייב מהנחיות המשרד. )

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי 
"אנו מועצה יחסית קטנה וכמות העסקים המושגחים קטנה, ולכן אין 
לנו בעיה לנהל את הכשרות באופן ידני, ואת העומס על מזכירת 

 המועצה אנו מסתדרים".
המועצה הדתית אינה עורכת תכנית עבודה שנתית הכוללת מטרות,  .4

ים, משימות ומדדי ביצוע. בפועל הפעילות  מתנהלת באופן שוטף יעד

 (1.7על פי צרכי הרגע וניסיון העבר. )

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי 
"המועצה עורכת מידי חודש תוכניות עבודה שנתיות עם כל הנוגעים 

 בדבר".
: במסגרת הבדיקה תתגובת הביקורת להתייחסות יו"ר המועצה הדתי

לא הוצגה לביקורת תכנית עבודה שנתית הכוללת מטרות, יעדים, 
 משימות ומדדי ביצוע.
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 תקציב ודוחות כספיים

המועצה הדתית אינה מגישה את דוחות הכספיים שלה במועד. היא  .5

באיחור של כחודשיים  2015הגישה את הדוחות הכספיים לשנת 

; כמו כן, הדוחות 28.6.16בתאריך והעבירה אותם למשרד לשירותי דת 

והוגשו למשרד לשירותי  10.8.17אושרו בתאריך  2016הכספיים לשנת 

 (2.3חודשים מהמועד האחרון להגשת הדוחות. ) 3.5 -דת באיחור של כ

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי 
ינן תלויות , הגשנו באיחור מסיבות שא2015"דוחות כספיים לשנת 

 בנו, ולעתיד נשתדל שזה לא יקרה".
: יש לשים לב כי תגובת הביקורת להתייחסות יו"ר המועצה הדתית

 הוגשו באיחור. 2016גם הדוחות הכספיים לשנת 
 2015בשנים ₪  587 -ו₪  6,992הושתו על המועצה הדתית קנסות בסך  .6

בחוק  בהתאמה בגין איחור בדיווח לרשויות המס כפי שנקבע 2016 -ו

 (2.5ופיגורים בתשלומים לקופות הגמל של העובדים. )

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי 
שנבעו מאיחור  2016ובשנת  2015"הקנסות שהוטלו על המוע"ד בשנת 

של דיווח למס הכנסה ומפגורים בתשלומים ובקופות הגמל והסיבה 
בירה את התשלומים החודשיים היחידה היא שהמועצה המקומית הע

לחודש כפי שהחוק  5-לחודש ולא ב 20-למועצה הדתית בסביבות ה
מחייב ולכן לא שילמנו מס הכנסה וקופות גמל בזמן ולכן קבלנו 
הקנסות, ומפה אני פונה לכבודו שיפעל בעניין בתור מבקר המועצה 

 המקומית".

 כוח אדם ומערך השכר

ת ללא תקן, ללא שכר וללא מעסיקה מפקח כשרו הדתית המועצה .7

הסכם עבודה. המשמעות הינה כי העובד אינו מבוטח בעת עבודתו 

 (3.2. )הדתית במועצה

בניגוד לחוק הודעה לעובד, לא נחתמו הסכמי עבודה בין המועצה  .8

הדתית לבין יו"ר המועצה הדתית ורב היישוב ו/או לא נמסרה להם 

חתמו הסכמי הודעה בכתב על תנאי העסקתם במועצה הדתית )נ

 (3.3העסקה עם מזכירת המועצה, הבלנית והמנקה(. )

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי" 
לא נחתם הסכם עם רב היישוב על הסכמי עבודתו כי הוא נכנס לפני 

 עשרות שנים, עוד לפני שהתמנתי ליו"ר המוע"ד".
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: יש לפעול על פי תיתתגובת הביקורת להתייחסות יו"ר המועצה הד
הוראות המעבר שפורסמו במסגרת החוק לגבי עובדים ותיקים ולהכין 

 מסמך תנאי עבודה לכל העובדים החל מכניסתו לתוקף של החוק.
יו"ר המועצה הדתית אינו מחתים שעון נוכחות, אלא מנהל רישום על  .9

ימי היעדרות בלבד, בניגוד להוראות החוק והכללים שנקבעו בחוזר 

 (3.4מנכ"ל המשרד לשירותי דת. )

במועצה הדתית לא נמצא תיעוד לבדיקת תלושי השכר ואישורם על ידי  .10

היו"ר והחשב המלווה. כמו כן, המועצה הדתית אינה מעבירה אישור 

 (3.5בכתב ללשכת שירות השכר להפקת תלושים סופיים. )

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי 
הגשת המשכורות נבדקת מידי חודש על ידי יו"ר המועצה הדתית "

עוד לפני הגשתה להנה"ח ולאחר מכן תלושי השכר נבדקים על ידי 
 היו"ר והחשב המלוה".

: במסגרת הבדיקה תגובת הביקורת להתייחסות יו"ר המועצה הדתית
 הביקורת לא מצאה תיעוד לבדיקה האמורה, ככל שזאת מתבצעת.

 תרכש והתקשרויו

בלבד על ₪  5,000המועצה הדתית מבקשת הצעות מחיר ברכש מעל  .11

על פי הנדרש בהוראת ₪  3,000 -סמך הנחיה שאינה בתוקף ולא מ

 (4.2התכ"ם המעודכנת. )

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי 
כפי ₪  3,000ולא ב₪  5,000"אמנם בקשנו הצעת מחיר ברכש מעל 

 ינו, ואנו מיד מתקנים זאת".שצריך טע
 -המועצה הדתית התקשרה עם קבלן עירוב חצרות בהיקף שנתי של כ .12

ללא קבלת הצעות מחיר וללא התקשרות בהסכם בכתב. ₪  43,000

(4.3) 

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי 
וכיוון לחודש עבור בדיקת ותיקון הערוב ₪  3,000"קבלן הערוב מקבל 

שזאת עבודה מאד קשה וכל שבוע יש הרבה תיקונים ועל אף שפרסמנו 
בזמנו אף קבלן לא ניגש להציע את עצמו במחיר כזה. והיחיד שהסכים 

 זה הקבלן הנ"ל".
במועצה הדתית לא נמצא תיעוד לאישור החשבוניות לתשלום על ידי  .13

 (4.4יו"ר המועצה הדתית. האישור מבוצע בעל פה ואינו מתועד. )

לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי "כל  בהתייחסותו
 הזמנה של רכש זה רק בכתב וכן אישור על חשבונית".
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: במסגרת הבדיקה תגובת הביקורת להתייחסות יו"ר המועצה הדתית
 שערכה הביקורת לא נמצא תיעוד.

בשל מגבלת כוח האדם במועצה הדתית ישנו קושי מובנה לקיים  .14

תפקידים אופטימלית, אולם יש להקפיד על קיום הפרדת  הפרדת

 (4.4תפקידים ככל האפשר. )

כספי הקופה הקטנה אינם  -נמצאו ליקויים בניהול הקופה הקטנה  .15

נשמרים בכספת; לא נקבע מחזור לקופה הקטנה ולא נקבע סכום כסף 

מרבי למשיכה מידי חודש בהתאם ליתרת הקופה הקטנה; מידי חודש 

המועצה הדתית סכום כסף לקופה הקטנה, גם אם נותר מושך יו"ר 

כסף בקופה הקטנה וניתן לבצע רכישות מיתרת הכספים; לא נקבעו 

הנחיות ברורות אילו רכישות מבוצעות מהקופה הקטנה ואילו לא, 

הדבר נתון לשיקול דעתו של יו"ר המועצה הדתית על פי צורך השעה; 

בסכומים שעולים על בוצעו רכישות חד פעמיות מהקופה הקטנה 

 (₪4.5. ) 100הסכום המרבי הנהוג לקופה הקטנה בסך 

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי 
אך כיוון שצ'קים ₪,  100"קופה קטנה אנו משתמשים בד"כ עד 

...לפעמים  100רושמים עד פעם בחודש לכן לפעמים הסכום עולה על 
י נקיון דחופים למקוה וצריכים לשלם זאת אנו צריכים לקנות חומר

 במזומן".

 מחלקת הכשרות

המועצה הדתית לא פרסמה הודעה בדבר משרות של משגיחי כשרות  .16

ולא בחרה את המשגיחים בהליך פומבי ושוויוני. כמו כן, המועצה 

הדתית לא הקימה מאגר משגיחים המתרענן אחת לשנה כפי שנקבע 

 (5.2בחוזר המנכ"ל. )

רות מונה במועצה הדתית שלא באמצעות מכרז אליו יוכלו מפקח הכש .17

להגיש מועמדות גורמים נוספים, בניגוד להנחיות בחוזר המנכ"ל 

בנושא כשרות, אלא על סמך היכרות אישית עם בעלי התפקידים 

 (5.3במועצה הדתית. )

המפקח אינו נוהג לערוך תכנית פיקוח חודשית ולהגיש דיווח שבועי על  .18

ח בעסקים שביצע כנדרש על פי חוזר המנכ"ל. כמו כן, פעולות הפיקו

לא נערכות ישיבות עבודה סדורות בין הרב המקומי המשמש כאחראי 
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על הכשרות במועצה לבין מפקח הכשרות. כתוצאה מכך אין בקרה 

 (5.4מספקת על פעילות משגיחי הכשרות. )

 במועצה הדתית לא מנוהלים תיקים אישיים לכל המשגיחים הכולל את .19

 (5.5מלוא המידע והמסמכים הנדרשים על פי חוזר המנכ"ל. )

, טרם השלימו כל המשגיחים 14.6.17נכון למועד הביקורת, בתאריך  .20

את ההכשרה ועדיין ישנם משגיחים ללא הסמכה. בפועל במועצה 

 (5.5הדתית אין מידע לגבי מי מהמשגיחים מוסמך ומי לא מוסמך. )

ועצה הדתית מסר לביקורת כי בהתייחסותו לטיוטת הדוח יו"ר המ
"על אף בקשותינו הנשנות למשרד הדתות שיאשרו לנו מפקח כשרות 
בתקן, עד היום לא נענינו ולכן הוא גם לא עובד שלנו ולכן כל השאלות 
והתמיהות על העסקת משגיחים לא כפי החוק, ולא עלינו תלונותיכם 

כל הבעיות  ועד שלא יאשרו לנו מפקח כשרות בתקן לא נוכל לפתור את
 של מחלקת הכשרות".

שיבוץ משגיחי הכשרות לעסקים אינו שוויוני וקיימת, לכאורה, העדפת  .21

 (5.6משגיח אחד על משנהו. )

במועצה הדתית לא נקבע מחיר אחיד לשעת עבודה לכל המשגיחים  .22

בניגוד להנחיות המשרד לשירותי דת. לעיתים התעריף הינו עלות שכר, 

ים שכר נטו, בהתאם להחלטת המועצה לעיתים שכר ברוטו ולעית

 (5.8הדתית על פי שיקול דעת בעלי התפקידים האחראים על הכשרות. )

המועצה הדתית אינה מקפידה על ניהול מלא של תיק כשרות לכל בית  .23

עסק או על קבלת דיווחים כתובים מהמשגיחים לגבי עבודתם בבית 

וצאות ההשגחה העסק שבו שובצו, לא לגבי שעות נוכחותם ולא לגבי ת

 (5.9של המשרד לשירותי דת. ) 1כנדרש בחוזר מנכ"ל עד/

הליך הנפקת תעודות הכשרות לקוי מכמה היבטים: המועצה הדתית  .24

לא פרסמה קריטריונים כתובים באילו מקרים ניתן להסיר או לא 

לחדש תעודת כשרות לבית עסק; במרבית המקרים שנבדקו לא נמצא 

העסק טרם קבלת תעודת הכשרות וטפסי תיעוד לבקשות שהעבירו בתי 

ההתחייבות עליהם חתמו בעלי בתי העסק כנדרש בחוזר המנכ"ל 

 (5.10בנושא כשרות. )

תעודות הכשרות אינן נושאות את כתובת המועצה ומספרי הטלפון  .25

והפקס, וכן אינן נושאות מספר סידורי ואמצעי למניעת זיופים כנדרש 

 (5.11עפ"י הנחיות המשרד לשירותי דת. )
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 מחלקת נישואין

עיון בתיקי הנישואין מעלה כי אין רשימת תיוג של המסמכים המצויים  .26

בתיק.  ככלל, המועצה הדתית מקפידה על קיום המסמכים העיקריים 

הנדרשים, אולם אינה מקפידה בשמירת תיעוד לתעודת הכשרות 

   באולם בו מתקיימת החתונה וכן בתעודת הרווקות של בני הזוג.

חסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי בהתיי
 "... הכל מתועד ומתוייק, כולל תעודת כשרות ורווקות".

בבדיקה שערכה תגובת הביקורת להתייחסות יו"ר המועצה הדתית: 
כים בתיקים שעלו במדגם, כפי מהביקורת היו חסרים חלק מהמס

 שמפורט בטבלה לעיל.

 מחלקת מקוואות

נמצא שלט בדבר ההנחיה ההלכתית על איסור טבילת במקווה לא  .27

 (7.2פנויות כפי שמתחייב בחוזר המנכ"ל. )

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי 
"המועצה תלתה פתק במקוה נשים על איסור טבילת פנויות, אך 
 מישהו שלא מצא חן בעיניו הוריד את הפתק ומיד תלינו פתק חדש".

עצה הדתית תלתה שלט עם מחירי הטבילה והשירותים הנלווים. המו .28

עם זאת, המחירון לא כלל שירותים נוספים שניתנים במסגרת המקווה 

 (7.3כגון: שימוש במגבת וכדומה, לכן מחירים אלה נוספו בכתב יד. )

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי 
ש קריא במגבת, אך זה חוקי קריא ומסודר. "הוספנו בכתב יד על שימו

 אך לבקשתכם מיד כשהעירו על כך, כתבנו הכל במחשב".
הכספת בה נשמרים כספי הטובלות אינה בעלת מנגנון נעילה אלקטרוני  .29

וקוד סודי כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת, אלא נעולה 

 (7.4על ידי מפתח בלבד. )

ו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי בהתייחסותו לטיוטת הדוח, י
"הכספת סגורה היטב במפתח רב בריח, אך אנו לא משנים זאת עכשיו 
 , היות שעוד כמה חודשים המקוה עובר ואז נעשה כספת כפי שנדרש".

ביישוב פועלים כיום המקוואות ללא רישיון עסק תקף כמתחייב מחוק  .30

עלולה לחשוף את רישוי עסקים. העובדה שלמקוואות אין רישיון עסק 

המועצה הדתית לסיכונים של תביעות משפטיות בגין נזקי רכוש וגוף, 

 (7.5בקרות נזק. )

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי 
"יש לנו רק מקוה נשים אחד, שרוב הדרישות שנדרש ממנו לעשות 
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כל הדלק עשינו, כולל מערכות לכיבוי אש, כולל להחליף את כל מי
שיהיה בטיחותי ועוד. אך כיוון שתוך כמה חודשים אנו סוגרים את 

 המקוה הזה ועוברים למקוה החדש, לכן המתנו ברשיון העסק".
בכניסה לבור הטבילה לא מותקן מכשיר שיאפשר לנכים בעלי מוגבלות  .31

תנועה לרדת לבור הטבילה, לכן נכים אינם יכולים לטבול במקווה אלא 

בסיוע אדם נוסף שיישא אותם. בכדי להגיע למקווה המונגש הקרוב 

 (7.8. )ליישום סמוךביותר על נכים לנסוע 

דתית מסר לביקורת כי בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה ה
"כמו ברוב המקוואות בארץ המקוה לא מצויד במכשיר המאפשר 

תושבים, אין חובת  50,000-טבילה לנכות, אך ביישובים שיש פחות מ
ברמלה, יש מקוה  –ההנגשה. במיוחד שחמש דקות נסיעה מבאר יעקב 

 מיוחד לנשים נכות".
מעקב החודשי במקווה לא נרשמה שעת נטילת דגימות המים בטופס ה  .32

בסמוך לרישום בדבר נטילת הדגימה ולכן לא ניתן לדעת אם הדיגום 

נעשה בשעות פעילות המקווה כנדרש. כמו כן, אין הקפדה על רישום 

שעת הכנסת חומרי החיטוי לבורות הטבילה אלא רישום כללי באיזה 

 (7.9יום הוסיפה הבלנית חומר חיטוי.)

צה הדתית מסר לביקורת כי " בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המוע
כל יום במקוה נשים נוטלים דגימות, והם קבלו הוראה שמעתה יכתבו 

 את שעת לקיחת הדגימה".
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 ההמלצות למועצה הדתית –פרק ג' 

 ארגון וניהול

לערוך נהלי עבודה כתובים שיעגנו את התהליכים העיקריים במועצה  .1

 הדתית, ולאשרם על ידי חברי המועצה הדתית.

כנדרש בחוק הביקורת הפנימית ללא קשר  למנות מבקר פניםיש  .2

 לביקורות שנערכות על ידי גורמים חיצוניים )כגון מבקר הרשות

 (.המקומית

 לבחון הטמעת מערכת ממוחשבת לניהול פעילות המועצה הדתית. .3

לערוך תכנית עבודה שנתית שתכלול מטרות, יעדים, משימות ומדדי  .4

את הפעילות השוטפת של המועצה ביצוע אשר תביא לידי ביטוי 

 הדתית.

 תקציב ודוחות כספיים

יש להקפיד על הגשת הדוחות הכספיים במועדים שנקבעו כמתחייב  .5

 בתקנות.

יש להעביר את הדיווחים לרשויות המס במועדים הקבועים בהוראות  .6

 החוק והתקנות ולהימנע מעיצומים כספיים.

 כוח אדם ומערך השכר

תקן, ללא הסכם עבודה וללא שכר. במקרים אין להעסיק עובדים ללא  .7

חריגים ניתן להעסיק עובד בהתנדבות, במסגרת הסכם בכתב בין 

הצדדים המסדיר את תנאי ההתנדבות ואת החובות והזכויות של כל 

 אחד מהצדדים; במקרים אלה יש להסדיר, בין היתר, ביטוח לעובד.

 לוודא קיום הסכם העסקה לכל עובדי המועצה הדתית. .8

יו"ר המועצה הדתית להחתים כרטיס נוכחות כמתחייב בהוראות על  .9

 חוק "שעות עבודה ומנוחה".

גזבר המועצה הדתית יבדוק את תלושי השכר טרם הפקת תלושים  .10

סופיים ויאשרם בחתימתו ובחתימת היו"ר טרם ביצוע התשלום. 

התלושים החתומים יתויקו במשרדי המועצה הדתית )בצורה 

 ה ומעקב.מאובטחת( לצורכי בקר
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 רכש והתקשרויות

להקפיד לקבל הצעות מחיר טרם ביצוע רכש כנדרש ולתייק את כל  .11

הצעות המחיר לצורכי בקרה ומעקב. במידה שיש הצעת מחיר אחת 

בלבד, יש לתעד את הפניה ואת התשובות שהתקבלו. כמו כן, במידה 

 שקיים ספק יחיד מומלץ להביא לאישור חברי המועצה הדתית.

קבלנים ונותני שירותים תעשה על בסיס הסכם בכתב  התקשרות עם .12

 בין הצדדים ו/או הזמנות רכש בכתב. 

יו"ר המועצה הדתית יבדוק את החשבוניות לתשלום ויאשר אותן  .13

 בחתימתו טרם ביצוע התשלום. 

החשבונית המאושרת לתשלום תצורף לאמצעי התשלום ותוגש  .14

 (.לחתימת מורשה החתימה הנוסף )גזבר המועצה הדתית

לקבוע כללים והנחיות בכתב לשימוש בכספי הקופה הקטנה במסגרת  .15

נוהל ייעודי שיאושר על ידי חברי המועצה הדתית שיכלול, בין היתר: 

אופן שמירת כספי הקופה הקטנה, גובה דמי המחזור החודשיים, סכום 

 מרבי לרכישה חד פעמים, סוגי הרכש המותרים וכד'.

 מחלקת הכשרות

ידים במחלקת הכשרות בהליך שקוף ושוויוני, לאחר למנות בעלי התפק .16

 פרסום הודעה לציבור, בהתאם לנוהל שפרסם המשרד לשירותי דת. 

לערוך תכנית פיקוח חודשית לכל משגיח כשרות ופורמט דיווח אחיד  .17

למפקח הכשרות של המועצה הדתית על עבודת הפיקוח בכל עסק, 

  בהתאם לנדרש בחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת.

לקיים ישיבות עבודה תקופתיות בין מפקח הכשרות לרב הממונה על  .18

הכשרות במועצה הדתית, במסגרתה יעביר המפקח דיווח מלא על 

 הכשרות בעסקים, ולתעד ישיבות אלה בפרוטוקול כתוב.

לנהל תיק אישי לכל אחד ממשגיחי הכשרות, ולוודא כי בתיק המשגיח  .19

זר המנכ"ל, בין היתר תעודת קיימים כל המסמכים הנדרשים על פי חו

 ההכשרה שלו.

לוודא כי שכר המשגיחים לשעת השגחה הוא אחיד ועומד בתעריפים  .20

 שקבע המשרד לשירותי דת.
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להקפיד על ניהול מלא של תיק כשרות לכל בית עסק ועל קבלת דיווחים  .21

 כתובים מהמשגיחים לגבי עבודתם בבתי העסק בהם הם הוצבו.

עסק שקיבל תעודת כשרות מהמועצה לנהל תיק השגחה לכל בית  .22

הדתית, ולוודא כי קיימים בתיק כל המסמכים הנדרשים לצורך קבלת 

 תעודת הכשרות כפי שפרסם המשרד לשירותי דת.

להגיש לכל בעל עסק המבקש לקבל תעודת כשרות, רשימת תיוג בה  .23

יפורטו הדרישות המוקדמות שעל בית העסק לעמוד בהן בכדי שיהיה 

 כשרות מהמועצה הדתית.זכאי לתעודת 

להגיש לכל בעל עסק המבקש לקבל תעודת כשרות, מסמך המפרט את  .24

הכללים וההנחיות על פיהם הוא מחויב לפעול. המסמך יכלול, בין 

היתר, סמכות למועצה הדתית לשלול מבית העסק את תעודת הכשרות 

 במקרה שלא עמד בהנחיות הנדרשות. 

העסק לכלול את כל הפרמטרים על תעודות הכשרות שימסרו לבתי  .25

הנדרשים על ידי המשרד לשירותי דת, כגון: כתובת המועצה והטלפון, 

 מספר סידורי וכד'.

 מחלקת נישואין

לנהל רשימת תיוג לכל תיק נישואין שתוצמד לתיק הפיזי, כך שניתן  .26

יהיה לעקוב אחר קיום המסמכים בתיק, כולל בין היתר: תעודת 

 נה, תעודת הרווקות וכד'.הכשרות בו מתקיימת החתו

 מחלקת מקוואות

במקווה נשים יש לתלות שלט בדבר ההתייחסות ההלכתית לנושא  .27

איסור טבילת פנויות כפי שמתחייב בחוזר המנכ"ל ולהציב מחירון 

 מודפס בכניסה למקווה הכולל את כל השירותים הניתנים במקווה.

רוני וקוד יש להציב במקווה הנשים כספת בעלת מנגנון נעילה אלקט .28

 סודי כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת.

לפעול להשלמת הליך הרישוי ולוודא קיום רישיון  עסק בתוקף  .29

 למקווה.
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לרשום את שעת נטילת הדגימה והכנסת חומרי החיטוי למי בורות  .30

הטבילה בסמוך לרישום בדיקות עכירות המים וערך ההגבה במי 

 עים במועדים הנדרשים.המקווה בכדי לוודא כי הם מתבצ
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 פירוט הממצאים -פרק ד' 

 

 

 ארגון וניהול .1

 

 כללי 1.1

המועצה הדתית פועלת על פי כללים והנחיות שפורסמו על ידי המשרד. כמו 

כן, היא מחויבת בכללים נוספים החלים עליה מעצם היותה גוף ציבורי 

, 1992-הפועל בישראל, כגון: דיני עבודה, חוק חובת המכרזים, תשנ"ב

 הנחיות בנושא בריאות הציבור, וכדומה.

 

 נהלי עבודה 1.2

נהלי העבודה בארגון הם הכלי שנועד להבטיח תפעול שוטף שלו באופן קבוע 

וידוע מראש על פי חוק ועל פי הכללים המוסכמים ועקרונות המדיניות של 

המועצה, תוך שמירה על המשכיות עסקית והמתאם הנדרש בין אחריות 

 לסמכות.

 נהלים והנחיות למועצות הדתיות בין היתר בנושאים הבאים: המשרד הפיץ

 הנחיות לניהול חשבונות. .א

 הנחיות בנושא הגשת דוחות כספיים. .ב

 נוהל תחזוקת מקווה. .ג

 נוהל ניהול אגרות מקווה. .ד

 נהלי עבודה לגיוס עובדים )נוהל משרות תקניות ונהלי משנה(. .ה

 הנחיות עבודה בנושא תשלום רכיבי שכר. .ו

המשרד מפיץ הנחיות ועדכונים שוטפים בנושא התנהלות המועצות כמו כן, 

 הדתיות בחוזרי המנכ"ל המתפרסמים מעת לעת.
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המועצה הדתית לא ערכה נהלי עבודה כתובים ולא עגנה את תהליכי 

העבודה הרצויים בכתב. העדר הגדרות ברורות ובכתב, המעוגנות בנהלים 

רש מהעובדים, מהווה פגם כתובים, לגבי תהליכי העבודה והסטנדרט הנד

במבדק הפנימי אשר עלול להביא לביצוע הפעילות והענקת השירותים 

 באופן שאינו אחיד ואינו מיטבי.

היו"ר מסר לביקורת כי עובדי המועצה הדתית מבצעים את עבודתם על 

בסיס הנהלים שפרסם המשרד והנחיות העבודה המפורסמות במסגרת 

לעת, וכן על בסיס היכרותם ארוכת  חוזרי המנכ"ל שמפיץ המשרד מעת

 השנים עם הפעילות השוטפת והניסיון שצברו במהלך השנים.

הביקורת מעירה כי הנחיות המשרד מהוות בסיס בלבד שיש להתאימן לכל 

מועצה דתית, היקף כוח האדם שברשותה והשירותים אותם היא מעניקה, 

ן הנהלים וכן אינן מכסות את כלל הפעילות של המועצה הדתית. בי

החסרים ניתן לציין את נוהל התקשרויות ותשלומים, נוהל השימוש בכספי 

 הקופה הקטנה, וכד'.

 

 מינוי רואה חשבון מבקר 1.3

של המשרד נקבע נוהל למינוי והפסקת העסקתו של  1בחוזר מנכ"ל עב/

 רואה חשבון למועצה דתית. בין היתר נקבע כי:

מועמדים המקובלים עליו   ראש המועצה/או מי מטעמו יאתר שלושה 2.1" 

 לתפקיד רואה החשבון של המועצה ואשר כשירים לתפקיד זה...

ההליך לבחירת רואה החשבון יבוצע באופן הוגן שוויוני, בדרך של פנייה  2.2

 תחרותית ולאחר קבלת מספר הצעות הבאות בחשבון.

בחינת תנאי הכשירות של המועמדים תתבצע באמצעות שאלון אשר  2.3

... כל מועמד יצרף לשאלון את הצעת המחיר שלו עבור העבודה. כל יועבר 

מועמד יענה על השאלות בשאלון ויחתום בתצהיר )בפני עורך דין( כי הוא 

 עונה על כל תנאי הכשירות הנדרשים ואינו נכלל בגדר תנאי הפסלות.. ".
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עוד נקבע בחוזר המנכ"ל כי יו"ר המועצה הדתית יביא את רשימת 

מי מבין  -פני מליאת המועצה הדתית להצבעה ולהחלטה המועמדים ב

 המועמדים הוא הראוי ביותר.

בחרה המועצה הדתית רואה חשבון מבקר חדש. יו"ר המועצה  2016בשנת 

הדתית פנה לקבלת הצעות מחיר משלושה רואי חשבון שונים והביא את 

ההצעות להחלטת מליאת המועצה הדתית. רואי החשבון העבירו את 

יהם על גבי הטפסים שנקבעו בחוזר המנכ"ל כנדרש, במסגרתם הצעות

צירפו את השאלון הנדרש וחתמו על תצהיר. בישיבת המועצה הדתית מיום 

אושר מינויו של משרד כרואה החשבון המבקר של המועצה  29.2.16

 הדתית.

 תהליך בחירת רואה החשבון בוצע בהתאם להנחיות המשרד.

 

 מינוי מבקר פנימי 1.4

)להלן: "חוק הביקורת  1992 –לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב  1בסעיף 

 הפנימית"( נקבע כי:

 כל אחד מאלה: -גוף ציבורי"  "–"בחוק זה 

מועצה דתית שהוקמה מכוח חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח  (5)

 ;1971-משולב[, תשל"א

בכל גוף ציבורי תקוים )א( לחוק הביקורת הפנימית נקבע כי: " 2בסעיף 

 ". קורת פנימית על ידי מבקר פנימיבי

 כלומר, בכל מועצה דתית יש למנות מבקר פנימי.

המועצה הדתית לא מינתה מבקר פנימי כמתחייב מחוק הביקורת 

 הפנימית. 

אושרו שני חברי  21.3.17מיום  13בישיבת מליאת המועצה הדתית מספר 

מועצה כמבקרים הפנימיים של המועצה הדתית, אולם בישיבה העוקבת 

הוחלט לבטל את המינוי של שני חברי המועצה בשל העובדה  25.5.17מיום 
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שמבקר הרשות מבצע ביקורת במועצה הדתית. יו"ר המועצה הדתית מסר 

אין הוא רואה  2017לאור העובדה שמבוצעת ביקורת בשנת לביקורת כי 

טעם במינוי מבקר פנימי למועצה הדתית ובשנת הכספים הבאה ימנה 

 מבקרים חדשים מבין חברי המועצה הדתית.

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי 
את זה גם "המועצה מינתה מבקר פנימי בישיבה של המועצה,  אך ביטלנו 

בישיבה של המועצה, מכיוון שמבקר המועצה נכנס ולכן חשבנו שזה 
 מיותר".

הביקורת מעירה כי נדרש למנות מבקר פנימי למועצה הדתית ללא קשר 

לביקורות שנערכות ע"י גורמים חיצוניים למועצה הדתית )כגון מבקר 

 הרשות(.

ת יצוין כי למועצה הדתית מונה חשב מלווה שבודק את ההוצאו

והתשלומים של המועצה, אולם אינו מהווה תחליף לביקורת פנימית 

 במועצה הדתית ואינו בודק תהליכים תפעוליים בכלל.

 

 

 ניהול פרוטוקולים מישיבות המועצה 1.5

נקבע, בין  1970-בתקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות(, תש"ל

 היתר כי:

לחודש, אולם רשאית המועצה תקיים לפחות ישיבה רגילה אחת  .11"

  היא להחליט שלא לקיים ישיבות רגילות בחדשי ניסן ותשרי של כל שנה.

... 

בכל ישיבה של המועצה ירשום מזכיר המועצה, או עובד המועצה שהיא  .18

 קבעה לכך, פרוטוקול של הישיבה שיכלול לפחות פרטים אלה:

 שמות חברי המועצה הנוכחים בישיבה; (1)

 סדר היום; (2)

 שמות המשתתפים בויכוח; (3)

 ההצעות; (4)

 תוצאות ההצבעות; (5)

 ההודעות האישיות; (6)

 ההחלטות. (7)
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ראש המועצה יאשר את הפרוטוקול בחתימת ידו, והעתק ממנו  .19
 יישלח לכל חברי המועצה ולשר תוך שבועיים ממועד הישיבה".

 

ממספר כמו כן, הפרוטוקולים אמורים לשאת מספר סידורי רץ, המורכב 

 הישיבה והשנה הרלוונטית.

המועצה הדתית מקיימת ישיבות על פי הצורך ומנהלת פרוטוקולים 

 המתעדים את הישיבות. 

במסגרת הישיבות, חברי המועצה הדתית דנים בעניינים המהותיים של 

הפעילות השוטפת וכן נושאים חשובים נוספים, בין היתר: דיון בנושא 

בהחלפת רואה חשבון, אישור התקציב  הכשרות בעסקים ביישוב, דיון

 והדוחות הכספיים וכד'. הדיונים משתקפים בפרוטוקולים באופן מפורט.

החלה המועצה הדתית לרשום מספר סידורי של  1.11.15החל מיום 

הישיבות. לביקורת הוצגו פרוטוקולי ישיבות באופן מדגמי, כאשר ישיבה 

התקיימה בתאריך  13ר וישיבה מספ 1.11.15התקיימה בתאריך  1מספר 

 ישיבות בשנה על פי הנדרש. 10 -. כלומר המועצה מקיימת כ21.3.17

מסקירת הפרוטוקולים מישיבות המועצה נמצא כי  הפרוטוקולים נושאים 

פרט לפרוטוקול מספר סידורי רץ וחתומים על ידי יו"ר המועצה הדתית, 

וללא כל  ללא לוגו המועצה WORDשנערך על גבי קובץ  25.5.17מיום 

  חתימה של יו"ר המועצה או מי מחברי המועצה שהשתתפו בישיבה.

 

 

 מערכות מחשוב 1.6

כאמור, המועצה הדתית מנהלת פעילויות שונות, בין היתר: ניהול תקציב, 

רכש, נישואין, כשרות וכדומה. ניהול הפעילויות באמצעות מערכות 

יל של הפעילות ממוחשבות המקושרות ומסונכרנות ביניהן מסייע לניהול יע

ומאפשר למועצה הדתית לשלוט בצורה מיטבית בפעילות, הן מבחינה 

 תפעולית והן מבחינה תקציבית.
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המועצה הדתית אינה משתמשת  במערכות ממוחשבות לניהול הפעילות 

שלה, כגון מערכת רכש, מערכת לניהול מקוואות, מערכת לניהול כשרות 

יהול התקציב כפי שמתחייב וכדומה, פרט לשימוש במערכת המרכב"ה לנ

 מהנחיות המשרד. 

כגון:  OFFICEהמועצה הדתית עובדת באופן ידני או משתמשת בתוכנות 

WORD ,EXCEL :וכד', כך לדוגמה 

הזמנות רכש מתבצעות באמצעות הטלפון או באמצעות הודעות דואר  .א

 אלקטרוני.

המנוהל  WORDרשימת העסקים והמשגיחים נשמרים בקובץ  .ב

 ומעודכן על ידי מזכירת המועצה הדתית.

 האגרות לשירותים השונים מוזנות לקבלות באופן ידני. .ג

 

הביקורת מעירה כי על אף שהיקף הפעילות של המועצה הדתית בכל הקשור 

לפיקוח על הכשרות בעסקים אינו גדול ביחס לחלק מהמועצות דתיות 

הדתית אינה גבוהה  האחרות, וכמות העסקים המושגחים תחת המועצה

באופן יחסי, ניהול ידני של מסד הנתונים מקשה על ביצוע מעקב ובקרה על 

עסקים, בין היתר: מעקב אחר גביית האגרות, תוקף תעודת הכשרות, 

הצבת משגיח לכל עסק וכדומה. הדבר חושף את המועצה הדתית לטעויות 

 אנוש ויוצר עומס עבודה מיותר על מזכירת המועצה.

סותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי "אנו בהתייח
מועצה יחסית קטנה וכמות העסקים המושגחים קטנה, ולכן אין לנו בעיה 
לנהל את הכשרות באופן ידני, ואת העומס על מזכירת המועצה אנו 

 מסתדרים".
 

 

 תכנית עבודה שנתית 1.7

בכל גוף המנהל פעילות רחבה קיימת חשיבות להכנת תכנית עבודה שנתית 

הכוללת מטרות, יעדים, משימות ומדדי ביצוע. תכנית העבודה אמורה 

לכלול פעילויות שוטפות כגון: שירותי כשרות בעסקים, יעדי הכנסות 
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והוצאות, תחזוקת המקוואות וכדומה. יודגש כי תכנית עבודה הנה גם 

 לתכנון התקציב וכן לשיפור תהליכי עבודה.אמצעי יעיל 

המועצה הדתית אינה עורכת תכנית עבודה שנתית הכוללת מטרות, 

יעדים, משימות ומדדי ביצוע. בפועל הפעילות  מתנהלת באופן שוטף על 

 פי צרכי הרגע וניסיון העבר. 

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי 
מידי חודש תוכניות עבודה שנתיות עם כל הנוגעים  "המועצה עורכת

 בדבר".
: במסגרת הבדיקה לא תגובת הביקורת להתייחסות יו"ר המועצה הדתית

הוצגה לביקורת תכנית עבודה שנתית הכוללת מטרות, יעדים, משימות 

 ומדדי ביצוע.
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 תקציב ודוחות כספיים .2

 

 

 כללי 2.1

מחשבון הבנק שלה התחייבות בשם המועצה הדתית לתשלום כספים 

מחייבת חתימה של שני מורשים חתימה, זאת במטרה למנוע מצבים בהם 

גורם אחד יכול לבצע פעולות בחשבון הבנק מבלי לערב או לידע גורמים 

נוספים, ולאפשר בקרה על פעולות המבוצעות בכספי ציבור. על פי פרוטוקול 

בל מהמשרד המועצה הדתית באר יעקב" העדכני שהתק -"זכויות חתימה 

נקבעו מורשי החתימה בחשבונות הבנק כדלקמן:  4.1.17לשירותי דת מיום 

 יו"ר המועצה הדתית וגזבר המועצה הדתית. 

במסמך זכויות החתימה נקבע כי כל המחאה או פקודת תשלום לחובת 

קופת המועצה הדתית מחייבת, בנוסף לחתימת מורשי החתימה, את 

  .צה הדתיתחתימתו של החשב המלווה של המוע

 

 

 תקציב 2.2

ההסדרים לקביעת תקציבה של המועצה הדתית נקבעו בחוק, בתקנות 

שהותקנו לפיו ובהנחיות מנהליות שהוצאו למועצות הדתיות בחוזרי מנכ"ל 

 המשרד לשירותי דת.

למועצה הדתית ישנן הכנסות מהמשרד לשירותי דת והרשות המקומית וכן 

אגרות בגין שירותים: פיקוח על  הכנסות עצמיות הנובעות בעיקרן מגביית

כשרות, רישום נישואין וטהרת המשפחה. על פי דוחות כספיים מבוקרים 

 1,860  -, הכנסות המועצה הדתית הסתכמו לסך של כ2016-ו 2015לשנים 

בהתאמה וכיסו את מלוא ההוצאות של המועצה ₪ אלפי  1,758 -וכ₪ אלפי 

 לשנה זו. 

לחוק  11העברת תקציב הרשות המקומית למועצה הדתית מעוגן בסעיף 

. על פי הסעיף, ממומן 1971-שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב(, התשל"א
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מההוצאות  40% -תקציב הוצאות המועצה הדתית כלהלן: הממשלה 

מההוצאות. משמעות ההוראה היא שהממשלה  60% -והרשות המקומית 

ות בהוצאות המועצה הדתית, בנוסף להכנסות והרשות המקומית נושא

 עצמיות שהמועצה הדתית גובה עבור השירותים שהיא מספקת לציבור.

במידה שהרשות המקומית אינה מעבירה את חלקה בתקציב, מופעל נוהל 

שת"פ בין המשרד לשירותי הדת ומשרד הפנים, נוהל לקיזוז חובות 

 . 2008-יהודיים התשס"חהרשויות המקומיות בהתאם לחוק שירותי הדת ה

ככל שלא נקבע תקציב ולא פורסם ברשומות, על הרשות המקומית להעביר 

מקדמה למועצה הדתית על חשבון סכום ההשתתפות שלה בתקציב, בסכום 

מסכום ההשתתפות שלה בשנה הקודמת, וזאת בהתאם  12 -השווה לחלק ה

 ד)ב( לחוק. 11להוראות סעיף 

למשרד על גובה התקציב שהועבר ע"י המועצה הדתית נדרשת לדווח 

 הרשות המקומית ולהמציא למשרד אסמכתאות לדיווח.

הטבלה שלהלן מפרטת נתונים עיקריים מדוח תקציב מול הביצוע של 

 :201623המועצה הדתית לשנת 

הסעיף  מס"ד
 התקציבי

ביצוע 
2015 
)₪( 

תקציב 
2016 
)₪( 

ביצוע 
2016 
)₪( 

אחוז 
  ביצוע

תקציב 
2017 
)₪( 

הכנסות  1
 131,250 87% 114,103 130,850 164,009 עצמיות

הכנסות  2
 1,578,544 110% 1,644,366 1,488,732 1,697,181 מוסדיות

סה"כ  3
 1,820,522 99% 1,758,469 1,775,216 1,861,190 הכנסות

4 
הוצאות 

שכר 
 ופנסיה

1,466,685 1,437,627 1,388,017 96% 1,394,899 

הוצאות  5
 420,523 87% 289,705 332,239 365,472 לפעולות

                                                           
תוצאות הפעילות בדוחות הכספיים אינן זהות לתוצאות הפעילות בדוח תקציב מול ביצוע בשל  23

ויים בסיווג ההוצאות ואופן רישום הכנסות והוצאות, הנובעים מכללי חשבונות לעומת רישום שינ
 .הכנסות והוצאות בדוח תקציב מול ביצוע
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הסעיף  מס"ד
 התקציבי

ביצוע 
2015 
)₪( 

תקציב 
2016 
)₪( 

ביצוע 
2016 
)₪( 

אחוז 
  ביצוע

תקציב 
2017 
)₪( 

סה"כ  6
 1,815,422 95% 1,677,722 1,769,866 1,832,157 הוצאות

הוצאות  7
 5,100 95% 5,095 5,350 5,309 מימון

 0   75,652   23,724 עודף 8

 

 -ו 2015הממשלה בתקציב המועצה הדתית לשנים  של ההשתתפות סכום

 ההשתתפות בהתאמה. סכום₪  744,366 -ו₪  797,181 עמד ע"ס של 2016

עמד ע"ס של  2016 -ו 2015הרשות בתקציב המועצה הדתית לשנים  של

לכל שנה. המועצה הדתית דיווחה למשרד לשירותי דת על גובה ₪  900,000

התקציב מהרשות ומועד העברת הכספים, באמצעות מערכת המרכב"ה 

 כנדרש.

ה הדתית עמדה במסגרת ככלל, במרבית הסעיפים המשמעותיים, המועצ

התקציב שנקבעה בתחילת השנה ולא חרגה באופן משמעותי מהתקציב 

שהוקצה. חריגים בסעיפי הוצאות מומנו באמצעות עודפי תקציב בסעיפים 

 99%אחרים. בסעיפי "סך ההכנסות", המועצה הדתית עמדה בשיעור של 

ב מהתקצי 5% -מהתקציב המתוכנן ואילו "סך ההוצאות" היה קטן בכ

 המתוכנן הכולל.

 

 
  הגשת הדוחות הכספיים 2.3

 ב. לחוק שירותי הדת היהודיים נקבע, בין היתר, כי:7בסעיף 

דוחות  –שנתיים )להלן -")א( המועצה תערוך דוחות כספיים שנתיים וחצי

כספיים(; ראש המועצה וגזבר המועצה או אחד מחבריה, אם אין גזבר 

החשבון יבקר את הדוחות  למועצה, יחתמו על הדוחות הכספיים; רואה

 –שנתיים )להלן -הכספיים השנתיים ויסקור את הדוחות הכספיים החצי

 דוחות מבוקרים(, והם יידונו במועצה ויוגשו לשר...".
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 נקבע: 9.1.13של המשרד לשירותי דת מיום  8.1.1בהנחיה מספר 

ח יוגש עד לסוף חודש אפריל של השנה הקלנדרית שלאחר השנה ""הדו

יוגש  2012ח הכספי השנתי המבוקר לשנת "הדו :למשל .ח"מוגש הדו בגינה

 ".2013לאפריל  30עד ליום 

הדוחות הכספיים של המועצה הדתית חתומים בחתימת היו"ר והגזבר 

 .24וכוללים חוות דעת חתומה על ידי רו"ח המבקר בנוסח האחיד

באיחור של  2015המועצה הדתית הגישה את הדוחות הכספיים לשנת 

ודשיים מהתאריך שנקבע בחוק שירותי הדת היהודיים והעבירה אותם כח

 כנדרש בחוק(. 30.4.16)ולא עד ה  28.6.16למשרד לשירותי דת בתאריך  

אושרו על ידי המועצה הדתית בתאריך  2016הדוחות הכספיים לשנת 

חודשים לאחר המועד האחרון להגשת הדוחות כפי שנקבע  3.5 -, כ10.8.17

 הדת היהודיים. בחוק שירותי

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי 
, הגשנו באיחור מסיבות שאינן תלויות בנו, 2015"דוחות כספיים לשנת 

 ולעתיד נשתדל שזה לא יקרה".

: יש לשים לב כי גם דוחות תגובת הביקורת להתייחסות יו"ר המועצה הדתית
 באיחור.הוגשו  2016הכספיים לשנת 

 

 

 ניתוח איתנות פיננסים 2.4

 

 נתונים כללים 2.4.1

 -עמד על כ 2016 -ו 2015מחזור הפעילות של המועצה הדתית לשנים  .א

בהתאמה. המועצה הדתית סיימה את ₪ אלפי  1,862 -וכ₪ אלפי  1,861

בהתאמה, ₪  19,304 -ו₪  23,698פעילותה בשנים אלה בעודף נטו של 

                                                           
 .חוות דעת ללא הסתייגויות 24
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סיימה המועצה הדתית  2014ת. בשנת ממחזור הפעילו 1% -המהווה כ

 ₪.אלפי  84 -את פעילותה בגרעון שוטף של כ

הגרעון בנכסים נטו המשמשים לפעילות של המועצה הדתית )גרעון  .ב

( כפי שמופיעים במאזן השנתי של המועצה הדתית ליום 25נצבר

 ₪אלפי  117 -לעומת גירעון נצבר של כ₪ אלפי  79 -עמד על כ 31.12.16

. כלומר 31.12.14ליום ₪ אלפי  194 -וגירעון נצבר של כ 31.12.15ליום 

 הגרעון הנצבר של המועצה הדתית הולך ומצטמצם מידי שנה.

 -ו 2015, 2014ההכנסות העצמיות של המועצה הדתית הסתכמו בשנים  .ג

בהתאמה ₪ אלפי  114 -וכ₪ אלפי  164 -כ₪ אלפי  151 -ל כ 2016

 להלן:שהתפלגו כמפורט בטבלה ש

 סעיף ההכנסה מס"ד
2016 2015 2014 

 )₪(סכום 

 86,242 91,720 53,788 טהרת במשפחה 1

 18,731 34,621 25,504 אגרות כשרות 2

 46,029 37,669 34,811 רבנות ונישואין 3

 151,002 164,010 114,103 סה"כ 4

  

בהכנסות  30% -בטבלה שלעיל ניתן לראות ירידה משמעותית של כ

, כאשר בנושא טהרת 2015לעומת שנת  2016העצמיות של המועצה בשנת 

. 2016 -ל 2015בהכנסות בין השנים  40% -המשפחה ישנה ירידה של כ

מבירור שערכה הביקורת עולה כי הירידה נובעת, ככל הנראה, מירידה 

בעקבות העברת האחריות על תפעול מקווה הגברים בכמות טבילות גברים 

לגורם חיצוני.  אמנם הייתה ירידה בהכנסות אולם נחסכו למועצה הדתית 

הוצאות תפעול של המקווה כך שהמועצה הדתית חסכה את עלויות 

התחזוקה הגבוהות ולא נגרם הפסד כספי משמעותי למועצה הדתית. 

                                                           
הינו למעשה יתרת תוצאות הפעילות של המועצה במאזן השנתי גרעון נצבר סעיף עודף/ 25

משמעותו שבמשך השנים המועצה הדתית סיימה את , גרעון נצבר הדתית במשך השנים
 2016 -ו 2015תוצאות פעילותה בהפסד יותר מאשר ברווח. העודף בתוצאות הפעילות בשנים 

 מצמצמים את הגרעון הנצבר.
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ת פתיחת אזורי רישום על ידי בנושא הכנסות מנישואין חלה ירידה בעקבו

המשרד, דבר המאפשר לזוגות להירשם לנישואין בכל מועצה דתית בארץ 

 ולאו דווקא במקום מגוריהם.

בלבד  10% -יחד עם זאת, ההכנסות העצמיות של המועצה הדתית מהוות כ

ממחזור הפעילות שלה המועצה. על כן, שינויים בסעיפי ההכנסות העצמיות 

בע בתחילת השנה אינם משפיעים באופן משמעותי על ביחס לתקציב שנק

 התקציב הכולל.

 

 2016ניתוח היחסים הפיננסיים של המועצה הדתית לשנת  2.4.2

לעומת  2016ככלל, התוצאות הכספיות של המועצה הדתית השתפרו בשנת 

 , כמפורט להלן:2014לעומת שנת  2015ואף בשנת  2015שנת 

לעומת גרעון  2016 -ו 2015בעודף בשנים המועצה סיימה את פעילותה  .א

 בשנה קודמת.

 היקף ההתחייבויות השוטפות קטן. .ב

 .היחסים הפיננסיים של המועצה השתפרו )ראו טבלה בהמשך( .ג

בתזרים  2016 -ו 2015המועצה הדתית סיימה את פעילותה בשנים  .ד

 בהתאמה.₪ אלפי  29 -וכ₪ אלפי  87 -מזומנים חיובי בהיקף של כ

 31.12.15ים ושווי המזומנים של המועצה הדתית  ליום יתרת המזומנ .ה

בהתאמה ₪  136,528ועל ₪  107,208עומדת על  31.12.16וליום 

ממחזור הפעילות השנתי לשנים אלה  7.3% -וכ 6% -המהווים כ

 בהתאמה.

 

ניתוח הנתונים הפיננסים מצביעים על כך שהמועצה הדתית בעלת איתנות 

 להמשך פעילותה ומתן שירותי הדת לציבור. פיננסית יציבה ולא קיים חשש

הטבלה שלהלן מציגה את היחסים הפיננסיים של המועצה הדתית והנכסים 

 העומדים לרשותה לפירעון ההתחייבויות בהתאם לדוחות הכספיים:
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תיאור מילולי של  חישוב הערך סוג היחס מס"ד
 חישוב היחס

 המשמעות

2016 2015 

יחס הון  1
 חוזר שוטף

1.78 1.6 
נכסים שוטפים חלקי 
 התחייבויות שוטפות

למועצה 
קיימים נכסים 

שוטפים 
לכיסוי מיידי 

של מלוא 
התחייבויותיה 

 השוטפות

יחס הון  2
 0.64 1.11 חוזר מהיר

מזומנים ושווי מזומנים 
חלקי התחייבויות 

 שוטפות

יחס הון  3
חוזר שוטף 

ללא 
סכומים 
 בהגבלה

1.12 0.64 

יחס הון חוזר שוטף 
בניכוי מענקים 

 והקצבות לקבל 

יחס הון  4
חוזר מהיר 

ללא 
סכומים 
 בהגבלה

1.11 0.64 

יחס הון חוזר מהיר 
בניכוי מענקים 

 והקצבות לקבל 

 

 

 קנסות ששילמה המועצה הדתית 2.5

המועצה הדתית נדרשת לשלם לרשויות המס תשלומים על פי חוק בגין שכר 

גוף בישראל, כגון: מס הכנסה ניכויים משכר, העובדים כפי שנדרש כל 

ביטוח לאומי ניכויים משכר, מס שכר וכד'. לאחר הפקת תלושי השכר 

מעבירה המועצה הדתית את נתוני השכר מתוכנת השכר לרואה החשבון 

 כפי שנדרש בחוק ותשלום המיסים. 26לדיווח לרשויות המס

העובדים והתקציב המועצה הדתית נהגה להעביר את הדיווחים בגין שכר 

לרואה החשבון באיחור, כתוצאה מכך היו איחורים בדיווחים לרשויות 

 2015בשנת ₪  6,992הושתו על המועצה הדתית קנסות בסך המס ולקופות. 

בגין איחור בדיווח לרשויות המס כפי שנקבע בחוק,  2016בשנת ₪  587 -ו

 ובגין פיגורים בתשלומים לקופות הגמל של העובדים.

                                                           
המועצה הדתית כמעסיק מעבירה את הדיווחים והתשלומים למס הכנסה והמוסד לביטוח  26

 כפי שמתחייב בחוק.לאומי הנובעים מתשלומי שכר לעובדים, 



 המועצה הדתית –2017/3

 

131 

 

מסר לביקורת כי המועצה  2015החשבון של המועצה הדתית לשנת  רואה

בחודש  5 -בחודש ולא ב 20 -הדתית נהגה להעביר את נתוני התקציב ב

כנדרש הדיווחים והתשלומים לרשויות הועברו באיחור והושתו על המועצה 

 קנסות על פי חוק.

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי 
שנבעו מאיחור של  2016ובשנת  2015"הקנסות שהוטלו על המוע"ד בשנת 

דיווח למס הכנסה ומפגורים בתשלומים ובקופות הגמל והסיבה היחידה 
היא שהמועצה המקומית העבירה את התשלומים החודשיים למועצה 

לחודש כפי שהחוק מחייב ולכן לא  5-לחודש ולא ב 20-הדתית בסביבות ה
וקופות גמל בזמן ולכן קבלנו הקנסות, ומפה אני פונה  שילמנו מס הכנסה

 לכבודו שיפעל בעניין בתור מבקר המועצה המקומית".
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 כוח אדם ומערך השכר .3

 

 

 כללי 3.1

כוח האדם במועצה דתית נקבע על בסיס תקנים מאושרים על ידי המשרד 

בהתאם לצרכים של כל מועצה דתית, בעיקר על פי היקף השירותים שהיא 

 היקף הפעילות ומספר התושבים שהיא משרתת.מעניקה, 

ככלל, המועצה הדתית נדרשת להעסיק עובדים בהתאם לתקן כוח האדם 

שאושר על ידי המשרד, וכאשר עובד עוזב את המועצה הדתית התקן 

מתבטל ויש לאשר תקן חדש לעובד שיגיע במקומו. לא ניתן להעסיק עובד 

 בתפקיד במועצה דתית ללא תקן מאושר. 

דה שתחליט מועצה דתית להעסיק עובד למרות שלא אושר לו תקן על במי

ידי המשרד, תקציב השכר של אותו עובד לא יילקח בחשבון בעת עריכת 

תקציב המועצה הדתית על ידי המשרד והיא לא תעביר כספים למועצה 

הדתית  בגין שכרו. המשמעות היא שעל המועצה הדתית יהיה לשאת בעלות 

 ה הכספיים העצמיים.העסקתו ממקורותי

 

 

  תקן כוח האדם 3.2

מועסקים במועצה הדתית חמישה עובדים המקבלים  2017נכון לחודש מאי 

שכר, כמפורט להלן: רב היישוב, יו"ר, מזכירה, בלנית ומנקה במקווה. על 

, הסתכמו  2016פי הדוחות הכספיים המבוקרים של המועצה הדתית לשנת 

 ₪.  1,388,034עלויות השכר שלה לסך של 

מזכירת המועצה הדתית מסרה לביקורת דוח תקן מאושר על ידי המשרד 

)האחרון  27.11.11שעודכן פעם אחרונה בתאריך  2016לשירותי דת לשנת 

שהועבר למועצה הדתית( וערכה בדיקה של מצבת העובדים בפועל אל מול 

 .המשרות המאושרות
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 להלן תוצאות הבדיקה:

משרה  תפקיד מס"ד
 בתקן

משרה 
 בפועל

 הערות

  70% 70% יו"ר  1
  100% 100% רב מקומי 2
  100% 100% מזכירה 3
  100% 100% בלנית 4
המנקה המאושרת בתקן התחלפה   60% מנקה במקווה 5

 ולמנקה החדשה טרם אושר תקן
היום לא מועסק מפקח עירובין  0 100% מפקח עירובין 6

בשכר, המועצה התקשרה עם 
 קבלן חיצוני.

 עובד שאינו מקבל שכר. 100% 0 מפקח כשרות 7

 

היו"ר מסר לביקורת כי המועצה הדתית נמצאת בתהליך של אישור התקן 

 למנקה החדשה במקווה.

במועצה הדתית משמש מפקח כשרות מטעם הרב המקומי שלא בשכר. 

היו"ר מסר לביקורת כי בשל העובדה שבמועצה הדתית אין תקן למפקח 

 המפקח נדרש, אזי המפקח עובד ללא שכר.כשרות ואולם תפקיד 

אשר  הביקורת מעירה כי העסקה ללא שכר וללא הסכם עבודה בין הצדדים

אסורה על פי דיני עבודה. בכך למעשה המועצה  27קובע את תנאי ההעסקה

הדתית עוברת על החוק. בנוסף, המועצה הדתית חשופה לתביעה במקרה 

גינו דמי ביטוח לאומי ועל כן של תאונת עבודה של עובד שאין משלמים ב

 אינו מבוטח במסגרת עבודתו.

יודגש כי העובדה שהמועצה הדתית אינה משלמת לעובד שכר אינה מסירה 

ממנה את האחריות לשלומו של המפקח בזמן שהוא מבצע פעילות מטעמה, 

שהרי המפקח כפוף לרב המקומי בכל הקשור לענייני כשרות בעסקים 

דתית בעניינים המנהליים, כגון: פיקוח על עבודת ומדווח ליו"ר המועצה ה

המשגיחים, תיאום בין העסקים המושגחים והמועצה הדתית לגבי תשלום 

 האגרה והנפקת תעודות הכשרות וכדומה.

                                                           
ם עובד בהתנדבות במועצה הדתית יש לקבוע בהסכם בכתב את תנאי ההתקשרות בין עגם  27

 .הדתית ח בזמן עבודתו במועצהמבוטחהצדדים ולוודא כי העובד 
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 הסכמי העסקה עם העובדים  3.3

לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון  1בסעיף 

( נקבע כי על "חוק הודעה לעובד"להלן: ) 2002-וקבלה לעבודה(, תשס"ב

ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד  30-מעסיק למסור לעובדו, לא יאוחר מ

אצלו, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה, לרבות שכר, תנאים 

 סוציאליים, שעות העבודה וכו'. 

בניגוד לחוק הודעה לעובד, לא נחתמו הסכמי עבודה בין המועצה הדתית 

ו"ר המועצה הדתית ורב היישוב ו/או לא נמסרה להם הודעה בכתב לבין י

על תנאי העסקתם במועצה הדתית )נחתמו הסכמי העסקה עם מזכירת 

 המועצה, הבלנית והמנקה(.

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי "לא 
עשרות נחתם הסכם עם רב היישוב על הסכמי עבודתו, כי הוא נכנס לפני 

 שנים, עוד לפני שהתמנתי ליו"ר המוע"ד".

: יש לפעול על פי תגובת הביקורת להתייחסות יו"ר המועצה הדתית
הוראות המעבר שפורסמו במסגרת החוק לגבי עובדים ותיקים ולהכין 

 מסמך תנאי עבודה לכל העובדים החל מכניסתו לתוקף של החוק.

 

 

 דיווחי נוכחות 3.4

נקבע, בין היתר,  1951 –עבודה ומנוחה, תשי"א )א( לחוק שעות  25בסעיף 

 כי מעסיק נדרש לנהל את שעות העבודה בפועל, כדלקמן: 

")א( מעסיק חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית, 
שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית, ובו 

 .יירשמו הפרטים שייקבעו בתקנות
שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית ושעות נוספות ייערך לעניין  (1)

הרישום בפנקס שעות העבודה באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה 
 ;בפועל

( באמצעים מכניים, 1לא בוצע הרישום בפנקס כאמור בפסקה ) (2)
דיגיטליים או אלקטרוניים, ייחתם הרישום מדי יום בידי העובד 

 נה לכך, ...".ויאושר בחתימת אחראי שהמעסיק מי
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מחודש פברואר  1לחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת ס"ג/ 733בהוראה 

הוחרגה החתמה של שעון נוכחות לרבני שכונות. חו"ד משפטית מטעם  2003

קבעה שאין מקום  21.1.1996האגף לאיגוד מקצועי של ההסתדרות מיום 

חדת של לפיקוח על שעות עבודתם של רבני שכונות היות ומדובר במידה מיו

אמון אישי, עבודתם מתבצעת במשך שבעה ימי השבוע ושכרם מתייחס 

בהתאם ואינם זכאים לתמורה או הטבה נוספת עבור שעות עבודתם. נכון 

להיום, הנושא הגיע לפתחו של בי"ד לעבודה וטרם יצאה הנחייה שונה 

 מחייבת.

ח מזכירת המועצה הדתית, הבלנית והמנקה מדווחות נוכחות בטופס דיוו

ידני. בסוף כל חודש מפיקה מזכירת המועצה הדתית את דוחות הנוכחות 

לצורך  28של העובדים ומעבירה אותם ללשכת שירות השכר החיצונית

 כרטיס להחתים עריכת המשכורות והפקת תלושי השכר. העובדים נוהגים

מלא מידי יום. במקרה שאחת העובדות לא דיווחה נוכחות,  באופן נוכחות

ם, יחד עם המנהלת האדמיניסטרטיבית, מבצעים השלמות מנהל הכספי

 דיווחים ישירות במערכת הנוכחות, באופן ידני.  

יו"ר המועצה הדתית אינו מחתים שעון נוכחות, אלא מנהל רישום על ימי 

היעדרות בלבד, בניגוד להוראות החוק והכללים שנקבעו בחוזר מנכ"ל 

 המשרד לשירותי דת.

הביקורת מציינת כי אכן ההנחיה מאפשרת לרב המקומי שלא להחתים 

כרטיס נוכחות, אלא לדווח על ימי היעדרות בלבד בשל אופי התפקיד אותו 

הוא מבצע. עם זאת, ההנחיה אינה חלה על יו"ר המועצה הדתית שעיקר 

תפקידו הוא במשרדי המועצה. הביקורת בדעה כי כשם שחובת דיווח 

כל עובדי הרשות המקומית, כולל העובדים הבכירים, כן  הנוכחות חלה על

 היא חלה על יו"ר המועצה הדתית. 

                                                           
שכר העובדים במועצה הדתית מעובד על ידי לשכת שירות חיצונית במשרד הנהלת החשבונות  28

 של המועצה הדתית.
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 מערך תשלומי השכר  3.5

תשלום השכר לעובדים הינו תהליך קריטי בארגון, המחייב דיוק מרבי 

ובקרה על העברת הכספים לעובדים על פי המחויב בחוק. מזכירת המועצה 

העובדים ללשכת שירות השכר  הדתית מעבירה את דיווחי הנוכחות של

החיצונית באמצעות גיליון אקסל ייעודי, ובהתאם מופקים תלושי השכר 

 של העובדים. 

הביקורת בחנה את תהליך אישור השכר במועצה הדתית. יצוין כי במסגרת 

הביקורת הנוכחית לא נערכה בדיקה פרטנית של רכיבי השכר המשולמים 

 לעובדים.

יעוד לבדיקת תלושי השכר ואישורם על ידי במועצה הדתית לא נמצא ת

מזכירת המועצה הדתית מסרה לביקורת כי במהלך  היו"ר והחשב המלווה.

עבודת הכנת התלושים מבוצעים בירורים טלפונים שוטפים בינה ובין 

חשבת השכר לגבי הכנת תלושי השכר שלאחריהם שולחת לשכת השירות 

בירה אישור בכתב ללשכת המועצה הדתית אינה מעאת התלושים בדואר. 

שירות השכר להפקת תלושים סופיים. במידה שנמצאו טעויות בתלושים 

 התיקון מבוצע בחודש העוקב.

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי "הגשת 
המשכורות נבדקת מידי חודש על ידי יו"ר המועצה הדתית עוד לפני הגשתה 

 שי השכר נבדקים על ידי היו"ר והחשב המלוה".להנה"ח ולאחר מכן תלו

: במסגרת הבדיקה תגובת הביקורת להתייחסות יו"ר המועצה הדתית
 הביקורת לא מצאה תיעוד לבדיקה האמורה, ככל שזאת מתבצעת.
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 התקשרויות עם נותני שירותים .4

 

 

 כללי 4.1

למועצה הדתית ניתנה הסמכות לבצע שימוש בכספיה בהתאם למטרותיה 

 בסיס תקציב שאושר מראש.ועל 

לצורך הקפדה על שימוש נכון בכספי ציבור, נהוג לקבוע כללים ברורים 

לביצוע רכש והתקשרויות, המתבססים על כללי מנהל תקין ומדרג סמכויות 

והרשאות, כאשר כללים אלה יעוגנו בנוהל עבודה כתוב ומאושר על ידי 

המשרד קובע כללים והנחיות לנושא זה במסגרת  מליאת המועצה הדתית.

חוזרי המנכ"ל והנהלים המתפרסמים מעת לעת. כאמור, במועצה הדתית 

 לא נערך נוהל עבודה כתוב בנושא רכש והתקשרויות. 

 

 

 הרכש הליך 4.2

)להלן:  1992 –המועצות הדתיות כפופות לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב 

ת מכרז טרם ביצוע התקשרות. יחד "חוק חובת מכרזים"(, אשר מחייב עריכ

)להלן: "תקנות  1993-בתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג 3עם זאת, בסעיף 

המכרזים"( נקבעו המקרים בהם חל פטור בחובת עריכת מכרז, בין היתר 

במקרים בהם ההתקשרות אינה עולה על הסכום הקבוע בתקנות )הסכום 

תקין והכללים וההנחיות מתעדכן מידי שנה(. עם זאת, בהתאם לכללי מנהל 

החלים על גופים ציבוריים יש לקיים הליך בחינת הצעות מחיר טרם ביצוע 

 רכישה גם בסכומים נמוכים.
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נקבע  17.5.15"התקשרת בהליך מקוצר" בתוקף מיום  7.8.3בהוראת תכ"ם 

 היקף הרכש המחייב קבלת הצעות מחיר לפי המדרג הבא:

 סכום מס"ד
)₪( 

 מספר הצעות מחיר

 פנייה ישירה לספק  בעל פה או בכתב  400עד  1

פנייה ישירה לספק בעל פה או בכתב וקבלת   3,000עד  401 2
 הצעת מחיר בכתב

פנייה לקבלת הצעת מחיר משני ספקים שונים   10,000עד  3,001 3
 לפחות

פנייה לקבלת הצעת מחיר משלושה ספקים   50,000עד  10,001 4
 שונים לפחות

 

בלבד בהתאם ₪  5,000המועצה הדתית מבקשת הצעות מחיר ברכש מעל 

לפי הוראת תכ"ם ₪  3,000שאינה בתוקף, ולא מעל  2002/5להוראת תכ"ם 

רכשה המועצה הדתית מחשב  2016שבתוקף. כך לדוגמה, בשנת  7.8.3

ללא קבלת ₪  3,250למשרד מהספק "אקספרס מחשבים" בעלות של 

 הצעות מחיר. 

לביקורת כי המועצה הדתית פועלת בעניין זה בהתאם להוראת היו"ר מסר 

לגבי מספר הצעות המחיר הנדרשות טרם ביצוע רכש.  2002/529תכ"ם 

 5,000הצעות מחיר הרכישות מעל  3בהתאם להוראת תכ"ם זה נדרש לקבל 

 ואילו מתחת לסכום זה מספיקה הצעת מחיר אחת.₪ 

הדתית מסר לביקורת כי "אמנם בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה 
כפי שצריך טעינו, ₪  3,000ולא ב₪  5,000בקשנו הצעת מחיר ברכש מעל 

 ואנו מיד מתקנים זאת".

 

 

                                                           
  .נקבעו מדרגי הצעות המחיר הנדרשות לפי סכומי הרכישה 2002/5התכ"מ בהוראת  29
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 שירותי עירוב חצרות ואחזקת מקוואות  4.3

"חוזים של מועצה ייחתמו לחוק שירותי הדת היהודיים נקבע כי  12בסעיף 

ומה אינו נמצא בתחום בידי ראש הרשות המקומית וראש המועצה, ואם מק

 שיפוטה של רשות מקומית ייחתמו החוזים ביד ראש המועצה בלבד".

כידוע, נושא העירובין מסמל את האחדות בעם ועירוב הרחוק בקרוב 

והפיכתו ליחידה אחת. העירוב מאפשר לטלטל בשבת. ברוב המקומות 

 סומכים על העירוב כדי להתיר את הטלטול ועל כן ראוי הנושא לתשומת

 לב. 

העירוב במועצה הדתית מתבצע תוך שימוש בעמודי עץ מהסוג של עמודי 

טלפון. המועצה הדתית התקשרה עם קבלן עירוב שמבצע בדיקה שבועית 

ובודק מקרוב את שלמות מערכת העירובין. המועצה הדתית משלמת לקבלן 

כולל מע"מ מידי ₪  4,500חיצוני בגין שירותי גניזה ואחזקת מקוואות 

. סה"כ שילמה המועצה הדתית לקבלן בגין השירותים הנ"ל בשנת חודש

 ₪.  42,800סך של  2016

המועצה הדתית התקשרה עם קבלן המספק שירותי גניזה ואחזקת 

ללא קבלת הצעות מחיר, ללא  43,000 -מקוואות בהיקף כספי שנתי של כ

 הזמנה בכתב וללא התקשרות בהסכם בכתב . 

יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי "קבלן בהתייחסותו לטיוטת הדוח, 
לחודש עבור בדיקת ותיקון הערוב וכיוון שזאת ₪  3,000הערוב מקבל 

עבודה מאד קשה וכל שבוע יש הרבה תיקונים ועל אף שפרסמנו בזמנו אף 
קבלן לא ניגש להציע את עצמו במחיר כזה. והיחיד שהסכים זה הקבלן 

 הנ"ל".

 

 

 תשלומים לספקים 4.4

לספקים מבוצעים באמצעות חתימה של מורשה החתימה על גבי תשלומים 

אמצעי התשלום. התשלום לספקים מהווה את השלב האחרון בתהליך 

ההוצאה של כספי המועצה הדתית, וככזה יש לקיים עליו בקרות קפדניות. 

נהוג לקבוע, ככל שניתן, כי הגורם בעל הרשאה להפקת אמצעי תשלום 

ע פעולות נוספות בתהליך הרכש העלולות במערכת הממוחשבת אינו מבצ
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להעמידו במצב של ניגוד עניינים, בכדי לקיים הפרדת תפקידים נאותה בכל 

 הקשור לביצוע פעולות כספיות.

לאחר קבלת המוצר או השירות, יו"ר המועצה הדתית מאשר את ביצוע 

התשלום, מזכירת המועצה הדתית מכינה את ההמחאות בכתב ידה 

ות המאושרות לתשלום ומעבירה למורשה החתימה בהתאם לחשבוני

 במועצה הדתית לחתימה. 

מסקירת קלסר החשבוניות, לא נמצא תיעוד לאישור החשבוניות לתשלום 

 על ידי יו"ר המועצה הדתית לאחר בדיקתו.

בשל מגבלת כוח האדם במועצה הדתית ישנו קושי מובנה לקיים הפרדת 

על קיום הפרדת תפקידים ככל תפקידים אופטימלית, אולם יש להקפיד 

האפשר. תהליך הרכש מבוצע ברובו על ידי יו"ר המועצה הדתית 

והמזכירה, בין היתר פנייה לקבלת הצעות מחיר על ידי המזכירה, אישור 

החשבונית לתשלום על ידי היו"ר, הפקת המחאה על ידי המזכירה 

  וחתימת היו"ר על ההמחאה. הנ"ל מהווה פגם בהפרדת התפקידים.

יודגש כי החשב המלווה של המועצה הדתית מאשר כל חשבונית לתשלום 

 בחתימתו לאחר חתימת מורשה החתימה של המועצה הדתית.

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי "כל 
 הזמנה של רכש זה רק בכתב וכן אישור על חשבונית".

: במסגרת הבדיקה דתיתתגובת הביקורת להתייחסות יו"ר המועצה ה
שערכה הביקורת לא נמצא תיעוד לבדיקה ואישור חשבוניות בכתב, ככל 

 שזאת מתבצעת.

 

 קופה קטנה 4.5

מקובל לקבוע סכום כספי לביצוע רכישות דחופות, בסכומים נמוכים, 

במזומן, המנוהלים באמצעות "קופה קטנה" ומשמשים למקרים דחופים 

הבודדת, על פי קביעה  מראש, לביצוע ובמגבלת תקרת גובה סכום הרכישה 

רכישות מספקים מזדמנים. על פי כללי בטחון כספים יש לשמור את 

הכספים בכספת מאובטחת, כאשר גורם אחד אחראי על ניהול הכספים 

 וברשותו בלבד נמצא הקוד לפתיחת הכספת.
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במועצה הדתית קיימת קופה קטנה המנוהלת על ידי מזכירת המועצה 

ה שלהלן מפרטת את היקף הרכישות החודשי מכספי הקופה הדתית. הטבל

 :2016הקטנה לשנת 

יתרה  חודש מס"ד

בתחילת 

 חודש

יתרה  הוצאות משיכה

בסוף 

 חודש

 552.7 665.9 1,000.0 218.6 ינואר 1

 576.0 476.7 500.0 552.7 פברואר 2

 610.6 465.4 500.0 576.0 מרץ 3

 753.4 357.2 500.0 610.6 אפריל 4

 1,068.3 185.1 500.0 753.4 מאי 5

 1,108.5 459.8 500.0 1,068.3 יוני 6

 789.2 319.3 - 1,108.5 יולי 7

 891.5 397.7 500.0 789.2 אוגוסט 8

 516.8 374.7 - 891.5 ספטמבר 9

 586.0 430.8 500.0 516.8 אוקטובר 10

 61.8 524.2 - 586.0 נובמבר 11

 721.1 340.7 1,000.0 61.8 דצמבר 12

 

המזכירה מסרה לביקורת כי השימוש בכספי הקופה הקטנה ניתן ליו"ר 

 בלבד.

 להלן הממצאים שעלו בבדיקת הביקורת:

היא מעבירה כספים  .כספי הקופה הקטנה אינם נשמרים בכספת .א

 ליו"ר המועצה הדתית כנגד חשבוניות בלבד. 

יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי הקופה הקטנה משמשת  .ב

לרכישות בסכומים שאינם מהותיים ובמקרים שנדרש רכש מיידי 

 100בלבד. הביקורת מציינת כי מקובל לקבוע סכום רכישה בודדת עד 

 בגופים בעלי היקף פעילות בסדר גודל דומה לזה של המועצה₪ 

  .הדתית
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במועצה הדתית לא נקבעו הנחיות ברורות אילו רכישות מבוצעות 

המרבי לביצוע רכישה בודדת; הדבר  מהקופה הקטנה ומהו הסכום

הנ"ל מהווה חולשה  נתון לשיקול דעתו של היו"ר על פי צורך השעה.

 בבקרה אחר ניהול כספי קופה קטנה.

 - 2016מסקירת כרטסת הנהלת החשבונות של הקופה הקטנה לשנים 

בוצעו רכישות חד פעמיות מהקופה הקטנה בסכומים נמצא כי  2017

וא סכום מקסימאלי סביר להוצאות מקופה שה₪,  100שעולים על 

 קטנה להלן מספר דוגמאות:

 סכום הנושא תאריך מס"ד

 ₪  117.00 בדיקת מד מים –מועצה מקומית  8.2.16 1

 ₪  125.70 הודעת פיטורין לעובדים -24דואר  25.2.16 2

 ₪  130.60 חומרי ניקוי למקווה נשים 13.3.16 3

 ₪  298.30 24ומעטפות בולים  -דואר 15.6.16 4

 ₪  118.50 מועצה מקומית מחלקת המים )*( 21.7.16 5

 ₪   130.00 מים 13.10.16 6

 ₪  135.30 חומרי ניקוי  16.11.16 7

)*( יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי ביצע תשלום למחלקת המים 

ברשות המקומית באופן חד פעמי בגין בדיקת מונה המים בשל צריכה 

מופרזת של מים בשל העובדה שהיה צורך מיידי בביצוע הבדיקה ולא 

ניתן היה להמתין למועד ביצוע התשלום התקופתי הקבוע של המועצה 

 הדתית.

 

הביקורת מעירה כי תשלום מכספי הקופה הקטנה מהווה למעשה 

עקיפה של מסמך זכויות החתימה של המועצה המחייב שתי חתימות 

ף חתימה של החשב המלווה. לכן יש של מורשי החתימה ובנוס

להימנע מתשלומים באופן הזה ככל האפשר. לדעת הביקורת, במקרה 

זה ניתן היה לחרוג מהמועד הקבוע של ביצוע תשלומים ככל שהיה 

 מדובר על צורך דחוף בביצוע הבדיקה. 
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במועצה הדתית לא נקבע מחזור לקופה הקטנה ולא נקבע סכום כסף  .ג

דש בהתאם ליתרת הקופה הקטנה. מידי מרבי למשיכה מידי חו

חודש מושך יו"ר המועצה הדתית סכום כסף לקופה הקטנה, גם אם 

 נותר כסף בקופה וניתן לבצע רכישות מיתרת הכספים. 

השלמת  הכספים לקופה הקטנה מתבצעת באמצעות שיק לפקודת  .ד

 היו"ר שמפקיד את הכספים לחשבונו הפרטי ומושך את הכספים

שאינו תקין וחושף את המועצה הדתית לסיכון בהפסד במזומן, דבר 

כספי במידה ויו"ר המועצה הדתית יהיה מוגבל למשיכת כספים 

 מחשבונו הפרטי.

מבוצעות רכישות באמצעות הקופה הקטנה לצרכים השוטפים של  .ה

המועצה הדתית, כגון: אביזרים סניטריים,  חומרי ניקוי למקווה, 

לרוב מספקים קבועים. בין היתר,  ציוד משרדי וכדומה, אשר נרכשים

בוצעו רכישות בדרך של החזר הוצאות ברכישת בולים ומעטפות ע"ס 

298 .₪ 

לדעת הביקורת, העדר נוהל ביצוע תשלומים מקופה קטנה וביצוע רכישות 

מספקים קבועים או בסכומים גבוהים מחליש את הבקרה והמעקב אחר 

 ית.ביצוע הרכישות ושמירה על כספי המועצה הדת

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי "קופה 
אך כיוון שצ'קים רושמים עד פעם ₪,  100קטנה אנו משתמשים בד"כ עד 

...לפעמים אנו צריכים לקנות  100בחודש לכן לפעמים הסכום עולה על 
 חומרי נקיון דחופים למקוה וצריכים לשלם זאת במזומן".
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 מחלקת הכשרות .5

 

 

 כללי 5.1

המועצה הדתית מספקת, באמצעות המחלקה לכשרות, שירותי השגחה על 

כשרות המזון לציבור. שירות זה כולל ייעוץ והכוונה בענייני כשרות. 

המועצה הדתית מנפיקה לעסקים שעומדים בכללי הכשרות, 'תעודת 

כשרות' המעידה כי כשרות העסק נמצאת תחת השגחתה. הנפקת התעודה 

 2017. נכון למועד הביקורת, בחודש מאי 30ם אגרה שנתיתמותנית בתשלו

 עסקים תחת השגחת המועצה הדתית.  32, פועלים ביישוב 

רב המועצה הדתית מנהל את מחלקת הכשרות, מתווה את מדיניות 

הכשרות ביישוב וחותם על תעודות הכשרות. במועצה הדתית משמש מפקח 

רות בעסקים. הניהול כשרות אחד האחראי על הפיקוח על משגיחי הכש

האדמיניסטרטיבי, כולל גביית האגרה מהעסקים, מבוצע על ידי מזכירת 

המועצה הדתית. משגיחי הכשרות מועסקים באמצעות חברת כוח אדם, 

שכרם משולם ע"י חברת כוח האדם ובעל העסק משלם את עלות שכרם 

 לחברת כוח האדם.

שוטף ומשגיח על ( עובד בעסק באופן "משגיח"משגיח כשרות )להלן: 

הכשרות במקום. הוא עובד בעסק לפי מספר השעות/הימים שנקבעו על ידי 

המועצה הדתית, ובהתאם לכך נקבע גם שכרו של המשגיח. המשגיח כפוף 

 מבחינה מנהלית לבעל העסק ומקצועית למועצה הדתית.

"נוהל הפעלת מערך הכשרות  1חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת התש"ע/

תיות" )להלן: "חוזר המנכ"ל בנושא כשרות"( עוסק כולו במועצות הד

בנושא הסדרת מערך הכשרות במועצות הדתיות ומגדיר את הכללים 

וההנחיות בנושא ניהול מערך הכשרות. לחוזר זה פורסמו עדכונים במהלך 

 השנים בחוזרי המנכ"ל השונים של המשרד לשירותי דת שפורסמו מאז.

                                                           
 .דת לשירותי המשרד"ל מנכ בחוזר מפורסם העסקים וגודל לסוג בהתאם האגרות תעריפי 30
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אחראי על ניהול הכשרות בעסקים )להלן: תחת הרב המקומי פועל גורם ה

 .31("המפקח"או  מפקח הכשרות""

 

 הליך קבלה לעבודה של משגיח כשרות  5.2

חוזר המנכ"ל בנושא כשרות קובע את התהליך הרצוי לקבל משגיחי כשרות 

 לחוזר נקבע כי:  3במועצה הדתית. בסעיף 

למשרות . המועצה תנהל הליך פומבי ושוויוני לבחירת מועמדים 1"א

משגיחי כשרות. לעניין זה המועצה רשאית אף לפעול בדרך של הקמת 

מאגר של משגיחי כשרות פוטנציאליים. במידה ותבחר המועצה לפעול 

בדרך של הקמת מאגר, מחובתה יהיה להבהיר לציבור כי היכללות במאגר 

כן, תרענן המועצה את  -אין בה משום התחייבות לספק עבודה בפועל. כמו

  .לפחות פעם בשנה המאגר

. הודעה על קיומן של משרות משגיחי כשרות פנויות או על הקמת מאגר 2א

אחד בתפוצה ארצית  –משגיחי כשרות, לפי העניין, תפורסם בשני עיתונים 

והשני בתפוצה מקומית. ההודעה אף תפורסם באתר האינטרנט של 

  .המועצה ככל שהיא מפעילה אתר כזה"

 

המועצה הדתית לא פרסמה הודעה בדבר משרות של משגיחי כשרות ולא 

בחרה את המשגיחים בהליך פומבי ושוויוני. כמו כן, המועצה הדתית לא 

הקימה מאגר משגיחים המתרענן אחת לשנה כפי שנקבע בחוזר המנכ"ל. 

מפקח הכשרות מסר לביקורת כי מרבית המשגיחים עובדים במועצה מזה 

המשגיחים התקבלו לעבודה על בסיס היכרות אישית  מספר שנים ויתר

ובחינה של הרב המקומי. עוד מסר מפקח הכשרות לביקורת כי לא התקבלו 

, במהלך שנת הדתית משגיחי כשרות חדשים מתחילת עבודתו במועצה

בהעדר תיק אישי לכל משגיח במועצה הדתית לא עלה בידי . 2016

עסקת המדויק של כל הביקורת לקבל מידע בדבר מועד תחילת ה

 להלן( 5.5גיחים ראה סעיף שהמשגיחים. )לעניין תיקים אישיים של המ

                                                           
. 
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 העסקת מפקח כשרות 5.3

לחוזר המנכ"ל בנושא כשרות נקבעו כללים לבחירת מפקחי כשרות  4בסעיף 

במועצות דתיות המגדירים תהליך בחירת מפקחים באופן שוויוני 

 ובשקיפות. בין היתר נקבע כי:

תנהל הליך פומבי ושוויוני לבחירת מועמדים למשרת מפקח "א. המועצה 

 .כשרות

 . 3ב. הודעה על קיומם של משרות תיעשה בהתאם לאמור לעיל בסעיף   

ג. המועצה תקבע תנאי סף וכשירויות להגשת מועמדות למשרת מפקח 

  :כשרות, שיכללו, לכל הפחות, את הדרישות המצטברות הבאות

 בנוגע למשגיח כשרות. 3סעיף כל הדרישות שפורטו לעיל ב •

 ניסיון של לפחות שנתיים בתחום הכשרות. •

כן, במסגרת ניהול ההליך כאמור, תיתן המועצה עדיפות -כמו •

לבעלי ניסיון אחר בתחומי הניהול, ההדרכה, משאבי האנוש, כוח 

 .אדם וכיוצא באלו

ד. הגשת המועמדות, שלבי הדיון בבקשה וההחלטה הסופית בעניינו של 

 ".3מועמד יעשו בהתאם למתואר לעיל בסעיף כל 

כאמור, במועצה הדתית לא מוגדר תקן למפקח כשרות ועל כן לא הועסק 

מפקח לאורך השנים )בפועל הרב המקומי שימש כמפקח הכשרות(. בחודש 

מונה מפקח למחלקת הכשרות על ידי הרב המקומי ללא תקן  2016יוני 

ון למועד הביקורת )לעניין זה ראה )ובהתנדבות(. המפקח אינו מקבל שכר נכ

 (.4.1סעיף 

המפקח מונה במועצה הדתית שלא באמצעות מכרז אליו יוכלו להגיש 

מועמדות גורמים נוספים, בניגוד להנחיות בחוזר המנכ"ל בנושא כשרות, 

 אלא על סמך היכרות אישית עם בעלי התפקידים במועצה הדתית. 

אדם ראוי ובעל הידע המקצועי הביקורת התרשמה כי המפקח בפועל הינו 

והניסיון הראויים לתפקיד, עם זאת עקרונות השוויון והשקיפות הינם 

עקרונות בסיסיים בתפקידים ציבוריים ובגופים ציבוריים בכלל ואף 

מעוגנים בכללים והנחיות בפרסומים רשמיים בחוזר המשרד לשירותי דת 
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למשגיח כשרות  לכן, הביקורת מעירה כי כשיאושר תקןכאמור לעיל. 

 יידרש לבצע תהליך פומבי.

 

 הפיקוח על עבודת המשגיחים על פי חוזר המנכ"ל 5.4

לחוזר המנכ"ל בנושא כשרות קובע את הכללים וההנחיות בכל  5סעיף 

 הקשור לניהול תיקי משגיחים.

"משגיח הכשרות ינהל תיק כשרות לבית העסק ובו יתויקו תעודות משלוח, 

 וכן פירוט הפעולות שנעשות על ידו". פירוט הסחורה וכל כיוצ"ב

 
לחוזר המנכ"ל בנושא כשרות נקבעו הדיווחים שעל משגיחי  12בסעיף 

ומפקחי הכשרות להגיש והפעולות שבאחריותו של מנהל מחלקת הכשרות 

 במועצה הדתית, כמפורט להלן:

 משגיח כשרות יגיש את הדוחות הבאים:"

למפקח/מנהל מחלקת הכשרות, דו"ח נוכחות בחתך יומי אשר יוגש  .1

 אחת לחודש.

דו"ח ליקויים שימלא המשגיח לשיקול דעתו בעת הצורך ויוגש  .2

 למפקח עליו.

אחת לחודש יגיש המשגיח דיווח למפקח/מנהל מחלקת הכשרות על  .3

מצב הכשרות בעסק, ובו יצויין במפורש האם נהלי הכשרות נשמרים 

 בעסק, אם לאו.

... 

 לות הבאות ויגיש את הדיווחים הבאים:מפקח כשרות יבצע את הפעו

 עריכת תוכנית חודשית שתוגש למנהל מחלקת הכשרות לאישורו. .1

דיווח שבועי על המקומות בהם ערך פיקוח. הדיווח יכלול את שמות  .2

העסקים, מועדי הפיקוח, תפקוד המשגיח ופירוט הליקויים 

 והחריגות מהנוהל, ככל שישנן.

... 

 

 



 המועצה הדתית –2017/3

 

148 

 

 את הפעולות:מנהל מחלקת הכשרות יבצע 

על מנהל מחלקת הכשרות לקבל ולרכז את הדוחות מהמפקחים,  .1

 לבחון אותם, ...

על מנהל מחלקת הכשרות לקיים ישיבת צוות אחת לפחות פעם  .2

בחודש, עם כלל המפקחים, ..., סיכומי ישיבות הצוות ייחתמו בידי 

 ראש המועצה הדתית...

נסים בנוכחות לפחות פעמיים בשנה, יקיים מנהל מחלקת הכשרות כ .3

 ".כלל המפקחים והמשגיחים בהשתתפות הרב המקומי

 
המפקח מסר לביקורת כי הוא נמצא בקשר שוטף עם המשגיחים ושמרבית  

הדיווחים השוטפים מועברים אליו בעל פה באופן שוטף ואילו אירועים 

 חריגים בשל הפרות נהלים המחייבות בירור עם בעל העסק מתועדים בכתב.

נוהג לערוך תכנית פיקוח חודשית ולהגישה לאישור הרב המפקח אינו 

המקומי הממונה על הכשרות ואינו נוהג להגיש דיווח שבועי בכתב לרב 

לחוזר  12המקומי על פעולות הפיקוח בעסקים, שביצע כנדרש בסעיף 

 המנכ"ל.

במועצה הדתית לא נערכות ישיבות עבודה חודשיות בין הרב המקומי 

. המפקח מסר רות ביישוב לבין מפקח הכשרותהמשמש כאחראי על הכש

לביקורת כי הוא מעדכן את הרב המקומי על כל נושא חריג שעלה במהלך 

-עבודת הפיקוח השוטפת ככל שהוא רואה לנכון לערב אותו בנושאי היום

 יום בעבודת הכשרות וכן על נושאים שהרב המקומי שואל לגביהם.

 

 

 תיק אישי למשגיחי הכשרות 5.5

חוזר המנכ"ל בנושא כשרות קובע, בין היתר, כי המועצה הדתית ג. ל5סעיף 

 תנהל לכל משגיח כשרות הפועל מטעמה תיק אישי, בו ירוכזו:

".. טופס הגשת מועמדות למשרת משגיח כשרות כאמור לעיל. המלצות 

הוועדה בעניינן, פירוט הסמכות והכשרות, פירוט ניסיון מקצועי קודם. 

בתי העסק עליהם הוא מופקד ושעות ההשגחה המלצות. פירוט עדכני של 
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שנקבעו לכל בית עסק. פרטים אודות מפקח )או מפקחי( הכשרות הממונה 

עליו. העתקים של חוזי העבודה עליהם הוא חתום כנגד בתי העסק. הערות 

ותלונות. תמונת פספורט. אישור רפואי כמפורט לעיל. כל מסמך רלוונטי 

 אחר".

ם תיקים אישיים לכל המשגיחים הכוללים את במועצה הדתית לא מנוהלי

 מלוא המידע והמסמכים הנדרשים על פי חוזר המנכ"ל בנושא כשרות.

מפקח הכשרות מסר לביקורת כי כאשר נכנס לתפקידו הוא בדק את 

ההכשרה של כל המשגיחים וההסמכה שלהם בנושא כשרות ושכל משגיח 

 ס הסמכה. שלא הייתה ברשותו תעודת משגיח מוסמך נשלח לקור

, טרם השלימו כל המשגיחים את 14.6.17נכון למועד הביקורת, בתאריך 

ההכשרה בתחום הכשרות ועדיין ישנם משגיחים ללא הסמכה; בפועל 

במועצה הדתית אין מידע לגבי מי מהמשגיחים מוסמך ומי לא מוסמך.  

המפקח מסר לביקורת כי אין ברשותו רשימה מסודרת וערוכה של 

י תעודה והעתק והתעודה וכאלה שאין להם תעודה והם משגיחים בעל

נמצאים במהלך קורס, לכן לא עלה באפשרות הביקורת לבדוק את סטטוס 

 הסמכות המשגיחים הלכה למעשה. 

בהתייחסותו לטיוטת הדוח יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי "על אף 
עד בקשותינו הנשנות למשרד הדתות שיאשרו לנו מפקח כשרות בתקן, 

היום לא נענינו ולכן הוא גם לא עובד שלנו ולכן כל השאלות והתמיהות על 
העסקת משגיחים לא כפי החוק, ולא עלינו תלונותיכם ועד שלא יאשרו לנו 
 מפקח כשרות בתקן לא נוכל לפתור את כל הבעיות של מחלקת הכשרות".

 
 

 
 שיבוץ משגיחי כשרות לעסקים 5.6

ע באופן ישיר על שכרו של המשגיח לעסקים משפי הכשרות משגיחי שיבוץ

 הוא משובץ.  אליהם העסקים וסוג בכמות אשר מותנה

מטבלת שיבוץ משגיחים לפי עסקים, עולה כי שיבוץ משגיחי הכשרות 

לעסקים אינו שוויוני וקיימת, לכאורה, העדפת משגיח אחד על משנהו. 

 להלן התפלגות כמות העסקים לכל משגיח:
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מספר  מס"ד
העסקים תחת 

 השגחתו
1 9 
2 7 
3 3 
4 2 
5 2 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 

 

מפקח הכשרות מסר לביקורת כי החלוקה בין המשגיחים מבוצעת על פי 

מיקום גאוגרפי של העסקים, כך שכל משגיח אחראי על מספר העסקים 

שבאזור שלו. במידה שיש רק עסק אחד באזור הוא ישמש כמשגיח בעסק 

מספר עסקים והמשגיח באזור זה ישמש  אחד ומאידך באזור אחר יש

 כמשגיח של העסקים באזור.

 

 

 העדר ניגודי עניינים בהעסקת משגיחים 5.7

מקדמת דנא נפסק כי המועצה הדתית, בתפקידה כרגולטור, כפופה לכללי 

המשפט המנהלי ובכללם החובה לפעול בהגינות ובשוויון, ללא משוא פנים 

בית משפט בבואו לדון בהחלטה מנהלית אינו שם ומתוך שיקולים ענייניים. 

את שיקול דעתו תחת שיקול דעתה של הרשות המקומית. בית המשפט 

מקום שהחלטת הרשות המקומית בלתי סבירה באופן קיצוני ביתערב רק 

 או כאשר נתקבלה על בסיס שיקולים זרים או בלתי ענייניים. 

דיר את הפעלת מערך אשר הס 1בהקשר לנ"ל, נקבע בחוזר מנכ"ל תש"ע/

 הכשרות במועצות דתיות, בין היתר, כי: 

 -ד. הדן בהעסקת משגיחי כשרות3סעיף 

 שקרוב במידה דתית מטעם מועצה כשרות משגיח למשרת אדם ישובץ "לא

 חתימה המשמש כמורשה מועצה כמזכיר או מועצה ר"מכהן כיו משפחתו
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 כרב ישוב או כשרות מחלקת כמזכיר או מחלקת כשרות כמנהל או במועצה

 .כמפקח כשרות או הכשרות על ממונה כרב או

 -ה. הדנים בניגוד עניינים 10ב. עד סעיף 10סעיפים 

ב. אדם המשמש כמפקח כשרות מטעם מועצה דתית לא ישמש גם 10"

 כמשגיח כשרות מטעמה...

המשמש   מועצה ג. כל אדם המכהן כיושב ראש מועצה או כמזכיר10

 מחלקת מחלקת כשרות או כמזכיר כמנהל ה אובמועצ חתימה מורשה

 ישמש עיר או כרב ממונה על הכשרות או כמפקח כשרות לא כשרות או כרב

 כשרות מטעמה. כמשגיח

... 

ה. לא ישובץ אדם למשרת משגיח כשרות במידה וקיים ניגוד עניינים 10

מכל סיבה שהיא לרבות בשל קירבה משפחתית בינו לבין בעל העסק או 

 לבין מפקח הכשרות".בינו 

 

על פי הנתונים שהוצגו לביקורת, לא נמצא חשש לניגוד עניינים בהעסקת 

 משגיחים. 

 

 

 שכר משגיחי כשרות 5.8

נקבע, בין היתר, כי שכר שירותי  1בחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת עד/

לשעה. בהתאם הונחו ₪  37משגיח המועסק על ידי מועצה דתית הינו 

לשעת עבודה, כאשר ₪  37יחי הכשרות בסך העסקים לשלם שכר למשג

נקבעו על ידי המועצה הדתית בהתאם לסוג העסק  ההיקף שעות ההשגח

 וצרכי ההשגחה. 

במועצה הדתית לא נקבע מחיר אחיד לשעת עבודה לכל המשגיחים כפי 

של המשרד לשירותי דת, לעיתים התעריף הינו  1שנקבע בחוזר מנכ"ל עד/

ברוטו ולעיתים שכר נטו, בהתאם להחלטת עלות שכר, לעיתים שכר 

המועצה הדתית על פי שיקול דעת בעלי התפקידים האחראים על 

 הכשרות.
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לדעת הביקורת, על אף שלא נקבע במפורש בחוזר מנכ"ל מה מייצג הסכום 

לשעה, ראוי כי המועצה הדתית תקבע תעריף אחיד לצורכי ₪  37של 

 אחידות ושוויון בשכר המשגיחים. 

 

 

 ניהול תיקי בתי עסק 5.9

קובע את הכללים וההנחיות בכל הקשור  1בחוזר מנכ"ל התש"ע/ 6סעיף 

 לניהול תיקי בתי עסק מושגחים.

המועצה תנהל תיק נפרד לכל בית עסק שמקבל שירותי השגחת כשרות "
 מטעמה. בכל תיק יכללו המסמכים הבאים:

 שם העסק, כתובתו, שמות אנשי קשר ודרכי תקשורת. ✓

 משפטי של העסק...המעמד ה ✓

 אודות בעלי השליטה על העסק ומורשי החתימה משמו. םפרטי ✓

 תאריך הקמתו. ✓

 מסעדה, אולם אירועים, מפעל, אטליז וכו'. –סיווגו  ✓

טופס בקשה לקבלת תעודת הכשר לרבות אישור על תשלום האגרה  ✓
 כדין.

 פרטים אודות צוות העובדים, בדגש על צוות המטבח. ✓

 רות"...במידה וקיים "נאמן כש ✓

 שם המשגיח ודרכי תקשורת איתו. ✓

 שם המפקח ודרכי תקשורת איתו. ✓

 סוג ההשגחה שנקבעה לבית העסק... רמתה.. והיקפה... ✓

 תאריך מתן תעודת ההכשר ותאריך תפוגתה. ✓

 העתק מתעודת ההכשר האחרונה שניתנה. ✓

העתק מנהלי הכשרות הספציפיים ... כשהם חתומים על ידי מורשי  ✓
 העסק.החתימה של בית 

 דוחות שונים..., לרבות ממצאי פיקוח וביקורת. ✓

 כל מסמך רלוונטי אחר,...". ✓
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 ג. לחוזר המנכ"ל נקבע, בין היתר, כי:6בסעיף 

"בנוסף לתיק פיזי..., תנהל המועצה מאגר מידע ממוחשב שיכלול את כל 

הפרטים הנקובים לעיל. מאגר המידע ייבנה באופן שיאפשר למועצה לקבל 

 כנית ומדויקת של מצב הכשרות, ...".תמונת מצב עד

המועצה הדתית אינה מקפידה על ניהול מלא של תיק כשרות לכל בית 

עסק, או על קבלת דיווחים כתובים מהמשגיחים לגבי עבודתם בבית 

העסק שבו שובצו, לא לגבי שעות נוכחותם ולא לגבי תוצאות ההשגחה 

 של המשרד לשירותי דת.  1כנדרש בחוזר מנכ"ל עד/

 2017מזכירת המועצה הדתית והמפקח מסרו לביקורת כי בתחילת שנת 

המועצה הדתית החלה בתהליך לעריכת תיק ייעודי לכל עסק מפוקח. נכון 

למועד הביקורת התהליך נמצא בשלבים ראשוניים וטרם הושלמו תיקי 

עסקים פיזיים לכל עסק, כמתחייב על פי הוראות חוזר המנכ"ל. במהלך 

קלסרים המיועדים לעסקים, אולם במרבית הקלסרים היו  הביקורת נמצאו

חסרים רוב הטפסים והנתונים הנדרשים, כגון: בקשה לקבלת תעודת 

כשרות, פרוטוקול סיור בבית העסק והתרשמות מנהל מחלקת הכשרות, 

נהלי הכשרות עליהם היה על בעל העסק לחתום וכד', כנדרש בחוזר המנכ"ל 

 בנושא כשרות. 

 

 ת כשרות לעסקיםהנפקת תעוד 5.10

בכל הנוגע לנושא הכשרות בכלל ולהנפקת תעודות כשרות בפרט, פועלת 

בחוזר מנכ"ל בנושא  7המועצה הדתית כרשות מוסמכת על פי דין. סעיף 

כשרות קובע את הכללים ואבני הדרך להנפקת תעודת כשרות לבית עסק. 

 בין היתר, נקבעו השלבים הבאים:

גבי טופס מסודר. חוזר המנכ"ל הגשת בקשה על  –שלב ראשון  .א

בנושא כשרות מפרט את הפרטים המלאים הנדרשים להיות 

 במסגרת הטופס.
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ביקור בבית העסק על ידי מנהל מחלקת כשרות או רב  –שלב שני  .ב

אחראי מטעם המועצה הדתית. חוזר המנכ"ל קובע כי בסופו של 

 ביקור תועבר המלצה לאישור הרב המקומי.

נהלי כשרות ספציפיים לבית העסק. הנהלים מסירת  –שלב שלישי  .ג

יכללו, בין היתר, את כללי הכשרות החלים על העסק, שם המשגיח 

ושעות ההשגחה שנקבעו. חוזר מנכ"ל קובע כי על מורשי החתימה 

של בית העסק לאשר בחתימתם כי קראו את נהלי הכשרות והם 

 מתחייבים לעמוד בהם.

 גביית האגרה השנתית. –שלב רביעי  .ד

הנפקת תעודת כשרות מאושרת בחתימת הרב  –לב אחרון ש .ה

 המקומי.

לחוזר המנכ"ל מציין כי: "למען הסר ספק מובהר כי כללים אלו  7סעיף 

 יחולו גם על חידוש תעודה וכן על הנפקת תעודת הכשר ברמת "מהדרין".

תעודות הכשרות מונפקות מראש לשלושה חודשים, בכפוף לעמידה 

 ום האגרה.בדרישות הכשרות ולתשל

 הליך הנפקת תעודות הכשרות לקוי מכמה היבטים: 

המועצה הדתית לא פרסמה לידיעת ציבור העסקים קריטריונים  .א

כתובים באילו מקרים ניתן להסיר או לא לחדש תעודת כשרות לבית 

 עסק. 

במרבית המקרים שנבדקו לא נמצא תיעוד לבקשות שהעבירו בתי  .ב

וטפסי ההתחייבות עליהם חתמו העסק טרם קבלת תעודת הכשרות, 

בעלי בתי העסק כנדרש בחוזר המנכ"ל בנושא כשרות. לעניין זה 

נציין כי לאחרונה החל מפקח הכשרות במהלך של החתמת בתי 

העסק על טופס התחייבות לשמירה על כללי הכשרות. )ראה גם 

 לעיל( 5.9הערה בדבר טפסים חסרים בתיקי העסקים בסעיף 
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 הכשרותצורתה של תעודת  5.11

לחוזר המנכ"ל בנושא הכשרות מוגדרת צורתה של תעודת הכשרות  9בסעיף 

ואת הפרטים שיש לרשום על כל תעודת כשרות, בין היתר: שם הרבנות 

המקומית, כתובתה, מספר הטלפון, מספר הפקס, הכיתוב "תעודת הכשר", 

מספר התעודה, תאריך ההנפקה, שם בית העסק, שם הבעלים, כתובת בית 

ק, שם המשגיח ומספר הטלפון שלו, תאריך התוקף והתפוגה וסיווג העס

 הכשרות.

כמו כן, ממליץ חוזר המנכ"ל כי מספר התעודה יירשם פעם נוספת על גבי 

התעודה בגופן מוקטן וכן ממליץ להוסיף הולוגרמה או אמצעי הגנה אחר 

 למניעת זיופים.

בהתאם להנחיות תעודות הכשרות אותן מנפיקה המועצה הדתית אינן 

הן אינן נושאות את כתובת המועצה הדתית  –המשרד לשירותי דת 

ומספרי הטלפון והפקס, וכן אינן נושאות מספר סידורי ואמצעי למניעת 

 זיופים. )ראה דוגמה בנספח ב'(

במהלך הביקורת המועצה הדתית פנתה למועצות דתיות אחרות בבקשה 

לקבל דוגמאות של תעודות כשרות במסגרת מהלך של החלפת תעודת 

 הכשרות הנוכחית בתעודה אחרת. 
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 נישואיןהמחלקת  .6

 

 

 כללי 6.1

המועצה הדתית הינה הגוף המוסמך מכוח חוק לרישום זוגות יהודיים 

מצעות הרב המקומי הרושם נישואין הנישאים כדת משה וישראל, זאת בא

ומכוח חוק הרבנות  1936בהתאם לפקודת הנישואין והגירושין )רישום(, 

. בנושא זה, אחראית המועצה הדתית על 1980-הראשית לישראל, תש"ם

פתיחת תיק נישואין לזוגות יהודיים, הדרכה לפני החתונה, הקצאת רב 

 תעודת נישואין לזוג.מוסמך לעריכת חופה וקידושין והענקת כתובה ו

הוראות נוהל רישום נישואין מפורטות בחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת 

(. תעריפי אגרות נישואין מפורטות 2003אדר א'  התשס"ג )פברואר -1סג/

 (.2002טבת התשס"ג )דצמבר -1בחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת סג/

רות לרישום רב המועצה הדתית, המשמש כ'רב מורשה' שקיבל תעודת כשי

נישואין מאת מועצת הרבנות הראשית לישראל, מוסמך לחתום על תעודות 

נישואין ותעודות רווקות. מזכירת המועצה הדתית גובה את האגרות 

 ומרכזת את תיקי הנישואין והמסמכים הנלווים. 

הטבלה שלהלן מציגה ריכוז תעודות הנישואין והרווקות שנפתחו במועצה 

 :2016 – 2015הדתית בשנים 

 2016 2015 תיאור הנתון הכמותי שנמדד מס"ד

 54 54 תעודות נישואין 1

 17 27 תעודות רווקות 2

 

 הליך הנישואין כולל שלושה שלבים:

הרשמה לנישואין הכוללת את הצהרת בני הזוג, חקירה ודרישה  .א

לצורך קביעת מעמדם האישי והמשפחתי ופרסום סידור הנישואין 

 העתידים להיערך.
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 עריכת החופה והקידושין. .ב

 הנפקת תעודת נישואין והפצתה לגורמים המוסמכים. .ג

( לחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת, נדרש 12) -( ו11)750בהתאם לסעיף 

הזוג בנוגע למצבם האישי והמשפחתי ולאשר -הרב המורשה לחקור את בני

( א' לחוזר המנכ"ל נדרשים 9)750בהתאם לסעיף  כשרותם להינשא ברבנות.

בני הזוג לחתום בפני הרב על הצהרה בכתב בנוגע למצבם האישי 

והמשפחתי. ההליך של דרישה וחקירה באמצעות העדים מבוצע על ידי הרב 

 המקומי.  

כשבוע לפני החתונה, הזוג מגיע למועצה הדתית לקבל מהמחלקה כתובה 

 הנישואין לתיק הנישואין הנשאר במחלקה. והעתק כתובה שחוזר לאחר 

במקרה והרב המקדש אינו מקומי, הוא צריך להביא אישור המעיד על כך 

שהוא מורשה ע"י הרבנות הראשית לישראל לעריכת חופה וקידושין, או 

 שהוא הורשה לכך ע"י הרב המורשה ברבנות המקומית.

להגיע עם העתק  לצורך הכנת תעודת הנישואין, לאחר הנישואין, על הזוג

 הכתובה ואישור טבילה במקווה אל משרדי המועצה הדתית.

לאחר עריכת טקס הנישואין והמצאת העתק הכתובה החתומה, מודפסות 

לבני הזוג תעודת נישואין )תוך שבועיים( שתי תעודות מקוריות עם תמונות 

של בני הזוג וארבעה העתקים. כאשר שתי תעודות מקוריות מועברות לבני 

זוג, שני העתקים נשלחים למשרד הדתות  ושני העתקים מתויקים בתיק ה

הנישואין. כחלק מהנוהל הפנימי המונהג במועצה הדתית, החתן והכלה 

חותמים על מסמך מתעד בתיק הנישואין, על קבלת תעודת נישואין. 

 )במקרה והם אינם מגיעים בא כוחם חותם(.

גירושין המקורית בצירוף כאשר מגיע זוג שאחד מהם גרוש/ה, תעודת ה

 מעשה בית הדין המקורי מצורפים לתיק הנישואין. 

 שלמות המסמכים בתיקי נישואין 6.2

המועצה הדתית מנהלת קובץ "אקסל" בו נרשמים כל תיקי הנישואין 

שנפתחו, והמסמכים המחויבים נשמרים בתיק נישואין פיזי ייעודי, 
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דורי בקובץ המתויק בקלסר תיקי הנישואין, בהתאם למספר הסי

 ה"אקסל".

עיון בתיקי הנישואין מעלה כי אין רשימת תיוג של המסמכים המצויים 

 בתיק. 

הטבלה שלהלן מפרטת את תוצאות בדיקה מדגמית ערכה הביקורת 

:לבחינת שלמות המסמכים העיקריים בתיקי הנישואין

 
ככלל, המועצה הדתית מקפידה על קיום המסמכים העיקריים הנדרשים, 

אולם אינה מקפידה בשמירת תיעוד לתעודת הכשרות באולם בו מתקיימת 

 החתונה וכן בתעודת הרווקות של בני הזוג.  

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי "... 
 הכל מתועד ומתוייק, כולל תעודת כשרות ורווקות".

יקה שערכה : בבדתגובת הביקורת להתייחסות יו"ר המועצה הדתית
הביקורת היו חסרים חלק מהמסכים בתיקים שעלו במדגם, כפי שמפורט 

 בטבלה לעיל.

 

  

22-1623-1625-1630-1631-1632-1633-1636-16מס' תיק

VVVVVVVVשמות בני הזוג וסכום האגרה

VVVVVVVVהצהרת החתן

VVVVVVVVהצהרת הכלה

VVVVVVVVכתובות / תעודת נישואין של ההורים

VVVVVVVVצילום ת.ז.+ספח

VחסרVVחסרחסרחסרVאישור הדרכת כלות

VVחסרVVVVVאישור טבילה במקווה

Vלא רלוונטיVVVלא רלוונטיVVאישורי הנחה

VVVVVVVVהסכמת הרב רושם הנישואין

VVVVVVVVהסכמת הרב המקדש לעריכת חופה

אישור על עריכת החופה חתום ע"י 

VחסרVVVVVVהרב המקדש

VVVVVVVVהעתק כתובה

חסרחסרחסרVחסרחסרחסרחסרת. כשרות אולם+קייטריג

חסרVחסרחסרחסרחסרחסרVתעודת רווקות
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 מחלקת מקוואות .7

 

 

 כללי 7.1

חלק ממצוות האישה בדת היהודית היא טבילה במקווה. בעבור חלקן 

מדובר בחוויה המלווה בחששות ובלתי נעימה בעליל וחלקן דווקא נוהגות 

המועצה הדתית מפעילה ביישוב מקווה  לפקוד את המקווה אחת לחודש.

נשים אחד ומקווה גברים אחד. במקוואות ניתנים שירותי טבילה ורחצה 

לנשים ולגברים; שירותים אלו נועדו לאפשר לאוכלוסייה שומרת מסורת 

לטבול בהם, בהתאם לדיני ההלכה היהודית, ובכך מספקת המועצה הדתית 

 שירות חיוני לאוכלוסייה זו. 

שת השירותים האמורים הותקנו במבני המקוואות "אוצרות לצורך הג

, מתקנים לרחצה ולחימום מים ותאי שירותים. 32מים", "בורות טבילה"

 השירות במקווה כרוך בתשלום דמי כניסה.

 
זכות לפרטיות ושמירה על צנעת הפרט של ציבור הטובלות  7.1.1

 במקוואות.

המיטביים לציבור הטובלות, כדי קיימת חשיבות עליונה בנתינת השירותים 

שתקיימנה את מצוות הטבילה כהלכתה. בד בבד, לא פחות חשוב, ההקפדה 

בשמירה על פרטיותה של הטובלת תוך שימת דגש על שמירת צנעת הפרט. 

קבע נוהל בו חידד  2014מאפריל  1חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת ע"ד/

ת האמונות על הענקת מספר נקודות המתייחסות בעיקר לציבור הבלניו

השירות השוטף לקהל הטובלות. וזאת, בהתאם לפסיקת הרבנים הראשיים 

 לישראל, כדלקמן:

עם הגעתה של הטובלת למקווה, תפנה הבלנית את הטובלת לחדר  .א

 פנוי בהתאם לתור הקיים.

                                                           
לאגירת בור או מכל לאגירת מי גשמים המחובר ישירות לבור הטבילה; בור או מכל לאגירת מי גשמים; בור או מכל  -אוצרות מים  .א 32

 מים מרשת הספקת מי שתיה.

 בריכת מים במקווה המיועד לטבילת בני אדם. -בור טבילה  ב. 
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לאחר שסיימה הטובלת את הכנותיה, תפנה הבלנית את הטובלת  .ב

 לבור הטבילה.

וה נועד, בין היתר, לסייע לטובלות לקיים את תפקיד הבלנית במקו .ג

 מצוות הטבילה כהלכתה.

טרם הטבילה, תציע הבלנית לטובלת סיוע מעשי ובחינה הלכתית  .ד

המתמקדת בנושאי הטבילה, וזאת בתנאי שהטובלת מעוניינת 

 בכך.

במידה שהטובלת אינה מעוניינת בהכוונה או בבחינה הלכתית  .ה

ובהתאם לכך, תאפשר טבילה טרם הטבילה, אין לבלנית לעכבה 

 ללא שאלות הנוגעות לענייני הטבילה.

יובהר כי יש לשים דגש על כיבוד פרטיותן של ציבור הטובלות  .ו

 ולאור זאת על הבלנית להימנע משאלות שעלולות לפגוע בפרטיות.

בשאלות הלכתיות, במידה שיתעוררו על ידי הטובלת, תפנה  .ז

 הבלנית את השאלה לרב המקומי.

ר ספק, בכל עניין הנוגע לשאלה הלכתית, הנושא יובא למען הס .ח

להכרעה לפי פסיקת הרבנות המקומית או הראשית וזאת  על פי 

 א' לחוק שירותי הדת היהודיים.6סעיף 

למותר לציין שלאור האמור בסעיף ו' האחריות על מהות וכשרות  .ט

 הטבילה מוטלת על  הטובלות עצמן.

ואות במקום בולט לעין, על המועצות הדתיות לפרסם בכל המקו .י

את עיקרי ההלכות הנוגעות לטבילה כהלכתה, ובכללן את ההלכות 

 הנוגעות להכנות ולבדיקות הדרושות טרם הטבילה.

הביקורת מצאה כי המועצה הדתית אכן מפרסמת במקווה במקום בולט 

לעין את עיקרי ההלכות הנוגעות לטבילה כהלכתה, ובכללן את ההלכות 

 ולבדיקות הדרושות טרם הטבילה.הנוגעות להכנות 

נקבע, בין היתר, כי על אף שעל פי ההלכה טבילת  1בחוזר מנכ"ל תשע"ו/

אישה מחייבת נוכחות של אישה אחרת ולטבילה ללא נוכחות בלנית עשויות 

להיות השלכות של ממש על כשרות הטבילה, אין למנוע טבילה למי 
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על המועצה הדתית שמבקשת לטבול ללא נוכחות של אישה אחרת. לכן 

 לתלות שלט בכניסה למקווה כדלקמן:

 "על פי פסיקת הרבנות הראשית לישראל טבילת אישה מחייבת נוכחות של בלנית.

יש לכבד את פרטיות הטובלות, האחריות על כשרות הטבילה מוטלת על הטובלות 
 עצמן".

בסיור שערכה הביקורת במקווה נמצא כי המועצה הדתית תלתה שלט 

 למקווה על פי הנוסח האמור בחוזר המנכ"ל כנדרש.בכניסה 

 

 

 טבילת פנויות 7.2

 4.11.12על פי החלטת מועצת הרבנות הראשית, מיום י"ט חשוון תשע"ג  

המקוואות הינם מבני ציבור המיועדים לשם מתן שירותי דת יהודיים 

 בתחום טהרת המשפחה.

פסיקתן  א' לחוק שירותי הדת קובע כי המועצה הדתית תפעל לפי6סעיף 

של הרבנות המקומית והרבנות הראשית. המשמעות היא שהמועצה הדתית 

אמורה לפעול בהתאם לפסיקה ההלכתית של הרבנות המקומית והרבנות 

הראשית, בין השאר, בכל הנוגע להיבטים ההלכתיים המתייחסים להקמת 

המקווה ולתפעולו השוטף. במסגרת זו, הובהר  ע"י הרבנות הראשית, 

נייתו של הרב מצגר לרבני ישראל מיום י"ז שבט תשס"ח כי במסגרת פ

 טבילה של פנויות במקוואות אסורה.

קובע כי מועצה  1971-חוק שירותי הדת היהודיים נוסח משולב תשל"א

דתית מוסמכת לספק "שירותי דת". טבילה שאינה למטרה דתית כי אם 

"שירותי  למטרות אחרות ובכלל זה צרכים רוחניים אישיים, אינה בגדר

דת" עליהם מופקדת המועצה הדתית, ולכן המועצה הדתית איננה חייבת 

 לספק שירותים שכאלו.

מאחר ומטעמים של צנעת הפרט הבלניות מנועות מלשאול את הנשים 

המגיעות לטבול שאלות בדבר מעמדן האישי, כגון: האם הן נשואות, 
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את האפשרות רווקות וכיוצ"ב, וישנה הנחייה הקובעת כי אין להתנות 

 1לטבול במתן מענה לשאלות אלו. לאור זאת, נקבע בחוזר מנכ"ל תשד"ו/

כי יש לתלות בכניסה למקווה שילוט בדבר האיסור ההלכתי על טבילת 

 פנויות על פי הנוסח הבא:

 "על פי פסיקת הרבנות הראשית לישראל טבילת פנויות אסורה.

געות למעמדן האישי יש לכבד את פרטיות הטובלות ולהימנע משאלות הנו
 ולצנעת הפרט.

 האחריות מוטלת על הטובלות עצמן".

 

במקווה לא נמצא שלט בדבר ההנחיה ההלכתית על איסור טבילת פנויות כפי 

 שמתחייב בחוזר המנכ"ל.

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי 
פנויות, אך מישהו "המועצה תלתה פתק במקוה נשים, על איסור טבילת 

 שלא מצא חן בעיניו הוריד את הפתק ומיד תלינו פתק חדש".
 

 

 תעריפי אגרות 7.3

כל טבילה במקווה לנשים מחויבת בתשלום אגרה, בתעריפים שנקבעו 

נכנסו לתוקפן  6.11.13בחוזר מנכ"ל המשרד המתעדכנים מעת לעת.  ביום 

ובמסגרת  2013  -תקנות שירותי הדת היהודיים )אגרות שירותים(, התשע"ד

זו עודכנו גם תעריפי אגרות הטבילה במקוואות. תקנות אלו עודכנו בחוזר 

במסגרתו נקבעו תעריפי אגרות  2014שפורסם בחודש אפריל   1מנכ"ל עד/ 

 חדשים.  

נציין כי יש חובה להקפיד על גביית התעריפים הנזכרים לעיל, כגון: אישה 

אולם אישה ₪,  30אגרה בסך תשלם  -הטובלת ועושה שימוש באמבטיה 

 ולא מעבר לכך.₪  15תשלם  -הטובלת ועושה שימוש במקלחת בלבד 

כמו כן, אין לכלול את עלות ערכת המקוואות )מגבת, סבון וכיו"ב( בתוך 

אגרת הטבילה. במילים אחרות, חובה להפריד בין אגרת הטבילה עצמה 

תוכל להחליט  ובין התשלום עבור ערכת המקוואות, וזאת על מנת שאישה
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האם ברצונה לרכוש את ערכת המקוואות או שמא ברצונה לשלם עבור 

 הטבילה בלבד ללא שימוש בערכת המקוואות.

המועצה הדתית מחייבת את ציבור הטובלות והטובלים בהתאם לתעריפים 

שנקבעו בחוזרי מנכ"ל המשרד לשירותי דת, חוזר המנכ"ל המפורסם 

דתית. בביקורת לא נמצאו חריגים מהווה את המחירון של המועצה ה

 בנושא התעריפים.

המועצה הדתית תלתה שלט עם מחירי הטבילה והשירותים הנלווים. עם 

זאת, המחירון לא כלל שירותים נוספים שניתנים במסגרת המקווה כגון: 

 שימוש במגבת וכדומה, לכן מחירים אלה נוספות בכתב יד. 

 למקווה:להלן צילום של המחירון התלוי בכניסה 

 

 

לדעת הביקורת אופן הצבת המחירון והשלמת המחירים החסרים בכתב 

 יד אינו ראוי ואינו מכבד את  המקום.

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי 
"הוספנו בכתב יד על שימוש במגבת, אך זה חוקי קריא ומסודר. אך 

 במחשב". לבקשתכם מיד כשהעירו על כך, כתבנו הכל
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 נאותות הליך גביית האגרה ושמירת הכספים 7.4

כל תשלום אגרה חייב בהנפקת קבלה ומסירתה לטובלת. במידה שאין 

במקווה קופה רושמת המנפיקה קבלות, יש להשתמש בפנקס קבלות בעל  

שלושה העתקים, כאשר עותק אחד נמסר לטובלת והשני נשמר 

 ווה.בקופה/כספת והשלישי נשאר בספר הקבלות במק

נקבע, בין היתר, כי במקווה בו  2בחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת ע"ג/

טובלות בממוצע בשבוע, ראש המועצה הדתית  100 -ועד ל 40טובלות מעל 

יתקין קופה רושמת. במהלך שעות פעילות המקווה, הבלנית תפקיד את 

האגרה הנגבית מכל טובלת בקופה הרושמת שבמקווה. בסוף כל ערב, תפיק 

הבלנית, באמצעות הקופה הרושמת, סיכום סופי ותפקיד אותו יחד עם 

הפיקדון היומי כשהוא בתוך מעטפה, בכספת ייעודית במקווה, בציון שמה 

ותאריך ההפקדה )על הכספת להיות בעלת פתח להכנסת מעטפות וכן בעלת 

 מנגנון נעילה אלקטרוני וקוד סודי(.

ף אחת לשבוע את המעטפות עובד המועצה הדתית שיגדיר היו"ר, יאסו

מהכספת. הקוד הפותח את הכספת יהיה ברשות העובד והנהלת המועצה 

הדתית בלבד. העובד יעביר את הכספים שנאספו לגזבר המועצה הדתית 

 ויחתום מולו על טופס העברת פדיון.

המועצה הדתית עושה שימוש בקופות רושמות בהתאם להנחיות המשרד 

נת כספת בה מופקדים כספי האגרות לשירותי דת. במקווה מותק

המתקבלים מהטובלות. יו"ר המועצה הדתית מגיע למקווה אחת לתקופה 

 ואוסף את הכספים מהכספת. 

הכספת בה נשמרים כספי הטובלות אינה בעלת מנגנון נעילה אלקטרוני 

וקוד סודי כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת, אלא נעולה על 

 הלן צילום של הכספת במקווה:ידי מפתח בלבד. ל
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במקווה הגברים מותקן מכשיר תשלום אוטומטי וסבסבת כניסה 

)קרוסלה(, המאפשרת כניסה בתשלום אוטומטית למקווה, מאפשרת 

ע"י תשלום  –ע"י כרטיס חכם, ולמבקרים חד פעמיים  -כניסה למנויים 

 במזומן לפני הכניסה.

הדתית מסר לביקורת כי בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה 
"הכספת סגורה היטב במפתח רב בריח, אך אנו לא משנים זאת עכשיו, 

 היות שעוד כמה חודשים המקוה עובר ואז נעשה כספת כפי שנדרש".

 

 

 רישוי המקוואות 7.5

חוק רישוי עסקים( נקבע כי  -)להלן  1968-בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח

רשות מקומית, הוא ראש הרשות רשות הרישוי לעסק הטעון רישוי בתחום 

המקומית או מי שהוא הסמיכו לכך. בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני 

צו רישוי עסקים( נקבע כי מקווה הוא "עסק  -)להלן  1995-רישוי(, התשנ"ה

 2000-טעון רישוי". על פי תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס"א

 סק למקווה תקף לחמש שנים.תקנות רישוי עסקים(, רישיון ע -)להלן 

בצו רישוי עסקים נקבע כי מטרת רישוי מקווה היא הבטחת בריאות 

הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים בו. מן האמור בחוק רישוי עסקים 
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עולה כי רישיון או היתר זמני למקווה לא יינתן אלא אם כן ניתן אישור שר 

האישור(. גם בתקנות רישוי נותן  -הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך )להלן 

עסקים נקבע כי רשות הרישוי לא תיתן רישיון לעסק הטעון אישורו של נותן 

 אישור אלא לאחר שזה נתן את אישורו לרישיון ובהתאם לתנאיו.

-תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה(, התשנ"ט

. תחילת 1999במאי  תקנות תנאי תברואה למקוואות( פורסמו -)להלן  1999

תוקפן חלה שנה לאחר מועד פרסומן, ולפיכך עמדה לרשויות הנוגעות בדבר 

 תקופה של שנה כדי להיערך להפעלת המקוואות בהתאם לתקנות. 

בתקנות נכללו, בין היתר, הוראות בדבר מבנה המקווה, מתקניו, תחזוקתו 

עוד נקבע והפעלתו, שנועדו למנוע מפגעי בטיחות ותברואה במקוואות. 

בתקנות כי לא יאושר לאדם רישיון למקווה והוא לא ינהל אותו, אלא אם 

כן הוא ממלא את הוראות התקנות להנחת דעתו של המנהל הכללי של 

 סמיכו לכך.המשרד הבריאות או מי ש

הפיקוח על קיום הוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו הופקד בידי רשות 

או היתר זמני ביוזמתה או ביוזמת נותן הרישוי. היא רשאית לבטל רישיון 

האישור, אם לא קוימה מטרה ממטרות הרישוי. בחוק רישוי עסקים ניתנה 

גם לרופא מחוזי או לראש הרשות המקומית, כרשות הרישוי, הסמכות 

לצוות בכתב על הפסקה ארעית של העיסוק בעסק אם היה יסוד סביר 

 ימו.להניח שהוראות החוק או תנאי הרישיון לא קו

ביישוב פועלים כיום המקוואות ללא רישיון עסק תקף כמתחייב מחוק 

רישוי עסקים. העובדה שלמקוואות אין רישיון עסק עלולה לחשוף את 

המועצה הדתית לסיכונים של תביעות משפטיות בגין נזקי רכוש וגוף, 

 בקרות נזק.

אים יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי הוא  פעל להסדיר את כל הנוש

הנדרשים לקבלת רישיון עסק, אולם הוא לא פנה לרשות המקומית לביצוע 

בדיקה חוזרת והסדרת רישיון תקף מכיוון שהמקווה עתיד לעבור בקרוב 

 למשכנו החדש.
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בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי "יש 
שינו, כולל לנו רק מקוה נשים אחד, שרוב הדרישות שנדרש ממנו לעשות ע

מערכות לכיבוי אש, כולל להחליף את כל מיכל הדלק שיהיה בטיחותי ועוד. 
אך כיוון שתוך כמה חודשים אנו סוגרים את המקוה הזה ועוברים למקוה 

 החדש, לכן המתנו ברשיון העסק".

 

 דיווח ביקורת יומיות במקווה 7.6

ה(, לתקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים למקווה טהר 32בסעיף 

נקבע, בין היתר: "בעל רשיון המקווה ידאג לניהול יומן  1999 –התשנ"ט 

הכנסת חומר החיטוי למי  32שבו יירשמו מספר הטובלים בו ביום, שעת .

 בור הטבילה וריכוזו...".

מבדיקת הביקורת עולה כי הבלנית במקווה הנשים מנהלת רישום ומעקב 

וי במים וריכוז וכן החלפת של מספר הטובלות בכל יום, כמות חומר החיט

 לטופס רישום/דיווח חודשי: ההמים היומית. להלן דוגמ

 
 

מהביקורת שערכנו במקוואות שנדגמו עולה כי הבלניות מקפידות לדווח 

 באופן מלא בטופס הייעודי. 
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 תחזוקת מקוואות 7.7

 בתקנות תנאי תברואה נאותים למקוואות נקבע:

"מבנה המקוואות, לרבות כל מבנה עזר, יהיה יציב ובנוי בטון, לבנים, 
בלוקי מלט, או כל חומר בנייה קשיח אחר שאישר המנהל ]המנהל הכללי 
של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה[ ולמעט 

 אזבסט". 

 עוד נקבעו הוראות לגבי המבנה הפנימי של המקוואות. 

ההלבשה, בחדרי הטבילה והרחצה ובתאי השירותים יהיו "הקירות בחדרי 
 180מצופים באריחי קיר שלמים, חלקים ובצבע בהיר עד לגובה 

 סנטימטרים לפחות"; 

"רצפת המקווה תהיה בלא שקעים או סדקים ותהיה מרוצפת במרצפות 
 בצבע בהיר או בחומר בהיר אחר שאישר המנהל". 

 ורה נאותים"; "החלונות במקווה יאפשרו אוורור ותא

דפנות בור הטבילה ורצפתו "יהיו חלקים, ללא סדקים ומצופים באריחים 
בהירים או בחומר אטום אחר שאישר המנהל", והירידה אליו תהיה 

 באמצעות מדרגות שהמבנה שלהן פורט בתקנות".
 

ככלל המקוואות ברמת תחזוקה מספקת לשימוש ציבור הטובלים 

 עם זאת הכניסה למבנה והחצר אינם מטופחים. והטובלות, 
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 הטבלה שלהלן מפרטת את  ממצאי הסיור שערכה הביקורת  במקוואות:

 מס"ד

 תיאור הבדיקה

מקווה 
 נשים

מקווה 
 גברים

 הערות
 
 דירוג 

(1-5) 
 דירוג

(1-5) 

  5 5 ניקיון המקווה  1
חזות הכניסה  3-4 3-4 ניקיון וטיפוח סביבתי 2

 מוזנחת
  5 5 מצב האריחים והקירות 3
  5 5 מצב מערכת החימום 4
  5 5 מצב בורות הטבילה 5
מצב מערכת הניקוז  6

 והצנרת
5 5  

  5 5 אוורור המקווה 7
לא  תאורה ותאורת חרום 8

 תקין
לא 

 תקין
תאורת חרום 

אינה פועלת בכל 
 המקוואות

טיפול בתקלות מדווחות  9
 ורישומן

אין תיעוד בכתב  3-4 3-4
של תקלות 

וטיפולן לצרכי 
 מעקב ובקרה. 

)הביקורת 
התרשמה כי 

תקלות מטופלות 
 .במידי(

  4-5 4-5 מצב הכלים הסניטריים 10
אביזרי עזר נגישים  11

 לטובלות
4-5 4-5  

  4 4 ריחות 12
אין מעלון  4 4 נגישות לנכים 13

להורדת טובלות 
 .לבור הטבילה

  4-5 4-5 ניקיון המים 14
  4 4 מצב מקווה כלים 15
המקוואות  4-5 4-5 התרשמות כללית 16

מטופחים 
ומתוחזקים 

 היטב.
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 גישה למקוואות 7.8

המקוואות הינם מבנה ציבור המשרתים את המשתמשים באשר הם 

וככאלה חלים עלים הכללים וההנחיות בנושא נגישות, קרי חוק שוויון 

ותקנותיו. לכן יש לתת מענה  1998–תשנ"חזכויות לאנשים עם מוגבלות, 

הולם לצרכים המיוחדים של בעלי מוגבלויות המעוניינים להגיע ולטבול 

במקווה ולהנגיש את המבנה והשירות באופן שיאפשר לבעלי מוגבלויות 

להגיע ולטבול במקווה בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי 

 מלוא יכולתו.

י מבנה המקווה מונגש לבעלי מוגבלות פיזית מבדיקת הביקורת עולה כ

עם זאת, לא המתניידים על כיסאות גלגלים עד להגעה לבור הטבילה. 

מותקן בכניסה לבור הטבילה מכשיר שיאפשר לנכים בעלי מוגבלות 

לכן נכים אינם יכולים לטבול במקווה אלא  ;תנועה לרדת לבור הטבילה

תקנות שוויון זכויות לאנשים  בסיוע אדם נוסף שיישא אותם. אמנם על פי

עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים(, תשע"ב 

 50,000 -והודעת המשרד לשירותי דת ביישובים בהם פחות מ 2011 –

תושבים אין חובת הנגשה מלאה, אולם בכדי להגיע למקווה המונגש 

 הקרוב ביותר על נכים לנסוע לעיר אחרת.

לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי "כמו בהתייחסותו 
ברוב המקוואות בארץ המקוה לא מצויד במכשיר המאפשר טבילה לנכות, 

תושבים, אין חובת ההנגשה. במיוחד  50,000-אך ביישובים שיש פחות מ
 ברמלה, יש מקוה מיוחד לנשים נכות". –שחמש דקות נסיעה מבאר יעקב 

 

 

 המים והחלפתםשמירה על איכות  7.9

בכל הקשור לשמירה על איכות המים יש לפעול ע"פ תקנות רישוי עסקים. 

בתקנות תנאי תברואה למקוואות נקבעו הוראות לשמירה על איכות מי 

"אוצרות המים" ומי "בור הטבילה", העוסקות בתחזוקת הבורות, חיטוי 

 מימיהם, בדיקות תקופתיות של איכות המים ותכיפות החלפתם. 
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ככלי עזר לפיקוח על חיטוי מי המקוואות נקבעו בתקנות תנאי תברואה 

 למקוואות כי:

"בעל רישיון המקווה ידאג לניהול יומן שבו יירשמו מספר הטובלים בו 

ביום, שעות הכנסת חומר החיטוי למי בור הטבילה וריכוזו, וביצוע כל 

בדיקה אחרת שהורה המנהל ]מנכ"ל משרד הבריאות או מי שהוא 

 המנהל[". -סמיכו; להלן ה

בתקנות תנאי תברואה למקוואות נקבעו הנורמות לאיכות מי בור הטבילה: 

 100( שלהם, עכירותם ומספר החיידקים המרבי לכל PHערך ההגבה )

מיליליטר מים. עוד נקבע, שחיטוי מי בור הטבילה ייעשה בכלור, ברום או 

י המותרים הוגדרו חומר חיטוי אחר שאישר המנהל. ריכוזי חומר החיטו

בתקנות. נקבע כי פעם ביום תיבדק איכות מי בור הטבילה וריכוז חומר 

 החיטוי בו ותוצאות הבדיקה יירשמו ביומן. 

בתקנות תנאי תברואה למקוואות נקבע כי בעל רישיון לניהול מקווה יעשה, 

פעם בחודש לפחות, בדיקות של התאמת המים לדרישות תקנות אלה 

. שמות המעבדות המוכרות לבדיקת מים 33מוכרתבאמצעות מעבדה 

 והבדיקות שבעניינן ניתנה ההכרה פורסמו ברשומות.

 בתקנות תנאי תברואה למקוואות נקבע כי:

"דיגום מי בור הטבילה לצורך בדיקות ייעשה בשעות פעילות המקווה, בידי 

 ".34)א( לתקנות איכות מי השתייה15אדם בעל הכשרה כאמור בתקנה 

 אי תברואה למקוואות נקבע כי: בתקנות תנ

 "פעם אחת ביום לפחות ירוקן בור הטבילה ממימיו וינוקה ביסודיות".

לביקורת נמסר כי החלפת מי בריכת טבילת מקווה נשים מתבצעת פעם 

ביום, בהתאם לתקנות תנאי תברואה למקוואות המורות החלפת המים 

                                                           
, 1974-מעבדה שהכיר בה מנכ"ל משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתיה(, התשל"ד 33

 הבדיקה.לביצוע בדיקות מיקרוביאליות או כימיות, לפי סוג 
, נקבע כי הדוגם חייב להיות בעל הכשרה מתאימה 1974-)א( לתקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתיה(, התשל"ד15בסעיף  34

 שאישרה רשות בריאות.
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בצעות בדיקות של מידי יום, במידה שלא מותקן במקווה מסנן. הבלניות מ

איכות מי בור הטבילה. בסיור שערכה הביקורת במקווה נמצא טופס מעקב 

 חודשי מובנה של משרד הבריאות בו מולאו כלל הפרטים הנדרשים.

המועצה הדתית מזמינה דרך קבע שירותי דיגום מים ובדיקת איכותם 

במקוואותיהן מחברה מוכרת  לשירותי מעבדה המבצעת את בדיקות מי 

 קוואות. המ

דיגום מי בורות הטבילה לצורך בדיקות המעבדה נעשה בידי הבלנית ו/או 

עם זאת, במקווה לא אחראי תחזוקה תוך שימוש במכשיר המודד ניטור. 

נרשמה שעת נטילת דגימות המים בטופס המעקב החודשי בסמוך 

לרישום בדבר נטילת הדגימה ולכן לא ניתן לדעת אם הדיגום נעשה בשעות 

פעילות המקווה כנדרש. כמו כן, אין הקפדה על רישום שעת הכנסת חומרי 

החיטוי לבורות הטבילה אלא רישום כללי באיזה יום הוסיפה הבלנית 

 חומר חיטוי. 

הביקורת מעירה כי רישום מועדי חיטוי המים ותוצאות הבדיקות הוא כלי 

על  עזר חשוב לשמירה על איכות מי המקוואות, ובלעדיו קשה לעמוד

תקינות החיטוי ועל מפגעים שהועלו בבדיקות ולבחון את מידת סילוקם 

ובאין עובדים מיומנים לביצוע הבדיקות, עלולים להיווצר בבורות הטבילה 

 מפגעים תברואתיים שיסכנו את בריאות המשתמשים במקוואות.

כל  בהתייחסותו לטיוטת הדוח, יו"ר המועצה הדתית מסר לביקורת כי "

, והם קבלו הוראה שמעתה יכתבו את דגימותנשים נוטלים  יום במקוה

 שעת לקיחת הדגימה".
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 אוצרות המים  7.10

בתקנות תנאי תברואה למקוואות נקבע כי לאוצרות המים יהיה פתח שניתן 

לפתיחה בנוחות. אוצרות המים ינוקו ביסודיות פעם בשנה לפחות, לקראת 

עוד נקבע בתקנות תנאי תברואה למקוואות כי מי "אוצרות  עונת הגשמים.

 יחוטאו, וריכוז חומר החיטוי במים ייבדק פעם בחודש. 35ההשקה"

נמצא כי המועצה הדתית מבצעת דגימה של אוצרות המים אחת לחודש על 

 ידי חברה חיצונית.

  

                                                           
תברואה "בור או מכל לאגירת מי גשמים, המחובר ישירות לבור הטבילה" )תקנות תנאי  -אחד מסוגי אוצרות המים  -"אוצרות השקה"  35

 למקוואות(.
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 סיכום ומסקנות .8

 

של המועצה  המועצה הדתית באר יעקב מעניקה שירותי דת בתחום השיפוט

ערכנו ביקורת במועצה הדתית  2017המקומית באר יעקב. במהלך שנת 

 אשר מהווה גוף מתוקצב של המועצה המקומית.

המועצה   -נמצאו מספר ליקויים בסביבת הבקרה של המועצה הדתית 

הדתית לא ערכה נהלי עבודה בכתב ומסתמכת על נהלי עבודה כלליים 

מי במועצה הדתית כפי שמתחייב על פי שפרסם המשרד, לא מונה מבקר פני

חוק הביקורת הפנימית, לא נערכה תכנית עבודה שנתית  והפעילות במועצה 

 הדתית אינה מנוהלת באמצעות מערכות מידע ממוחשבות. 

הדוחות הכספיים של המועצה הדתית מצביעים על איתנות פיננסית יציבה. 

דת באיחור ביחס עם זאת, הדוחות הכספיים מוגשים למשרד לשירותי 

למועד שנקבע בחוק. בנוסף, הושתו על המועצה הדתית קנסות בגין איחור 

 בדיווח לרשויות המס ולקופות הגמל.

 -נמצאו ליקויים באופן העסקת עובדים וניהול הנוכחות ותשלומי השכר 

המועצה הדתית מעסיקה מפקח כשרות )בהתנדבות( ללא תקן, ללא הסכם 

לום שכר וללא ביטוח; לא נחתמו הסכמי העסקה עבודה/התנדבות, ללא תש

עם יו"ר המועצה הדתית ועם הרב המקומי; יו"ר המועצה הדתית אינו 

מדווח נוכחות כמתחייב בחוק שעות עבודה ומנוחה; נמצאו חולשות 

 בתהליך הבקרה על הפקת תלושי השכר. 

המועצה הדתית מתנהלת בנושא קבלת   -נמצאו ליקויים בתהליך הרכש 

ות מחיר על פי הנחייה שאינה בתוקף ואינה מבקשת הצעות מחיר הצע

כמתחייב. עוד נמצא כי המועצה הדתית התקשרה ₪  3,000ברכישות מעל 

ללא הליך תחרותי וללא ₪ עם נותן שירותים בסכומים של עשרות אלפי 

 הסכם בכתב. 

כמו כן, נמצאו ליקויים בניהול כספי הקופה הקטנה, בין היתר: לא נקבעו 

כללים בדבר אופן השימוש בכספי הקופה הקטנה, כספי הקופה הקטנה 

אינם נשמרים בכספת, לא נקבע סכום מרבי לרכישה חד פעמית, נמצאו 
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וכן נמצאו תשלומים בגין ₪  100 -רכישות חד פעמיות בסכומים הגבוהים מ

 הוצאות שבאופיין אינן הוצאות חד פעמיות אלא הוצאות שוטפות.

צא כי המועצה הדתית לא קיימה הליך בחירת משגיחי בנושא הכשרות נמ

כשרות שוויוני כפי שנקבע בהנחיית המשרד לשירותי דת, לא הוקם מאגר 

משגיחים המתרענן אחת לשנה וחלוקת העבודה בין המשגיחים אינו 

שוויוני. כמו כן, לא מתקיים פיקוח שיטתי אחר עבודת המשגיחים כפי 

ת; לא מנוהלים תיקי משגיחים ולא תיקי שנקבע בחוזר מנכ"ל בנושא כשרו

בתי עסק ושכר המשגיחים אינו אחיד. בנוסף, צורתה של תעודת הכשרות 

 המונפקת לעסקים אינה בהתאם להנחיות המשרד.

המקווה במועצה הדתית פועל ללא רישיון  -נמצאו ליקויים בניהול המקווה 

ושא טבילת עסק בתוקף. במקום לא נמצא שלט בדבר ההנחיה ההלכתית בנ

פנויות. הכספת במקווה אינה בעלת מנגנון נעילה אלקטרוני כמתחייב. 

המקוואות במצב תחזוקה מתאים לשימוש הטובלים והטובלות וישנה 

הקפדה על שמירת איכות המים, עם זאת, הבלנית אינה רושמת את שעת 

 דגימת המים במקוואות בטופס המעקב .

ת מספקת שירותי דת לתושבי מהביקורת עולה כי ככלל המועצה הדתי

היישוב באר יעקב בהתאם למטרותיה, עם זאת חלק מהפעולות מבוצעות 

שלא בהתאם להנחיות המשרד לשירותי דת שהוא הרגולטור הממונה על 

 פעולותיה. 

יישום המלצות הביקורת צפוי לתרום לשיפור מנגנוני הבקרה במועצה 

 ם את שירותיה.הדתית ושיפור השירות לתושבים ועסקים הצורכי
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 2017 - 2015טבלת התקציב הכוללת לשנים  –נספח א' 

 
 2015ביצוע  הסעיף התקציבי מס"ד

₪ 
 2016תקציב 
₪ 

 2016ביצוע 
₪ 

 אחוז ביצוע
% 

 2017תקציב 
₪ 

 הכנסות  
 34,850 92% 34,811 37,700 37,669 נישואין 1
 53,850 91% 53,788 58,500 91,719 מקוואות 2
 42,550 73% 25,504 34,650 34,621 כשרות 3

סה"כ הכנסות  
 עצמיות

164,009 130,850 114,254 87% 131,250 

המשרד לשרותי  4
 דת

797,181 744,366 744,366 100% 789,272 

 789,272 120% 900,000 744,366 900,000 הרשות המקומית 5
הכנסות סה"כ  

 מוסדיות
1,697,181 1,488,732 1,644,366 110% 1,578,544 

הכנסות ח"פ ובגין  6
 שנים קודמות

0 155,634 0 0 110,728 

 1,820,522 99% 1,758,620 1,775,216 1,861,190 סה"כ הכנסות 
 הוצאות 

הוצאות שכר  7
 ופנסיה

1,466,685 1,437,627 1,388,017 96% 1,394,899 

 לפעולותהוצאות  
 3,450 194% 3,399 1,750 1,713 נישואין 8
 118,350 148% 138,082 93,200 98,518 מקוואות 9
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 2015ביצוע  הסעיף התקציבי מס"ד
₪ 

 2016תקציב 
₪ 

 2016ביצוע 
₪ 

 אחוז ביצוע
% 

 2017תקציב 
₪ 

 29,075 69% 37,815 54,350 54,302 עירובין 10
 32,850 80% 11,775 14,700 14,552 תרבות תורנית 11
 31,300 114% 4,250 3,700 3,660 כשרות 12
 204,548 58% 93,454 158,539 192,727 מינהלה 13
 950 15% 930 6,000 0 פעולות אחרות 14
 420,523 87% 289,705 332,239 365,472 סה"כ פעולות 
       
 1,815,422 95% 1,677,722 1,769,866 1,832,157 סה"כ הוצאות 
 5,100 95% 5,095 5,350 5,309 הוצאות מימון 15

 0  75,803  23,724 עודף 
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תעודת כשרות לדוגמה שנמסרת לבעל עסק בבאר יעקב ללא  –נספח ב' 

 כתובת וטלפון המועצה הדתית
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 מחלקת תחזוקה  

 2017/4דוח ביקורת 

 

 מבקר המועצה

 



 מחלקת תחזוקה –2017/4

 

180 

 

 

 תוכן עניינים

 

 עמוד שם הפרק  פרק

 181 מבוא, מטרה, היקף, מתודולוגיה –כללי   א

 185 תמצית ממצאים   ב

 194 המלצות   ג

 198 פירוט ממצאים  ד

 198 ארגון וניהול 1 

 212 תכנית עבודה, תקציב ורכש 2 

 220 פניות למוקד העירוני בתחום התחזוקה 3 

 234 תחזוקת מוסדות חינוך 4 

 238 כבישיםתחזוקת  5 

 241 שילוט ותמרור 6 

 244 תיקונים ברחבי המועצה ומוסדות ציבור 7 

 244 סיכום ומסקנות 8 

די מחלקת התחזוקה בפירוט היעדרות עו   נספח

 2016שנת ב

248 
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 כללי  -פרק א' 

 

 מבוא .1

רשות מקומית צריכה לספק שירותים מוניציפליים מסוגים שונים 

לחובותיה וסמכויותיה שבדין. חלק משירותים אלו לתושביה בהתאם 

כוללים בין היתר תחזוקת המבנים הציבוריים, גני הילדים, הכבישים 

והמדרכות. לשירותים אלו השפעה ישירה על איכות חייהם ורווחתם של 

 תושבי היישוב.

כך, דיני הרשויות המקומיות קובעים בשורת הוראות וחוקים כי רשות 

תחזק את מוסדות החינוך ואת הדרכים הציבוריות מקומית מחויבת ל

)כבישים ומדרכות( אשר בתחום שיפוטה וכן, לדאוג לתמרור וסימון 

 בדרכים. זאת, לצורך שמירה על בטיחות התושבים ושלומם. 

כחלק מתפקיד הרשות המקומית בנושא תחזוקת מוסדות חינוך, חלה 

 המופעלים על ידה.  עליה החובה לשמור על תחזוקת ובטיחות גני הילדים

"( משתרעת על שטח של המועצההמועצה  המקומית באר יעקב )להלן: "

 איש בתקופה המבוקרת.  20,000-דונם ומתגוררים בה כ 8,600

במועצה אמונה מחלקת התחזוקה על תחזוקת מבני ציבור, תחזוקת 

מוסדות החינוך, תחזוקת כבישים, שילוט רחובות ותמרור וכן, תחזוקה 

 ברחבי שטח השיפוט של המועצה.כללית 

יצוין כי במועצה האחריות על תחזוקת הכבישים ביישוב מתחלקת בין 

מחלקת התחזוקה לבין מחלקת ההנדסה. מחלקת התחזוקה אמונה על 

תיקונים קלים בלבד, וכל עבודה המצריכה כתב כמויות היא באחריות 

 מחלקת ההנדסה אשר התקשרה עם קבלן חיצוני לביצוע עבודות

 תחזוקת הכבישים והמדרכות.

עבודות התחזוקה בתחומי המועצה אמורות לכלול הן תחזוקה  מונעת 

והן תחזוקת שבר. תחזוקה מונעת כוללת פעולות תחזוקה שונות, למשל 
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איטום סדקים וחידוש מדרכות באופן יזום כחלק מתכניות עבודה 

ת אד "(;  תחזוקת שבר כוללת פעולו"תחזוקה מונעתשנתיות )להלן: 

הוק לטיפול בתקלות שבר בהתאם לבקשות ופניות של גורמים 

רלוונטיים במועצה וכמענה לקריאות מוקד, כגון, תיקון מפגעים ושיקום 

תחזוקת מדרכות וכבישים לאחר ביצוע עבודות צנרת למיניהן )להלן: "

 "(.שבר

 

 מטרת הביקורת  .2

צורך לבחון את נאותות פעילות מחלקת התחזוקה ותפקודה השוטף ל

ביצוע עבודות תחזוקה במבני המועצה ובשטח הציבורי ועמידתה 

 בהוראות החוקים והתקנות השונים.

 

 מקורות נורמטיביים .3

 הביקורת הסתמכה בבדיקתה על הוראות החוק והתקנות הבאים:

החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  •

 .2001-התשס"א

 .1950 –צו המועצות המקומיות תיש"א  •

-צו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, תשל"ז •

1977. 

"העסקת קרובי משפחה  3/2011חוזר מנכ"ל משרד הפנים  •

 ברשויות המקומיות".

 חוקת העבודה  לעובדים ברשויות המקומיות בישראל. •
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בנוסף הסתמכה הביקורת על דוחות ביקורת של מבקר המדינה ודוחות 

 מבקר המועצה:ביקורת קודמים של 

( בדבר 2010דוח מבקר המדינה, דוח על הביקורת בשלטון המקומי ) •

 "קבלת עובדים במועצה המקומית באר יעקב".

( בדבר 2013דוח מבקר המדינה, דוח על הביקורת בשלטון המקומי ) •

 "תחזוקת דרכים ציבוריות בידי ברשויות מקומיות"

והעסקה של בדבר "גיוס  2014א' משנת  65דוח מבקר המדינה  •

 קרובים ומקורבים בתאגידים". 

בנושא "טיפול בפניות  2014דו"ח ביקורת של מבקר המועצה משנת  •

 מהציבור".

בנושא "ניהול המצאי  2014דו"ח ביקורת של מבקר המועצה משנת  •

 והמלאי במועצה".

 

 היקף הביקורת .4

הביקורת התמקדה בהתנהלות המחלקה ויחסי הגומלין שלה עם גורמים 

 . 2017ובמחצית הראשונה של שנת  2016במועצה בשנת אחרים 

 . 2017ספטמבר  –הביקורת נערכה בין החודשים יולי 

 

 שיטת הביקורת –מתודולוגיה  .5

צוות הביקורת ראיינה את בעלי התפקידים הרלוונטיים: מנהלת 

מחלקת ההנדסה, מנהלת מחלקת גני הילדים, מנהל המוקד, מנהל 

החינוך, מנהלת החשבונות הראשית, מחלקת הרכש, קב"ט מוסדות 

ראש צוות התחזוקה, עובדי מחלקת התחזוקה ופקידת המחלקה וכן 

 מנהל המחסן.
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כמו כן, הביקורת סיירה במשרדי מחלקת התחזוקה ומחסני המועצה 

 ועיינה במסמכים רלוונטיים שנמסרו לה במהלך הביקורת.

התחזוקה, מנהל החלקים הרלוונטיים מטיוטת הדוח הופצו לראש צוות 

המוקד העירוני, מהנדסת המועצה, גזבר המועצה, מנהל אגף החינוך, 

מנהלת גני ילדים )גנ"י(, ומזכירת כוח אדם. ההתייחסויות שהתקבלו 

 שולבו בדוח הסופי.

 

הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך ננקטו 

 . אותם נהלי ביקורת שנחשבו לדרושים בהתאם לנסיבות
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 תמצית ממצאים  -פרק ב' 
 

 ארגון וניהול

מחלקת התחזוקה פועלת ללא נהלים כתובים המסדירים את  .1

פעילותה, תהליכי העבודה בה וממשקי העבודה שלה מול גורמים 

חיצוניים;  כך למשל, אין נהלים בנוגע לתהליכים הבאים: רכש 

טובין למחלקה, שימוש בטובין במחלקה, הטיפול בפניות 

 (1.2מהמוקד, אופן הדיווח השוטף של עבודת המחלקה )

המחלקה מתנהלת ללא גורם מנהל המפקח באופן שוטף אחר  .2

פעילותה. המועצה לא קבעה תקן מסודר למנהל מחלקת תחזוקה 

ובהעדר מנהל אגף שפ"ע, בפועל המחלקה מנוהלת על ידי ראש 

 (.1.3צוות תחזוקה אשר כפוף ישירות למנכ"ל המועצה )

תגובת ראש צוות התחזוקה: עד עכשיו לא היה מנהל שפ"ע משהו 

 שלא בידינו.

שלושה עובדים שרשומים כעובדי מחלקת התחזוקה בפועל  .3

 כפופים למחלקות אחרות:

( עובד תחזוקה שמטפל בעיקר בנושא המזגנים כפוף למנהל 1

 עובד תחזוקה כפוף למהנדסת המועצה; (2מחלקת הרכש; 

ל את קבלן החשמל כפוף ישירות למנכ"ל עובד תחזוקה שמנה (3

 (.1.3המועצה. )

תגובת ראש צוות התחזוקה: לטיפולם של כוח אדם והנהלת 

המועצה יידעתי את מחלקת כ"א שהעובדים הנ"ל רק רשומים 

 כשייכים למחלקה.

עובד התחזוקה שמפקח על קבלן החשמל ומאשר לו את  העבודות  .4

ה חושפת את עצמה אינו חשמלאי מוסמך; כתוצאה מכך המועצ

 (.1.3בפני סכנה בטיחותית בתחום החשמל. )

שני העובדים אשר רשומים כשייכים למחלקת המים ושני עובדים  .5

שנוידו לתפקיד אב בית לא התייצבו לעבודה בתפקידיהם החדשים 

(1.3.) 
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עובדי המחלקה לא הקפידו על החתמת נוכחות באופן מלא כנדרש  .6

כי מבדיקת הביקורת  בתיקים  באמצעות כרטיס נוכחות.  יצוין

האישיים של עובדי המחלקה נמצא כי ישנם עובדים שקיבלו כבר 

התראות על כך שהם אינם מחתימים נוכחות כנדרש  2015בשנת 

ועליהם להחתים נוכחות כנדרש ולא ינקטו נגדם סנקציות 

משמעתיות ויופחת שכרם. עם זאת המדיניות האמורה לא נאכפה 

 (.1.4.1בפועל )

עקב  –ובת ראש צוות התחזוקה: כידוע לי הייתה בעיית חשמל תג

כך שלא הייתה תקשורת ובנוסף יש בעיית חשמל  –שיפוץ מחסנים 

 בכך שאנחנו מחוברים לביה"ס רשב"י". –

, נמצא כי בכל 2016מבדיקת היעדרויות העובדים במהלך שנת  .7

ימים. המשמעות הינה כי  85-חודש נתון החסירו עובדי המחלקה כ

(  לא היו נוכחים בעבודה בכל יום 25%עובדי המחלקה ) 12מתוך  3

המחלקה התנהלה בפועל  עם מנהל  2016נתון, כך שבמהלך שנת 

 (.1.4.2( בכל יום עבודה )11עובדים בממוצע )במקום  8ועוד 

תגובת ראש צוות התחזוקה: עובדים שנפקדו עקב חופשת מחלה 

דה )לא תקין(. לטיפול או סיבות אחרות כלשהן לא הופיעו לעבו

 המועצה.

במהלך סיור, כאשר נשאל ראש צוות התחזוקה היכן נמצא עובד  .8

, הוא מסר כי העובד נשלח לביצוע משימת תחזוקה בגן 5מס"ד 

ילדים. הביקורת ניגשה לגן הילדים האמור והעובד שנשלח לשם 

 הגיע בפועל יחד עם הביקורת.

 ציוד לתיקון סתימההעובד לא ידע מדוע נשלח לגן האמור ועם 

)טען שבא לתקן סתימה בכיור במטבחון( במקום ציוד לתיקון ברז 

תקול עליו התלוננה הגננת. יצוין כי הקריאה לתיקון התקלה בגן 

הילדים נפתחה לפני כשנה. הביקורת התרשמה כי העובד הגיע לגן 

 (.1.4.3רק לטובת סיור הביקורת. )

ח לביצוע משימה בגן תגובת ראש צוות התחזוקה: העובד שנשל

הילדים נשלח עקב פניה של סייעת בגן שהתלוננה על סתימה 



 מחלקת תחזוקה –2017/4

 

187 

 

בשירותים ואכן נשלח עם הציוד עבור התקלה הנדרשת )ע"פ 

 הסייעת(. כשהגיע למקום התלוננה הגננת על ברז תקול.

 אין תאום בין גננת לסייעת הגן.שמסתבר 

 Xהסייעת התלוננה על תקלה 

 Yהגננת התלוננה על תקלה 

 ביניהןהמלצה: שהגננת והסייעת בכל גן יפנו בצורה מתואמת 

 ומסודר לגבי התקלות בגן שכך נוכל להתנהל בהתאם ולטפל.

נמצא  3כמו כן, ראש צוות התחזוקה מסר לביקורת כי עובד מס"ד  .9

בבית ספר רשב"י. בפועל הוא הגיע לבית ספר זמן קצר לפני 

 (.1.4.3שהביקורת הגיעה לשם )

וות התחזוקה: העובד הנ"ל הגיע לביה"ס רשב"י יום תגובת ראש צ

לפני כן, ראה את הבעיה ובא שוב כדי לקבל אישור לקנות את 

 החלקים המתאימים לפתרון הבעיה.

יש לציין בזאת כי ההזמנות עוברות דרך הקניין מה שמעכב את 

 –רכישת הציוד הנדרש וכך קשה להתנהל בהזדמנות זו אני מבקש 

ב לפחות אלי מה שיעזור לי לרכוש. ולפתור מהתקצי לקבל חלק

 בעיות בצורה יעילה ומהירה יותר.

בניגוד להוראות החוק ובאופן העלול לייצר תלות וניגוד עניינים,  .10

הועסקו במחלקה שלושה עובדים שהם קרובי משפחתו של ראש 

אחות, בן דוד ובן של בן דוד. ההעסקה האמורה  –צוות התחזוקה 

לצו  108עדת מינהל השירות, כנדרש בסעיף התבצעה ללא אישור ו

 1977-המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, תשל"ז

(1.5.) 

לטיפול  –תגובת ראש צוות התחזוקה: אין הדבר בשליטתי 

לא קשורה  –מנקת המחסנים  –......  –המועצה. "לגבי העובדת 

ה המחסנאי חותם לה על דוח העבוד....  –למחלקת התחזוקה 

 לידיעתכם! –ואחראי עליה 

בניגוד להוראות החוק ובניגוד להערות מבקר המדינה בדוח בנוגע  .11

להעסקת קרובי משפחה במועצה המקומית באר יעקב, לפיהן 
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הועסק כעובד תחזוקה קרוב משפחה של חבר מועצה ללא שהצהיר 

 (.1.5על כך בטופס הצהרה בדבר קרבה משפחתית לחברי מועצה )

 תקציב ורכשתכנית עבודה, 

המחלקה אינה עורכת תכניות עבודה מסודרות; זאת, אף שניתן  .12

היה לערוך תכניות עבודה, ובהן פירוט העבודות והמטרות, למשל 

 (.2.2בהתאם לעונת השנה או הצרכים העתיים המשתנים )

המחלקה ערכה תיעוד  2014תגובת ראש צוות התחזוקה: בשנת 

וון שלא נדרשנו להציג את של עבודתה ברמה היומיומית אולם מכי

התיעוד ולא נעשה בו שימוש הפסקנו לתעד. נשמח לסיוע בעריכת 

 תוכנית עבודה מסודרת.

חלוקת העבודה בין העובדים מתבצעת בתחילת כל יום עבודה  .13

פה על ידי המנהל ללא קיום "יומן עבודה" או תיעוד כלשהו -ובעל

                                                                                                                         לפעילות שנעשתה במשך היום, כך                 

שאין דרך לוודא כי התכנית היומית המתוכננת אכן יצאה אל 

 (.2.2הפועל ובאיזו מידה )

בניגוד לרצוי, כדי לשמור על רמת תחזוקה ובטיחות נאותה  .14

הוק -במועצה, מתכונת העבודה של המחלקה הינה מתן מענה אד

 (.2.2.1לתקלות שבר בלבד ואינה מבצעת תחזוקה מונעת )

תגובת ראש צוות התחזוקה: חלוקת העובדים מתבצעת בתחילת 

כל יום עבודה עפ"י החלטתו של מנהל המחלקה. ישנו תיעוד ע"י 

מתועד  –כל יומי לאן כל עובד הולך ה-סידור עבודה שמוכן יומ

 וכתוב.

למחלקה משויכים ארבעה כרטיסי הנהלת חשבונות, כאשר בפועל  .15

השימוש בכרטיסים ובתקציבם מבוצע על ידי מספר גורמים שונים 

במועצה ולא רק על ידי המחלקה )בין הגורמים ניתן למנות את 

 (.2.3מנהל הרכש, את עוזר ראש העיר ואת אגף הנדסה( )

ו סוג המשמשים את עובדי המחלקה רכישת ציוד וחומרים מאות .16

לביצוע העבודות השונות, מבוצעות משלושה כרטיסי הנהלת 

החשבונות שונים, במקום לרכזם בכרטיס ייעודי אחד שיאפשר 

בקרה נאותה יותר על הוצאות בתחום רכישת הציוד. עוד נמצא כי 
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ההוצאות בכרטיס אינן תואמות את הכרטיס אליהן הן משויכות 

(2.3.) 

כל ציוד  מהספק כולל, עובדי המחלקה יכלו למשוך 2016נת עד ש .17

שרצו בכל עת מבלי שנדרשו לתת הסבר בדבר הצורך בציוד ומטרת 

אפשרה קיום מעקב ובקרה לא השימוש בו. שיטת עבודה זו 

נאותים אחר הרכישות המבוצעות בעבור המחלקה. יצוין כי החל 

גרת מבוצעות , כדי לשפר את הבקרה, כל רכישות המס2017משנת 

 (.2.4באמצעות מנהל המחסן )

המחירים בהסכמי המסגרת עם הספקים לא הוזנו למערכת  .18

 –המידע, דבר שפוגם ביכולת לבצע בקרה על הרכש והתשלומים 

לא ניתן בצורה קלה לוודא שהפריט נרכש מהספק הזול ביותר 

 (.2.4ושהמחיר בחשבונית תואם את המחירון )

וקיימת אפשרות להפיק הזמנות  למרות שקיים הסכם מסגרת, .19

₪  500מסגרת, נמצא מקרה בו לתיקון צבע בכביש  בעלות של 

בלבד נדרש לבצע תהליך ארוך של הצעות מחיר בין ספקים, דבר 

שאינו יעיל ומאריך את פרק הזמן לביצוע העבודה ופוגע בשירות 

 (.2.4לתושבים )

כים: מצבת כלי הרכב במחלקת התחזוקה אינה נותנת מענה לצר .20

לרשות המחלקה כלי רכב אחד ייעודי בלבד לצורך ביצוע עבודת 

המחלקה אשר לא מותקן עליו וו גרירה המאפשר חיבור נגרר; בשל 

העובדה שעובדי המחלקה עובדים עם  כלי רכב פרטיים, לא ניתן 

להתקין עליהם מכשירי איתור לוויניים )כדוגמת איתוראן( 

ובקרה נאותים אחר מיקומם וכתוצאה מכך לא ניתן לקיים מעקב 

של העובדים במהלך היום. וכן לא ניתן למתג את הרכבים כרכבי 

 (.2.5המועצה )

תגובת ראש צוות התחזוקה: רכב התחזוקה אכן רכב אחד שמשנע 

אותנו לעבודה. שוחחנו על הנדון בעבר לגבי וו גרירה והנושא עדיין 

 לא טופל.

ר לכלי הרכב "הנגרר" שברשות המחלקה ואשר אמור להתחב .21

המיועד לביצוע עבודות התחזוקה, לא נמצא בשימוש מזה יותר 
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משנה, כיוון שלא עבר את בחינת הרישוי השנתית, מה שמונע 

מעובדי המחלקה להשתמש בו לצורך ביצוע משימות הדורשות 

שימוש בנגרר, כגון סילוק מפגעים או ניוד תמרורים ושלטים. עוד 

רת על ידי ראש צוות תחזוקה הנגרר יצויין כי על פי הנמסר לביקו

 (.2.5הקיים קטן ואינו עונה על הצרכים האמיתיים של המחלקה. )

במועצה לא מנוהל רישום טובין כנדרש לפי צו המועצות  .22

המקומיות של ציוד בשימוש המחלקה זאת על אף שקיימת 

במועצה מערכת לניהול טובין ממוחשב. בפועל בעת ניפוק כלי 

לקת התחזוקה, מנהל המחסן מחתים את עובדי עבודה לעובדי מח

וכאשר הם  ,המחלקה על פתקית כאשר הם מושכים ציוד מהמחסן

 (.2.5משיבים אותו הוא משמיד את הפתקית )

במקרים רבים בשל מחסור בציוד וחומרים הנחוצים לצורך ביצוע  .23

התיקונים השוטפים כגון: משחזה ידנית, ברזים, ידיות וכדומה, 

 (.2.5ניות לביצוע תיקונים המופנות אל המחלקה )לא מטופלות פ

תגובת ראש צוות התחזוקה: בעיה שקיימת מהסיבה שהתקציב 

אין תמיד תקשורת עם הקניין בלשון המעטה )קשה  –לא אצלי 

מאוד לתפוס אותו( מה שלא מאפשר לי לרכוש ציוד במהרה. 

 המלצה: להעביר את התקציב אלי.

 התחזוקהפניות למוקד העירוני בתחום 

ישנם נושאים אשר על פי מהותם צריכים להיות מטופלים על ידי   .24

מחלקת התחזוקה ואינם מטופלים על ידי המחלקה בהגדרתם, 

הנדסה ומחלקת  מחלקתאלא על ידי גורמים אחרים במועצה כגון 

 רכש. 

 אין אחראי. -ברזיות נוזלות/מקולקלות  •

 אגף הנדסה. -התקנת פחי נוי  •

 לקת רכש.מח -מיזוג  •

 (.3.2אין אחראי. ) -מתקני משחק בגנים ציבוריים וגני ילדים  •

תגובת ראש צוות התחזוקה: חלק מהתחומים האמורים אינם 

תחת אחריותה של מחלקת התחזוקה כיום אולם נשמח לקבל את 

 האחריות על הטיפול בהם.
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המחלקה אינה עושה שימוש באפליקציה הייעודית לצורך עדכון  .25

 (.3.3פול בקריאות  המוקד )סטטוס הטי

תגובת ראש צוות התחזוקה: אופן הדיווח השוטף של עבודות 

המחלקה מתבצע באופן ידני ע"י סידור עבודה שעושה המזכירה 

מידי יום מהסיבה שכבר שנה ישנה תקשורת לקויה במחלקת 

התחזוקה: הפניות במוקד מטופלות ע"י כך שהמזכירה מגיעה 

אשר קשורות למח' תחזוקה;   למוקד, מביאה את הפניות

המזכירה ואיציק שמש מנהל המחלקה בודקים איזה פניות 

המזכירה אז חוזרת למוקד וסוגרת את  –בטיפול ואיזה מהן נסגרו 

 באפליקציה. , הפניות שטופלו

ודוח  2014טרם יושמו ההמלצות מדוח מבקר המועצה משנת  .26

ור, ולא בנושא טיפול בפניות מהציב 2015מבקר המדינה משנת 

הוגדרו זמני תקן/אמות מידה או אמנת שירות לטיפול בקריאות 

השונות שמגיעות למוקד העירוני בכלל ובנושא התחזוקה בפרט 

(3.4.) 

תגובת מנהל המוקד העירוני: אכן המועצה צריכה לקבוע זמני תקן 

זה טוב לאזרחים, למערכת ולעבודת המוקד. כידוע לך אני מקפיד 

בקש מהם לטפל ולסגור פניות מוקד מה עוד להתקשר למנהלים ול

 שאני מוציא כל רבעון דו"ח לכל המנהלים!

 376מתוך  185מהקריאות ) 49%עולה כי רק  31.8.17נכון לתאריך  .27

נסגרו  2016קריאות המוקד( בתחום התחזוקה שנפתחו בשנת 

, כמחצית מהקריאות 2017)דהיינו, נכון למחצית השניה של שנת 

 (.3.5פתוחות( ) עדיין 2016משנת 

מוגדרות  65, רק  2016הקריאות הפתוחות בשנת  191מתוך  .28

בסטטוס "בטיפול", כלומר שהחל תהליך כלשהו לגביהן והן 

מכלל הקריאות הפתוחות. שאר הקריאות  34%מהוות רק 

קריאות מוגדרות בסטטוס "פנייה חדשה",  126הפתוחות, כלומר 

 (.3.5ה )כלומר לכאורה כלל לא החל טיפול  בפניי

, נכון 2017מפילוח קריאות המוקד שהתקבלו במהלך שנת  .29

 230מתוך  76מהקריאות, קרי  32%עולה כי רק  31.8.17לתאריך 
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 155קריאות המוקד, בתחום התחזוקה בשנה זו נסגרו. מתוך 

מוגדרות בסטטוס  25רק  2017הקריאות הפתוחות בשנת 

 16%מהוות רק  "בטיפול", כלומר שהחל תהליך כלשהו לגביהן והן

 130מכלל הקריאות הפתוחות. שאר הקריאות הפתוחות, כלומר 

 (.3.5קריאות מוגדרות בסטטוס "פנייה חדשה" )

מהניתוח שביצעה הביקורת עולה כי בממוצע, קריאה אשר  .30

ימים. מנתוני המוקד  20 -מטופלת נסגרת לאחר פרק זמן של כ

ימים בשנת עולה  כי אחוז הקריאות שנסגרות ביותר מעשרים 

 (.3.6מכלל הקריאות הסגורות ) 37%עמד על  2016

 תחזוקת מוסדות חינוך

מחלקת תחזוקה אינה נותנת מענה לצרכי התחזוקה במוסדות  .31

 (.4החינוך )

לא ניתן לדעת האם השירות שניתן על ידי עובדי מחלקת התחזוקה  .32

בגני הילדים הינו לשביעות רצונן של הגננות היות שהטופס עליו 

ת גננת בסיום עבודת עובד מחלקת התחזוקה נועד לבדיקת חותמ

 (.4נוכחות עובד התחזוקה במקום ולא טיב עבודתו )

בפועל, למרות שיש עובדים במחלקת התחזוקה נערכה התקשרות  .33

עם גורם חיצוני כדי לבצע תיקונים במוסדות חינוך )באמצעות 

 (.4מחלקת ההנדסה( )

חזוקה בנוגע לגני ילדים, הביקורת מעירה כי הפניות למחלקת הת .34

ככל ונעשות, נעשות באמצעות פנייה ישירה לראש צוות התחזוקה 

או למזכירת המחלקה באמצעות הודעות לטלפון הנייד ולא 

 (.4באמצעות המוקד העירוני )

 תחזוקת כבישים

המועצה אינה משקיעה משאבים בתחזוקה מונעת בכבישים, אלא  .35

צר גידול בהוצאה הריאלית בתחזוקת שבר בלבד, כך שעלול להיוו

הכרוכה בתחזוקת הכבישים מצד המועצה היות שמצטברים 

 (.5מפגעים שלא טופלו לאורך זמן )

המחלקה אינה מנהלת תיעוד אחר תחזוקת השבר שבוצעה  .36

 (.5בכבישים )
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המועצה אינה נותנת מענה הולם לקריאות מוקד בתחום תחזוקת  .37

 (.5כבישים )

 שילוט ותמרור

 (.6ם מענה לטיפול בשלטי רחובות. )במועצה לא קיי .38

מניתוח קריאות המוקד עולה כי ישנן קריאות שמדווחות כאילו  .39

טופלו אף שבפועל הטיפול בהן לא הושלם, או בוצע באופן חלקי 

 (.6בלבד )

דרישת  -נמצא כי ניהול התמרורים מבוצע באופן מבוזר ולא יעיל  .40

ת תחזוקה, הרכש מבוצע על ידי מנהל מחלקת הרכש במקום מחלק

לא מנוהל מלאי שלטים, אין נוהל עבודה מוסדר בנושא ואין מעקב 

 (.6ובקרה נאותים בנושא. )

תגובת מנהל מחלקת הרכש: לגבי כל השלטים שלא טופל, הוצאתי 

הזמנה והעברתי לספק. בימים אלו השלטים מיוצרים ויותקנו 

האם זה הטיפול  -ברחובות, אך מעבר לכך נגעת בנקודה חשובה 

 שנדרש לתחזוקת התמרורים והשילוט ברחובות.

אני הכנתי את ההזמנה על סמך רשימה שהוגשה לי לפני מספר 

חודשים. יכול להיות שכבר בימים אלה חסרים שלטי רחוב 

 אחרים. 

. אני לא אמור לבדוק אלו דגמים של סנכרוןנדרשים לטפל בלי כל 

לט שלטים חסרים. יש מקרים שבעמוד עם שני שלטים חסר ש

אחד; אני מבצע הזמנה להשלמה ללא ידיעה איזה סוג של שלט 

נפל ולפעמים יוצא שעל עמוד יש שני שלטים לא מאותו הדגם, דבר 

שלא נראה טוב. אני מקווה שבמסגרת הביקורת עכשיו ולאחר 

 גיוס מנהל שפ"ע הנושא יטופל.

 תיקונים ברחבי המועצה ומוסדות ציבור

במשרדי המועצה ברחוב בעת שהביקורת קיימה פגישות  .41

ז'בוטינסקי, נמצאו ליקויי תחזוקה במשרדי המועצה עצמם אשר 

 (.7אינם מטופלים לאורך זמן )

פרט למחלקת הרווחה, יתר מחלקות המועצה אינן נוהגות לפנות  .42

 (.7למוקד העירוני לתיקון ליקויים במשרדיהן )
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 המלצות –פרק ג' 

 

 ארגון וניהול

הפנימיים במחלקה וממשקיה מול לעגן את תהליכי העבודה  .1

גורמים אחרים במועצה ומחוצה לה  באמצעות נהלי עבודה 

 מסודרים וכתובים.

תגובת ראש צוות תחזוקה: ההמלצה מקובלת. נשמח אם המועצה 

 בעריכת הנהלים. שיסייעתקצה גורם מקצועי 

לאחר שייקלט במועצה מנהל אגף שפ"ע, יש להסדיר את המבנה  .2

ה לרבות הסדרת מצבת התקנים במחלקה כך הארגוני של המחלק

שניתן יהיה לדעת לאן כל עובד שייך ומה הכפיפות הארגונית שלו, 

הכפפת כלל עובדי התחזוקה למחלקה, וכן הגדרת תפקידי עובדי 

 המחלקה לרבות הפקידה.

להקפיד שבעל התפקיד שמפקח על קבלן החשמל ומאשר את  .3

 עבודתו יהיה חשמלאי מוסמך.

י ההליכים כנגד עובדים שמסרבים להתייצב במקום לפעול למיצו .4

 העבודה החדש שלהם.

לנקוט בסנקציות משמעתיות כנגד עובדים אשר אינם מקפידים על  .5

 החתמת נוכחות כנדרש.

 להשלים בהקדם את ההסדרה של העסקת קרובי המשפחה. .6

 תכנית עבודה, תקציב ורכש

רטת לדרוש ממחלקת התחזוקה להציג תכנית עבודה שנתית מפו .7

ולערוך תכניות עבודה חודשיות, שבועיות וימיות,  אשר תכלול הן 

תכנית עבודה לתחזוקת מונעת והן תכנית עבודה לתחזוקה 

 שוטפת.

לנהל מעקב אחר ביצוע פעילות של מחלקת התחזוקה ולבצע  .8

 השוואה בין ביצוע לתכנון.

המחלקה ערכה תיעוד  2014תגובת ראש צוות התחזוקה: בשנת  .9

ברמה היומיומית אולם מכיוון שלא נדרשנו להציג את  של עבודתה
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התיעוד ולא נעשה בו שימוש הפסקנו לתעד. נשמח לסיוע בעריכת 

 תוכנית עבודה מסודרת.

להגדיר את הכללים בדבר שיוך ההוצאות השונות לסעיפים  .10

 הרלוונטיים מראש ובאופן ברור. 

לאפשר להזין את מחירי הציוד והחומרים למערכת המידע כדי  .11

 בקרה ממוחשבת על החשבוניות.

להפיק הזמנות מסגרת, ככל שניתן, כדי שזמני הטיפול בעבודות  .12

 תחזוקה יהיו קצרים ככל שניתן.

ראוי כי עבודות תחזוקה המתבצעות בשטחים ציבוריים ביישוב  .13

יבוצעו באמצעות כלי רכב של המועצה ולא באמצעות כלי רכב 

איתור לוויני, או למתג פרטיים בהם לא ניתן להתקין התקן 

 באמצעות לוגו של המועצה.

 להסדיר לאלתר את רישוי של הנגרר על מנת שיחזור לשימוש. .14

יש לנהל את המצאי והמלאי של מחלקת התחזוקה באופן  .15

 ממוחשב. 

לדאוג כי לרשות המחלקה יעמוד מלאי ראוי של חלפים וציוד  .16

 שוטפות. הכולל כלי עבודה המיועדים לביצוע עבודות התחזוקה ה

 פניות למוקד העירוני בתחום התחזוקה

לוודא שקיים פתרון לכלל התחומים בהם נדרשת תחזוקה  .17

 במועצה לרבות ברזיות ומתקני משחקים. 

להקפיד על סגירת פניות מוקד שטופלו באמצעות אפליקציית  .18

 המוקד ב"סמארטפון".

להגדיר אמנת שירות/זמני תקן לקריאות לפי סוג הטיפול ורמת  .19

הדחיפות לטיפול ולפרסמם באתר המועצה וכך ליידע את 

 התושבים בזמנים המקובלים לטיפול בסוגי הקריאות השונות.

 תחזוקת מוסדות חינוך

על המועצה לוודא מתן שירות מלא ובפרק זמן סביר לקריאות  .20

 תחזוקה בגני הילדים, באמצעות מחלקת התחזוקה.
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ך אחת לתקופה )למשל על ידי נציגי מוסדות החינו ריימסראוי כי  .21

מידי רבעון( משוב שביעות רצון מהשירות שניתן על ידי מחלקת 

 התחזוקה במוסד עליו הם אמונים.

 וכל הקריאות לטיפול בתחזוקת גני ילדים ומוסדות חינוך יבוצע .22

באמצעות מוקד המועצה על מנת להבטיח קיום תיעוד מסודר של 

 יאות.הפניות, עמידה בזמני התקן וטיפול ראוי בקר

 תחזוקת כבישים

 להכין תכנית עבודה לתחזוקה מונעת בכבישים. .23

ראוי כי יערך תיעוד ממוחשב לטיפול בקריאות בנושא תחזוקה  .24

בכבישים; במסגרת זו, ראוי כי במסגרת סגירת קריאת מוקד 

יבוצע תיעוד על ידי ראש צוות התחזוקה המפרט מתי ועל ידי מי 

 בוצע ביקור בכתובת ומהו הטיפול.  

על המועצה לתת מענה הולם לקריאות מוקד בתחום תחזוקת  .25

 כבישים.

 שילוט ותמרור

לחדד שמחלקת התחזוקה הוא הגורם שאמון על תחזוקה בנושא  .26

שילוט ותמרור ברחבי שטחי המועצה ומהם תחומי האחריות 

 הנכללים במסגרת התחזוקה האמורה.

 בר.לנהל מלאי תמרורים ושלטים וציוד לצורך ביצוע תחזוקת ש .27

להגדיר נהלי עבודה לטיפול בתמרורים לרבות ממשקי עבודה,  .28

אופן העברת ההנחיה מוועדת התנועה למחלקת התחזוקה ואופן 

 תיעוד הטיפול בפניה.

כדי למנוע  –בעת סגירת פניה במוקד, לוודא שהנושא טופל בפועל  .29

 פניות חוזרות.

 תיקונים ברחבי המועצה ומוסדות ציבור

תוך פרק זמן סביר בפניות שמגיעות מחלקת התחזוקה תטפל  .30

 ממחלקות המועצה.
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להנחות את עובדי המועצה והעובדים במוסדות הציבור השונים  .31

המתוחזקים על ידי המועצה להעביר קריאות תחזוקה למוקד 

 המועצה, אשר יעבירם לטיפול על ידי מחלקת התחזוקה.
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 פירוט ממצאים -פרק ד' 

 

 ארגון וניהול .1

 

 כללי .1.1

כדי שמחלקה כגון מחלקת תחזוקה תוכל לספק מענה מיטבי לצרכי 

המועצה, חשוב שיהיה למחלקה מבנה ארגוני מסודר הכולל  חלוקת 

תפקידים ברורה ונהלי עבודה המסדירים בבירור את  חלוקת הסמכויות 

 והאחריות לביצוע תפקידי המחלקה. 

הם תפקידי המחלקה כפי שפורסמו באתר האינטרנט של המועצה 

שיפוץ וצביעת מוסדות ציבור, תיקון כבישים, תמרור, תחזוקת מבנים, "

 .גידור, עבודות עפר, הקמת אוהלי אבלים ותחזוקת מוסדות חינוך"

בהתאם להגדרת תפקיד עובד במחלקת תחזוקה כפי שנקבעה במסגרת 

"קובץ הגדרת תפקידים בשלטון  3/2102חוזר מנכ"ל מיוחד מספר 

תחזוקת קיד עובד אחזקה" ייעוד התפקיד הוא ""הגדרת תפ –המקומי" 

 –שטחי ציבור ברחבי הרשות בהתאם לתחום התמחותו )של העובד 

הוספה לא במקור(" המשימות העיקרית של עובד אחזקה על פי הגדרת 

משרד הפנים הן "תחזוקת תשתיות בתחום הרשות המקומית )כגון 

.[ אספקה והתקנה דרכים, כבישים ומדרכות, תאורת רחוב, תמרורים ]..

 של ציוד במבנים  ציבוריים".

"מבצע על פי הגדרת התפקיד של עובד תחזוקה במועצה, עובד התחזוקה 

עבודות תחזוקה של תשתית התעבורה בתחומי הרשות המקומית לרבות 

תיקון כבישים ומדרכות, החלפת אבני שפה, צביעה וסימון בדרכים, 

ם במוסדות חינוך, ציבור שיפוץ תחנות ההסעה וכד' ]...[ שיפוצי

 .ומקלטים"
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הביקורת בחנה את המבנה הארגוני של המחלקה, חלוקת התפקידים, 

 נהלי העבודה ונוכחות העובדים. 

 נהלי עבודה .1.2

נוהל הוא מסמך אשר מגדיר או מתעד עקרונות, מדיניות, תפקידים, או 

פעילויות ותהליכי תכנון, תפעול ובקרה ואשר מתאר תהליך עבודה, 

 או מבנה ארגוני, סמכות ואחריות. שיטה

נהלי עבודה הינם כלי חשוב שנועדים להבטיח התנהלות מיטבית תוך 

 מתן אפשרות לפיקוח ובקרה להנהלת המועצה המקומית.

מטרת כתיבת נהלים הינה תיעוד שיטת העבודה ו/או דרכי ביצוע פעילות 

לרבות ליצירת נורמת עבודה אחידה, המאפשרת הדרכה, אכיפה ופיקוח, 

הגדרת אחריות וסמכות. הנהלים יוצרים שפה משותפת לכלל המנהלים 

 והעובדים ומתארים את שגרת העבודה.

נהלי עבודה בתחום תחזוקה הם חשובים במיוחד. כך למשל בנושא 

תחזוקת גני ילדים, חשוב שייקבעו נהלי עבודה והנחיות מסודרות בשל 

ובפרט לילדים הסיכונים הבטיחותיים הנובעים מהשימוש בהם 

ופעוטות, ובשל הרגולציה הענפה בתחום. הדבר נכון גם בנוגע לתחזוקת 

כולם נוגעים לבטיחות התושבים ומחייבים  –כבישים, ושילוט ותמרור 

הנחיות ברורות בנוגע לאופן ביצוע העבודה, החומרים והכלים בהם ניתן 

 להשתמש, כללי בטיחות בעבודה וכו'. 

לא נהלים כתובים המסדירים את פעילותה, מחלקת התחזוקה פועלת ל

תהליכי העבודה בה וממשקי העבודה שלה מול גורמים חיצוניים;  כך 

למשל, אין נהלים בנוגע לתהליכים הבאים: רכש טובין למחלקה, 

שימוש בטובין במחלקה, הטיפול בפניות מהמוקד, אופן הדיווח השוטף 

 של עבודת המחלקה. 

ומסודרים אינה מאפשרת קיום בקרה  התנהלות ללא נהלים כתובים

נאותה אחר העבודה המתבצעת במחלקה וכן אחר ממשקי העבודה של 

 המחלקה מול גורמים חיצוניים. 
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 מבנה ארגוני .1.3

מאחר שבמועצה לא קיים מנהל לאגף שפ"ע ולא מונה מנהל מחלקת 

תחזוקה, ראש צוות התחזוקה במועצה כפוף, עד לאיוש משרות מנהל 

 אגף שפ"ע ו/או מנהל מחלקת תחזוקה, ישירות למנכ"ל המועצה. 

)לרבות במהלך הביקורת( נערכו שינויים במצבת  2017במהלך שנת 

 העובדים במחלקת התחזוקה. 

תרשים המתאר המבנה הארגוני לרבות מצבת העובדים במחלקה  להלן

 לאחר שינויים ארגוניים שחלו בה:  2017ובשנת   2016בפועל בשנת 

 2017מצבת עובדים לאחר השינויים                      2016                  

 

 

 

 

 

          

עובדים  2*           
 נוספים בהשעיה

 

מפרטת את רשימת העובדים, תפקידם כפי שמוגדר הטבלה שלהלן 

במחלקת כח אדם במועצה,  והגורם אליו היו כפופים ארגונית בפועל 

 :2016במהלך שנת 

שיוך  מס"ד
התקן 

 למחלקה

כפיפות ארגונית  הגדרת תפקיד
 בפועל

 הערות

1 

 תחזוקה

ראש צוות 
   מחלקת תחזוקה תחזוקה

למחלקת הגינון נויד  מחלקת תחזוקה עובד תחזוקה 2
 .1.6.17החל מיום 

 מחלקת תחזוקה עובד תחזוקה 3
נויד לתפקיד אב בית 
בבית ספר צמרות אך 
לא התייצב שם. 

ראש צוות  
תחזוקה

עובדי  2
תחזוקה  

*פעילים

מזכירה

ראש צוות  
תחזוקה

עובדי  10
תחזוקה

מזכירה
מועסקת בתקן  )

(מחלקת המחסן

עובדת  
ניקיון
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שיוך  מס"ד
התקן 

 למחלקה

כפיפות ארגונית  הגדרת תפקיד
 בפועל

 הערות

לאחר מכן נויד כאב 
בית נוסף בצאלון וגם 
שם לא התייצב. 
העובד נמצא בתהליך 

 שימוע.

 מחלקת תחזוקה עובד תחזוקה 4

העובד נויד לתפקיד 
אב בית בבי"ס רשב"י 

אך  1.6.2017מיום 
אינו מתייצב שם. 
העובד נמצא בהליכי 
שימוע, הטיפול בעובד 
הועבר ליועמ"ש 

 המועצה.

 מחלקת תחזוקה עובד תחזוקה 5

בעת הביקורת העובד 
הושעה. הוחזר 

 15.10מהשעיה ב 
והפיטורין שלו יכנסו 

 13.1.18לתוקף ב 
)בפועל כר לא 

 במועצה(.

   מחלקת תחזוקה עובד תחזוקה 6

 מחלקת תחזוקה עובד תחזוקה 7
פוטר במסגרת 
הסדרת העסקת 

 קרובי משפחה.

  מחלקת תחזוקה עובד תחזוקה 8

מנהל מחלקת  עובד תחזוקה 9
 הרכש

תחום טיפול: כלל 
  מזגני המועצה.

 עובד תחזוקה 10
מחלקת חשמל 
)בפועל כפוף 

 למנכ"ל(

עבר הסדרה כעובד 
תחזוקה. אינו 
  חשמלאי מוסמך.

עבר הסדרה כעובד   אגף הנדסה עובד תחזוקה 11
 תחזוקה.

מחלקת ביוב  עובד תחזוקה 12
 ומים

נויד למחלקת המים 
. לא 1.6.17החל מיום 

התייצב שם. זומן 
לשימוע והוחלט 
להעבירו כאב בית 
בגנ"י. זומן לשימוע 
משמעתי לפני פיטורין 
כי אין שביעות רצון 

 מעבודתו.

נויד למחלקת הגינון  גינוןמחלקת  עובד תחזוקה 13
  1.6.17החל מיום 

 מחלקת תחזוקה עובדת ניקיון 14

העובדת הועברה 
ממחלקת התחזוקה 
למחסן עקב קשרי 
משפחה של העובדת 
עם ראש צוות 

 תחזוקה
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שיוך  מס"ד
התקן 

 למחלקה

כפיפות ארגונית  הגדרת תפקיד
 בפועל

 הערות

בפועל יושבת  מחלקת תחזוקה פקידה מחסן 15
 במחלקת תחזוקה. 

16 
 ביוב ומים

 מחלקת תחזוקה עובד תחזוקה

הסדרה עבר מכרז 
 לעובד מים וביוב.

עבר למחלקת הגינון 
. 2.2017-ב  

17 

 מחלקת תחזוקה עובד תחזוקה

עבר מכרז הסדרה 
כעובד מים וביוב. נויד 
למחלקת הגינון החל 

 .1.6.17מיום 
 

, כחלק מתהליך הסדרה של נושא קשרי משפחה 2017במהלך שנת 

במועצה וכן בשל צרכים ארגוניים במועצה, הוחלט לנייד חלק מעובדי 

 המחלקה ולצורך ניודם נערכו שימועים לחמישה מעובדי המחלקה. 

 ממצאי הביקורת:

המחלקה מתנהלת ללא גורם מנהל המפקח באופן שוטף אחר 

עה תקן מסודר למנהל מחלקת תחזוקה פעילותה. המועצה לא קב

ובהעדר מנהל אגף שפ"ע, בפועל המחלקה מנוהלת על ידי ראש צוות 

 תחזוקה אשר כפוף ישירות למנכ"ל המועצה. 

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, ראש צוות התחזוקה מסר לביקורת כי "עד 

 עכשיו לא היה מנהל שפ"ע משהו שלא בידינו".

עובדים במחלקת התחזוקה, רק  16תוך נכון למועד סיום הביקורת, מ

 ארבעה עובדים נמצאים בה בפועל:

שלושה עובדים שרשומים כעובדי מחלקת התחזוקה בפועל  .א

 כפופים למחלקות אחרות:

עובד תחזוקה שמטפל בעיקר בנושא המזגנים כפוף למנהל  (1

 מחלקת הרכש.

 עובד תחזוקה כפוף למהנדסת המועצה.  (2

החשמל כפוף ישירות עובד תחזוקה שמנהל את קבלן  (3

 למנכ"ל המועצה.
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בהתייחסותו לטיוטת הדוח, ראש צוות התחזוקה מסר לביקורת 

כי "לטיפולם של כוח אדם והנהלת המועצה יידעתי את מחלקת 

 כ"א שהעובדים הנ"ל רק רשומים כשייכים למחלקה".

לעובד התחזוקה שמפקח על קבלן החשמל ומאשר לו את  

; כתוצאה מכך המועצה חושפת העבודות אינו חשמלאי מוסמך

 את עצמה בפני סכנה בטיחותית בתחום החשמל. 

. בעת סוף שני עובדים שהועברו לתפקיד אב בית בבתי ספר .ב

 הביקורת נמצאו בתהליך שימוע.

 .1.6.2017 -שני עובדים הועברו למחלקת הגינון ב .ג

 שלושה עובדים הועברו למחלקת המים.  .ד

 עובד בהשעיה ולאחר מכן פוטר.  .ה

 בד שפוטר. עו .ו

 עובדת ניקיון שהועברה למחסן.  .ז

בנוסף פקידת המחסנים נמצאת בפועל במחלקת התחזוקה  .ח

 כפקידה.

 13, מצבת התקנים של המחלקה עדיין כללה 2017נכון לחודש מאי 

 עובדים למרות כל השינויים הארגוניים שנעשו במחלקה.

הפקידה אינה מבצעת את הפעולות שנדרשות מפקידה כגון רישום 

ותיעוד מסודר של העבודות המבוצעות, מענה לטלפונים, ניתוב 

 קריאות מוקד לעובדים וכדומה.

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, ראש צוות התחזוקה מסר לביקורת כי 

"לגבי רישום וסידור מתועד של העבודות המבוצעות המזכירה עושה 

ים זאת ידנית ע"י סידור עבודה יומיומי שמוכן עוד יום לפני. העובד

 יוצאים לשטח עפ"י החלטתו של מנהל מחלקת התחזוקה".

מהנדסת המועצה מסרה לביקורת כי עובד התחזוקה אשר הועבר 

בפועל )אם כי לא באופן רשמי( לעבוד באגף הנדסה, אינו בעל כישורים 
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רלוונטיים הנדרשים לעבודה במסגרת פעולות התחזוקה המבוצעות על 

ידי מחלקת ההנדסה והמחייבות ידע במחשוב וכן יכולת לעבוד עם 

 כתבי כמויות. 

שני העובדים אשר רשומים כשייכים למחלקת המים ושני עובדים 

שנוידו לתפקיד אב בית אינם מתייצבים לעבודה בתפקידיהם 

 החדשים.

 

 רנוכחות ושכ .1.4

חוקת העבודה  לעובדים ברשויות המקומיות בישראל ]נוסח משולב[ 

"( מסדירה את מערכת יחסי העבודה ברשויות חוקת העבודה)להלן: "

 המקומיות. 

על העובד לדייק ולבוא לעבודה כי: "  66חוקת העבודה קובעת בסעיף 

בשעה קבועה, לא להפסיקה לפני השעה המיועדת לכך, ולא להיעדר 

לי הודעה לממונה עליו ובלי הסכמתו ]...[ במקומות בהם מהעבודה ב

ימים יונהג שעון נוכחות או הסדרי חתימות  5מועסקים בשבוע עבודה בן 

 . ובדיקת נוכחות שיחייבו את כלל העובדים באותו מקום עבודה"

באוגדן תנאי השירות של עובדי הרשויות המקומיות )להלן  5.62בסעיף 

עובד ברשות מקומית חייב אישית נקבע כי " "(, ,אוגדן תנאי שירות"

להטביע את כרטיס הנוכחות שלו בשעות רישום הנוכחות בתחילת 

 .העבודה ובסיומה"

ימי העבודה המוגדרים של עובדי המחלקה כפי שנמסר לביקורת מראש 

עד  07:00ימים ראשון עד חמישי, בין השעות בצוות התחזוקה הם 

15:30. 

דיווחי הנוכחות של עובדי המחלקה לשנת  הביקורת קיבלה ובחנה את

)למעט דיווחי הנוכחות של פקידת המחלקה אשר כאמור רשומה  2016

 כפקידת המחסן(.
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 דיווחי נוכחות .1.4.1

דוחות הנוכחות מופקים על ידי מחלקת כוח אדם של המועצה, מונחים 

במגירה המיועדת למחלקה ומועברים לעובדים בכל חודש לצורך עדכון 

ות של הדיווחים על ידם. הדוחות המעודכנים מועברים והשלמות ידני

למנהל המחלקה לבדיקה ואישור בחתימתו. לאחר מכן הדוחות שאושרו 

 על ידי מנהל המחלקה מועברים למנכ"ל העירייה לאישור סופי.

עובדי המחלקה לא הקפידו על החתמת נוכחות באופן מלא כנדרש 

הביקורת  בתיקים באמצעות כרטיס נוכחות.  יצוין כי מבדיקת 

האישיים של עובדי המחלקה נמצא כי ישנם עובדים שקיבלו כבר בשנת 

התראות על כך שהם אינם מחתימים נוכחות כנדרש ועליהם  2015

להחתים נוכחות כנדרש ולא ינקטו נגדם סנקציות משמעתיות ויופחת 

 שכרם. עם זאת, המדיניות האמורה לא נאכפה בפועל.

ווחים בודדים שנמצא להם תיעוד בתיקים הביקורת בדקה מספר די

האישיים של העובדים. הטבלה שלהלן מפרטת מספר דיווחים מקוריים 

הכוללים את ההשלמות בכתב ידם של העובדים אשר נמצאו בתיקים 

 האישיים של עובדים לפי הפירוט הבא:

מס' ימים  חודש מס"ד
בהם לא 
הוחתמה 

 כניסה

מס' ימים 
בהם לא 
הוחתמה 

 יציאה

הימים  מס'
בהם לא 

הוחתמה לא 
כניסה ולא 

 יציאה
1 06/2016 6 8 5 
2 08/2016 2 1 0 
3 11/2016 2 5 2 

4 01/2017 8 3 1 
5 02/2017 9 0 0 

"כידוע לי  בהתייחסותו לטיוטת הדוח, ראש צוות התחזוקה מסר לביקורת כי
 כך שלא הייתה תקשורת ובנוסף –עקב שיפוץ מחסנים  –הייתה בעיית חשמל 

 בכך שאנחנו מחוברים לביה"ס רשב"י". –יש בעיית חשמל 
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 היעדרויות .1.4.2

  .2016הביקורת בדקה את היעדרויות עובדי המחלקה במהלך שנת 

נמצא כי בכל חודש נתון  2016מבדיקת היעדרויות העובדים במהלך שנת 

 12מתוך  3ימים. המשמעות הינה כי  85-החסירו עובדי המחלקה כ

(  לא היו נוכחים בעבודה בכל יום נתון, כך 25%עובדי המחלקה )

עובדים  8המחלקה התנהלה בפועל עם מנהל ועוד  2016שבמהלך שנת 

 יום עבודה.  ( בכל11בממוצע )במקום 

הטבלה שלהלן המפרטת את סוג ההיעדרות כפי שמופיע בגיליונות 

הנוכחות, את מספר ימי ההיעדרות הכולל של כל עובדי המחלקה במשך 

השנה לכל סוג היעדרות ואת ממוצע ימי ההיעדרות בחודש בכל סוג 

 היעדרות:

 סה"כ שנתי סוג היעדרות מס"ד
 )מחלקתי(

ממוצע היעדרות 
לחודש 

 )מחלקתי(
 23 279 ימי מחלה 1
 27 323 מנוחה בתשלום 2
 2 24 השתלמות 3
 20.5 246 חופשה שנתית 4
 3.5 38 בחירה+ הצהרה 5
 1.5 18 יום פנוי 6
 6 66.5 חופש ע"ח מעביד 7
 1.5 18 אחר 8
 85 1,012.5 סה"כ 9
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התרשים שלהלן המפרט את מספר ימי ההיעדרות של כל עובד במחלקה 

 :2016במהלך שנת 

 

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, ראש צוות התחזוקה מסר לביקורת כי "עובדים 
שנפקדו עקב חופשת מחלה או סיבות אחרות כלשהן לא הופיעו לעבודה )לא 

 .תקין(. לטיפול המועצה"

 

 נוכחות עובדים בסיור פתע .1.4.3

)להלן: "הסיור"( עולה כי  3.9.17מסיור פתע שביצעה הביקורת ביום 

 12-ראש צוות תחזוקה עבד בפועל עם ארבעה עובדים בלבד לעומת כ

 עובדים המוצבים לעבודה במחלקה. 

 הערות הביקורת מס"ד

 נוכח 1

 המנהל שלו טוען שהוא בעבודה. –עבר לגינון  2

הוא עדיין במחלקת תחזוקה  בפועל –אמור להיות אב בית בצמרות  3
 נוכח במחלקת תחזוקה –

 נעדר )מחלה( –בפועל לא עובד שם  –אמור להיות בבי"ס רשב"י  4

 הגיע לגן הילדים יחד עם צוות הביקורת –נוכח  5

 ביצע משימות של המועצה –נכח  6

 מושעה 7
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 הערות הביקורת מס"ד

 נעדר )מחלה( 8

 במחלקת המיםבפועל טרם התייצב  –נעדר )חופשה(  –עבר למים  9

 המנהל שלו טוען שהוא בעבודה –עבר לגינון   10

 המנהל שלו טוען שהוא בעבודה –עבר לגינון  11

 המנהל שלו טוען שהוא בעבודה. –עבר לגינון  12
 

יצוין כי במהלך סיור, כאשר נשאל ראש צוות התחזוקה היכן נמצא 

, הוא מסר כי העובד נשלח לביצוע משימת תחזוקה בגן 5עובד מס"ד 

ילדים. הביקורת ניגשה לגן הילדים האמור והעובד שנשלח לשם הגיע 

 בפועל יחד עם הביקורת. 

תימה העובד לא ידע מדוע נשלח לגן האמור  והגיע עם ציוד לתיקון ס

במקום ציוד לתיקון ברז תקול עליו התלוננה הגננת. יצוין כי הקריאה 

לתיקון התקלה בגן הילדים נפתחה לפני כשנה. הביקורת התרשמה 

 כי העובד הגיע לגן רק לטובת סיור הביקורת.

 בהתייחסותו לטיוטת הדוח, ראש צוות התחזוקה מסר לביקורת כי "

ים נשלח עקב פניה של סייעת העובד שנשלח לביצוע משימה בגן הילד

בגן שהתלוננה על סתימה בשירותים ואכן נשלח עם הציוד עבור התקלה 

 הנדרשת )ע"פ הסייעת(. כשהגיע למקום התלוננה הגננת על ברז תקול.

 מסתבר אין תאום בין גננת לסייעת הגן.

 Xהסייעת התלוננה על תקלה 

 Yהגננת התלוננה על תקלה 

מסודר והן יכל גן יפנו בצורה מתואמת בינהמלצה: שהגננת והסייעת ב

 לגבי התקלות בגן שכך נוכל להתנהל בהתאם ולטפל".

נמצא  3כמו כן, ראש צוות התחזוקה מסר לביקורת כי עובד מס"ד 

בבית ספר רשב"י. בפועל הוא הגיע לבית ספר זמן קצר לפני 

 שהביקורת הגיעה לשם.

בהמשכים שכללה התקנת "מדובר בעבודה : תגובת ראש צוות תחזוקה

 מראות והעברת ציוד".
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 בהתייחסותו לטיוטת הדוח, ראש צוות התחזוקה מסר לביקורת כי "

העובד הנ"ל הגיע לביה"ס רשב"י יום לפני כן, ראה את הבעיה ובא שוב 

 כדי לקבל אישור לקנות את החלקים המתאימים לפתרון הבעיה.

ן מה שמעכב את יש לציין בזאת כי ההזמנות עוברות דרך הקניי

 –רכישת הציוד הנדרש וכך קשה להתנהל. בהזדמנות זו אני מבקש 

לקבל חלק מהתקציב לפחות אלי מה שיעזור לי לרכוש. ולפתור בעיות 

 בצורה יעילה ומהירה יותר".

 

 העסקת קרובי משפחה .1.5

לצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(,  107סעיף 

יתקבל אדם לעבודה ברשות מקומית ולא לא קובע כי " 1977-תשל"ז

". ובהמשך, בסעיף יועבר עובד למשרה שעליה ממונה קרוב משפחה שלו

רשאית ועדת מינהל השירות, לפי  107על אף האמור בסעיף כי " 108

בקשת ראש הרשות המקומית, להתיר העסקת עובד אף אם לא 

 ".מתקיימות הוראות הסעיף האמור

אין להעסיק עובד קרוב קובע כי " 3/2011חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

משפחה ברשות המקומית, ללא אישור הוועדות אמורות אם העסקה 

עלולה להביא ליחסי כפיפות, או לקשרי עבודה בינו לבין קרוב משפחה 

 ". שלו ברשות המקומית

הוראות החוק הקובעות איסור על העסקת קרובי משפחה " -ובהמשך 

ינהל תקינים ובעקרונות השוויון ]...[ בנוסף, נועדו למנוע פגיעה בסדרי מ

נועדו הוראות החוק למנוע מצב של ניגוד עניינים בתפקוד השוטף של 

הרשות המקומית כאשר מערכת היחסים שבין העובדים לממונים 

הכוללת הן את יחסי העבודה השוטפים והן את הביקורת על תפקוד 

קרבת המשפחה לחיוב העובדים ו/או הנבחרים בעלי הסמכויות תושפע מ

 ."או לשלילה
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בדו"ח מבקר המדינה, דוח על הביקורת בשלטון המקומי, בפרק שעסק 

בקבלת עובדים במועצה המקומית באר יעקב, העיר מבקר המדינה כי 

"על המעוניינים להתקבל ליחידה ברשות מקומית למלא טופס שאלון 

פרטים אישי או טופס בקשה למשרה פנויה אשר כולל, בין היתר, 

בסיסיים עליהם, כגון אלה: פרטים על בני משפחתם.... ועל קרובי 

משפחה המועסקים ברשות המקומית, פרטים הנוגעים ל"קרובי משפחה 

המכהנים כחברי מועצת הרשות". הטופס כולל סעיף שבו נדרש האחראי 

לענייני העובדים ברשות להצהיר כי בדק את הפרטים שצוינו בו והם 

 ולחתום על הצהרתו." נמצאו נכונים,

"משרד מבקר המדינה העיר למועצה כי עליה להקפיד ולוודא  -ובהמשך 

כי היא מקבלת את כל המידע הנדרש ממועמדים לעבודה, לרבות מידע 

בדבר קרבה משפחתית בין המועמד ובין עובדים או נבחרים במועצה. 

 הגורמים המקצועיים במועצה נדרשים לבחון את המידע.

דים האמורים למשרות במועצה ללא הליך בחירה ושלא לפי קבלת העוב

נוהל קבלת עובדים יכולים לעורר חשש כי הזיקה המשפחתית לחברי 

המועצה סייעה להם בקבלת העבודה. גם בשל כך ראוי כי המועצה 

 תקפיד על קבלת המידע האמור ועל בחינתו."

יינים הועסקו בניגוד להוראות החוק ובאופן העלול לייצר תלות וניגוד ענ

במחלקה שלושה עובדים שהם קרובי משפחתו של ראש צוות התחזוקה 

אחות, בן דוד ובן של בן דוד. ההעסקה האמורה התבצעה ללא אישור  –

לצו המועצות המקומיות )נוהל  108ועדת מינהל השירות, כנדרש בסעיף 

 .1977-קבלת עובדים לעבודה(, תשל"ז

ערות מבקר המדינה בדוח בנוגע בניגוד להוראות החוק ובניגוד לה

להעסקת קרובי משפחה במועצה המקומית באר יעקב, לפיהן , הועסק 

כעובד תחזוקה קרוב משפחה של חבר מועצה  ללא שהצהיר על כך 

 בטופס הצהרה בדבר קרבה משפחתית לחברי מועצה.

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, ראש צוות התחזוקה מסר לביקורת כי " 

 לטיפול המועצה". –תי אין הדבר בשליט
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לא קשורה למחלקת  –מנקת המחסנים  –"לגבי העובדת ...... 

 –המחסנאי חותם לה על דוח העבודה ואחראי עליה .....  –התחזוקה 

 לידיעתכם!"

יצוין כי המועצה החלה בתהליך של הסדרת העסקה של קרובי משפחה 

וחלק מהניודים אשר בוצעו בעובדי המחלקה נבעו מהצורך בהסדרת 

כפיפותם לגורם שאינו קרוב משפחתם או הסדרת העסקתם של קרובי 

 משפחה של חברי מועצה. 
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 תכנית עבודה, תקציב ורכש .2

 

 כללי .2.1

בכל גוף המבצע פעילות במהלך השנה קיימת חשיבות לקביעת תכנית 

עבודה הכולל משימות, מדדים ויעדים בחלוקה לחודשי השנה. כמו כן, 

חשוב לקבוע תקציב ולנהל אותו באופן מושכל. כמו כן, נדרש לממש את 

התקציב באמצעות תהליכי רכש נאותים. הביקורת בחנה את תכנית 

 ת תקציבה. העבודה של המחלקה וא

 

 תכנית עבודה  .2.2

תכנית עבודה שנתית היא מתווה מפורט, תחום בזמן ובמשאבים, אשר 

מגדיר מה היחידה הארגונית תעשה, כיצד יבוצע, על ידי מי, מתי ובאילו 

משאבים. בנוסף קובעת התוכנית השנתית מהן התוצאות הרצויות 

 מהעשייה.

ביצוע עבודות תחזוקה בשטח מוניציפאלי רחב, במספר רב של מבנים 

ומוסדות ציבוריים ובשורת תחומים, מחייב קיומה של תוכנית עבודה 

מסודרת אשר תאפשר קביעת יעדים לביצוע ומדדים להשגתם ואשר 

 תאפשר קיום מעקב ובקרה נאותים אחר ביצועם בפועל. 

יות, רצוי לערוך תכניות עבודה נוסף על תכניות עבודה שנתיות וחודש 

יומיות, קרי, "יומן עבודה" ובו המשימות השוטפות אותן על המחלקה 

 לבצע בהתאם להגדרת התפקיד של כל עובד במחלקה. 

המחלקה אינה עורכת תכניות עבודה מסודרות; זאת, אף שניתן היה 

לערוך תכניות עבודה, ובהן פירוט העבודות והמטרות, למשל בהתאם 

 ת השנה או הצרכים העתיים המשתנים.לעונ

כמו כן, חלוקת העבודה בין העובדים מתבצעת בתחילת כל יום עבודה 

פה על ידי המנהל ללא קיום "יומן עבודה" או תיעוד כלשהו -ובעל
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                                                       לפעילות שנעשתה במשך היום, כך                                                                             

שאין דרך לוודא כי התכנית היומית המתוכננת אכן יצאה אל הפועל 

 ובאיזו מידה.

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, ראש צוות התחזוקה מסר לביקורת כי 

"חלוקת העובדים מתבצעת בתחילת כל יום עבודה עפ"י החלטתו של 

-מחלקה. ישנו תיעוד ע"י סידור עבודה שמוכן יומאיציק שמש מנהל ה

 מתועד וכתוב". –יומי לאן כל עובד הולך הכל 

 תחזוקה מונעת .2.2.1

כאמור, תחומי הטיפול של המחלקה הם תחומים בעלי חשיבות רבה 

היות שהם בעלי השפעה ישירה על בטיחות התושב ורווחתו. במסגרת זו, 

יות רבה על בטיחותם בתחום תחזוקת מוסדות חינוך יש למחלקה אחר

ורווחתם של התלמידים בבתי הספר ובגנים. לפיכך נדרשת עריכת 

תכניות כלליות וכן פרטניות לכל תחום שבאחריות המחלקה באופן 

המפרט את הפעולות הנדרשות במשך השנה כחלק מתחזוקה מונעת וכן 

 את המשאבים שיוקצו לטובת תחזוקת השבר במשך השנה.

עיר שכדי להקטין את מפגעי הבטיחות ואת מ 36דו"ח מבקר המדינה

כמות הנזקים בכבישים, יש לפעול על פי תכנית עבודה לתחזוקה מונעת 

נוסף על ביצוע תיקונים של תחזוקה שוטפת לרבות תחזוקת שבר 

 וטיפולים מידיים בעקבות היווצרות מפגעים.

כך, שעל מחלקת התחזוקה להקפיד על תחזוקה סדירה, שוטפת ומונעת, 

 של הכבישים במועד הדרוש על פי תכנית עבודה. 

כך למשל ניתן לתכנן מראש מתי יבוצע ניקוי מרזבים בבתי ספר וגנים 

כהכנה לחורף, מתי יבוצעו מדי שנה צביעות מחדש של מדרכות, חניות 

                                                           
תחזוקת דרכים  – 2012-2011דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנים  36

 ציבוריות בידי רשויות מקומיות(



 מחלקת תחזוקה –2017/4

 

214 

 

פשת הקיץ יוקדשו ברובם לביצוע נכים ומעברי חצייה, כי חודשי חו

 שיפוצים קלים וצביעה בגני ילדים וכדומה. 

בניגוד לרצוי כדי לשמור על רמת תחזוקה ובטיחות נאותה במועצה, 

הוק לתקלות שבר -מתכונת העבודה של המחלקה הינה מתן מענה אד

 בלבד ואינה מבצעת תחזוקה מונעת.

מסר לביקורת כי בהתייחסותו לטיוטת הדוח, ראש צוות התחזוקה 

הם בטיפול מחלקת הנדסה  –"עבודות תחזוקה בתחום הכבישים בכלל 

מה  –מחלקת תחזוקה נותנת מענה לתקלות שבר או פעירת בורות  –

 שבאפשרותנו".

 

 תקציב המחלקה .2.3

במועצה הוגדרו ארבעה סעיפי תקציב לנושא התחזוקה. הטבלה שלהלן 

זוקה )לא כולל עלויות מפרטת את סעיפי תקציב המועצה המשויכים לתח

 :2017-2015שכר( בשנים 

ביצוע  שם סעיף מס"ד
2015 

תקציב 
2016 

צפי 
ביצוע 
2016 

תקציב 
מעודכן 

2017 

-מ. נכסים ציבוריים 1
  55,000  75,000  75,000   קבלניות

-נכסים ציבוריים מ. 2
  10,000  10,000  10,000   שונות

3 
  50,000  55,000  55,000   חומרים-תחזוקה

תחזוקת כבישים  4
  45,000  108,400  45,000  63,400 ותיקונים

5 
  160,000  248,400  185,000  63,400 סה"כ

 

למחלקה משויכים ארבעה כרטיסי הנהלת חשבונות, כאשר בפועל 

השימוש בכרטיסים ובתקציבם מבוצע על ידי מספר גורמים שונים 

במועצה ולא רק על ידי המחלקה )בין הגורמים ניתן למנות את מנהל 

 הרכש, את עוזר ראש המועצה ואת אגף הנדסה(. 
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המשמשים את עובדי המחלקה  מאותו סוגרכישת ציוד וחומרים 

לביצוע העבודות השונות, מבוצעות משלושה כרטיסי הנהלת 

החשבונות שונים, במקום לרכזם בכרטיס ייעודי אחד שיאפשר בקרה 

 נאותה יותר על הוצאות בתחום רכישת הציוד.

עוד נמצא כי ההוצאות בכרטיס אינן תואמות את הכרטיס אליהן הן 

 משויכות:

קבלניות" אשר אמור לשמש לטובת -כרטיס "מ. נכסים ציבוריים •

התקשרויות עם קבלני תחזוקה חיצוניים משמש ברובו לרכישת 

 ציוד תחזוקה. 

שונות" משמש בפועל לצרכי -כרטיס "מ.נכסים ציבוריים •

המשרד ולרכישת שקיות אשפה, ניירות לניגוב ידיים וארון 

 משרדי. 

ר לשמש לרכישת ציוד תחזוקה אמו–חומרים" -כרטיס " תחזוקה •

ושימש אף הוא לרכישת חומרי ניקיון ושקיות אשפה לקופה 

 קטנה, לביצוע הובלות ועוד וכן לרכישת ציוד תחזוקה.

משמש לרכישת   -כרטיס "תחזוקת כבישים ותיקונים"  •

 תמרורים ומחסומים. 

רצוי כי יוגדרו כרטיסי הנהלת חשבונות ייעודיים בהתאם להתנהלות 

ה וצרכיה ובאופן אשר יאפשר קיום מעקב ובקרה נאותים אחר המחלק

ההתנהלות בהם. כך למשל ניתן להגדיר שלושה כרטיסי הנהלת חשבונות 

 אשר ישמשו את המחלקה:

לרכישת ציוד וכלי עבודה קבועים המשמשים את   -ציוד קבוע .א

המחלקה לביצוע עבודות תחזוקה )למשל מקדחות, פטישים, 

 מברשות וכדומה( 

לרכישת ציוד מתכלה כגון )ידיות לדלתות, ברגים,  -וד מתכלהצי .ב

 נורות(.

לרכישת מלאי שלטים ותמרורים אשר  -תמרורים ושלטים .ג

 תחלופתם תדירה.
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 רכש של מחלקת התחזוקה .2.4

הביקורת בחנה את הרכישות בתחום ציוד תחזוקה בכל הכרטיסים המשויכים 

 :2016לשנת למחלקה; להלן רשימת הרכישות בנושא ציוד לתחזוקה 

 סכום רכישה פירוט שם הספק כרטיס מס"ד
מ. נכסים  1

-ציבוריים
 ר.א.מ.סנטר בע"מ קבלניות

כלי עבודה 
 ₪8,201.00  לשוטף 

 ₪498.00  ציוד לתחזוקה ר.א.מ.סנטר בע"מ   
 ₪500.00  ציוד לתחזוקה ר.א.מ.סנטר בע"מ   
מ.נכסים  2

-ציבוריים
 שונות

תשובה חומרי 
 ₪2,877.60  ציוד לתחזוקה בניין בע"מ

-תחזוקה 3
 ₪4,386.21  60003ת.מ  ר.א.מ.סנטר בע"מ חומרים

 ₪2,729.40  60488ת.מ  ר.א.מ.סנטר בע"מ   
      ₪19,192.21 

 

רכש הציוד והחומר בעבור מחלקת התחזוקה מבוצע משני ספקים 

הום סנטר בע"מ  –שנבחרו באמצעות מכרז ואיתם יש הסכמי מסגרת 

ור.א.מ. סנטר בע"מ. כל אחד מהספקים הציע שיעורי הנחה ממחירון 

ציוד. הרכישות מבוצעות על בסיס הזמנות מסגרת אשר מופקות על 

כשהזמנת מסגרת מנוצלת, אז ₪.  5,000סכומים מוגדרים, לדוגמה 

 מפיקים הזמנת מסגרת חדשה.

 כולל( בעבור מחלקת 2016כל הציוד אשר הוזמן בשנים קודמות )עד 

התחזוקה מר.א.ם סנטר בע"מ מוזמן באמצעות הזמנות מסגרת 

המאפשרות לכל אחד מעובדי המחלקה למשוך ציוד בכל שלב ובכל זמן. 

 לא בוצע מעקב מסודר אחר המשיכות השונות ומטרותיהן. 

כל  מהספק כולל, עובדי המחלקה יכלו למשוך 2016כלומר, עד שנת 

בר בדבר הצורך בציוד ומטרת ציוד שרצו בכל עת מבלי שנדרשו לתת הס

השימוש בו. שיטת עבודה זו לא אפשרה קיום מעקב ובקרה נאותים 

, 2017יצוין כי החל משנת  אחר הרכישות המבוצעות בעבור המחלקה.

כדי לשפר את הבקרה, כל רכישות המסגרת מבוצעות באמצעות מנהל 

  המחסן.
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מידע, המחירים בהסכמי המסגרת עם הספקים לא הוזנו למערכת ה

לא ניתן בצורה  –דבר שפוגם ביכולת לבצע בקרה על הרכש והתשלומים 

קלה לוודא שהפריט נרכש מהספק הזול ביותר ושהמחיר בחשבונית 

 תואם את המחירון.

למרות שקיים הסכם מסגרת, וקיימת אפשרות להפיק הזמנות מסגרת, 

בלבד נדרש לבצע ₪  500נמצא מקרה בו לתיקון צבע בכביש  בעלות של 

תהליך ארוך של הצעות מחיר בין ספקים, דבר שאינו יעיל ומאריך את 

היה מקרה במהלך פרק הזמן לביצוע העבודה ופוגע בשירות לתושבים. 

זמנת מסגרת קיימת, נדרש לבצע הליך של הצעות שלמרות ה הביקורת

כתוצאה מכך, במקום למשוך את הצבע ₪.  500מחיר בגין צבע בעלות של 

ולבצע את העבודה, במהלך מספר ימים היה צריך לבקש הצעות מחיר, 

 להפיק הזמנה חדשה, לבצע סבב חתימות ולהזמין את החומר.

 

 אמצעים ברשות המחלקה .2.5

ברחוב הגפן במתחם מגודר ובו מספר מבנים  משרדי המחלקה ממוקמים

יבילים המשמשים כמשרדים בעבור המחלקה, בעבור מחסנאי המועצה 

ומחסן בעבור קבלנים חיצוניים בתחום החשמל. המתחם כולל מספר 

מחסנים לאחסון ציוד בבעלות המועצה. כלי העבודה של המחלקה 

 מאוחסנים באחד ממחסני המתחם.

ניהול המחסן קבועות בתוספת החמישית לצו  יצוין כי הוראות בדבר

"( צו המועצות המקומיות)להלן: " 1950 –המועצות המקומיות תיש"א 

המחייבות בין היתר, רישום הטובין )המלאי והמצאי( באופן ממוחשב, 

מינוי אחראי לנושא וניהול טובין בצורה המאפשר את שמירתם 

 ית. והחזקתם המתאימה, היעילה, החסכונית והבטיחות

לרשות המחלקה כלי רכב מסוג "רנו קנגו" לצורך ביצוע עבודות 

התחזוקה של המחלקה, וכן "נגרר" המיועד לפינוי מפגעים לרבות 

 תמרורים שנפלו ועלולים לסכן את עוברי האורח.
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נמצא כי מצבת כלי הרכב במחלקת התחזוקה אינה נותנת מענה 

 לצרכים:

בד לצורך ביצוע עבודת לרשות המחלקה כלי רכב אחד ייעודי בל .א

המחלקה אשר לא מותקן עליו וו גרירה המאפשר חיבור נגרר. 

לביקורת נמסר על ידי מנהל המחלקה ועובדיה כי שאר עובדי 

המחלקה מגיעים לביצוע העבודות השונות ברחבי המועצה 

 ברכבם הפרטי ומקבלים בגין כך אחזקת רכב.  

כלי רכב המאפשר הביקורת מעירה כי עבודות תחזוקה מחייבות  .ב

העברת ציוד וכלי עבודה מסוגים שונים אשר עלולים לגרום 

ללכלוך ולנזק לכלי הרכב, דבר העלול לייצר רתיעה משימוש 

 בכלי רכב פרטי לביצוע עבודות מסוימות. 

בנוסף, בשל העובדה שמדובר בכלי רכב פרטיים, לא ניתן  .ג

אן( להתקין עליהם מכשירי איתור לוויניים )כדוגמת איתור

וכתוצאה מכך לא ניתן לקיים מעקב ובקרה נאותים אחר 

מיקומם של העובדים במהלך היום. וכן לא ניתן למתג את כלי 

 הרכב עם סמלי המועצה. 

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, ראש צוות התחזוקה מסר לביקורת כי 

אכן רכב אחד שמשנע אותנו לעבודה. שוחחנו על  - "רכב התחזוקה

 וו גרירה והנושא עדיין לא טופל". הנדון בעבר לגבי

"הנגרר" שברשות המחלקה ואשר אמור להתחבר לכלי הרכב המיועד 

לביצוע עבודות התחזוקה, לא נמצא בשימוש מזה יותר משנה, כיוון 

שלא עבר את בחינת הרישוי השנתית, מה שמונע מעובדי המחלקה 

ן להשתמש בו לצורך ביצוע משימות הדורשות שימוש בנגרר, כגו

סילוק מפגעים או ניוד תמרורים ושלטים. עוד יצוין כי על פי הנמסר 

לביקורת על ידי ראש צוות תחזוקה הנגרר הקיים קטן ואינו עונה על 

  הצרכים האמיתים של המחלקה.

במועצה לא מנוהל רישום טובין כנדרש לפי צו המועצות המקומיות 

של ציוד בשימוש המחלקה זאת על אף שקיימת במועצה מערכת 

לניהול טובין ממוחשב. בפועל בעת ניפוק כלי עבודה לעובדי מחלקת 
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התחזוקה, מנהל המחסן מחתים את עובדי המחלקה על פתקית כאשר 

ם משיבים אותו הוא משמיד את וכאשר ה ,הם מושכים ציוד מהמחסן

 הפתקית. 

בנושא  2014יצוין כי דו"ח ביקורת שנערך על ידי מבקר המועצה בשנת 

למרות שבמועצה קיימת ניהול המצאי והמלאי במועצה, מציין כי "

מערכת  –מערכת מידע שבאמצעותה ניתן לנהל את הטובין 

כנדרש בפועל לא מנוהל רישום של המצאי והמלאי  –"מטרופולינט" 

 .ב"תוספת החמישית" וכמתבקש על פי כללי בקרה בסיסיים"

עוד יצוין כי במקרים רבים בשל מחסור בציוד וחומרים הנחוצים 

לצורך ביצוע התיקונים השוטפים כגון: משחזה ידנית, ברזים, ידיות 

 וכדומה, לא מטופלות פניות לביצוע תיקונים המופנות אל המחלקה. 

ח, ראש צוות התחזוקה מסר לביקורת כי בהתייחסותו לטיוטת הדו

אין תמיד תקשורת עם  –"בעיה שקיימת מהסיבה שהתקציב לא אצלי 

הקניין בלשון המעטה )קשה מאוד לתפוס אותו( מה שלא מאפשר לי 

 לרכוש ציוד במהרה. המלצה: להעביר את התקציב אלי".
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 פניות למוקד העירוני בתחום התחזוקה .3

 

 כללי .3.1

כאמור, מחלקת התחזוקה אמונה בפועל על תחזוקת מוסדות ציבור 

שבשטח המועצה לרבות מוסדות חינוך, תחזוקת כבישים )תיקונים 

שאינם מצריכים כתב כמויות(, שילוט ותמרור וכן, תחזוקה כללית 

 ברחבי שטח השיפוט של המועצה. 

קשורות המוקד העירוני הינו גוף המקבל ומעביר לטיפול שאלות ופניות ש

ליישוב ולמועצה מגורמים שונים. המוקד מהווה מעגל שירות ראשוני 

קבוע וזמין לתושבים הפונים למועצה ומשמש כצינור מידע מרכזי בעבור 

כל המחלקות העירוניות. הוא מהווה צומת מידע מרכזי הן בעבור 

 המועצה והן בעבור תושבים. 

רוני )להלן: רוב הקריאות מגיעות למחלקה באמצעות המוקד העי

 "(.המוקד"

 קריאות המוקדהביקורת הנוכחית הפיקה דו"ח קריאות מוקד )להלן: "

סך הכל התקבלו   - 2016"( של קריאות שנתקבלו במהלך שנת 2016

 למחלקת התחזוקה.  ששויכוקריאות  376, 2016במהלך שנת 

הביקורת הפיקה גם דוח קריאות מוקד ששויכו למחלקת התחזוקה 

סך  –"( 2017קריאות המוקד ד לסוף חודש אוגוסט )להלן: "ע 2017בשנת 

 קריאות מוקד.  231 -עד סוף חודש אוגוסט   2017הכל התקבלו בשנת 

הביקורת בחנה את קריאות המוקד וחילקה אותן לארבעה תחומים 

 בהתאם לנושא המטופל בקריאה, כדלקמן:

שנפלו : תיקון תמרורים, תיקון שילוט רחובות, תמרורים שילוט .א

 והזמנת שלטים.

: כתם שמן על הכביש, חיזוק צבע על הכביש, תחזוקת כבישים .ב

 נזקים קלים. -כבישים 
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: תיקון דלת, תיקונים תיקונים ברחבי המועצה ומוסדות ציבור .ג

כללי, תיקון גדר, צביעת גרפיטי, תיקון עמודונים, צביעה, גנים 

 נזקים קלים. -ציבוריים, מדרכות 

 .וךתחזוקת מוסדות חינ .ד

ובשנת  2016התרשים שלהלן מציג את התפלגות קריאות המוקד בשנת 

" בתרשימים( לפי סוג 2017עד תחילת חודש אוגוסט )להלן: " 2017

 הקריאה:

 

 

כפי שניתן לראות מהגרף, בעוד שבכל הנוגע לשילוט נותר שיעור הפניות 

-ו 2016-ב 22%) 2017-ו 2016שהופנו למחלקה כמעט זהה בין השנים 

חלה ירידה משמעותית בהיקף הפניות  2017(, הרי שבשנת 2017-ב 21%

מכלל הפניות אשר  46%-הנוגעות לתחזוקת מוסדות חינוך, משיעור של כ

בלבד מכלל הפניות שהופנו למחלקה  14%-לכ 2016הופנו למחלקה בשנת 

. בתחום תחזוקת כבישים ותיקונים ברחבי המועצה דווקא 2017בשנת 

בתחום הכבישים היוו הפניות למוקד  2017בשנת חלה מגמה הפוכה ו

מכלל הפניות, שיעור כמעט כפול מזה שהיוו הפניות בנושא זה  14%

, שיעור 52%, ובתחום התיקונים היוו הפניות למוקד 8% 2016בשנת 

 . 24% 2016כפול מזה שהיוו הפניות בנושא זה בשנת 

22%

8%

24%

46%

21%

14%

52%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

תיקונים ברחבי כבישיםשילוט
המועצה ומוסדות  

ציבור

תחזוקת מוסדות  
חינוך

קריאות לפי סוג

2016 2017



 מחלקת תחזוקה –2017/4

 

222 

 

 למחלקה  שויכוקריאות שלא   .3.2

מבדיקת הביקורת נמצא כי חלק מקריאות המוקד אשר על פי מהותן 

היו אמורות להיות מופנות לטיפולה של מחלקת התחזוקה הופנו לאגף 

 שפ"ע. 

קריאות מוקד בתחום הטיפול  26התקבלו  2016מהנתונים עולה כי בשנת 

, עד חודש 2017של המחלקה אשר לא שויכו למחלקת התחזוקה. בשנת 

קריאות מוקד אשר לא שויכו למחלקת התחזוקה אלא  17 יולי, התקבלו

 למחלקת שפ"ע.

 "אגף שפ"ע"ל שויכולהלן מספר הקריאות שהתקבלו בנושאים אשר 

עד  2017ובשנת  2016היו להיות מופנים למחלקת התחזוקה בשנים  ואמורים

 חודש יולי:

 2017 2016 נושא הקריאה מס"ד
 0 6 תמרורים ואישורי תמרור 1
 2 4 ילדיםגני  2
 12 6 שילוט רחובות 3
 0 4 מוסדות  ציבור 4
 3 6 חידוש צבע כבישים 5

 17 26 סה"כ
 

ישנם נושאים נוספים אשר על פי מהותם צריכים להיות מטופלים על 

ידי  מחלקת התחזוקה ואינם מטופלים על ידי המחלקה בהגדרתם, 

 הנדסה ומחלקת רכש.  מחלקתאלא על ידי גורמים אחרים במועצה כגון 
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להלן מספר הקריאות שהתקבלו בנושאים אשר מטופלים על ידי גורמים 

אחרים במועצה ואמורים להיות מטופלים על ידי מחלקת התחזוקה, 

 )עד לחודש יולי(: 2017ובשנת  2016והגורם המטפל, בשנים 

הגורם  נושא הקריאה מס"ד
 המטפל

2016 2017 

 5 10 אין אחראי ברזיות נוזלות/מקולקלות 1

 התקנת פחי נוי 2
מחלקת 

 3 6 הנדסה

 מיזוג 3
מחלקת 

 33 105 רכש

מתקני משחק בגנים  4
 ציבוריים וגני ילדים

מחלקת 
 7 6 הנדסה

 48 127 סה"כ
בהתייחסותו לטיוטת הדוח, ראש צוות תחזוקה מסר לביקורת כי:  

"חלק מהתחומים האמורים אינם תחת אחריותה של מחלקת 
 התחזוקה כיום אולם נשמח לקבל את האחריות על הטיפול בהם".

 :בהתייחסותו לטיוטת הדוח, מנהל המוקד מסר לביקורת כי
מחלקת ש.פ.ע הוקמה כאשר עד לפני שנה היה לה מנהל ולאחר הועברה 

 לניהולו של המנכ"ל.
נושאים שלא קיבלנו להם פתרון ממחלקת תחזוקה )לטענתם מחוסר 

 למחלקת ש.פ.ע.משאבים( העברנו 
לפני כחודשיים ביטלתי את מחלקת ש.פ.ע וכיום רק מחלקת תחזוקה 

 פעילה במערכת!
תמרורים ואישורי תמרורים חולק לשני נושאים אחד בטיפול  .1

 מחלקת תחזוקה והשני לתחבורה ובטיחות.

מחלקת גנ"י ילדים מקבלים את הפניות ומעבירות לאבות הבית  .2

 לטיפול.

ם לא אחראים להזמנת שילוט רחובות מחלקת תחזוקה טענו שה .3

 בלית ברירה פניות בנושא הועברו למחלקת ש.פ.ע.

מחלקת תחזוקה מקבלים פניות אך בפועל רובן לא נפתחות או  .4

 נסגרות במערכת.

בנושא חיזוק צבע כבישים אחראים מחלקת הנדסה )אין מנהל  .5

ש.פ.ע( סימון חניה לנכה או סימון נקודתי מבצעת מחלקת 

 תחזוקה.

רזיות נוזלות מקולקלות מחלקת תחזוקה לא מטפלת ואין גורם ב .6

 אחראי לכן הפניות הועברו למחלקת ש.פ.ע.
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ממחלקת  יפיראטהתקנת פחי נוי ספסלים ואשפתונים ניסן  .7

 הנדסה אחראי.

מיזוג רחמים אחראי אבי בן אבו הוא מפעיל שלו)כך הודיעו לנו  .8

 וכך אנו נוהגים(.

אחראי )הוא  יפיראטמתקני משחק בגנים ציבוריים וגנ"י ניסן  .9

 איש הקשר עם החברה המתחזקת(.

גם אנו מקבלים תגובה דומה מראש צוות התחזוקה "חלק  .10

מהתחומים אינם תחת אחריותה של מחלקת תחזוקה......" ולכן 

 הועברו למנהל ש.פ.ע.

 י:בהתייחסות לטיוטת הדוח, מהנדסת המועצה מסרה לביקורת כ
 באחריות מח' מים או תחזוקה. –ברזיות נוזלות/מקולקלות  (1

 באחריות מח' שפע . –התקנת פחי נוי  (2

אם זה מיזוג במוסדות חדשים זה באחריות קבלן שנה,  –מיזוג  (3

 ולאחר שנה לא ידוע לי מי אחראי במועצה. 

אחראי ]עובד מחלקת  –מתקני משחק בגנים הציבוריים/גני ילדים  (4

 א.ד מתקני משחק.ההנדסה[ מול חב' 

 טיפול בקריאות מוקד .3.3

קריאות המוקד מהוות ליבת העבודה של מחלקת התחזוקה היות 

הוק -שבפועל המחלקה עוסקת בתחזוקת שבר ובטיפול בתקלות אד

 בלבד ולא בתחזוקה מונעת על פי תכנית עבודה שנתית כלשהי. 

רבה של התושבים וכן  ערנותמספר רב של קריאות מוקד יכול להעיד על 

על האמון שלהם בכך שהמועצה תטפל בפניותיהם, אולם עלול להעיד על 

בעיות בשירות הניתן לתושב בתחום מסוים. קריאות המוקד במידה 

שמנוהלות בצורה נכונה מספקות תמונה בזמן אמת של הנעשה בשטח 

 ולכן מהוות כלי בקרה חשוב אחר עבודת מחלקת התחזוקה. 

( מתועדים הפרטים הבאים: תאריך ושעת "CRMC"המוקד )בתכנת 

הקריאה, תאריך סגירת הקריאה, סטטוס הקריאה, שם הפונה ודרכי 

ההתקשרות עמו, הכתובת הרלוונטית לעניין הקריאה, המחלקה 
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הרלוונטית לקריאה, נושא הקריאה, שם המטפל בקריאה, שם המוקדן 

 שקיבל את הקריאה והערות.

ייעודית  אפליקציהלמנהלי המחלקות באמצעות הקריאות מועברות 

ב"סמארטפון". יצוין כי על פי הנמסר לביקורת על ידי ראש צוות 

התחזוקה, אפליקציית קריאות המוקד מותקנת אצלו, והוא מחלק את 

 הטיפול בקריאות השונות בין עובדי המחלקה מדי יום. 

ון הייעודית לצורך עדכ באפליקציההמחלקה אינה עושה שימוש 

 סטטוס הטיפול בקריאות  המוקד.

ראש צוות התחזוקה מסר לביקורת כי: "יש תקלות ביישום של 

במוקד. גם כאשר אני מבצע סגירה של פנייה הפנייה  הבעיההאפליקציה, 

נותרת פתוחה. כל הפניות טופלו במלואן. פעמים רבות מועברת פניה הן 

 באפליקציה והן באופן טלפוני. ".

 סותו לטיוטת הדוח, ראש צוות התחזוקה מסר לביקורתכמו כן, בהתייח

כי אופן הדיווח השוטף של עבודות המחלקה מתבצע באופן ידני ע"י 

סידור עבודה שעושה המזכירה מידי יום מהסיבה שכבר שנה ישנה 

 תקשורת לקויה במחלקת התחזוקה:

הפניות במוקד מטופלות ע"י כך שהמזכירה מגיעה למוקד, מביאה  •

 את הפניות אשר קשורות למח' תחזוקה. 

המזכירה ואיציק שמש מנהל המחלקה בודקים איזה פניות בטיפול  •

המזכירה אז חוזרת למוקד וסוגרת את  –ואיזה מהן נסגרו 

 הפניות שטופלו באפליקציה.

ד מסר לביקורת כי בהתייחסותו לטיוטת הדוח, מנהל המוק

"האפליקציה עובדת כמו שצריך! לראיה שימוש של מחלקות אחרות. 

 במידה ויש אלו שהם בעיות תמיד ניתן לפנות אלינו".
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 זמני תקן .3.4

ברשויות מקומיות עם מודעות לשירות מקובל שהטיפול בקריאות מוקד 

יתבצע בהתאם ללוחות זמנים אשר מוגדרים מראש בעבור כל סוג 

היינו, הטיפול בקריאות השונות אמור להתבצע תוך פרק זמן קריאה. ד

קבוע המוגדר על ידי המועצה לפי סוג הקריאה. משך הזמן אליו המועצה 

מתחייבת כמסגרת הזמנים לטיפול בסוג קריאה מסוים מהווה "זמן 

התקן" לטיפול בקריאה ומערך התקנים מהווה "אמנת שירות" של 

 הרשות המקומית כלפי התושבים.

בנושא  2014יצוין כי דו"ח ביקורת שנערך על ידי מבקר המועצה בשנת 

"טרם נקבעו זמני תקן לטיפול בפניות טיפול בפניות מהציבור מעיר כי 

השונות שמגיעות למוקד העירוני. לדעת הביקורת אין מניעה להגדיר 

זמני תקן לסוגי הטיפול השונים לפי רמת דחיפות, על בסיס הנתונים 

 .שעות" X לדוגמה ניתן לקבוע כי פיצוץ בצינור יטופל תוך –הקיימים 

בדוח ביקורת מבקר המדינה בנושא "התקשרויות של הרשויות 

המליץ המבקר  2015המקומיות עם קבלנים לפינוי פסולת" משנת ,

"לפעול להסדרת הפעילות של המוקד העירוני ולקביעת נוהל פנימי 

גם אמות מידה. על המועצה בנושא ולפרסמו בציבור, נוהל זה יגדיר 

 .לעמוד באמות המידה..."

ודוח מבקר  2014טרם יושמו ההמלצות מדוח מבקר המועצה משנת 

בנושא טיפול בפניות מהציבור, ולא הוגדרו זמני  2015המדינה משנת 

תקן/אמות מידה או אמנת שירות לטיפול בקריאות השונות שמגיעות 

 פרט.למוקד העירוני בכלל ובנושא התחזוקה ב

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, מנהל המוקד מסר לביקורת כי " אכן 

המועצה צריכה לקבוע זמני תקן זה טוב לאזרחים, למערכת ולעבודת 

המוקד. כידוע לך אני מקפיד להתקשר למנהלים ולבקש מהם לטפל 

 ולסגור פניות מוקד מה עוד שאני מוציא כל רבעון דו"ח לכל המנהלים!
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 קריאות פתוחות .3.5

לכל קריאה המתועדת בקריאות המוקד מעודכן אחד מהסטטוסים 

 הבאים: 

 פנייה חדשה )כלומר קריאה שטרם החל הטיפול בה(,  .א

 "בטיפול",  .ב

 "טופל",  .ג

 "לא נמצא מפגע",  .ד

 "נסגר עם הזמן",  .ה

 "בעיה פרטית". .ו

 

 לשם הנוחות, הביקורת סיווגה את הקריאות לשתי קבוצות: 

 "בטיפול".-"פנייה חדשה" ו - קריאות פתוחות .א

"טופל", "לא נמצא מפגע", "נסגר עם הזמן",  -קריאות סגורות .ב

 "בעיה פרטית", "הועבר למחלקה אחרת".

 376מתוך  185מהקריאות ) 49%עולה כי רק  31.8.17נכון לתאריך 

נסגרו )דהיינו,  2016קריאות המוקד( בתחום התחזוקה שנפתחו בשנת 

 2016, כמחצית מהקריאות משנת 2017שנת  נכון למחצית השניה של

 עדיין פתוחות(.

מוגדרות בסטטוס  65, רק 2016הקריאות הפתוחות בשנת  191מתוך 

 34%"בטיפול", כלומר שהחל תהליך כלשהו לגביהן והן מהוות רק 

 126מכלל הקריאות הפתוחות. שאר הקריאות הפתוחות, כלומר 

כלומר לכאורה כלל לא החל קריאות מוגדרות בסטטוס "פנייה חדשה", 

 טיפול  בפנייה.

, נכון לתאריך 2017מפילוח קריאות המוקד שהתקבלו במהלך שנת 

( קריאות 230מתוך  76מהקריאות, )קרי  32%עולה כי רק  31.8.17

הקריאות  155מתוך המוקד, בתחום התחזוקה בשנה זו נסגרו. 

לומר מוגדרות בסטטוס "בטיפול", כ 25רק  2017הפתוחות בשנת 

מכלל הקריאות  16%שהחל תהליך כלשהו לגביהן והן מהוות רק 
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קריאות מוגדרות  130הפתוחות. שאר הקריאות הפתוחות, כלומר 

 בסטטוס "פנייה חדשה".

הביקורת בדקה בכל נושא מבין הנושאים שבאחריות מחלקת התחזוקה, 

כמה מבין הקריאות הפתוחות הן בסטטוס "בטיפול" וכמה מבין 

 הפתוחות הן בסטטוס "פנייה חדשה":הקריאות 

 מס"ד

 
נושא 
 הפנייה

2017 2016 

 פנייה בטיפול
 חדשה

אחוז 
הקריאות 

 שטופלו
פנייה  בטיפול

 חדשה

אחוז 
הקריאות 

 שטופלו
1 

 30% 28 12 15% 20 3 שילוט

 6% 15 1 18% 17 3 כבישים 2

תיקונים  3
ברחבי 

המועצה 
ומוסדות 

 ציבור

12 74 16% 15 30 33% 

תחזוקת  4
מוסדות 

 חינוך
7 18 19% 37 54 40% 

 

מהקריאות הפתוחות בכל נושא שבטיפול מחלקת  50%-יותר מ

, לא מגיעות לשלב הטיפול רוב הקריאות בכל נושאהתחזוקה, כלומר 

 ונשארות בסטטוס "פנייה חדשה". 

הביקורת מצאה כי על פי הרשום במוקד, ישנן קריאות שטרם החל 

 . 2016טיפול כלשהו לגביהן עוד מחודש מאי 
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 קריאות פתוחות

 -התרשים שלהלן מציג את פילוח הקריאות לפי סטטוס הקריאה 

 עד חודש אוגוסט: 2017ובשנת  2016קריאות המוקד בשנת 

 

 

התרשים שלהלן מציג את אחוזי הקריאות שעדיין פתוחות מכלל 
 : 2016הקריאות לפי נושא בשנת 
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קריאות פתוחות הן כאמור קריאות שלא טופלו, התרשים שלהלן מציג 

את אחוזי הקריאות שעדיין פתוחות מכלל הקריאות לפי נושא בתקופה 

 זו: 

 
 

פתוחות בהתאם להלן תרשים המציג את מספר הקריאות שעדיין 

 63לחודש פתיחתן, כך למשל ניתן לראות בתרשים להלן כי ישנן 

ואשר  2016קריאות שהתקבלו במוקד העירוני בחודש אוגוסט 

 , כלומר שנה לאחר מכן:2017פתוחות נכון לחודש אוגוסט 
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דוגמאות של קריאות פתוחות מהנושאים השונים שבטיפול  יובאולהלן 

 מחלקת התחזוקה:

קריאה בעניין נפילת תמרור המורה על רחוב חד סטרי  - שילוט .א

 , עדיין לא נסגרה.2016מחודש מאי 

קריאה בעניין בור "מאוד מסוכן בכביש" בכניסה  -כבישים  .ב

 טרם נסגרה. 2016לבית ספר הדרים מחודש אוגוסט 

בגן  2016קריאה מחודש ספטמבר  -תחזוקת מוסדות חינוך  .ג

ברזל בולטות שגרמו לאחד  ילדים "האירוס" בנוגע לחתיכות

מהילדים להיחתך בפניו )כפי שתואר בקריאות המוקד( טרם 

 נסגרה.

קריאה בעניין  -תיקונים ברחבי המועצה ומוסדות ציבור  .ד

השארת אבנים מסוכנות על ידי עובדי מחלקת התחזוקה לאחר 

 טרם נסגרה. 2016סיום עבודה אחרת ברחוב החרמון מאוגוסט 

 
 

 למוקדמשך הטיפול בפניה  .3.6

משך הטיפול בפניה למוקד נמדד בין תאריך קבלת הקריאה לתאריך 

כיוון שבקריאות   סגירתה. תאריך הסגירה מתועד רק בקריאות סגורות

פתוחות טרם הגיע מועד סגירתן. הביקורת בדקה את משך הטיפול 

בקריאות סגורות. כאמור, קריאה סגורה היא קריאה אשר הוזן לה 

תאריך טיפול וצויין לגביה סטטוס "טופל", "לא נמצא מפגע", "נסגר עם 

 הזמן" או "בעיה פרטית". 

התחזוקה לסגור הביקורת בדקה מה משך הזמן שלוקח למחלקת 

ימים, כלומר סגירת  0קריאה בפועל. משך הזמן לסגירת קריאה נע בין 

ימים  20-הקריאה באותו היום שבו הקריאה נקלטה במוקד, לבין יותר מ

 לסגירת הקריאה.

מהניתוח שביצעה הביקורת עולה כי בממוצע, קריאה אשר מטופלת 

עולה כי אחוז ימים. מנתוני המוקד  20 -נסגרת לאחר פרק זמן של כ
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 37%עמד על  2016הקריאות שנסגרות ביותר מעשרים ימים בשנת 

 מכלל הקריאות הסגורות.

 
בטבלה שלהלן מרוכז מספר הקריאות שנסגרו לפי פרקי זמן: באותו יום, 

בין יום לחמישה ימים, בין חמישה ימים לעשרים ימים, ויותר מעשרים 

 ד חודש אוגוסט.מחודש ינואר ע 2017ובשנת  2016ימים, בשנת 

משך הזמן  מס"ד
)בימים( 
לסגירת 
 קריאה

מספר 
הקריאות 

 שנסגרו
2016 

אחוז 
מכלל 

 הקריאות

מספר 
הקריאות 

 שנסגרו
2017 )*( 

אחוז 
מכלל 

 הקריאות

1 0 47 12% 22 9% 

2 1-5 38 10% 19 8% 

3 5-20 31 8% 24 10% 

4 20+ 69 18% 12 5% 

 32% 75 49% 185 סה"כ 5

 

את ממוצע הימים לסגירת קריאה בכל נושא שבו מטפלת  הביקורת בחנה

מחלקת התחזוקה בנפרד. להלן תרשים  המסכם כמה ימים בממוצע 

ומינואר עד אוגוסט  2016לוקח לסגור קריאה למוקד בכל נושא )בשנת 

 (:2017בשנת 
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להלן יובאו דוגמאות של משך הזמן לסגירת קריאה מהנושאים השונים 

זוקה )דוגמאות נוספות יובאו בהמשך בפרקים שבטיפול מחלקת התח

 העוסקים בתפקוד המחלקה ובטיפולה בכל אחד מהתחומים(:

  -שילוט .א

o  6.9.16בקשה להחזרת תמרור שנפל ברחוב החרמון מיום 

 ימים. 79, קרי לאחר 24.11.16נסגרה רק ביום 

o  קריאה לתיקון שלט שנפל ומהווה סכנה ברחוב הרב קוק

 ימים. 30, קרי לאחר 22.5.16ביום נסגרה  21.4.16מיום 

  -כבישים .ב

o  קריאה לתיקון בור בכביש בעקבות בור ביוב שהמכסה שלו

 ימים. 9ירד נסגרה תוך 

o  ימים. 3קריאה לתיקון בור בכביש ברחוב איילה נסגרה תוך 

  -תחזוקת מוסדות חינוך .ג

o  קריאה דחופה לתיקון מים  שנזלו לתוך שקע חשמלי בגן

 84, קרי לאחר 18.5.16נסגרה ביום  ,24.2.16ילדים מיום 

 ימים.

o  נסגרה  2.3.16קריאה לתיקון חלון שבור במוסד חינוך מיום

 ימים. 81, קרי לאחר 22.5.16ביום 

o  בבוקר יש ריח  8שתועדה כך : "משעה  21.4.17קריאה מיום

בדו"ח  וצויןיום  16מאוד חזק של ביוב בכל הגן" נסגרה כעבור 

 כי "לא נמצא מפגע"

  -תיקונים ברחבי המועצה ומוסדות ציבור .ד

o  קריאה לצביעת גרפיטי בפארק ברחוב לאה גולדברג נסגרה

 ימים. 12לאחר 

o  ימים. 4קריאה לתיקון עמוד תחנת אוטובוס נסגרה לאחר 

o  ימים  9קריאה לתיקון עבודה שנעשתה בטיט נסגרה כעבור

על אף שנמסר על ידי התושבת כי יש להגיע בדחיפות לפני 

 ט יתייבש.שהטי
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 תחזוקת מוסדות חינוך .4

"האחריות הישירה לתקינות (א נקבע כי 6בחוזר מנכ"ל משרד החינוך עג)

המתקנים והתשתיות במוסדות החינוך ולעמידתם בדרישות החוק 

 והתקנים מוטלת על הרשות המקומית/בעלות".

"הרשות המקומית/הבעלות (א נקבע כי 3בחוזר מנכ"ל משרד החינוך עז)

באחריות להבטחת הבטיחות של גן הילדים. על הרשות נושאת 

המקומית/הבעלות להעמיד לרשות הגן מבנה ותשתית בטוחים, 

התואמים את הדרישות המובאות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא 

יומית -בטיחות ואת הוראות כל דין החלות עליהן. האחריות היום

ומית/הבעלות. השוטפת לבטיחות בגן הילדים מוטלת על הרשות המק

חובתה של הרשות המקומית/הבעלות לקיים מוסדות חינוך מטילה עליה 

את האחריות לדאוג לשלום הילדים בעת שהותם בתחומי הגן על 

כיתותיו, חצרו ומתקניו ולהבטיח שהגן יהיה בטוח ומתאים לקיום 

הלימודים בו. האחריות המקצועית לגילוי פגמים מובנים במבנה בגן 

רים סיכון לציבור התלמידים מוטלת על הרשויות הילדים היוצ

 .המקומיות"

כחלק מהמטלות ותחומי האחריות העיקריים המפורטים בהגדרת 

התפקיד במועצה של עובד מחלקת התחזוקה, עליו לעסוק בשיפוץ בתי 

 ספר, גנים, ומוסדות ציבור.

הטיפול באחזקת מוסדות חינוך בתחום היישוב מסייעת להבטחת 

נה ובטיחותית באופן שוטף של הילדים בגנים והתלמידים פעילות תקי

במועצה, הן באמצעות תחזוקה מונעת מתוכננת מראש והן באמצעות 

 מתן מענה מידי בנושאים שונים.

בתי  12-גני ילדים ו 62 -, במועצה המקומית באר יעקב כ2017נכון לשנת 

 ספר המשרתים אלפי תלמידים. 

אש צוות התחזוקה, מחלקת התחזוקה על פי הנמסר לביקורת על ידי ר

עוסקת בסיוע לאבות בית בבתי הספר ובמתן מענה לבקשות הגננות 

בגנים שבתחום המועצה. נמסר לביקורת כי נעשה שימוש למטרות בקרה 
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"(. כך, הטופסיומית ב"טופס עבודה בגנים" )להלן: "-על העבודה היום

גני הילדים שעובד המחלקה אשר יוצא לבצע עבודת תחזוקה באחד מ

שבשטח המועצה, עליו להחתים את הגננת האחראית על גבי הטופס 

 לאישור כי העבודה בוצעה ולשביעות רצונה.

מכלל  46%כאמור, פעולות התחזוקה במוסדות החינוך היוו כאמור 

. בשנת 2016קריאות המוקד בנוגע לתחזוקה שהתקבלו במהלך שנת 

מכלל  13%וו כאמור פעולות התחזוקה במוסדות החינוך הי 2017

 קריאות המוקד.

 מחלקת התחזוקה אינה נותנת מענה לצרכי תחזוקת מוסדות החינוך.

מעיון בפניות המוקד, ומשיחה עם בעלי תפקידים במועצה )מנהל  .א

המוקד, מנהל מחלקת החינוך, מנהלת מחלקת גני ילדים( 

תחזוקה אינה נותנת מענה לצרכי המתקבלת תמונה בה מחלקת 

 במוסדות החינוך.התחזוקה 

מנהלת מחלקת גני ילדים מסרה לביקורת כי החל מחודש מאי  .ב

לא ניתנים שירותי תחזוקה לגני ילדים על ידי מחלקת  2017

התחזוקה של המועצה ופניות כבר לא מועברות לטיפולה. 

הביקורת בדקה האם אכן לא הועברו באמצעות המוקד קריאות 

לא  2017ן מחודש מאי בנושא תחזוקת גני ילדים ונמצא כי אכ

 הועברו קריאות מוקד לתחזוקת גני ילדים. 

מקריאות המוקד בנוגע  50%-מבדיקת הביקורת עולה כי יותר מ .ג

לא נסגרו.  2016לתחזוקת מוסדות חינוך שהתקבלו במהלך שנת 

 להלן מספר דוגמאות לקריאות כאלה:

בבית ספר צאלון טרם נסגרה, הקריאה  20.12.16קריאה מיום  ▪

דת בקריאות המוקד כך: " במתחם כתות ג' ריצוף שבור מתוע

 מסוכן מאוד".
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בגן היסמין טרם נסגרה, הקריאה  20.8.16קריאה מיום  ▪

מתועדת בקריאות המוקד כך: "ארון חשמל בספריית ילדים 

 לא נסגר".

לא ניתן לדעת האם השירות שניתן על ידי עובדי מחלקת התחזוקה 

של הגננות היות שהטופס עליו  בגני הילדים הינו לשביעות רצונן

חותמת גננת בסיום עבודת עובד מחלקת התחזוקה נועד לבדיקת 

 נוכחות עובד התחזוקה במקום ולא טיב עבודתו.

בפועל, למרות שיש עובדים במחלקת התחזוקה נערכה התקשרות עם 

גורם חיצוני כדי לבצע תיקונים במוסדות חינוך )באמצעות מחלקת 

 ההנדסה(. 

תקשרה עם קבלן חיצוני למתן שירותי תחזוקה לסוגי המועצה ה .א

תקלות המהוות מפגע בטיחותי במוסדות החינוך השונים, ואכן 

תקלות מסוג זה זוכות למענה. אך, אין מענה הניתן על ידי מחלקת 

התחזוקה כאמור במקרים לעיל העלולים לסכן את בטיחות 

עלת הילדים, אף שהטיפול בהם יחסית פשוט ואינו מצריך הפ

 קבלן חיצוני.

מהנדסת המועצה מסרה לביקורת כי במהלך שיפוצי הקיץ של  .ב

הסתייעה מחלקת הנדסה  2016מוסדות החינוך במועצה בשנת 

בשירותי מחלקת התחזוקה, אולם העבודה שבוצעה על ידי עובדי 

המחלקה לא הייתה בהתאם לסטנדרטים המקובלים ולכן בשנת 

 דות שיפוצי הקיץ. השתדלו להימנע משילובם בעבו 2017

הביקורת מעירה  כי הפניות למחלקת התחזוקה בנוגע לגני ילדים, ככל 

ונעשות, נעשות באמצעות פנייה ישירה לראש צוות התחזוקה או 

למזכירת המחלקה באמצעות הודעות לטלפון הנייד, ולא באמצעות 

 המוקד העירוני. 

יצוין כי על פי הנמסר לביקורת על ידי ראש צוות התחזוקה, בקשות 

רבות בנוגע לתחזוקה בגנים לא מגיעות למנהל המחלקה דרך המוקד 

אלא הקריאות נמסרות ישירות למזכירת המחלקה. כלומר, הקריאות 
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המגיעות למוקד הן בנוסף לקריאות המועברות ישירות למזכירת 

ום תחזוקת מוסדות החינוך הינו המחלקה והמשמעות הינה כי תח

 עיקר עבודת המחלקה. 

היות שהקריאות בנושא תחזוקת מוסדות חינוך מועברות במישרין 

למחלקת התחזוקה  על ידי שליחת הודעה לטלפון הנייד של ראש צוות 

התחזוקה, אין תיעוד ממוחשב של הקריאות )מועדי פתיחתן, הטיפול 

 בהן וכד'(. 

 יצוין כי לאחר סיום הביקורת הוקצו שני אבות בית לגנ"י באופן קבוע. 

יודגש, על פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, 

, כיוון שהעובדים מבצעים עבודות תחזוקה במוסדות 2001-התשס"א

חינוך, על כל עובד להציג אישור ממשטרת ישראל על היעדר עבירות 

  .מין

שערכה הביקורת בכל התיקים האישיים של עובדי  מבדיקה

התחזוקה הפעילים נמצא כי לכל העובדים הפעילים השייכים 

למחלקה יש אישור משטרה להיעדר עבירות מין הנדרש על פי החוק 

 בעבור עובדים במוסדות חינוך. אין הערות. 
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 תחזוקת כבישים .5

ל הרשות דיני הרשויות המקומיות קובעים את חובתה וסמכותה ש

המקומית לפיתוח, סלילה ותחזוקה של דרכים, מדרכות וכבישים 

 ציבוריות בשטחי הרשות. 

"על הרשויות המקומיות מוטלת החובה מעיר כי  37דו"ח מבקר המדינה

לדאוג שהדרכים הציבוריות שבתחום השיפוט שלה יתוחזקו דרך קבע. 

תכנון ארוך על הרשויות המקומיות שנבדקו לקבוע בראש ובראשונה, 

הנדסי וסולם עדיפויות שייגזר ממנו -טווח על בסיס ניתוח כלכלי

באמצעות שימוש במדדים אובייקטיביים ומקובלים לתחזוקת הדרכים 

הציבוריות שבתחום שיפוטן. נוסף על כך עליהן להקפיד על תחזוקה 

של הדרכים הציבוריות במועד הדרוש ולקיים  –שוטפת ומונעת  –סדירה 

שא. לשם כך עליהן להקפיד על ניהול בסיס מידע עדכני אודות מעקב בנו

עבודות תחזוקה שבוצעו ועל איסוף נתונים על תשתיות הדרכים 

שבאמצעותם תתאפשר הכנת תכנית השקעות ארוכת טווח לתחזוקת 

הדרכים ולקביעת סדרי עדיפות לביצוע העבודות, וכך למקסם את 

תם של אלו להגביר את התועלות שבביצוע התחזוקה המונעת. תכלי

בטיחותם של המשתמשים בדרכים מחד גיסא ולגרום לחיסכון בהוצאות 

 העתידיות של הרשות המקומית מאידך גיסא".

ק"מ  36.5קמ"ר יש  8.6 -במועצה המשתרעת על פני שטח שיפוט של כ

 .2017כבישים, נכון לסוף שנת 

כוללת  פעילות המחלקה בתחום הכבישים כפי שעולה מקריאות המוקד

תיקונים קלים כמו למשל תיקון בורות בכביש, חיזוק סימון על הכביש, 

סילוק מפגעים מהדרכים הציבוריות וניקוי כתמי שמן מהכביש שעלולים 

 לסכן את הנוסעים במקום.

 

                                                           
( בדבר "תחזוקת 2013דוח מבקר המדינה, דוח על הביקורת בשלטון המקומי ) 37

 .דרכים ציבוריות בידי ברשויות מקומיות"
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  -הביקורת דגמה מספר קריאות מוקד בנושא זה

התקבלה קריאה על בור בכביש ביציאה  2016בחודש נובמבר  .א

 .2017שטרם נסגרה נכון לאוגוסט  4313לכיוון כביש מהמועצה 

בעניין חיזוק  27.8.17 -ו 5.4.17, 2.4.17קריאות חוזרות מהימים  .ב

צבע לסימון חניית נכה לא נענתה עד למועד בדיקת הביקורת 

 .2017בחודש אוגוסט 

 

 ממצאי הביקורת:

המועצה אינה משקיעה משאבים בתחזוקה מונעת בכבישים,  .א

שבר בלבד, כך שעלול להיווצר גידול בהוצאה אלא בתחזוקת 

הריאלית הכרוכה בתחזוקת הכבישים מצד המועצה היות 

 שמצטברים מפגעים שלא טופלו לאורך זמן.

המחלקה אינה מנהלת תיעוד אחר תחזוקת השבר שבוצעה  .ב

 בכבישים.

הקפדה על ניהול בסיס מידע עדכני אודות העבודות שבוצעו ועל 

תמקסם את התועלות שבביצוע התחזוקה איסוף נתונים בשטח 

המונעת. שכן, פעילות תקינה של מחלקת התחזוקה בכבישים  

תגביר את בטיחות המשתמשים בדרכים ומאידך תוביל לחיסכון 

 בהוצאות העתידיות של המועצה.

המועצה אינה נותנת מענה הולם לקריאות מוקד בתחום תחזוקת  .ג

 כבישים:

מפגע במקום שבשטח אי טיפול בקריאת מוקד המתארת  (1

השיפוט של המועצה, מהווה הפרת חובתה של המועצה לפי 

 דיני הרשויות המקומיות. 

קריאת המוקד ברחוב הירקון שנדגמה על ידי הביקורת חוזרת  (2

ומיום  20.9.16על עצמה מספר פעמים, כאשר הקריאות מיום 

סומנו בסטטוס "טופל" וזאת, על אף שהקריאה  5.10.16

, כך שניתן להסיק 1.1.17, ביום 25.12.16ביום  חוזרת על עצמה
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שבפועל הליקוי נשוא הקריאה לא טופל על אף שהקריאה 

 נסגרה. 

 להלן דוגמה לאופן הטיפול בקריאות מוקד בנושא כבישים: 

פעמים, כאשר  10ברחוב הירקון, תושבת הרחוב פנתה למוקד  

והאחרונה המתועדת  2016הקריאה הראשונה בחודש יולי 

. התושבת פנתה למוקד 2017יאות המוקד בחודש אוגוסט בקר

בטבלה שלהלן  על מנת לסמן חניית נכים ברחוב ביתה. 

 מרוכזות הקריאות ברחוב הירקון כפי שנמסר לביקורת:

תאריך  מס"ד
 פתיחה

שם 
 תיאור הקריאה סטטוס

1 
 בטיפול 17/07/2016

מבקשת לחזק סימון של חניית נכה ליד ביתה. 
 צוות התחזוקה[.הודעתי ]ראש 

2 

26/07/2016 
פניה 

 חדשה

פניתי כבר המון פעמים בקשר לחידוש צבע 
חנית נכים שוחחתי עם ]ראש צוות התחזוקה[ 
יכול להיות מהיום או מחר יקבל צבע וילך 

 לגברת לצבוע שוחחתי עם הגברת
3 

07/08/2016 
פניה 

 חדשה
פניה כבר כמה פעמים מבקשת חיזוק צביעה 

 והוספת מספר נוסףשל חנית נכים 
4 

22/08/2016 
פניה 

 חדשה

פניה כבר כמה פעמים מבקשת חיזוק צביעה 
של חנית נכים והוספת מספר נוסף. מבקשת 

 לצבוע בצבע כחול שיבלוט
 צביעת חנית נכים טופל 20/09/2016 5
 מבקשת לחזק את סימון החנייה ליד ביתה טופל 05/10/2016 6
7 

25/12/2016 
פניה 

 מבקשת להוסיף פס לסימון חניית נכה שלה חדשה
8 

01/01/2017 
פניה 

 חדשה
בכניסה לביתה מבקשת מעטפה התושבת נכה 

 מחנים בצמוד לה ויש בעיה
9 

23/04/2017 

לא 
נמצא 
 צריך לסמן את חנית הנכים הצבע דהה מפגע

 לעבור על קו נכה טופל 14/08/2017 10

מציין כי "לא נמצא מפגע",  23.4.17כמו כן, סטטוס הקריאה מיום 

יצוין כי אין תיעוד לביקור של אחד מעובדי התחזוקה ברחוב 

הירקון ולא ניתן לדעת אם סימון הסטטוס "לא נמצא מפגע" הוא 

 .14.8.17אקראי היות שהקריאה חוזרת על עצמה שוב ביום 
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 ותמרורשילוט  .6

ר על פי דו"ח מבקר המדינה, רשות מקומית אחראית לשילוט ותמרו

מתאים בתחומיה למען שמירה על רווחת ובטיחות התושבים, זאת 

באמצעות תחזוקתם באופן שוטף וביצוע תיקוני שבר וכן באמצעות 

תחזוקה מונעת הכוללת  חיזוק שלטים ותמרורים שהתרופפו, החלפה 

 יזומה של שלטים ותמרורים שדהו או נפגעו.

בין השאר התחזוקה שוטפת נעשית כאמור, במהלך השנה וכוללת 

עבודות שילוט וטיפול בתמרורים )הצבתם או הסרתם בהתאם להוראת 

 האחראי על תמרורים )עוזר ראש המועצה((. 

קריאות מוקד בנושא "שילוט", שמתוכן  83התקבלו  2016במהלך שנת 

קריאות בנושא "שילוט" שהתקבלו במהלך שנת  43קריאות נסגרו.  40

קריאות אשר, על פי הרישום  28עדיין פתוחות, ומתוכן עדיין  2016

 במוקד, לא החל לגביהן טיפול כלשהו. 

 ממצאי הביקורת

 במועצה לא קיים מענה לטיפול בשלטי רחובות.  .א

מניתוח קריאות המוקד עולה כי ישנן קריאות שמדווחות כאילו 

טופלו אף שבפועל הטיפול בהן לא הושלם, או בוצע באופן חלקי 

 בלבד. 

 62התקבלו  2017ועד חודש אוגוסט  2017מחודש ינואר בשנת 

קריאות  38קריאות נסגרו.  24קריאות מוקד בנושא שילוט, שמתוכן 

 30עדיין פתוחות, ומתוכן עדיין  2017בנושא שילוט שהתקבלו בשנת 

 קריאות, שלפי הרשום במוקד, לא החל לגביהן טיפול כלשהו. 

 

 ות מוקד בנושא שילוט:להלן דוגמה לאופן הטיפול בקריא

פעמים, על מנת לתקן  16ברחוב דוכיפת, פנו תושבי הרחוב למוקד 

ולהציב מחדש את שלט הרחוב שנפל. כאשר הקריאה הראשונה 

והאחרונה המתועדת בקריאות המוקד בחודש  2016בחודש מרץ 
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. בטבלה שלהלן מרוכזות הקריאות ברחוב דוכיפת כפי 2017אוגוסט 

 שנמסר לביקורת:

תאריך  מס"ד
 פתיחה

שם 
 תיאור הקריאה סטטוס

1 
 טופל 29/03/2016

שלט הרחוב דוכיפת התהפך וחסר לא 
 ברגים

2 
 טופל 04/04/2016

ברחוב הדוכיפת לא סידרו את השלט 
 בכניסה לשכונה

 שלט של רחוב דוכיפת נפל. טופל 24/04/2016 3
4 

 טופל 27/04/2016
שלט של רחוב דוכיפת נפל , הודעתי 

 ל]ראש צוות התחזוקה[
5 

 בטיפול 20/09/2016

ברחוב  דוכיפת במקביל לאיילה יש 
שלט רחוב שנשבר ונתלה בחזרה הפוך 
לטיפולכם המסור  שלט זב נפל מספר 

פעמים ולא תוקן נכון לטיפולכם 
 המסור

6 

26/10/2016 
פניה 

 חדשה

שלט הרחוב נפל איתן שוחח עם ]ראש 
 צוות התחזוקה[ הולך לתקן ]עובד

מחלקת התחזוקה[ היה ברחוב ואין 
שלט רחוב, צריך להזמין.  נשלח מייל 

 ל]מנכ"ל ולמנהל המוקד[
7 

28/10/2016 
פניה 

 השלט ברחוב דוכיפת נפל ואיננו חדשה
 שלט של רחוב דוכיפת נעלם בטיפול 30/10/2016 8
9 

10/11/2016 
פניה 

 חדשה

בדוכיפת צריכים התקנת שלט רחוב  
ובחניית דוכיפת יש פיצוץ צינור 

 השקיה
10 

15/11/2016 
פניה 

 חדשה
שלט רחוב דוכיפת נפל ועד היום לא 

 תוקן
11 

01/06/2017 
פניה 

 אין שלט בכניסה לרחוב דוכיפת. חדשה
12 

08/06/2017 
פניה 

 חדשה
שלט של הרחוב מעל שנה ללא שלט 

 מתי יסדרו
13 

26/06/2017 
פניה 

 חדשה
חודשים אין שילוט לרחוב פנינו  3מעל 

 מספר פעמים
14 

31/07/2016 
פניה 

 חדשה
מדוע עד עכשיו אין שלט לרחוב 

 הדוכיפת
15 

16/08/2017 
פניה 

 חדשה
מעל חצי שנה מבקש שילוט לרחוב 

 האורחים לא מוצאים את הרחוב
16 

20/08/2016 
פניה 

 חדשה
חצי שנה שלט כניסה לרחוב מעל 

 מחכה
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 נמצא כי ניהול התמרורים מבוצע באופן מבוזר ולא יעיל. .ב

דרישת רכש של שלטים ותמרורים ואביזרים נלווים, מנוהל   (1

בפועל על ידי מנהל מחלקת הרכש )בשיתוף עם עוזר ראש 

המועצה, יו"ר ועדת התחבורה והתנועה במועצה(, במקום 

 מחלקת התחזוקה, שזה אמור להיות חלק מתפקידו.

המחלקה אינה מנהלת מלאי תמרורים ושלטים וציוד לצורך  (2

 וקת שבר באופן מיידי. מתן מענה לתחז

ממשק העבודה להצבת תמרורים חדשים או הסרת תמרורים  (3

ישנים מול עוזר ראש המועצה ומול מחלקת רכש במועצה 

תחזוקה מסר האינו מוסדר בנוהל עבודה. ראש צוות 

לביקורת כי הוראות על הצבתם או הסרתם של תמרורים 

ין כי מעוזר ראש המועצה נמסרות לו באמצעות הטלפון. יצו

שיטת עבודה זו אינה מאפשרת קיום מעקב ובקרה נאותים 

 אחר ההנחיות הניתנות והטיפול בהן. 

 בהתייחסותו לטיוטת הדוח, מנהל מחלקת הרכש מסר לביקורת כי:

לגבי כל השלטים שלא טופלו, הוצאתי הזמנה והעברתי לספק.  .א

בימים אלו השלטים מיוצרים ויותקנו ברחובות, אך מעבר לכך 

האם זה הטיפול שנדרש לתחזוקת  -בנקודה חשובה  נגעת

 התמרורים והשילוט ברחובות.

אני הכנתי את ההזמנה על סמך רשימה שהוגשה לי לפני מספר  .ב

חודשים. יכול להיות שכבר בימים אלה חסרים שלטי רחוב 

 אחרים. 

. אני לא אמור לבדוק אלו דגמים של סנכרוןנדרשים לטפל בלי כל  .ג

קרים שבעמוד עם שני שלטים חסר שלט שלטים חסרים. יש מ

אחד; אני מבצע הזמנה להשלמה ללא ידיעה איזה סוג של שלט 

נפל ולפעמים יוצא שעל עמוד יש שני שלטים לא מאותו הדגם, 

דבר שלא נראה טוב. אני מקווה שבמסגרת הביקורת עכשיו 

 ולאחר גיוס מנהל שפ"ע הנושא יטופל.
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 ורתיקונים ברחבי המועצה ומוסדות ציב .7

הגדרת התפקיד של עובד מחלקת התחזוקה כוללת ביצוע עבודות 

 תחזוקה שונות ברחבי המועצה ובין היתר:

 במוסדות ציבוריים, כמו למשל במשרדי המועצה עצמה. .א

ברחבי שטחה של המועצה, כגון עבודות צביעה וסימון בהתאם   .ב

להנחיות מנהל העבודה, עבודות התקנה ושיפוץ בתחנות הסעה 

 לתחבורה ציבורית והסרת מפגעים מכל סוג שהוא משטחי ציבור.

כמו כן, המועצה אחראית על בטיחות התושבים במרחבים הציבוריים 

נה על ביצוע תיקונים, ועל מנת לוודא זאת, מחלקת התחזוקה אמו

שיפוצים ומתן מענה לתושבים בנושאים אלו באמצעות טיפול בקריאות 

 מוקד.

 ממצאי הביקורת:

בעת שהביקורת קיימה פגישות במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי,  .א

נמצאו ליקויי תחזוקה במשרדי המועצה עצמם אשר אינם מטופלים 

שבונות לא נסגרת. כאשר כך למשל, דלת חדרה של מנהלת החלאורך זמן. 

מנהלת החשבונות נשאלה מדוע הדלת לא נסגרת, השיבה כי היא אינה 

יודעת למי ניתן לפנות בנושא. גם מרצפת שיש משוחררת במדרגות 

הפנימיות במשרדי המועצה לא תוקנה ולשאלת הביקורת השיבה עובדת 

 כי אינה יודעת למי ניתן לפנות. )תוקן בעקבות הביקורת(.

חלקת הרווחה, יתר מחלקות המועצה אינן נוהגות לפנות למוקד פרט למ .ב

 העירוני לתיקון ליקויים במשרדיהן.
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 סיכום ומסקנות .8

מחלקת התחזוקה אמונה על תחזוקת מוסדות החינוך, תחזוקת 

כבישים, שילוט ותמרור וכן, תחזוקה כללית ברחבי שטח השיפוט של 

פעילות המחלקה  בעלת חשיבות המועצה, כולל תחזוקת מוסדות ציבור. 

 רבה לרווחת התושבים וכן לביטחונם, ולעובדי מוסדות הציבור במועצה.

מהביקורת עולה כי מחלקת התחזוקה מנוהלת בפועל ללא מנהל, הניהול 

האדמיניסטרטיבי והתפעולי של המחלקה לוקה בחסר רב ולא 

מתקיימים תהליכי עבודה נאותים המקיימים תיעוד מסודר של 

עילויות המחלקה באופן המאפשר מעקב ובקרה וכן תכנון נכון, מושכל פ

 ומיטבי של אופן ניצול המשאבים העומדים לרשות המחלקה:

מחלקת התחזוקה פועלת ללא נהלים כתובים המסדירים את  -נהלים

פעילותה, תהליכי העבודה בה וממשקי העבודה שלה מול גורמים 

גע לתהליכים הבאים: רכש טובין חיצוניים;  כך למשל, אין נהלים בנו

למחלקה, שימוש בטובין במחלקה, הטיפול בפניות מהמוקד, אופן 

 הדיווח השוטף של עבודת המחלקה. 

המחלקה מתנהלת ללא גורם מנהל המפקח באופן שוטף  -מבנה ארגוני

אחר פעילותה. אין תקן מוגדר למנהל מחלקת תחזוקה, ישנם עובדים 

למחלקות  משויכיםהמחלקה אשר בפועל  הרשומים במצבת התקנים של

אחרון ולחלופין עובדים אשר אינם נכללים במצבת העובדים של 

המחלקה ומועסקים בפועל במחלקה. התקן של פקידת המחלקה נמצא 

תחת מחלקת המחסן ולא תחת מחלקת התחזוקה וכלל לא ברור מהי 

העבודה שנדרשת מהפקידה לבצע בפועל. במחלקה הועסקו שלושה 

בדים שהם קרובי משפחתו של ראש צוות התחזוקה ועובד נוסף שהוא עו

קרוב משפחה של חבר מועצה. )יצוין כי בוצע/מבוצע תהליך הסדרה(. 

עובד התחזוקה שאחראי לפקח על עבודות חשמל ולאשר אותם אינו 

חשמלאי מוסמך, דבר שעלול לחשוף את המועצה בפני סיכונים 

 בטיחותיים.

המחלקה אינם מקפידים על החתמת נוכחות באופן  עובדי -נוכחות ושכר

מלא כנדרש. מבדיקת הביקורת עולה כי בכל חודש נתון מחסירים עובדי 
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עובדי  12שלושה מתוך בממוצע ימים; המשמעות הינה כי  85-המחלקה כ

המחלקה אינם נוכחים בעבודה בכל יום נתון, כך שהמחלקה התנהלה 

 .2016בכל יום עבודה במהלך שנת  בפועל  עם מנהל פלוס שמונה עובדים

חלוקת ; למחלקה אין תכניות עבודה שנתיות/חודשיות -תכנית עבודה

פה על ידי -העבודה בין העובדים התבצע בתחילת כל יום עבודה ובעל

המנהל ללא קיום "יומן עבודה" או תיעוד כלשהו לפעילות שנעשתה 

 במשך היום.

טיסי הנהלת חשבונות, מיוחסים למחלקה ארבעה כר -תקציב המחלקה

כאשר בפועל השימוש בכרטיסים ובתקציבם מבוצע על ידי גורמים 

שונים במועצה ולא על ידי המחלקה. כמו כן, הוצאות בגין רכישת ציוד 

וחומרי תחזוקה המשמשים את עובדי המחלקה לביצוע העבודות 

השונות, נרשמות בשלושה כרטיסי הנהלת החשבונות שונים. הציוד 

באמצעות הזמנות מסגרת המאפשרות לכל אחד  2016ד שנת הוזמן ע

עובדי המחלקה למשוך ציוד בכל שלב. שיטת עבודה זו אינה מאפשרת מ

קיום מעקב ובקרה נאותים אחר הרכישות המבוצעות עבור המחלקה. 

הועברו כל רכישות המסגרת להתבצע באמצעות מנהל  2017החל משנת 

 המחסן. 

מנוהל רישום מלאי ממוחשב כנדרש לפי צו  במועצה לא  -משרדים וציוד

המועצות המקומיות של ציוד בשימוש המחלקה, זאת על אף שקיימת 

במועצה מערכת לניהול מלאי ומצאי ממוחשב. מנהל המחסן מחתים את 

עובדי המחלקה על פתקית כאשר הם מושכים ציוד מהמחסן וכאשר הם 

כב במחלקה אינה משיבים אותו הוא משמיד את הפתקית. מצבת כלי הר

נותנת מענה לצרכיה האמיתיים של המחלקה, זאת כיוון שלרשות 

המחלקה כלי רכב אחד ייעודי ואשר לא מותקן עליו וו גרירה שמאפשר 

שימוש בנגרר. הנגרר מושבת כיוון שלא עבר את בחינות הרישוי 

 השנתיות. 

המחלקה אינה מטפלת בקריאות מוקד  -טיפול בקריאות מוקד

אליה באמצעות אפליקציית המוקד ובפועל כלל אינה עושה  המועברות

הייעודית לקבלת קריאות ועדכון בסטטוס הטיפול  באפליקציהשימוש 

לא בהן. רוב הקריאות שעוברות לטיפול המחלקה לא נסגרות ואף 
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מגיעות לשלב הטיפול ונשארות בסטטוס "פנייה חדשה". הביקורת 

כלשהו לגביהן עוד מחודש מאי  מצאה כי ישנן קריאות שטרם החל טיפול

. 2016ימים בשנת  20משך הזמן הממוצע לסגירת פנייה עמד על . 2016

 .אין זמני תקן מוגרים לסגירת קריאה

מנהלת מחלקת גני ילדים מסרה לביקורת כי  -תחזוקת מוסדות חינוך

השירות אשר ניתן על ידי עובדי מחלקת התחזוקה לא היה לשביעות 

תחזוקה בגנים הוזנחו זמן רב וכי  החל מחודש מאי  רצונה, כי עבודות

לא ניתנים שירותי תחזוקה לגני ילדים. מבדיקת הביקורת עולה כי  2017

מקריאות המוקד בנוגע לתחזוקת מוסדות חינוך שהתקבלו  50%-יותר מ

, לאחר הביקורת, הוקצו 2017לא טופלו. יצוין כי בסוף  2016במהלך שנת 

 לאה לטיפול בצרכי התחזוקה של גנ"י. שני אבות בית במשרה מ

במועצה לא מושקעים משאבים בתחזוקה מונעת, אלא   -כבישים

בתחזוקת שבר בכבישים בלבד, כך שעלול להיווצר גידול בהוצאה 

הריאלית הכרוכה בתחזוקת הכבישים מצד המועצה היות שמצטברים 

תיעוד מפגעים שלא מטופלים לאורך זמן. כמו כן, המחלקה אינה מנהלת 

אחר תחזוקת השבר שבוצעה בכבישים וכתוצאה מכך אין הפקת לקחים 

מהתנהלות התחזוקה היומית, על מנת לאפשר תכנון מושכל של תכניות 

 העבודה בעתיד.

המחלקה אינה מנהלת מלאי תמרורים ושלטים וציוד עבורם  -שילוט

מניתוח קריאות המוקד עולה  לצורך ביצוע תחזוקת שבר באופן מיידי.

כי קריאות מדווחות על ידי המחלקה כאילו טופלו אף שבפועל הטיפול 

 בהן לא הושלם, או בוצע באופן חלקי בלבד. 

נמצאו ליקויי תחזוקה  -תיקונים ברחבי המועצה ומוסדרות ציבור

במשרדי המועצה עצמם אשר אינם מטופלים. לעובדי המועצה במשרדיה 

כלל לא נמסרו פרטי השונים ולעובדי מוסדות הציבור שבאחריותה 

 התקשרות עם מחלקת התחזוקה ואינם מקבלים שירותי תחזוקה כלל.
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 2016עובדי מחלקת התחזוקה בשנת  היעדרותפירוט  –נספח 
שם העובד  /     

 סוג היעדרות
 ד.ו. ב.ב.ב. ל.א. ג.מ. ש.ע. ח.ח. ע.ש. מ.ש. ל.א.צ. א.ש. מ.י. כ.י.

 0 16 5 6 28 25 57 25 32 0 56 4 ימי מחלה
 8 58 7 7 61 54 7 7 47 7 53 7 מנוחה בתשלום

 0 5 5 0 6 0 0 1 5 6 1 1 השתלמות
 32 10 3 26 19 30 34 14 21 2 28 21 חופשה שנתית

בחירה+ 
 2 2 2 4 3 3 4 1 7 1 3 5 הצהרה
 2 2 2 2 2 3 2 1 2 0 3 2 יום פנוי

חופש ע"ח 
 6 6 6 4.5 6 6 6 6 6 2.5 3 5.5 מעביד

 0 0 0 6 0 5 5 0 3 0 0 0 אחר

סה"כ היעדרות 
 50 99 30 55.5 125 126 115 55 123 18.5 147 45.5 שנתית לעובד
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 ניקיון המרחב הציבורי

 באר יעקב

 

 2017/5דוח ביקורת 

 מבקר המועצה
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 תוכן עניינים

 

 עמוד שם הפרק   

 251 מבוא, מטרה, היקף, מתודולוגיה –כללי   א

 253 תמצית ממצאים   ב

 259 המלצות  ג

 261 פירוט ממצאים  ד

 261 ארגון וניהול 1 

 267 קף המנקים ביישוביה 2 

 271 התקשרות עם קבלן הניקיון 3 

 282 פיקוח ובקרה 4 

 290 סיכום ומסקנות 5 
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 כללי –פרק א' 

 

 

 מבוא .1

אחד מתפקידיו המרכזיים של המועצה המקומית באר יעקב )להלן: 

(, כמו רשויות מקומיות אחרות, הוא שמירה על הסדר והניקיון "המועצה"

של היישוב. שמירה על חזות פני היישוב חשובה לתחושת התושבים 

 מראה נקי של המרחב הציבורי. ולנוחיותם, לכן ישנה חשיבות לשמירה על

ככלל, האחריות לנושא הניקיון ברשויות מקומיות נמצא ביחידת שפ"ע 

)שיפור פני העיר(. בהעדר יחידת שפ"ע לאורך זמן במועצה, האחריות 

אחראי לנושא הניקיון נמצאת אצל אחראי ניקיון מוסדי ויישובי )להלן: "

 "( אשר כפוף ישירות למנכ"ל המועצה.הניקיון

אחראי הניקיון מפעיל את חברת הניקיון איתה התקשרה המועצה 

באמצעות המשכ"ל ומפקח עליה. המשכ"ל מסייע למועצה ולאחראי 

 הניקיון בפיקוח על הקבלן.

 

 מטרות הביקורת  .2

לבחון את נאותות הטיפול בניקיון במרחב הציבורי של המועצה 

 המקומית באר יעקב.
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 היקף הביקורת .3

נושא הטיפול בניקיון במרחב הציבורי של היישוב הביקורת בחנה את 

 .2017במהלך שנת 

 .2018ינואר  – 2017הביקורת נערכה בין החודשים נובמבר 

 

 שיטת הביקורת –מתודולוגיה  .4

 הביקורת נקטה בפעולות הבאות:

 קיום ראיונות עם בעלי התפקידים הבאים: .א

 תברואן המועצה (1

 אחראי הניקיון  (2

 מנהל המוקד העירוני (3

 העבודה מטעם חברת הניקיון מנהל (4

 תחום התברואה, איכות הסביבה ורכב –מנהלת פרויקט  –משכ"ל  (5

 מנהל היחידה לאכיפת זכויות עובדים –משכ"ל  (6

 מפקח על הקבלן –משכ"ל  (7

עיון במסמכים רלוונטיים: לרבות הסכמים עם קבלני הניקיון, חשבוניות  .ב

 ועוד.

 עיון בפניות במערכת המוקד העירוני. .ג

 
נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך ננקטו אותם נהלי  הביקורת

 ביקורת שנחשבו לדרושים בהתאם לנסיבות.

 

 טיוטת דוח הביקורת הועברה להתייחסות וההתייחסויות שולבו בדוח הסופי.
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 תמצית הממצאים –פרק ב' 

 

 ארגון וניהול
את  המועצה לא ערכה נהלי עבודה כתובים בתחום הניקיון ולא עגנה .1

תהליכי העבודה הרצויים בכתב. העדר הגדרות ברורות ובכתב, 

המעוגנות בנהלים כתובים, לגבי תהליכי העבודה והסטנדרט הנדרש 

מבעלי התפקידים, מהווה פגם במבדק הפנימי אשר עלול להביא 

לביצוע הפעילות והענקת השירותים באופן שאינו אחיד ואינו מיטבי. 

(1.2) 

זר כלל במערכת ממוחשבת לביצוע תפקידו. הוא אחראי הניקיון לא נע .2

עבד ללא אמצעי מחשוב התומך בניהול התחומים עליהם הוא 

אחראי; המשמעות היא פגיעה ביכולת לבצע את התפקיד בצורה 

 (1.3מיטבית. )

נמצא כי קיימת אי התאמה בין הגדרות התפקיד לבין התפקיד בפועל:  .3

מבחינה תקציבית למחלקת עובד מועצה שאינו עוסק בניקיון, משויך 

הוטל על אחראי הניקיון להיות אחראי על  2016הניקיון; בסוף שנת 

מחלקת הגינון בנוסף על תפקידו, שלא בהתאם לכתב המינוי, למרות 

 (1.4שבמועצה קיים עובד אחר שמוגדר כמנהל מחלקת הגינון. )

אחראי הניקיון לא דיווח נוכחות באמצעות שעון  2017במהלך שנת  .4

וכחות, בניגוד להנחיות אוגדן תנאי השירות וחוזר מנכ"ל משרד הנ

הפנים ובניגוד להנחיות מנכ"ל המועצה. כתוצאה מכך, העובד קיבל 

משכורת מבלי שקיים תיעוד נאות על שעות העבודה שלו בפועל 

 (1.5במועצה. )

[ אפליקציה 2018תגובת אחראי הניקיון: הותקן לי ]במהלך ינואר 
הזמן בשטח ואין לי שעות עבודה מוגדרות לכן אושר  מכיוון שאני כל

 לי להחתים דרך האפליקציה.
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אחראי הניקיון אינו שומר כל תיעוד לפעילות שבאחריותו, דבר שאינו  .5

מאפשר בקרה ועלול לפגוע בשירותים שניתנים על ידי המועצה 

 (1.6לתושבים. )

מטרות, במחלקת הניקיון לא נמצאו תכניות עבודה שנתיות הכוללת  .6

יעדים, משימות ומדדי ביצוע בתחום הניקיון; כמו כן, לא נמצאו 

תכניות עבודה חודשיות, שבועיות או יומיות. בפועל הפעילות 

מתנהלת על בסיס פנית תושבים למוקד העירוני ועל בסיס החלטות 

 (1.7הוק. )-אד

תגובת אחראי הניקיון: אין אפשרות כרגע לתוכנית מסודרת מכיוון 
נו מספיק עובדים בשטח כפי שראית רק אחרי הוספת עובדים שאין ל

 אפשר יהיה להכין תוכנית מסודרת.

אחראי הניקיון אינו מתעד את העבודה שמבוצעת בפועל על ידי קבלן  .7

הניקיון, כגון איזה רחובות נוקו, אילו אירועים חריגים היו, כמה 

הפעילות שלו עובדים היו באותו יום וכד'; כמו כן, הוא אינו מתעד את 

 (1.8מול הקבלן. העדר התיעוד פוגע ביכולת הבקרה על הקבלן. )

עקב העדר תיאום ושיתוף פעולה בין אחראי הניקיון )שאחראי גם על  .8

, במועצה לא היה 2017הגינון( לבין תברואן המועצה במהלך שנת 

סנכרון בין גיזום העצים לבין פינוי האשפה, לבין ניקיון הרחובות. 

את, רחובות רבים לא היו נקיים לאורך כל השבוע. לדוגמה, בעקבות ז

בעקבות חוסר תיאום זה, הממונה על תלונות הציבור קיבל תלונות על 

 (1.9לכלוך תמידי בשכונת "חוטר". )

התייחסות אחראי הניקיון: הייתה שיחה ביני לבין ]התברואן[ 

 וסיכמנו על שיתוף פעולה.
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 קף המנקים ביישוביה

הביקורת במועצה לא היה מידע על אורך הכבישים ביישוב, בתחילת  .9

נתון שמהווה בסיס לחישוב מספר עובדי הניקיון הדרושים. בעקבות 

בקשת הביקורת, נערכה בדיקה על ידי מחלקת ההנדסה ונמצא כי נכון 

 .ק"מ כבישים )כולל השכונות החדשות( 36.5ביישוב  2017לדצמבר 

(2.2) 

עובדי ניקיון   12-העסיקה בממוצע כ , המועצה2017במהלך שנת  .10

)כחצי מהצורך המינימאלי( וכתוצאה מכך הניקיון ביישוב לא עמד 

בסטנדרטים מינימאליים: חלק מהרחובות ביישוב מלוכלכים באופן 

קבוע ולא ניתן לקבוע תכנית עבודה לניקיון רחובות, אלא נדרש לפעול 

 (2.3הוק לצרכים. )-על פי קריאות מוקד ומענה אד

 התקשרות עם קבלן הניקיון

למרות שבמועצה הוגדרה בעלת תפקיד שאמורה לרכז את כלל  .11

אחראית  –ההסכמים בין המועצה לבין קבלנים/נותני שירותים 

ושאמורה לבצע מעקב אחר התוקף שלהם, לא  -מכרזים והתקשרויות 

התקבל אצלה עותק מההסכם עם קבלן הניקון. היא מסרה לביקורת 

 (3.2על הסכמים עם קבלנים שנבחרו דרך המשכ"ל. )שאין לה מידע 

תגובת מנהלת פרויקטים מטעם המשכ"ל: יתכן והאחראית מטעמכם 
לא קיבלה את העתק החוזה החתום, נשמח להעביר אליכם כל מסמך 

 שיידרש.
בידי המשכ"ל לא קיימים העתקי ביטוחים מעודכנים של כלי הרכב  .12

 (3.3של קבלן הניקיון. )

פרויקטים מטעם המשכ"ל: פנינו לקבלן הניקיון תגובת מנהלת 
בדרישה שיעביר אלינו העתק ביטוח של כלי הרכב, פירוט הרכבים 
נמצא באישור קיום הביטוחים של הקבלן וכפי שנמצא בביקורת אין 
התאמה בין הרכבים המופיעים באישור לבין הרכבים הנמצאים 

במשאית של בפועל במועצה, הקבלן השיב בנושא כי מאחר ומדובר 
קבלן משנה שאינה קבועה במקום וכול פעם מדובר במשאית שונה יש 
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.ירשם מס המשאית שיהיה מעקב 1.2.2018-קושי בעניין הזה .החל מה
 לזה.

המועצה אינה מקפידה על עמידת הצדדים בסעיפים רבים שבהסכם  .13

בין המועצה לבין קבלן הניקיון. מבין הסעיפים בהם אין עמידה בתנאי 

למועצה אין תכנית עבודה לפי רחובות, המועצה אינה  –ההסכם 

דורשת מהקבלן להתקין ולהפעיל מערכת ניטור ובקרה ממוחשבת על 

עגלות הניקיון, אינה מקפידה  שגיל כלי הרכב לא יחרוג משלוש שנים 

ושעל כלי הרכב של הקבלן והאפודים הזוהרים של עובדי הניקיון יהיה 

אר יעקב, אינה מקפידה על קבלת כתוב "בשרות מועצה מקומית ב

דיווח נוכחות של עובדי הניקיון עם החשבון החודשי, ואינה מקפידה 

לקבל אישור רואה חשבון בדבר עמידתו של הקבלן בכל החובות 

 (3.4והתשלומים החלים עליו לפי חוק העבודה. )

הביקורת ניסתה, באמצעות המשכ"ל, לקבל נתונים אותם היא  .14

ושנדרשים לצרכי פיקוח ובקרה, ללא הצלחה:  רשאית לקבל מהקבלן

נתוני מעקב בפועל אחר תנועות כלי הרכב של הקבלן ונתוני נוכחות 

 (3.4של עובדי הקבלן. )

 תגובת מנהלת פרויקטים מטעם המשכ"ל:

נעשו פניות הן במייל והן טלפוניות לקבלן בנושא, הקבלן השיב  .א
ם על מנת הותקן שעון נוכחות במקו 1.1.2018 -כי החל מה 

 לנהל ולעקוב אחר דוחות הנוכחות של העובדים במועצה. 
 ירשם מס המשאית שיהיה מעקב לרכב הטיאוט. 1.2החל מ .ב
התקיימה ישיבה של חברת הניקיון יחד עם ]אחראי הניקיון של  .ג

המועצה[ נציג הרשות בה סוכמו וטופלו כל הליקויים וכמו כן 
 הוגדרו נהלי עבודה  להמשך ההתקשרות.

הותקן שעון נוכחות במועצה לצורך  1.1.2018-מתאריך ההחל  .ד
 דיווח נוכחות של העובדים.

למרות שעל פי החוזה, הקבלן נדרש לוודא שלכלי הרכב אין נזילות  .15

 סולר, בפועל נשפך סולר ונגרם נזק סביבתי ברחוב האלה. 
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מדי חודש המועצה מאשרת את החשבון שמוגש על ידי הקבלן, למרות  .16

ורף פירוט כנדרש בהסכם, אלא מצורף רק ריכוז שלחשבון לא מצ

 (3.6פעילות חודשית. )

קבלן הניקיון מעסיק קבלן משנה לצורך שירותי הטיאוט מבלי שקיבל  .17

 (3.7על כך הסכמה בכתב מהמועצה כנדרש בהסכם. )

 פיקוח ובקרה

במועצה לא נמצא תיעוד לקיום ביקורות על ידי אחראי הניקיון, מעבר  .18

 (4.2ודדים שנערכים על ידי המשכ"ל פעם בחודש. )לימי הביקורת הב

תוצאות הביקורות של המשכ"ל מוזנות לתוכנת ביקורות של  .19

הזנת פירוט מינימאלי;  אפשרההמשכ"ל. עד כה הייתה תכנה אשר 

מאחר שהתוכנה הייתה מינימליסטית, לא ניתן להפיק מידע רב 

"  שאמור  Patrol it" –מהנתונים. לאחרונה עברו לתכנה חדשה בשם 

לתת תמונה הרבה יותר טובה. המועצה אינה מבקשת את תוצאות 

 (4.2הביקורת על הקבלן של משכ"ל. )

נמצאו ליקויים  3.1.2018בבדיקת פתע שערכה הביקורת בתאריך  .20

בלבוש העובדים: על האפודים הזוהרים לא כתוב "בשרות מועצה 

(, לא 67%)מקומית באר יעקב" כנדרש בהסכם; אצל רוב העובדים 

עובד אחר נעל נעלי בד ולא  -הייתה הקפדה מלאה על לבוש בטיחותי 

לבש כפפות כי "הן לא מתאימות", עובד אחר לא לבש את האפוד 

הזוהר אלא תלה אותו על העגלה, שני עובדים נוספים עבדו ללא 

 (4.3כפפות. )

למרות הפרות מתמשכות של קבלן הניקיון הקודם בתחום "זכויות  .21

" במשך שנות העבודה שלו במועצה, המועצה לא נקטה עובדים

בהליכים כלשהם כנגדו ולא זימן אותו לשימוע ולא חילט את הערבות 

הבנקאית. הסתבר שההפרה לא הובאה לידיעת היועצת המשפטית 



 ניקיון המרחב הציבורי – 2017/5

 

258 

 

הנוכחית של המועצה )ההפרה הובאה לידיעת היועץ המשפטי הקודם 

 (4.4)החיצוני((. )

  פת זכויות עובדים:תגובת מנהל היחידה לאכי
ככל והרשות אינה מעדכנת את משכ"ל )מנהל/ת הפרויקט(  .א

בדבר תחלופת אנשי קשר או בעלי תפקידים, היידוע/כיתוב 
מסמכים נעשה לגורמים הרשומים ברשומותינו. יש לציין, כי 
התקיימה פגישה בנוכחות היועצת המשפטית הנוכחית 

ועצה והנ"ל בלשכת גזבר המ 09:00בשעה  15.1.18בתאריך 
 הובא לידיעתה בפרוטרוט.

משכ"ל כחברה מנהלת, מקיימת, בין היתר, עבור הרשות גם  .ב
הליכים משמעתיים לרבות שימועים לקבלנים המפרים את 
הוראות החוזה )גם לעניין זכויות עובדים(, והיות והקבלן טרם 
תיקן את הפרותיו, מוחזקת ערבות כפי שציינת בגוף הדוח עד 

 ת.לתיקון ההפרו
 

פניות פתוחות במערכת המוקד העירוני,  191היו  2017בסוף ספטמבר   .22

רשומות כ"פניות חדשות" )שטרם החל הטיפול בהן(,  185מתוכן 

 6.11.2017. מבדיקה חוזרת בתאריך 2016( משנת 90%) 173מתוכן 

 (4.6נמצא כי רוב הפניות נסגרו. )
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 המלצות  –פרק ג' 

 
 ארגון וניהול

 עבודה כתובים בתחום הניקיון.לערוך נהלי  .1

על אחראי הניקיון לעבוד עם מחשב ולנהל באמצעותו תיעוד בנוגע  .2

 לפעילות הניקיון ביישוב.

להקפיד על התאמה בין הגדרות התפקיד של העובדים לבין עבודתם  .3

 בפועל בכלל מערכות המועצה.

על אחראי הניקיון להחתים נוכחות בכניסה ויציאה מהעבודה מדי  .4

 דרש באוגדן תנאי השירות ובחוזר מנכ"ל.יום כנ

להקפיד על תיעוד כלל המסמכים שקשורים לפעילות הניקיון, לרבות  .5

 הסכמים, טפסי בקרה וביקורת על הקבלן, תלונות תושבים וכד'.

לדרוש מאחראי הניקיון להכין תכניות עבודה שנתיות, חודשיות  .6

 ושבועיות בתחום הניקיון של היישוב.

ון לתעד את הפעילות שבוצעה בפועל מדי יום, לרבות על אחראי הניקי .7

איזה רחובות נוקו, אירועים חריגים שהיו באותו יום, הפעילות שלו 

 בתחום הניקיון וכד'.

על הגורמים השונים במועצה שאחראים על שמירה על הסדר  .8

 והניקיון, לעבוד בשיתוף פעולה ובתאום מלא.

 הקף המנקים ביישוב
עים )עובדי ניקיון ורכבי טיאוט( לכל הפחות להתאים את היקף האמצ .9

לצרכים המינימאליים הנדרשים כדי לשמור על רמת ניקיון סבירה של 

 היישוב.
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 התקשרות עם קבלן הניקיון

לוודא שאצל בעל תפקיד שאחראי על חוזים והתקשרויות במועצה  .10

ימצאו כלל ההסכמים, לרבות הסכמים עם קבלנים שנבחרו דרך 

 המשכ"ל.

לוודא שאצל המשכ"ל קיימים כלל הביטוחים המעודכנים של קבלן  .11

הניקיון, לרבות ביטוחי כלי הרכב שמשמשים אותו לצורך מתן 

 שירותי ניקיון למועצה.

 להקפיד על עמידת הצדדים בכלל סעיפי החוזה עם הקבלנים. .12

על המועצה לדרוש מהקבלן את הנתונים אותם היא זכאית לקבל  .13

 לצורך בקרה.

שהקבלן מצרף לחשבון החודשי שלו פרוט ביצוע עבודה  להקפיד .14

 חודשי בגין כל מתחם, כתנאי לביצוע התשלום.

יש להפקיד שקבלן של המועצה לא יעסיק קבלני משנה ללא אישור  .15

 מראש של המועצה.

 פיקוח ובקרה
על המועצה, בשיתוף עם המשכ"ל, לקבוע מנגנוני פיקוח ובקרה  .16

 אפקטיביים על קבלן הניקיון.

ומלץ שהמועצה תקבל באופן סדיר את ממצאי הביקורות של מ .17

 המשכ"ל.

יש להקפיד שעובדי קבלן הניקיון יהיו לבושים כהלכה, על פי כללי  .18

הבטיחות, ושעל גבי האפוד הזוהר שלהם יהיה כתוב "בשרות מועצה 

 מקומית באר יעקב" כנדרש בהסכם.

 הקבלן.יצוין כי בעקבות הביקורת בוצעה פעילות מתקנת על ידי 
על המועצה לקחת חלק אקטיבי בטיפול בקבלנים שאינם משתפים  .19

  .פעולה עם ביקורות משכ"ל בנושא זכויות עובדים
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 פירוט הממצאים -פרק ד' 

 

 

 ארגון וניהול .1

 

 כללי .1.1

ניהול אפקטיבי של הניקיון במועצה מחייב קיומם של כלים ומשאבים 

מתאימים. הביקורת בחנה את מערך כוח האדם, נהלי עבודה, מערכות 

 מידע ותיעוד. 

 

 נהלי עבודה .1.2

נהלי העבודה כתובים בארגון הם כלי שנועד להבטיח תפעול שוטף שלו 

ים ועקרונות באופן קבוע וידוע מראש על פי חוק ועל פי כללים מוסכמ

ומדיניות של המועצה, תוך שמירה על המשכיות עסקית והמתאם הנדרש 

 בין אחריות לסמכות.

המועצה לא ערכה נהלי עבודה כתובים בתחום הניקיון ולא עגנה את 

תהליכי העבודה הרצויים בכתב. העדר הגדרות ברורות ובכתב, המעוגנות 

הנדרש מבעלי בנהלים כתובים, לגבי תהליכי העבודה והסטנדרט 

התפקידים, מהווה פגם במבדק הפנימי אשר עלול להביא לביצוע 

 הפעילות והענקת השירותים באופן שאינו אחיד ואינו מיטבי.
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 מערכות מידע ותיעוד .1.3

השימוש מערכת ממוחשבת ככלי תומך, מסייע לבעלי תפקידים לבצע את 

 תפקידם בצורה יעילה ואפקטיבית. 

כלל במערכת ממוחשבת לביצוע תפקידו. הוא עבד אחראי הניקיון לא נעזר 

ללא אמצעי מחשוב התומך בניהול התחומים עליהם הוא אחראי; 

 המשמעות היא פגיעה ביכולת לבצע את התפקיד בצורה מיטבית.

 

 כוח אדם לניהול תחום הניקיון .1.4

כאמור, הניקיון במרחבים הציבוריים של הישוב מנוהל על ידי אחראי 

 2017ישירות למנכ"ל המועצה. לקראת סוף שנת  הניקיון אשר כפוף

עד אז עבד לבד. אחראי הניקיון מונה לתפקיד  -התווספה למחלקה מזכירה 

 .1.1.2016משרה החל מה  100% -"אחראי ניקיון מוסדי ויישובי" ב

 נמצא כי קיימת אי התאמה בין הגדרות התפקיד לבין התפקיד בפועל:

, משויך תקציבית למחלקת עובד מועצה, שאינו עוסק בניקיון .א

 הניקיון.

הוטל על אחראי הניקיון להיות אחראי על מחלקת  2016בסוף שנת  .ב

הגינון בנוסף על תפקידו, שלא בהתאם לכתב המינוי, למרות 

 שבמועצה קיים עובד אחר שמוגדר כמנהל מחלקת הגינון.
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 כוח אדם לניהול תחום הניקיון .1.5

רשות מקומית חייב אישית להטביע "עובד בהתאם לאוגדן תנאי שירות, 

את כרטיס הנוכחות שלו בשעון רישום הנוכחות בתחילת עבודה ובסיומה; 

במקומות בהם אין שעון רישום נוכחות חייב העובד לחתום אישית בגיליון 

הנוכחות בתחילת העבודה ובסיומה )אין עובד רשאי להטביע/לחתום על 

 ".כרטיס נוכחות של עובד אחר(

בין המדינה לבין הסתדרות  1989בוצי שנחתם באפריל ההסכם הקי

העובדים הכללית החדשה קבע שהנהגת שעון הנוכחות קשורה קשר ישיר 

לשכר הניתן בגין העבודה, הואיל ועל פי דיווחי נוכחות בזמן עבודה משולם 

  שכרו של העובד. על כן יש להקפיד על הנהגת שעון נוכחות.

"כלל עובדי הרשות המקומית, קובע ש 3/2008חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

כולל עובדים המועסקים בחוזה משכורת כוללת או בשכר בכירים, חייבים 

להחתים כרטיס נוכחות פעמיים ביום. החתמת הכרטיס חייבת להיעשות 

בתחילת יום העבודה וכן ביציאה ממנו. במקרה של היעדרות עובד לצורך 

הנוכחות ולקבל את אישור עבודה, על העובד לדווח על השעות בדוח 

הממונה. על הרשות המקומית לנקוט סנקציות נגד עובדים הנעדרים 

מהעבודה בלא אישור ו/או שאינם ממלאים אחר ההנחיות בנוגע לדיווחי 

 .נוכחות"

אחראי הניקיון לא דיווח נוכחות באמצעות שעון  2017נמצא כי במהלך שנת 

הנוכחות, בניגוד להנחיות אוגדן תנאי השירות וחוזר מנכ"ל משרד הפנים 
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. כתוצאה מכך, העובד קיבל משכורת 38ובניגוד להנחיות מנכ"ל המועצה

 מבלי שקיים תיעוד נאות על שעות העבודה שלו בפועל במועצה.

 – 1.11.2017בחנה את דיווחי הנוכחות של העובד לתקופה הביקורת 

 . להלן הממצאים:8.1.2018

ימי עבודה, העובד חתם על כניסה לעבודה  26מתוך  – 2017נובמבר  .א

מקרים בלבד, יתר הכניסות דווחו באופן ידני. כלל היציאות  11 -ב –

 נרשמו ידנית.

חשבים )בחלק לא היו כלל דיווחי כניסה ויציאה ממו – 2017דצמבר  .ב

 מהחודש היה בחופשה(

לא היו כלל דיווחי כניסה ויציאה  –)שבוע ראשון(  2018ינואר  .ג

 ממוחשבים.

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, אחראי הניקיון מסר לביקורת כי: " הותקן לי 
[ מכיוון שאני כל הזמן בשטח 2018בשבוע שעבר אפליקציה ]במהלך ינואר 

 ן אושר לי להחתים דרך האפליקציה."ואין לי שעות עבודה מוגדרות לכ
 

 

 תיעוד .1.6

קיימת חשיבות רבה לתיעוד הפעילויות בתחום הניקיון ביישוב. תיעוד 

מאפשר מעקב מסודר אחר הפרות חוזרות של הקבלן במידה שקיימות, 

 בדיקת נתונים היסטוריים על ניקיון היישוב ועוד.

                                                           
הוציא מספר מכתבים לעובד המנחה אותו לחתום על  על פי תיעוד שנמצא בתיק העובד, המנכ"ל 38

 כרטיס הנוכחות.
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שבאחריותו, דבר שאינו אחראי הניקיון אינו שומר כל תיעוד לפעילות 

מאפשר בקרה ועלול לפגוע בשירותים שניתנים על ידי המועצה 

 לתושבים.

 

 תכנית עבודה שנתית, חודשיות ויומיות .1.7

בכל גוף המנהל פעילות במועצה קיימת חשיבות להכנת תכנית עבודה 

שנתית הכוללת מטרות, יעדים, משימות ומדדי ביצוע. תכנית העבודה 

יות שוטפות כגון: ניקיון לפי רחובות, עריכת בקרות על אמורה לכלול פעילו

קבלן הניקיון ועוד. יודגש כי תכנית עבודה הנה גם אמצעי יעיל לתכנון 

 התקציב וכן לשיפור תהליכי עבודה.

במחלקת הניקיון לא נמצאו תכניות עבודה שנתיות הכוללת מטרות, 

א נמצאו תכניות יעדים, משימות ומדדי ביצוע בתחום הניקיון; כמו כן, ל

עבודה חודשיות, שבועיות או יומיות. בפועל הפעילות מתנהלת על בסיס 

 הוק.-פנית תושבים למוקד העירוני ועל בסיס החלטות אד

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, אחראי הניקיון מסר לביקורת כי "אין 

אפשרות כרגע לתוכנית מסודרת מכיוון שאין לנו מספיק עובדים בשטח 

 רק אחרי הוספת עובדים אפשר יהיה להכין תוכנית מסודרת". כפי שראית

 

 מעקב אחר ביצוע בפועל .1.8

קיימת חשיבות לתיעוד הפעילות שבוצעה בפועל מכמה סיבות: מאפשר 

לוודא שהמשאבים המוגבלים מושקעים בצורה מיטבית ומאפשר בקרה על 

 קבלן הניקיון.
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עת בפועל על ידי נמצא כי אחראי הניקיון אינו מתעד את העבודה שמבוצ

קבלן הניקיון, כגון איזה רחובות נוקו, אילו אירועים חריגים היו, כמה 

עובדים היו באותו יום וכד'; כמו כן, הוא אינו מתעד את הפעילות שלו מול 

 הקבלן. העדר התיעוד פוגע ביכולת הבקרה על הקבלן.

 

 תאום בין יחידות המועצה .1.9

הניקיון, גיזום העצים ופינוי האשפה ניקיון של היישוב מחייב תיאום בין 

וגזם. לדוגמה, גיזום העצים על ידי המועצה אמור להתבצע לפני פינוי 

הגזם, וניקיון רחובות אמור להתבצע לאחר פינוי הגזם. בד"כ התאום 

מתבצע על ידי גורם מרכז, כגון מנהל יחידת השפ"ע. בהעדר יחידת שפ"ע, 

 נדרש שיתוף פעולה הדוק בין:

 אשר אחראי גם על הניקיון וגם על גיזום העצים. –הניקיון אחראי  .א

 אשר אחראי על נושא פינוי האשפה והגזם. –תברואן המועצה  .ב

עקב העדר תיאום ושיתוף פעולה בין אחראי הניקיון )שאחראי גם על 

, במועצה לא היה סנכרון 2017הגינון( לבין תברואן המועצה במהלך שנת 

פינוי האשפה, לבין ניקיון הרחובות. בעקבות זאת, בין גיזום העצים לבין 

רחובות רבים לא היו נקיים לאורך כל השבוע. לדוגמה, בעקבות חוסר 

תיאום זה, הממונה על תלונות הציבור קיבל תלונות על לכלוך תמידי 

 בשכונת "חוטר".

בהתייחסותו לטיוטת הדוח אחראי הניקיון מסר לביקורת כי "הייתה 
 ]התברואן[ וסיכמנו על שיתוף פעולה". שיחה ביני לבין
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 היקף המנקים ביישוב .2

 

 

 כללי .2.1

כאמור, המועצה אחראית לניקיון של השטחים הפתוחים ביישוב. השירות 

ניתן באמצעות קבלן ניקיון אשר מספק עובדי ניקיון ומכונת טיאוט 

שהיקפם נקבע על ידי המועצה. רמת הניקיון של היישוב תלוי, בין היתר, 

המנקים ומכונות טיאוט שמוקצים למשימות הניקיון. באופן כללי,  במספר

 מספר המנקים הדרושים הוא פונקציה של אורך הכבישים ביישוב.

מבדיקת הביקורת מול מספר גורמים )חברת הניקיון, משכ"ל, מבקרים 

ק"מ ביום  1.5 – 1אחרים, יועצים(, התקבל נתון כי עובד מסוגל לנקות בין 

עובדים ליום. מכונת  2.5 -ות(. מכונת טיאוט מחליפה כשע 8.5עבודה )

לכן אינה  –מחליפה עובד אבל מחייבת תוספת עובד  –טיאוט עם גרניק 

 משנה את מספר העובדים הדרושים.

 בנוסף לעובדים, נדרש מנהל עבודה שינהל את עובדי הקבלן בשטח.

 

 אורך הכבישים .2.2

הכבישים ביישוב, נתון בתחילת הביקורת במועצה לא היה מידע על אורך 

בעקבות בקשת  שמהווה בסיס לחישוב מספר עובדי הניקיון הדרושים.

הביקורת, נערכה בדיקה על ידי מחלקת ההנדסה ונמצא כי נכון לדצמבר 

 ק"מ כבישים )כולל השכונות החדשות(. 36.5ביישוב  2017
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 :הטבלה שלהלן מפרטת את אורך הכבישים לפי שכונות

הכבישים  אורך השכונה מס"ד
 )ק"מ(

 1.9 אזור התעשייה 1
 3.2 נווה דורון 2
 3.2 תלמי מנשה 3
 6.1 רמב"ם והרצל ונאות גנים 4
 2.8 גני מנחם 5
 2.2 חוטר 6
 2.9 חתני פרס ישראל 7
 4.2 מושבה 8
 3.3 פארק המושבה 9

 6.7 1517תב"ע  10
 36.5 סה"כ 11

 

 

 מספר עובדי ניקיון .2.3

ק"מ רחוב ביום עבודה, ללא  1.25ממוצע מנקה  בהנחה שמרנית שעובד 

מנקים כדי לשמור על רמת ניקיון נאותה  29מכונת טיאוט, צריכים לפחות 

 (.36.5/1.25ביישוב )

בהנחה שיופעלו שתי מכונות טיאוט באופן קבוע )ללא גרניק(, כדי לתת 

 2.5פחות  29עובדי ניקיון. ) 24מענה לצרכי הניקיון של היישוב נדרשים 

 (.2עובדים * 
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עובדי ניקיון   12-, המועצה העסיקה בממוצע כ2017בפועל במהלך שנת 

)כחצי מהצורך המינימאלי( וכתוצאה מכך הניקיון ביישוב לא עמד 

 : המינימלייםבסטנדרטים 

 חלק מהרחובות ביישוב מלוכלכים באופן קבוע. .א

לא ניתן לקבוע תכנית עבודה לניקיון רחובות, אלא נדרש לפעול  .ב

 הוק לצרכים.-פי קריאות מוקד ומענה אד על

 25: "הקבלן יספק בכל יום יצוין כי בהסכם עם קבלן הניקיון כתוב  כי

ימים בשבוע. ...מובהר כי  6שעות  6.5-עובדים משימתיים למשמרת בת 

עובדים משימתיים ביום  11בתחילת ההתקשרות הקבלן יידרש להציב 

תקשרות בהודעה מראש ובכתב עבודה כאמור לעיל והרשות תרחיב את הה

 על פי הצורך.

*זאת ועוד הרשות שומרת לעצמה את הזכות להקטין/להגדיל את מצבת 

פברואר כולל( יופחתו -העובדים בהתאם לעונות השנה כך שבחורף )נובמבר

 -אוקטובר( יתווספו כ-עובדים מהמצבה שתועסק, ובחודשי הקיץ )מרץ 4-כ

הודעה מראש ובכתב ועל פי צורך עובדים מהמצבה שתועסק, בהתאם ל 4

כפי שיוגדר ע"י נציגי הרשות המזמינה. לקבלן לא תהיינה כל טענה ככל 

 שלא יוזמנו עובדים משימתיים במכסה מלאה".
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הטבלה שלהלן מציגה את התפתחות מספר המנקים שעות טיאוט במהלך שנת 

2017: 

 החודש מס"ד
מנהל 
 עבודה

 שעות עובדי כפיים

שעות 
 טיאוט

מס' 
עובדי 
 ניקיון

סך 
שעות 
 ניקיון

סך 
שעות 
עובד 
 גרניק

שעות 
 נוספות

סך 
שעות 
 מנקים

 2 1755     1755 10 1 17-ינו 1

 0 1590 30   1560 10 1 17-פבר 2

 0 2035 280   1755 10 1 17-מרץ 3

 6 1937.5 245   1692.5 11 1 17-אפר 4

 21.4 2406.7 447.2 172 1787.5 11 1 17-מאי 5

 22.2 2359 320 180 1859 11 1 17-יונ 6

 22 2356 321 176 1859 11 1 17-יול 7

 38 2479.5 365 184 1930.5 11 1 17-אוג 8

 20 2737.5 335 160 2242.5 15 1 17-ספט 9

 22 2965.5 352 176 2437.5 15 1 17-אוק 10

 9 2406 40   2366 14 1 17-נוב 11

 14.8 2275.2 273.5 174.7 1931.3 11.7   ממוצע 13

 

  



 ניקיון המרחב הציבורי – 2017/5

 

271 

 

 התקשרות עם קבלן הניקיון. .3

 

 

 כללי .3.1

בין המועצה לבין קבלן הניקיון קיים הסכם אשר מחייב את שני הצדדים. 

ההסכם נערך ע"י המשכ"ל ומשלב את הדרישות הספציפיות של המועצה 

וכולל, בין היתר, את החובות של הקבלן ומנגנוני התשלומים לקבלן. 

התחלף קבלן ניקיון. הביקורת בחנה את התנהלות  2017במהלך שנת 

סכם עם הקבלן ובחנה את מידת העמידה של הקבלן המועצה למול הה

 בהסכם. 

 הטבלה שלהלן מציגה את ההסכמים עם קבלן הניקיון הנוכחי והקודם:

תאריך  הקבלן מס"ד

 החתימה

 הערות

הקבלן סיים את  2.2014 הקבלן הקודם 1

עבודתו במועצה 

 4.2017במהלך 

הקבלן החל לעבוד  19.3.2017 הקבלן הנכחי 2

 4.2017במהלך 
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 ניהול ההסכמים .3.2

במועצה הוגדרה בעלת תפקיד שאחראית לנהל את ההסכמי ההתקשרות 

 אחראית חוזים והתקשרויות. –של המועצה עם גורמים חיצוניים 

נמצא כי, למרות שבמועצה הוגדרה בעלת תפקיד שאמורה לרכז את כלל 

אחראית מכרזים  –ההסכמים בין המועצה לבין קבלנים/נותני שירותים 

ושאמורה לבצע מעקב אחר התוקף שלהם, לא התקבל  -והתקשרויות 

אצלה עותק מההסכם עם קבלן הניקון. היא מסרה לביקורת שאין לה 

 נים שנבחרו דרך המשכ"ל. מידע על הסכמים עם קבל

בהתייחסותה של מנהלת פרויקטים מטעם המשכ"ל לטיוטת הדוח היא 

מסרה לביקורת כי: "יתכן והאחראית מטעמכם לא קיבלה את העתק 

 החוזה החתום, נשמח להעביר אליכם כל מסמך שיידרש".

 

 ערבות בנקאית וביטוח .3.3

של קבלן המשכ"ל שומר אצלו העתקים מהערבות הבנקאית והביטוחים 

הניקיון ומנהל מעקב אחר התוקף שלהם. הביקורת בדקה האם קיימים 

 בידי המשכ"ל ערבות בנקאית וביטוחים בתוקף.

מהבדיקה נמצא כי בידי המשכ"ל קיימת ערבות בנקאית בתוקף )בשיעור 

מההתקשרות( כפי שנדרש בהסכם. כמו כן, נמצא כי קיימים  5%-של כ

אחריות קלפי צד ג', ביטוח חבות  אצלו העתקים מהביטוחים: ביטוח

מעבידים וביטוח כלי רכב. נמצא כי ביטוח אחריות קלפי צד ג' וחבות 

 מעבידים עומדים בדרישות.
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בידי המשכ"ל לא קיימים העתקי ביטוחים  נמצא כייחד עם זאת, 

 מעודכנים של כלי הרכב של קבלן הניקיון. 

של כלי הרכב שרשום להלן הממצאים בנושא ביטוחי הרכב: מספר הרישוי 

, כאשר בפועל ישנם שני כלי 3298632באישור הביטוח שבידי המשכ"ל הוא 

 רכב לשירות המועצה עם מספרים אחרים:

 9022658 –מספר רישוי  –מכונת טיאוט  .א

 9550413 –טנדר שמשמש את מנהל העבודה  .ב

 

תחום תברואה, איכות הסביבה ורכב מסרה  –רכזת שירות ותפעול 

אנחנו צריכים לקבל אישור קיום ביטוחים תקין ובתוקף "לביקורת כי 

 עבור כל רכב שמשמש לביצוע עבודות במסגרת המכרז/החוזה".

 

בהתייחסותה של מנהלת פרויקטים מטעם המשכ"ל לטיוטת הדוח היא 

פנינו לקבלן הניקיון בדרישה שיעביר אלינו העתק " מסרה לביקורת כי:

נמצא באישור קיום הביטוחים של ביטוח של כלי הרכב, פירוט הרכבים 

הקבלן וכפי שנמצא בביקורת אין התאמה בין הרכבים המופיעים באישור 

לבין הרכבים הנמצאים בפועל במועצה, הקבלן השיב בנושא כי מאחר 

ומדובר במשאית של קבלן משנה שאינה קבועה במקום וכול פעם מדובר 

.ירשם מס המשאית 1.2.2018-במשאית שונה יש קושי בעניין הזה .החל מה

 שיהיה מעקב לזה".
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 עמידה בתנאי הסכם הניקיון .3.4

נכרת הסכם בין המועצה לבין קבלן הניקיון הנוכחי,  19.3.2017 -כאמור, ב

)להלן "הקבלן"(. הביקורת בחנה את מידת עמידת הקבלן בסעיפים 

 נבחרים שבהסכם.

בים נמצא כי  המועצה אינה מקפידה על עמידת הצדדים בסעיפים ר

שבהסכם בין המועצה לבין קבלן הניקיון.  מבין הסעיפים בהם אין עמידה 

למועצה אין תכנית עבודה לפי רחובות, המועצה אינה  –בתנאי ההסכם 

דורשת מהקבלן להתקין ולהפעיל מערכת ניטור ובקרה ממוחשבת על 

עגלות הניקיון, אינה מקפידה שגיל כלי הרכב לא יחרוג משלוש שנים 

הרכב של הקבלן והאפודים הזוהרים של עובדי הניקיון יהיה  ושעל כלי

כתוב "בשרות מועצה מקומית באר יעקב", אינה מקפידה על קבלת דיווח 

נוכחות של עובדי הניקיון עם החשבון החודשי, ואינה מקפידה לקבל 

אישור רואה חשבון בדבר עמידתו של הקבלן בכל החובות והתשלומים 

 בודה.החלים עליו לפי חוק הע

הביקורת ניסתה, באמצעות המשכ"ל, לקבל נתונים אותם היא רשאית 

 לקבל מהקבלן ושנדרשים לצרכי פיקוח ובקרה, ללא הצלחה:

 נתוני מעקב בפועל אחר תנועות כלי הרכב של הקבלן. .א

 נתוני נוכחות של עובדי הקבלן. .ב
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הטבלה שלהלן מציגה תמונת מצב עמידת הצדדים במבחר סעיפים בהסכם 

 שנבדקו על ידי הביקורת:

הסעיף  מס"ד
 בהסכם

 תמונת מצב פירוט הסעיף

בתכנית העבודה שתוכן  2.1 1
על ידי הרשות המזמינה, 
יפורטו שמות הרחובות, 
אורכם וימי העבודה 
בהם יבוצעו שירותי 
הניקיון. תכנית העבודה 
תימסר לקבלן ולחברה 

 המנהלת. 

 סעיף זה אינו מיושם.
האחראי על הניקיון 
מסר לביקורת כי 
מאחר שיש מחסור 
בעובדים, לא ניתן 
להכין תכנית עבודה 

 לפי רחובות.

הקבלן ימנה מנהל עבודה  2.21 2
מטעמו ששמו ופרטי 
ההתקשרות עמו יועברו 
לנציג הרשות המזמינה 

 ולחברה המנהלת.

 מבוצע.

גיל הרכבים, למעט  2.25 3
, והציוד הטיאוטמכונת 
שיופעל על ידי  יהייעוד

הקבלן במסגרת חוזה 
זה.. לא יעלה על שלוש 

 שנים...

. כלי הרכב אין עמידה
הקבוע של מנהל 
העבודה הוא טנדר 

 2013"איסוזו" שנתות 
 שנים(  5)

הרשות המזמינה רשאית  2.26 4
לדרוש מהקבלן להתקין 
ולהפעיל, על חשבונו, 
במשרדי הרשות 
המקומית, מערכת ניטור 

ממוחשבת לצורך  ובקרה
מעקב ובקרה על תנועת 

. המועצה לא מבוצע
לא דרשה להתקין את 
המערכת והיא לא 

 הותקנה בפועל.



 ניקיון המרחב הציבורי – 2017/5

 

276 

 

הסעיף  מס"ד
 בהסכם

 תמונת מצב פירוט הסעיף

עגלות ניקיון שבשימוש 
 עובדיו במסגרת חוזה זה.

הרשות המזמינה רשאית  2.27 5
להפעיל מערכת 
ממוחשבת לצורך מעקב 
ובקרה על רכבי הקבלן 
ומכונות הטיאוט 

הקבלן שמופעלים על ידי 
במסגרת חוזה זה, 
ולהתקין לשם כך על 
חשבונו מכשיר מעקב על 
כל רכבי הקבלן ומכונות 
טיאוט כאמור...ככל 
שלא תופעל מערכת 
כאמור, יחבר הקבלן, על 
חשבונו את כל הרכבים 
ומכונות הטיאוט 
שמופעלים על ידו 
במסגרת חוזה זה, 
למכשיר איתורן או שווה 
ערך לצורך מעקב ובקרה 

ת המזמינה על של הרשו
מסלול המכונה והפעלת 

 המברשות.

המועצה  לא מבוצע.
לא דרשה מהקבלן 
להתקין מכשיר מעקב 
ברכב הטיאוט ולא 
 ביקשה נתונים בנושא.

הביקורת ניסתה, 
באמצעות משכ"ל, 
לקבל נתוני מעקב 
בפועל אחר תנועות 
כלי הרכב של הקבלן 

 ללא הצלחה.

מילוי מכונות הטיאוט  2.31 6
יעשה על ידי ושטיפתן 

הקבלן מנקודות מים 
שיאושרו מראש ובכתב 
על ידי נציג הרשות 
המזמינה. הרשות 

בפועל הקבלן  מבוצע.
ממלא מים במכונה 
באמצעות שעון מים 
המחובר לחשבון שלו 
ומשלם את חשבונות 
המים ישירות 
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הסעיף  מס"ד
 בהסכם

 תמונת מצב פירוט הסעיף

המזמינה רשאית לקזז 
מהתשלומים המגיעים 
לקבלן ...את עלות צריכת 

 המים. 

גביה של למחלקת ה
 המועצה.

הקבלן מתחייב לספק  2.45 7
לעובדיו....מדי שנה 

סטים של מדי  2לפחות 
עבודה )קיץ/חורף(, 
לרבות אפוד זוהר, חליפת 
סערה, כפפות ונעלי 
עבודה. ככל שנדרש על פי 
דין, יספק הקבלן לעובדיו 
נעלי בטיחות תקינות. על 
הביגוד יספק הקבלן 
לעובדיו יצוין שם הקבלן 

ים "בשרות הרשות והמיל
המזמינה" אשר יצוינו גם 
על רכבים ומכונות 
שימשו את הקבלן 

 בביצוע השירותים.

על גבי  מבוצע חלקית.
האפוד ועל גבי כלי 
הרכב לא כתוב 
"בשרות מועצה 

 מקומית באר יעקב".
 

הקבלן יפעיל מנגנון  5.14 8
מסודר וקבוע, המתעד 
את כל זמני נוכחות 
העובדים המועסקים על 
ידו במסגרת חוזה זה, 
במקום העבודה. הרשות 
המזמינה רשאית לדרוש 
מהקבלן לחייב את 
עובדיו לעשות שימוש 
במערכת המופעלת על 

המועצה  לא מבוצע.
אינה דורשת לראות 
את דיווחי הנוכחות 

 של העובדים.
הביקורת ניסתה, 
באמצעות משכ"ל, 
לקבל נתוני נוכחות 
של עובדי הקבלן ללא 

 הצלחה.
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הסעיף  מס"ד
 בהסכם

 תמונת מצב פירוט הסעיף

ידה. כמו כן, הרשות 
המזמינה רשאית לדרוש 
מהקבלן לדווח שעות 

ת כניסה נוכחות )שע
ושעת יציאה( של 
העובדים ....באמצעות 
מערכת דיווח 

 אלקטרונית.
הקבלן מתחייב להעביר  5.15 9

לנציגי הרשות המזמינה 
ברה המנהלת, ביחד ולח

עם החשבון הראשון 
שיוגש על ידו במסגרת 
חוזה זה, תצהיר של 
מנכ"ל הקבלן בו פירוט 
שמם של העובדים 
המועסקים על ידו 
במסגרת חוזה זה וכן 
תלושי שכר של העובדים 

 הנ"ל.

נמצא כי  לא בוצע.
לחשבון הראשון לא 
צורף תצהיר כנדרש 
ובמועצה אין רשימה 
שמית של עובדים 

 בלן.הק

 6 -יעביר הקבלן ...אחת ל 5.17 10
חודשים, אישור רו"ח של 
הקבלן...חתום בידי 
מורשה חתימה של 
הקבלן, בדבר עמידתו 
בכל החובות והתשלומים 
החלים עליו לפי חוק 

 העבודה....

נמצא כי  לא מבוצע.
בפועל המועצה אינה 
מקבלת תצהיר כנדרש 

 חודשים. 6מדי 
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פרויקטים מטעם המשכ"ל לטיוטת הדוח היא בהתייחסותה של מנהלת 

 " מסרה לביקורת כי:

נעשו פניות הן במייל והן טלפוניות לקבלן בנושא, הקבלן השיב כי  .א

הותקן שעון נוכחות במקום על מנת לנהל  1.1.2018 -החל מה 

 ולעקוב אחר דוחות הנוכחות של העובדים במועצה. 

 הטיאוט.ירשם מס המשאית שיהיה מעקב לרכב  1.2החל מ .ב

התקיימה ישיבה של חברת הניקיון יחד עם ]אחראי הניקיון של  .ג

המועצה[ נציג הרשות בה סוכמו וטופלו כל הליקויים וכמו כן 

 הוגדרו נהלי עבודה  להמשך ההתקשרות.

הותקן שעון נוכחות במועצה לצורך  1.1.2018-החל מתאריך ה .ד

 דיווח נוכחות של העובדים."

 

 שפיכת סולר –ידי הקבלן פגיעה באיכות הסביבה על  .3.5

"הקבלן מתחייב לוודא כי כל הרכבים שנעשה שבהסכם כתוב  2.32בסעיף 

בהם שימוש לביצוע השירותים יהיו נקיים, תקינים וכשירים בכל עת 

לביצוע השירותים וכי לא תהיינה נזילות שמן או מים מהרכבים במהלך 

 .ביצוע השירותים"

ממכונת הטיאוט של קבלן הניקיון , התנתק צינור 2017לפני ראש השנה 

ונשפכה כמות גדולה של סולר ברחוב האלה שבשכונת תלמי מנשה. הסולר 

ריח של סולר וכתמים שאינם ניתנים להסרה  –גרם לנזק סביבתי רב ברחוב 

 )למרות ניסיונות של קבלן הניקיון להסיר אותם(.

ילות סולר, למרות שעל פי החוזה, הקבלן נדרש לוודא שלכלי הרכב אין נז

 בפועל נשפך סולר ונגרם נזק סביבתי ברחוב האלה.



 ניקיון המרחב הציבורי – 2017/5

 

280 

 

 3-, למרות הזמן רב שעבר מאז המקרה )כ2017נכון לסוף דצמבר 

לא נערכה  –חודשים(, המועצה טרם פעלה לטיפול בסוגיה למול הקבלן 

הערכת נזק והמועצה לא פנתה לקבלן כדי שיפצה אותה בגין הנזק. 

ביטוח אותו הוא יכול להפעיל למקרים  הביקורת מעירה כי לקבלן יש

 מסוג זה.

בהתייחסותה של מנהלת פרויקטים מטעם המשכ"ל לטיוטת הדוח היא 

]קבלן במסגרת הפגישה שהתקיימה בין יואב מנכ"ל  " מסרה לביקורת כי:

לבין אהרון שמואל נציג העירייה, נעשה סיור ברח' האלה  הניקיון הנוכחי[

את הכתמים, הנושא אמור להיות מטופל עד  והוסבר לעובדים כיצד להסיר

 ליום חמישי הקרוב."

 

 אישור תשלום .3.6

בכל חודש יעביר  10 -ל 1 -"אחת לחודש, בין הבהסכם:  6.2על פי סעיף 

הקבלן לחברה המנהלת חשבון מפורט, בשלושה עותקים, בגין השירותים 

פרוט שניתנו על ידו בחודש החולף לרשות המזמינה. לחשבון כאמור יצורף 

ביצוע עבודה חודשי, בגין כל מתחם שבחוזה זה, אשר ייחתם על ידי נציג 

הרשות המזמינה ועל ידי נציג הקבלן. כמו כן יצורף לחשבון, טופס ריכוז 

 ביצוע אשר ייחתם על ידי נציג הרשות המזמינה ונציג הקבלן ...."

 להלן תהליך אישור התשלום ותיעודו:

על הניקיון ואת מנכ"ל המועצה על נציג הקבלן מחתים את האחראי  .א

 טופס "ריכוז ביצוע עבודה חודשי" ומעביר את הטופס למשכ"ל.

 לאחר מכן, משכ"ל מעביר למועצה תעודת חיוב. .ב
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עובדי הנה"ח מוודאים שתעודת החיוב תואמת את טופס "ריכוז  .ג

 ביצעו עבודה חודשי" טרם אישור התשלום במערכת.

שמוגש על ידי הקבלן למרות  מדי חודש המועצה מאשרת את החשבון

שלחשבון לא מצורף פירוט כנדרש בהסכם, אלא מצורף רק ריכוז פעילות 

 חודשית. 

מנהלת פרויקטים תחום תברואה איכות הסביבה  במשכ"ל מסרה 

לביקורת כי הם מקבלים ריכוז ביצוע מאושר על ידי המועצה בצירוף 

 חשבונית ועל בסיס זה יוצאת תעודת חיוב למועצה.

 

 העסקת קבלן משנה ללא אישור המועצה .3.7

בהסכם בין המעוצה לבין  -"איסור הסבת זכויות"  – 3שבפרק  3.4סעיף 

 הקבלן מגדיר את התנאים בהם הקבלן יוכל להעסיק קבלן משנה.

"הקבלן מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של הרשות המזמינה 

לן להעסקתו של קבלן משנה והסכמתה תוכל להינתן בסייגים שהקב

 יתחייב במפורש למלאם".

נמצא כי קבלן הניקיון מעסיק קבלן משנה לצורך שירותי הטיאוט מבלי 

 שקיבל על כך הסכמה בכתב מהמועצה כנדרש בהסכם.
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 פיקוח ובקרה .4

 

 

 כללי .4.1

פיקוח ובקרה נאותים מהווים חלק בלתי נפרד ממנגנוני השמירה על 

מנגנונים אלה כוללים, בין הניקיון ביישוב ומתן שירות איכותי לתושבים. 

היתר, מנגנוני בקרה המפורטים בהסכם, עריכת פיקוח ומעקב על ידי 

 אחראי על הניקיון וביקורות מטעם המשכ"ל.

פיקוח ובקרה נדרשים כדי לוודא שהקבלן עומד בתנאי ההסכם ומבצע את 

עבודתו ברמה הגבוהה ביותר. כמו כן, ללא פיקוח ובקרה מתועדים לא ניתן 

ף נתונים אודות ביצוע הקבלן ויהיה קשה לקנוס את אותו במידה לאסו

 שהוא מפר את ההסכם.

 

 ביקורות שטח של המשכ"ל על הקבלן .4.2

מאחר שההתקשרות עם הקבלן נערכה באמצעות המשכ"ל, המועצה 

מקבלת מהמשכ"ל שירותי בקרה על קבלן הניקיון )פיקוח על שטחים 

על קבלן הניקיון פעם  מפקח מטעם המשכ"ל עורך ביקורתפתוחים(. 

. המפקח מטעם המשכ"ל מסר לביקורת כי בהתחלה הוא נהג לתאם בחודש

את מועד הביקורת עם מנהל העבודה מטעם הקבלן, אך כיום הוא עורך 

ביקורות פתע או שנותן התראה קצרה לפני עריכת הביקורת. יחד עם זאת, 

 במסגרת הביקורת הוא מסייר ביישוב יחד עם מנהל העבודה.
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 המפקח מטעם המשכ"ל מסר לביקורת כי במסגרת הביקורות שהוא עורך:

קודם כל הוא רושם את הפרטים של עובדי הניקיון שנמצאים  .א

 באותו יום;  ביישוב

לאחר מכן הוא מבצע סיור ביישוב יחד עם מנהל העבודה מטעם  .ב

 הקבלן, שבמסגרתו הוא מבקר במקומות בהם נמצאים העובדים. 

ת הפעולות הבאות: בדיקת מדרכות, סיור מסביב הביקורת כוללת א .ג

 למתקני מחזור, תחנות אוטובוס, פחי אשפה, ובדיקת רכב  הטיאוט.

 

במועצה לא נמצא תיעוד לקיום ביקורות על ידי אחראי הניקיון, מעבר 

 לימי הביקורת הבודדים שנערכים על ידי המשכ"ל מדי בחודש.

תוצאות הביקורות של המשכ"ל מוזנות לתוכנת ביקורות של המשכ"ל. עד 

כה הייתה תכנה אשר אפשרה הזנת פירוט מינימאלי. לביקורת נשלח 

, 2017קובץ עם תוצאות הביקורות שנערכו בין החודשים יוני עד אוקטובר 

אך מאחר שהתוכנה הייתה מינימליסטית, לא ניתן להפיק מידע רב 

"  שאמור  patrol it" –ונה עברו לתכנה חדשה בשם מהנתונים. לאחר

 לתת תמונה הרבה יותר טובה.

הטבלה שלהלן מפרטת את המועדים בהם המפקח מטעם המשכ"ל ערך 

 ביקורת בשטח:

תאריך  מס"ד
 הביקורת

מספר 
רחובות 
 שנבדקו

טיאוטמכונת   

 לא נבדק 8 04.06.2017 1

 נבדק 6 16.07.2017 2

נבדקלא  7 10.08.2017 3  
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תאריך  מס"ד
 הביקורת

מספר 
רחובות 
 שנבדקו

טיאוטמכונת   

4 19.09.2017 6 

חורגת  –נבדק 
 –מהגיל המותר 

טוענים  – 9בת 
שבאותו יום 

 מכונה חלופית.

 לא נבדק 5 30.10.2017 5

  32 סה"כ 6

 

יצוין כי המועצה אינה מבקשת את תוצאות הביקורת של משכ"ל על 

 הקבלן.

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, מנהל המנהלת לפיקוח ובקרה במשכ"ל מסר 

 לביקורת כי:" 

המפקח רושם את הפרטים של עובדי הניקיון שהוא נתקל בהם  .א

בשטח ומעבירם למשכ"ל לצורך הצלבת הנתונים עם ביקורת השכר 

 שאנו מבצעים.

כמות העובדים שנדגמו בשטח לא מאפשרת לנו לקבוע האם רמת  .ב

 ל הקבלן היא סבירה לעומת הצרכים של המועצה".הניקיון ש

שדרגנו את תוכנת הפיקוח ובנינו  2017החל מחודש נובמבר  .ג

פורמטים חדשים לדוחות. הדוחות החדשים יותר מקיפים ונותנים 

 פירוט נרחב לגבי רמת הניקיון שבשטח.

לגבי הטבלה ]שלעיל[ ניתן לראות שלא בכל ביקורת נבדקה מכונת  .ד

שלא תמיד המכונה עבדה. המכונה עובדת בהתאם  הטיאוט מכיוון

 לדרישה שיוצאת מהרשות.
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 ביקורת בשטח על ידי צוות הביקורת .4.3

הביקורת ערכה סיור ברחבי היישוב שבמסגרתה היא פגשה  3.1.2018ביום 

יצוין כי באותו יום הצוות ניסה ליצור קשר עם מנהל שישה מהמנקים. 

 לא היה זמין.העבודה מטעם קבלן הניקיון, אך הוא 

 במסגרת הביקורת נבדקה עמידת הקבלן בסעיפים הבאים:

מספר  מס"ד
 הסעיף

 הוראות הסעיף

האמצעיים הדרושים   בנוסף מתחייב הקבלן לנקוט בכל 2.17 1
כדי לשמור על תנאי הבטיחות של עובדיו כנדרש 

 .1945 –בפקודת הנזיקין האזרחית 
בכמות מספקת ליום  הקבלן יוודא כי לעובדיו מי שתיה 2.18 2

 עבודה.
 2הקבלן מתחייב לספק לעובדיו....מדי שנה לפחות  2.45 3

סטים של מדי עבודה )קיץ/חורף(, לרבות אפוד זוהר, 
חליפת סערה, כפפות ונעלי עבודה. ככל שנדרש על פי 
דין, יספק הקבלן לעובדיו נעלי בטיחות תקינות. על 

בלן והמילים הביגוד יספק הקבלן לעובדיו יצוין שם הק
"בשרות הרשות המזמינה" אשר יצוינו גם על רכבים 

 ומכונות שימשו את הקבלן בביצוע השירותים.
 

בביקורת נמצא כי פרט לעובד אחד, ליתר חמישה העובדים היה מים 

 בכמות מספקת.

נמצאו ליקויים בלבוש  3.1.2018בבדיקת פתע שערכה הביקורת בתאריך 

 העובדים: 

על האפודים הזוהרים לא כתוב "בשרות מועצה מקומית באר  .א

 יעקב" כנדרש בהסכם. 

(, לא הייתה הקפדה מלאה על לבוש 67%אצל רוב העובדים ) .ב

עובד אחר נעל נעלי בד ולא לבש כפפות כי "הן לא  -בטיחותי 
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מתאימות", עובד אחר לא לבש את האפוד הזוהר אלא תלה אותו 

 ים עבדו ללא כפפות. על העגלה, שני עובדים נוספ

 הטבלה שלהלן מציגה את תוצאות הבדיקה: .ג

 נעלי בטיחות כפפות אפוד זוהר מס"ד
אפוד המגן תלוי על  1

 העגלה
 יש יש

נעל  –אין  לא מתאימות –אין  יש 2
 נעלי בד

 יש אין יש 3
 יש אין יש 4
 יש יש יש 5
 יש יש יש 6

 כיתוב "בשרות המועצה..."אפוד זוהר תלוי על עגלה           אפוד ללא 
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 זכויות עובדים .4.4

נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,  2012ביוני  19ביום 

(, שמטרתו להגביר ולייעל את אכיפתם של "החוק" –)להלן  2011 –תשע"ב 

חוקי העבודה בתחומי השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה. החוק מטיל 

אזרחית ופלילית, כנגד מזמין שירות ולא רק  בין היתר, אחריות אישית,

דהיינו, החוק מטיל אחריות אישית על  –כנגד הקבלן המעסיק עובדים 

 הרשויות המקומיות.

החוק, שנוגע למעסיקים בתחום שמירה ואבטחה, הסעדה וניקיון, בא להגן 

על זכויות עובדי הקבלן בתחומים אלה. הממונה מטעם משרד הכלכלה 

שות התראה לפיה עליה לנקוט באמצעים להפסקת רשאי לשלוח לר

ההפרה. אם בכל זאת, לא ננקטו אמצעים, החוק מאפשר להטיל על מזמיני 

 השירות עיצום כספי.

לשם כך הקימה החברה למשק וכלכלה את היחידה לאכיפת זכויות 

 עובדים.

בהתאם לבקשת הביקורת, המשכ"ל הכין "דוח ביקורות שכר ותלונות 

מועצה מקומית באר יעקב" מטעם היחידה  – 2017-2013 עובדים לשנים

 לאכיפת זכויות עובדים.

הקבלנים הנוכחיים והקודמים בתחום שירותי הדוח כולל בדיקות של 

 אבטחה ושירותי ניקיון שטחים פתוחים.

הקבלן הקודם בתחום ההתקשרות שרלוונטית לביקורת הנכחית היא 

 .ניקיון השירותים הציבוריים
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קבלן מפר וסרבן. דהיינו הקבלן  החברת הניקיון הקודמת הננמצא כי 

סירב לאורך זמן להעביר למשכ"ל נתונים נדרשים על שכר העובדים כדי 

, 2017יצוין כי נכון לדצמבר לאפשר לה לבדוק עמידה בזכויות העובדים. 

, המשכ"ל עדיין 2017לאחר שהחוזה עם הקבלן הסתיים בתחילת שנת 

ואינו משחרר אותו ₪  124,057ת של הקבלן בסך מחזיק בערבות בנקאי

 מאחר שהוא עדיין לא תיקן את הליקויים. 

למרות הפרות מתמשכות של קבלן הניקיון הקודם בתחום "זכויות 

עובדים" במשך שנות העבודה שלו במועצה, המועצה לא נקטה בהליכים 

 כלשהם כנגדו ולא זימן אותו לשימוע ולא חילט את הערבות הבנקאית.

הסתבר שההפרה לא הובאה לידיעת היועצת המשפטית הנוכחית של 

 המועצה )ההפרה הובאה לידיעת היועץ המשפטי הקודם )החיצוני((.

יצוין כי משכ"ל זימן את הקבלן לשימוע, אך הוא עדיין לא תיקן את 

 ההפרות.

 

בעקבות הביקורת התקיימה פגישה בראשות גזבר המועצה בהשתתפות 

חידה לאכיפת זכויות עובדים, היועצת המשפטית של מנהל הי –משכ"ל 

 המועצה ומבקר המועצה.

 

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, מנהל היחידה לאכיפת זכויות עובדים 

 במשכ"ל מסר לביקורת כי:

ככל והרשות אינה מעדכנת את משכ"ל )מנהל/ת הפרויקט( בדבר  .א

תחלופת אנשי קשר או בעלי תפקידים, היידוע/כיתוב מסמכים 

שה לגורמים הרשומים ברשומותינו. יש לציין, כי התקיימה נע

 15.1.18פגישה בנוכחות היועצת המשפטית הנוכחית בתאריך 
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בלשכת גזבר המועצה והנ"ל הובא לידיעתה  09:00בשעה 

 בפרוטרוט.

משכ"ל כחברה מנהלת, מקיימת, בין היתר, עבור הרשות גם  .ב

ם את הליכים משמעתיים לרבות שימועים לקבלנים המפרי

הוראות החוזה )גם לעניין זכויות עובדים(, והיות והקבלן טרם 

תיקן את הפרותיו, מוחזקת ערבות כפי שציינת בגוף הדוח עד 

 לתיקון ההפרות.

 

 

 פניות למוקד העירוני .4.5

. תושבים פונים למוקד פניות למוד מהוות אחד מאמצעי הבקרה החשובים

לניקיון שטחים  ומדווחים על מפגעים, ביניהם סוגיות שקשורות

 פתוחים/רחובות. הביקורת בחנה את סטטוס הטיפול בפניות למוקד.

היו פניות פתוחות רבות במוקד בתחום הניקיון של  2017בסוף ספטמבר  

רשומות כ"פניות  185פניות פתוחות, מתוכן  191היישוב. במערכת היו 

 . 2016( משנת 90%) 173חדשות" )שטרם החל הטיפול בהן(, מתוכן 

האחראי  נמצא כי רוב הפניות נסגרו. 6.11.2017מבדיקה חוזרת בתאריך 

על הניקיון ומנהל העבודה מטעם הקבלן מסרו לביקורת שמדי בוקר הם 

מתחילים את היום עם קבלת הפניות מהמוקד ומטפלים בהם בעדיפות 

 ראשונה.
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 סיכום ומסקנות .5

 מים ליישוב:נמצא כי המועצה אינה ערוכה למתן שירותי ניקיון הול

מחלקת הניקיון פועלת ללא נהלים כתובים, ללא מערכות מידע  •

תומכות, ללא תוכניות עבודה וללא תיעוד פעילות המחלקה. האחראי 

על הניקיון קיבל אחריות על מחלקת הגינון בנוסף על תפקידו כאחראי 

הניקיון על שטחי הציבור ומבני המועצה, למרות שקיים בעל תפקיד 

 על מחלקת הגינון.  אחר שממונה

אחראי הניקיון אינו מדווח כניסה לעבודה ויציאה מדי יום כנדרש  •

)בהתייחסות לטיוטת הדוח באוגדן תנאי שירות ובחוזר מנכ"ל. 

אחראי הניקיון מסר לביקורת כי  הותקן לו  ]במחצית השניה של 

[ אפליקציה מכיוון שהוא כל הזמן בשטח ואין לו שעות 2018ינואר 

 וגדרות לכן אושר לו להחתים דרך האפליקציה(.עבודה מ

העדר שיתוף פעולה בין מחלקת הניקיון, מחלקת הגינון ומחלקת   •

)בהתייחסות לטיוטת הדוח אחראי התברואה פוגע בשירות לתושב. 

הניקיון מסר לביקורת כי הייתה שיחה בינו לבין תברואן המועצה 

 וסיכמו על שיתוף פעולה(.

לטובת הניקיון באמצעות קבלן הניקיון הן המשאבים שמועסקים  •

כמחצית מהנדרש, דבר שאינו מאפשר מתן מענה הולם לצרכי הניקיון 

 של היישוב.

המועצה אינה מקפידה על עמידת הצדדים בהסכם )בין המועצה לבין  •

קבלן הניקיון(. כמו כן, היא אינה דורשת נתונים חשובים מהקבלן כגון 

 ל הקבלן ונתוני נוכחות של עובדי הקבלן. נתונים על תנועה כלי הרכב ש
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בעקבות הביקורת התקיימה פגישה בין המשכ"ל, אחראי הניקיון ומנכ"ל 

 בה סוכם על תיקון הליקויים. –חברת הניקיון 

המועצה מאשרת את החשבון שמוגש ע"י הקבלן בלי שהוא מצרף  •

 לחשבון את הדיווחים הנדרשים.

נמצאו חולשות בפיקוח ובקרה על קבלן הניקיון, הביקורות  •

המצומצמות של המשכ"ל אשר נערכות פעם בחודש בתיאום עם מנהל 

העבודה מטעם קבלן הניקיון אינן נותנות מענה מספק לצרכים. 

המועצה אינה מבקשת את תוצאות ביקורות המשכ"ל ואינה עורכת 

על יד הביקורת,  שנערכהומתעדת ביקורות משלה. בבדיקת פתע 

נמצא כי שני שליש מהעובדים לא הקפידו על לבוש בטיחותי כנדרש 

 בהסכם.

למרות הפרות מתמשכות של קבלן הניקיון הקודם בתחום שמירה על  •

זכויות העובדים, המועצה לא פעלה באופן אקטיבי לטיפול בנושא 

 והשאירה את הטיפול למשכ"ל בלבד.

במועצה בהשתתפות גזבר המועצה, בעקבות הביקורת התקיימה פגישה 

מנהל היחידה לאכיפת  –היועצת המשפטית, מבקר המועצה, משכ"ל 

זכויות עובדים ורואה החשבון מטעמו שעורך את ביקורות השכר אצל 

  הקבלנים.

הביקורת מברכת על כך שליקויים רבים תוקנו תוך כדי הביקורת וממליצה 

ההמלצות המפורטות בדוח למועצה לתקן את יתר הליקויים וליישם את 

 זה, כדי לשפר את השירות לתושבים.

 

  



 ניקיון המרחב הציבורי – 2017/5

292 

 

  



 מעקב יישום המלצות 

 

293 

 

 

 

  

 

 מעקב יישום המלצות 

 2015 - 2014 לשנים

 מבקר המועצה

 



 מעקב יישום המלצות 

 

294 

 

  2015 - 2014מעקב יישום המלצות דוחות מבקר המועצה לשנים 

נערך מעקב אחר יישום המלצות  2017במסגרת דוח מבקר המועצה לשנת 

 .2015 –ו  2014דוחות מבקר המועצה לשנים 

יצוין כי מאחר שלא היו תמיכות בשנים האחרונות, לא נערך מעקב אחר 

יכות בעתיד, יבוצע מעקב יישום ההמלצות מביקורת זו. במידה שיהיו תמ

 בהתאם.

)כשליש(, כאשר  75המלצות במעקב יושמו  232, מתוך 1.1.2018 -נכון ל

מהמלצות דוח  31% -ו 2014מהמלצות דוח המבקר לשנת  37%יושמו 

  .2015המבקר משנת 

התרשים שלהלן מציג את שיעור יישום ההמלצות בכל אחת מהביקורות 

 :2015 – 2014שנערכה על ידי מבקר המועצה בשנים 
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 הטבלה שלהלן מרכזת את סטטוס יישום ההמלצות:

שנת  שם הדוח מס"ד
 הדוח

מספר 
 המלצות

 כולל

מספר 
המלצות 
 שיושמו

אחוז 
 יישום

 הערות

ניהול  1
מלאי 
 ומצאי

2014 22 3 13.64% 
 

הטיפול  2
בפניות 

 מהציבור

2014 40 20 50.00%   

סה"כ  3
דוחות 

2014 

  62 23 %37.10   

לא היו תמיכות  - - - 2015 תמיכות 4
בשנים 

 האחרונות.
שימור  5

 אתרים
לאחרונה אושר  21.74% 5 23 2015

הגדלת תב"ר 
לטובת קידום 

 הנושא. 

נגרעו  33.33% 14 42 2015 וטרינריה 6
ההמלצות 

בנושא בדיקות 
משנה עקב 
שינוי שיטת 

 הבדיקה.
שילוט עסקים  21.43% 6 28 2015 שילוט  7

 ומוסדות.
פיקוח  8

 עירוני
נמצא בתהליך  45.83% 11 24 2015

 הטמעה.
מערך  9

 המידע
2015 53 16 30.19%   

סה"כ  10
דוחות 

2015 

  170 52 %30.59   

   %32.33 75 232   סה"כ כולל 11
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 להלן עיקרי הפערים שהטיפול בהם טרם הסתיים:

  – ממצאים חוצי דוחות .א

 במועצה לא קיימים נהלי עבודה כתובים. (1

 חוקי עזר בתחום איכות הסביבה ובעלי חיים טרם נבחנו/עודכנו. (2

 מידע חשוב אינו מוצג באתר האינטרנט של המועצה. (3

על אי מינוי בעלי תפקידים שנדרשים על פי חוק כגון: ממונה  (4

חוק חופש המידע, ממונה אבטחת מידע, אחראי מצאי ביחידות 

 המועצה, אחראי שימור אתרים ופקחי כלבת.

במועצה לא קיים ניהול טובין כנדרש בתוספת  - ניהול מלאי ומצאי .ב

 הרביעית לצו המועצות המקומיות. 

  – הטיפול בפניות מהציבור .ג

בור, במועצה לא קיים גורם שמרכז את הטיפול בפניות מהצי (1

 דבר שפוגע בשירות לציבור.

 המועצה אינה עומדת בדרישות חוק חופש המידע.  (2

העדר התקדמות בטיפול במבנים לשימור כנדרש  – שימור אתרים .ד

 בחוק ובחוזרי מנכ"ל.

אי ביצוע מספק של פעילות נדרשת בתחום הוטרינריה,  – ווטרינריה .ה

 .זמין תברואה ופקח העדר פקח וטרינריה

 העדר תהליך רישוי שילוט כנדרש בחוק העזר. – השילוט .ו

 הפיקוח הכללי טרם יושם בצורה אפקטיבית. – פיקוח עירוני .ז

 פערים באבטחת מידע, אי ביצוע סקר אבטחת מידע.– מערך המידע .ח
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 עיקרי הוראות החוק

 בנושא הביקורת במועצה
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 הוראות החוק בנושא הביקורת במועצהעיקרי 

 
 תפקידי המבקר  .1
 

א בפקודת העיריות שהוחל לפקודת המועצות, מגדיר תפקידי 170סעיף  
 :המבקר כדלקמן

 )א(  ואלה תפקידי המבקר:

לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון  (1)
, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, 1965 -והבניה, תשכ"ה

 והחסכון;  שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילותתוך 

 לבדוק את פעולות עובדי העיריה; (2)

לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה  (3)
מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות 

 היעילות והחסכון;

לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת  (4)
 רת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.כספי העיריה ושמי

  

 
 גופים מבוקרים  .2
 

 :א מגדיר את הגופים המבוקרים כדלקמן 170סעיף  

הבקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית  )ב(
שבתחום העיריה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר 

לגבי אותה שנת  העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית
תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לבקורת לפי סעיף 

 קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".
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 תוכניות עבודה .3
 

א)ג( בפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות מתייחס 170סעיף  
 לקביעת תוכנית העבודה

 :של המבקר כדלקמן     

יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי 
  -הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 

 על פי שיקול דעתו של המבקר; (1)

 על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני; (2)

על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים  (3)
 לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.

 

הוראה זו, הדנה בדרכי קביעת תוכנית עבודת המבקר, מבוססת על 
תלותו בבואו לבקר נושא שהוא -העיקרון של עצמאות המבקר ואי

 החליט לבדקו. 

 

 

 דרכי עבודת המבקר .4
 

עצמאותו של מבקר המועצה בקביעת דרכי עבודתו נקבעה בפקודת     
 המועצות המקומיות:

 

ל על פקודת המועצות קובע א)ד( לפקודת העיריות שהוח170סעיף 
 :כדלקמן

 המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו. )ד(
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 הסמכויות לביצוע התפקיד .5
 

ב לפקודת העיריות שהוחלה על פקודת המועצות נקבע 170בסעיף  א.
  כדלקמן:

 המצאת מסמכים ומסירת מידע. 

יה, ראש המועצה )א( ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העיר
הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה 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 

 ה בדרישה ובאופן הקבוע בה.בתוך התקופה הקבוע

)ב( למבקר העיריה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך 
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.
 

עובדי המועצה ואת כל עובדי הגופים הוראה זו מחייבת את כל 
המבוקרים להמציא למבקר המועצה את כל המסמכים והמידע 

 שבידיהם.

 

ב לפקודת העיריות שהוחלה על פקודת המועצות נקבע 170סעיף  ב.
 כדלקמן:

לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העיריה ויהיה רשאי להיות נוכח  )ה(
ועדה מועדותיה או כל ועדה בכל ישיבה של מועצת העיריה או כל 

מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות 
 נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.

 

ההוראה קובעת חובה להזמין את המבקר לישיבות, אך אין חובה על 
 המבקר להשתתף בכל הישיבות אליהן הוא מוזמן.
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רים שנוכחותו של מבקר פעמים קיימת אי הבנה וישנם אנשים הסבו
המועצה בישיבות היא על מנת להשגיח שפעולת הועדה תיעשה כהלכה 
ולסייע להתנהלותה של הוועדה ואם השתתף בישיבה ולא אמר דבר ולא 

 התריע על פגמים, משמע שהדבר אושר על ידיו.

 

 אך לא כך הדבר.

         
    

המועצה או ועדה מטרת נוכחותו של מבקר המועצה, או נציגו, בישיבות 
מועדותיה היא למטרת הביקורת; יעילות הביקורת מותנית בידיעה 
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 

הלתה ובועדות. מבקר המועצה משתתף בישיבות אלו כדי המועצה, בהנ
 להיות מעודכן ולעמוד מקרוב על פעולת המועצה. 
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 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 ולא  (ג)

יעלה על חמישה, ובלבד שבמועצה שלידה פועלת 
ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות בה, 
יהיה לפחות חבר אחד של ועדת הביקורת נציג של 

 סיעה שאיננה מיוצגת בוועדת הנהלה.
אש ועדת ביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של יושב ר (ד)

ראש המועצה, זולת אם הייתה במועצה סיעה 
 אחת בלבד.

 

 תפקידי ועדת הביקורת : -א לצו המועצות המקומיות  122

 אלה תפקידי ועדת הביקורת: )א(      

לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב  (1)
 תלונות הציבור על המועצה;

של משרד הפנים על המועצה ובכל  לדון בכל דו"ח (2)
 דו"ח של מבקר המועצה; 

 לדון בכל דו"ח אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין;  (3)
 לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת; (4)

 ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה". )ב(      

          

 שמירה על סודיות  .7
 

העברת מידע על ממצאי הביקורת.  חלק מדרכי העבודה של המבקר מחייב
בעניין זה חלים על המבקר וחבר עובדיו כללים, חלקם הוראות חוק 

 ונפרט: -וחלקם כללים מקצועיים
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 :ב לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות170בסעיף . 1

פי דין, יחולו על מבקר העיריה ועל עובדים -)ג( לגבי מידע החסוי על
הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל מטעמו המגבלות 

 באותו מידע.

עובדיו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה, יחולו עליו, לענין  )ד(  
עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא 

 עובד מבקר העיריה.
 

 :ג)ו( לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות קובע170סעיף . 2

לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או )ו( 
תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם 
ממצא בקורת של מבקר העיריה, ואולם מבקר העיריה או ראש 

 העיריה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור.
 

ת. וכן הוראות אלו מטילות חובת שמירת סודיות על עובדי הביקור
 אוסרים הם על כל אדם פרסום של ממצאי ביקורת, שלא בהתאם לחוק.

 

 

 דיווח  .8
 

ג לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות מגדיר את סדרי 170סעיף 
 :דיווח של ממצאי ביקורת כלהלן

א( המבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדוח 
באפריל של השנה שלאחר השנה  1 -יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מ

שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את 
הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם 

זה, ימציא המבקר העתק בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן 
ממנו לועדה לעניני ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע 

 1958 -ב לחוק מבקר המדינה, תשי"ח21 -א ו21בהוראות סעיפים 
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 ]נוסח משולב[.

)ב( בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש 
ך בכל העירייה ולועדה לעניני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שער

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 חברי 

 המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.

ן בדו"ח המבקר ובהערות ראש העיריה )ד( הועדה לעניני ביקורת תדו
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 האמורה, 
תדון הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה 

הצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר ו
העיריה לועדה; בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה 
רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של 
 העיריה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.

ועדה את סיכומיה תוך חדשיים מן היום שהגישה ה (1) )ה( 
והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ובדוח המבקר 

 ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור;

לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה  (2)
עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן )ד(, או לא המציא ראש 

ותיו, העיריה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הער
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 
מובא הדו"ח לידיעת הציבור ע"י הנחתו על שולחן מועצת המועצה 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 ]
 במצטבר[. דהיינו פומביות הדוח, אינה תלויה עוד בגורם כל שהוא.
           


