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  28/03/2017 

 :לכבוד

 דוד אבן צורר מ 

 ראש העירייה 

 

 2016דו"ח מבקר העירייה ונציב תלונות הציבור הנדון: 

 

  ,אדוני ראש העירייה 

זאת על  ,2016לשנת  ונציב תלונות הציבור להגיש לך את דוח מבקר העירייה הנני מתכבד

ת הדוח כולל ביקורות שנערכו בשנג)א( לפקודת העיריות )נוסח חדש(. 170פי הוראות סעיף 

חלקן בהתאם לתכנית העבודה השנתית, חלקן בעקבות פניות של גורמים עירוניים וכן  ,2016

יש לציין, שנושא הועדה המרחבית לתכנון ובניה    .נושאים יזומים, שנוספו במהלך השנה

בוקר במשותף עם מבקרי עיריות קרית ביאליק וקרית מוצקין החברות בועדה המרחבית. 

וגופי הסמך,  ם פתרונות איכות, יעילות ואפקטיביות בפעילות העירייהקידו :המטרות והדגשים

ופעולות עובדיה, בהגדלת הכנסות העירייה ובהקטנת הוצאותיה. לנגד עיניה של הביקורת 

איכות, יעילות ומקצועיות מרבית במערכות העירייה במסגרת החוקים, התקנות  םיישו עמד

מנהל תקין וטוהר , נית המבוססת על שמירת החוקוהנהלים הקיימים, תוך יצירת תרבות ארגו

, אלא וגופיה ראוי להדגיש שדוח מבקר העירייה אינו מאפיין את כלל פעולות העירייה. מידות

שנערכו  ודו"חות תלונות הציבור . דוחות הביקורתשנבדקו בלבדאת הפעולות בנושאים 

ח ובקרה; ליקויים שמקורם חשפו, בין היתר : ליקויים בתהליכי עבודה; בפיקו 2016בשנת 

בחוסר מיומנות ניהולית/מקצועית ו/או בקרה ניהולית; ליקויים שמקורם בנורמות עבודה 

וכן חוסר הפנמה  כים ולנקיטת פעילות יזומה מתקנתקיימות וחוסר פעילות לבחינת תהלי
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 םמקיי העומד בראש הועדה לתיקון ליקויים מנכ"ל העירייה ושיתוף פעולה עם הביקורת.

. פעילות זו יכולה הדיונים על מסקנות והמלצות הביקורת ומנהל מעקב אחר יישום החלטותי

 . תריבי של עבודת הביקו, יעיל ואפקטסד ציבורי באשר לאופן שימוש נכוןלהוות דוגמה לכל מו

 

סטודנטים ללימודי תואר שני בביקורת שהשתלבו בכתיבת  4הביקורת הכשירה  2016בשנת 

 הממצאים ונעזרה ביועץ בתחום הפיננסי.הדו"חות ואיסוף 

, למנהלי האגפים, למהנדס הועדה לראש העירייה, למנכ"ל העירייה הביקורת מביעה תודתה

, על שיתוף הפעולה, המרחבית לתכנון ובניה ומנהל הפיקוח בוועדה ולכל עובדי העירייה

. שיתוף פעולה מתוך תפישתם את הביקורת ככלי ניהולי, שמטרתו לשפר ולייעל את הארגון

בדרך כלל  זה מניב תוצאות חיוביות רבות וטיפול מידי בכל הנושאים אותם מעלה הביקורת

 . עוד בשלב כתיבת טיוטת הדו"ח

 

 

 

 בברכה,

 רועי לוי 

 מבקר העירייה 

 נציב תלונות הציבור 
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 מבוא .1

ל בע"מ )חל"צ( )להלן: המתנ"ס( הוקם כחברה המרכז הקהילתי בקרית ים ע"ש מנד

סוכנותית. אי לכך, האסיפה הכללית אליו מדווח המתנ"ס היא הסוכנות היהודית. מאידך 

עיירית קרית ים באמצעות מועצת העירייה מתקצבת את המתנ"ס ומשתתפת במינוי 

 כ"גוף א)ב(170סעיף  הנהלתו דבר המכניס את המתנ"ס תחת כנפי פקודת העיריות

 מבוקר". עירוני

הביקורת קיבלה במשך תקופה ארוכה תלונות של נבחרי ציבור ועובדי עירייה לגבי 

התנהלות המתנ"ס. עיקרן נסובו סביב חוסר הידיעה של פרטי תקציב המתנ"ס והדו"חות 

הכספיים ואופן חלוקתם. לאור הדברים ובעצה אחת עם גורמי מקצוע בתחום הביקורת 

יים של המתנ"ס ישוקפו בדו"חות מבקר העירייה באופן רציף כך הוחלט כי הדו"חות הכספ

 שניתן יהיה "לרפא" באמצעות הביקורת החלל שהותיר החוק. 

 

בחוסר שיתוף  אופיינהכבר בפרק זה, הביקורת מבקשת להדגיש כי הביקורת במתנ"ס 

 פעולה, מסירת חלקי מידע ועיכובים רבים. הדבר הגיע לידי כך שהביקורת יזמה דיון

בועדה לביקורת בנוגע להתנהלות מנכ"ל המתנ"ס וחוסר שיתוף הפעולה. גם לאחר דיון 

זה העברת המידע באופן רציף לא השתפרה. הביקורת רואה בחומרה את גישתו של 

מו בדבר נחיצותה של שערכה ע מנכ"ל המתנ"ס לביקורת ואת אמירותיו בראיונות

 יקורת. הביקורת והעברת מידע על ידי עובדי המתנ"ס לב

 

לביקורת התלוו צמד סטודנטיות מאוניברסיטת חיפה במסגרת ב"פרקטיקום" בלימודי 

 ביקורת לתואר שני.
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 כללי .2

  נתונים כללים: .2.1

עולה, כי מרכז קהילתי  חברותידי רשם ה-פי תעודת רישום שהונפקה על-על

 22.4.1974בקרית ים ע"ש מנדל בע"מ חל"צ הינו חברה רשומה החל מתאריך 

, והוקמה  (. החברה מסווגת כ"חברה סוכנותית"510681968פר חברה: )מס

במסגרת פרויקט שיקום שכונות. מענו הרשום של המתנ"ס הינו: שדרות משה 

 , קרית ים. המתנ"ס משרת את כלל תושבי העיר. 10שרת 

עובדים. כמו כן,  162, המתנ"ס מעסיק סה"כ 2016נכון לסוף לחודש אוקטובר 

 בים. מתנד 28קיימים 

של המתנ"ס עולה, כי המסגרת התקציבית למתנ"ס לשנת  2016מסקירת תקציב 

 ש"ח.  10,605,302עומדת על   2016

מקורות המימון החיצוניים של המתנ"ס הינם בעיקרם: משרדים ממשלתיים, כגון: 

 משרד התרבות והספורט ומשרד הקליטה ועיריית קרית ים.  

 שלוחות, לפי הפירוט הבא: 5עת על פני הפריסה הגאוגרפית של המתנ"ס משתר

  מנהלה, משרדי אגפים, חדרי פעילות, חוגים וגמלאים. –מתנ"ס מנדל 

  פעילות חוגים, קהילה ומרכז קידום נוער.  –מתנ"ס דורות 

  חדר כושר, פעילות ספורטיבית. –היכל הספורט עלומים 

  פעילות קהילתית לעולים. –מתנ"ס צפון 

 "פעילות ספורטיבית. – אולם הספורט "סביונים 
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 מטרות החברה: .2.2

 :כדלהלן הינן מטרותיה כי, עולה החברה תקנון מסקירת

 .קרית ים בעיר קהילתי מרכז - ס"מתנ ניהול .2.2.1

 כל על, קרית ים העיר בתחום בישראל האוכלוסייה בקרב קהילתית פעולה .2.2.2

 .רבדיה

  לפתח, לעודד כל סוגי המלאכה, ספורט, משחקים נופש ושעשועים. .2.2.3

  .וחינוך תרבות טיפוח .2.2.4

 

  :החברה סמכויות .2.3

 :היתר בין, לה המאפשרות סמכויות לה הוקנו, החברה מטרות הגשמת לשם

לשכור, לקבל ברישיון, להשיג ולהחזיק בכל דרך, כל נכס, מכל סוג שבוא,  .2.3.1

 הנחוץ לצורך קיום הפעלה וניהול המתנ"ס.

וחים בביצוע להקים את כל המתקנים, בתי המלאכה ומעבדות אשר יהיו כר .2.3.2

 המטרות.

להשתמש בכל או בחלק מהסמכויות הנקובות בתוספת השניה של פקודת  .2.3.3

 החברות.

להתאחד או להתמזג עם כל חברה שמטרותיה כולן או מקצתן דומות  .2.3.4

 למטרות החברה. 

 

 הגופים הפועלים במסגרת המתנ"ס: .2.4

 

 על וחשבונות דינים לקבל עליה פעילותה במסגרת - אסיפת בעלי המניות .2.4.1

 הכספיים ובדוחות בהם לדון, הביקורת ועדת פעולות ועל, ההנהלה ולותפע

 אשר האחרים עניינים בכל ולהחליט לדון וכן, ההנהלה ידי-על לה המוגשים

 למנות מוסמכת המניות בעלי אסיפת כי, לציין למותר. יומה סדר על יהיו

 .ביקורת וועדת הנהלה לחברה
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 שלא סמכות כל תהא ידיהוב, החברה ענייני את לנהל עליה -הנהלה .2.4.2

 אחר למוסד או, הכללית לאסיפה החברה בתקנון או בחוק נתייחדה

 ועדת: כגון) משנה וועדות מנהל למנות עליה, כן-כמו. החברה ממוסדות

 שנמסרה ההנהלה חברי מרשימת(. ותכנים, אנוש משאבי, כספים

 אהר) חברים 11 מונה ההנהלה כי, עולה ס"המתנ הנהלת ידי-על לביקורת

 3י ההנהלה הקימה ממסמכים שהועברו לביקורת עולה כ(. להלן 1.5 סעיף

הביקורת לא קיבלה את ועדות בתחומים הבאים: הנהלה, כספים והנחות. 

תשובת מנהל המתנ"ס בדבר סוגי הועדות הקיימות, מועדי כינוסם 

 ופעילותן. 

 

 ייםוהמשק הכספיים ענייניה בבחינת מתבטא תפקידה עיקר -ועדת ביקורת .2.4.3

 את הכללית האסיפה בפני להביא הביקורת ועדת על, כן כמו. החברה של

משרד רו"ח מועלם  .החברה של הכספיים הדוחות אישור לעניין המלצותיה

 שנים.  8ומועלם מתפקד כוועדת ביקורת מזה 

 

 2015החברה מינתה מבקר פנימי בהליך  בחודש יולי  –מבקר פנימי  .2.4.4

 שעות עבודה. 70בהתאם לנדרש בחוק, בהיקף של 
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 חברים לפי הפרוט הבא: 12דירקטוריון החברה מונה  .2.5

 . היהודית הסוכנות של נציגים 2 .2.5.1

 .סים"למתנ החברה של נציגים 2 .2.5.2

 .הרשות ראש נציגי 4,  ציבור נציגי 4  - הרשות ראש מומלצי חברים 8 .2.5.3

 להלן רשימת חברי הדירקטוריון )להלן: הדירקטוריון(: .2.5.4

 

 2 2.7.2014 טל * שלומי  

 22 6.4.1994 שבת **מוטי

 2 2.7.2014 שנל בנימין 

 2 2.7.2014 קניסברג **אבי 

 11 25.1.2005 פורטנוי אלכס

 2 2.7.2014 מנחם אורה 

 2 2.7.2014 ריכטר קלרה

 2 2.7.2014 קוזקוב מרגריטה

 10 1.3.2006 כהן רות 

 2 2.7.2014 חזות משה 

 2 2.7.2014 וחניש אשר

 מר שלומי טל משמש כיו"ר הדירקטוריון* 

** מר שלומי טל, מר מוטי שבת ומר אבי קניסברג משמשים כמורשי חתימה של 

 החברה. 
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 מטרות הביקורת .3

  משתקפים שהם כפי) פיננסים יחסים הצגת - הכספיים הדוחות ניתוח .3.1

  הזמן. ציר לאורך ההתפתחות ניתוח(, הכספיים מהדוחות

  הצגת אבני הדרך והנתונים. - תכנית ההבראה השגת יעדי .3.2

 ניתוח ההסדרים החוקיים ופעולה בהתאם להסדרים.  - במתנ"ס הנחות .3.3

 

 מתודולוגיה .4

 2012-2015סקירת הדו"חות הכספיים של המתנ"ס  .4.1

 2012-2015סקירת הדו"חות המילוליים של המתנ"ס  .4.2

 פגישה עם הגורמים הבאים: .4.3

 מנכ"ל רשת המתנ"סים קרית ים. –מר אפרים בר  .4.3.1

 מנהלת חשבונות רשת המתנ"סים קרית ים.  –תהילה ביטון  גב' .4.3.2

 ממונה על מחוז חיפה החברה למתנ"סים.  –מר רחמים נינו  .4.3.3

 סקירת פרוטוקולים ישיבות הנהלה. .4.4

 סקירת פרוטוקולים ועדת כח אדם. .4.5

 התייעצות עם רו"ח מוסמך.  .4.6
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 הממצאים עיקרי .5

 -לכ 2015הלה וכלליות בשנת בהוצאות ההנ 50%חלה עליה משמעותית של מעל ל  .5.1

בהתאמה, כמו כן  2013 -ו 2014מיליון ש''ח ב  1.2 -ו 1.1מיליון ש''ח לעומת  1.8

ור הפעילות של המתנ''ס בשנת מסך מחז 17%-הוצאות ההנהלה וכלליות מהוות כ 

2015. 

 

אלף ש''ח וזאת על אף  145בהפסד של  2015המתנ''ס סיים את הפעילות בשנת  .5.2

, 2014מיליון ש''ח בשנת  10.5מיליון לעומת  1.8הפעילות לכדי  גידול במחזור

 .2015כאשר ישנו אף  קיטון באחוז עלות הפעילות השוטפת מסך המחזור בשנת 

 

, 2014אחוזים לעומת שנת  64%-ב  2015הוצאות ההנהלה וכלליות עלו בשנת  .5.3

 לבד.ב 3% -זאת לאחר שהכנסות המתנ''ס מפעילות שוטפת עלו באותה שנים בכ

 

 הכנסות אחרות של המתנ''ס.ב 2015ישנה ירידה מהותית בשנת  .5.4

 

ורדת בהתמדה בשלוש שנים האחרונות. הרווחיות  מערוץ הגיל הרך ומשפחה י .5.5

מההכנסות, זאת על אף גידול של  2% –הרווחיות מערוץ זה ירדה ל  2015בשנת 

ו תואם . היחס בין גידול ההכנסות אינ2014לעומת  2015בהכנסות בשנת  22%

 לשורת הרווחיות מערוץ זה.

 

נתוני סעיפי חברה והקהילה, ילדים ונוער וכן דת ומסורת מראים כי הפעילות  .5.6

הגרעון  2015בתחומים אלה הינה גרעונית שנה שלישית ברציפות, כאשר בשנת 

 2015מהפעילויות הינו הגבוהה ביותר, ערוצי הכנסות אלה ביחד, הפסידו בשנת 

 'ח סך הכל.אלף ש' 400 -מעל ל
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,  2015 - 2014לערך בשנים  30%-ישנה עליה בהוצאות השכר בגיל הרך של כ  .5.7

 בלבד באותן שנים. 22%לעומת עליה בהכנסות של 

 

אלף ש''ח, המשקפים  700 -ב 2015הוצאות השכר בהנהלה וכלליות קפצו בשנת  .5.8

 , זאת לעומת עליה סבירה של2014בהוצאות ביחס לשנת  110%עליה של כמעט 

 .2014לעומת  2015במחזור הפעילות של המתנ''ס בשנת  3%

 

על פי תכנית ההבראה לבין הגרעון בפועל  המצטבר ישנם פערים בין צפי הגרעון .5.9

אלף ש''ח בגרעון הצפוי  670ישנו פער של  2015, בשנת 2015 – 2013בשנים 

 -ו 2014בשנים  380אלף ו  270לעומת הגרעון בפועל, זאת לעומת פערים של 

 בהתאמה. 2013

 

ה הניכרת יועדת הכספים של המתנ"ס ו/או הנהלת המתנ"ס לא נתנו דעתם על הסטי .5.10

 מתכנית ההבראה ולא קיימו דיונים בנושא. 

 

 אלה בשנים. 2010 בשנת חתם שעליה ההבראה תכנית ביעדי עמד לא המתנ"ס .5.11

 והמצטברים  השוטפים והגירעונות, נשאר בלתי יציב המתנ"ס של הכלכלי מצבה

 .גדלו

 

כמי שנכשל באופן גורף בכל  ובהנהלה, הביקורת מוצאת במנהל המתנ"ס .5.12

  .הפרמטרים של תכנית ההבראה

 

ממצאי הביקורת המעלים התעלמות מתכנית ההבראה בכל שלב במחזור הארגוני  .5.13

והכספי החל מהגשת התקציב ועד לדיונים בדו"חות הכספיים המבוקרים. מדובר על 

הפנמה של מצבו הכספי הגרוע של המתנ"ס וכללי הדיווח כשל ניהולי המבטא חוסר 

להנהלת החברה. הגידול בהוצאה באופן בלתי פרופורציונאלי לתכנית ההבראה, 
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מטבעה תגדל לאורך שבעיקר בסעיף הנהלה וכלליות יצר הוצאת שכר קבועה 

 השנים ותמשיך לעמוד לרועץ בניסיון להבריא את המתנ"ס.

 

 הלי הקריטריונים לקבלת הנחות  לא הועברו לביקורת. פרוטוקולים המאשרים את נ .5.14

 

בעוד הגידול בהכנסות  97%גדל בסכום ההנחות הכולל  2013 – 2015בין השנים  .5.15

 . 18%עצמיות )מהם נגזרות ההנחות( גדל ב 

 

מקרים באופן אקראי בהם ניתנו הנחות בין השנים  30במסגרת הביקורת נדגמו  .5.16

 ההחלטה אישור הכוללים: לחוגים ההנחה טפסי  לביקורת לא הועברו. 2013-2015

 .15/3/17לבקשה הנלווים והנספחים ההנחות ועדת ידי על ההנחה למתן

 

ב פקודת 170לביקורת לא נמסרו נתונים על ידי מנהל המתנ"ס, בניגוד לסעיף   .5.17

העיריות ולחובת המוטלות על מנהל המתנ"ס. חוסר שיתוף הפעולה עם הביקורת 

 תנהלות מנהל המתנ"ס.   מעלה כשל חמור בה
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 פירוט הממצאים  .6

 2015 – 2013ניתוח הפעילות הכלכלית והפיננסית של המתנ''ס בשנים  .6.1

 2013 - 2015נתוני הפעילות לשנים  .6.1.1

 2013 2014 2015 שנה

    
 10,025,266 10,572,037 10,842,410 מחזור הפעילות

 5% 3% גידול/קיטון במחזור הפעילות באחוזים בשנה
 

    
 8,836,335 9,517,264 9,136,973 עלות הפעילות

 8% 4%- גידול/קיטון בעלות הפעילות באחוזים בשנה
 

    
 1,188,931 1,054,773 1,705,437 הכנסות נטו ) רווח ( לאחר הפחת עלות הפעילות

 12% 10% 16% אחוז הרווח מהפעילות השוטפת

    
 1,199,930 1,120,133 1,833,449 הוצאות הנהלה וכלליות

 7%- 64% גידול/קיטון בהוצאות הנהלה וכלליות
 

אחוז הוצאות הנהלה וכלליות ביחס למחזור 
 הפעילות

17% 11% 12% 

    

    
 45,511 136,809 165,303 הוצאות פחת

 201% 21% גידול בעלויות הפחת באחוזים בשנה
 

אחוז הוצאות הנהלה וכלליות ביחס למחזור 
 עילותהפ

2% 1% 0% 

    
 109,355 57,607 53,437 הוצאות מימון

 47%- 7%- גידול/קיטון בהוצאות המימון בשנה
 

    
 170,825 320,000 200,907 הכנסות אחרות

    
 4,960 60,224 145,845- עודף ) רווח נטו ( לתקופה

 0.05% 0.6% 1%- אחוז הרווח נטו לתקופה מסך הכל מחזור

 



 

 :זה מסמך תוכן לגבי 1964 ד"תשכ( חדש נוסח) העיריות פקודת אותלהור הקורא  לב תשומת

 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-

, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה מבקר ואולם, העירייה מבקר של בקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה
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 לו שניתן בהיתר תנאי או( ו.)ג170 סעיף את בכך ומפר, ביקורת ממצא או תכנו או חלקו או דוח המפרסם. " א334 סעיף  -
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 דוח על הפעילות: –נתונים ניתוח ה .6.1.2

ישנה עליה קלה ומתמדת בהיקף הפעילות  2015 - 2013בשנים  .6.1.2.1

מיליון ש''ח בשנת   10.8 –ובהכנסות המתנ''ס מפעילות שוטפת ל 

 30%, זאת לעומת חוסר יציבות, ואף ירידה של יותר מ 2015

 בהיקף ההכנסות האחרות לעומת אותן שנים.

ל  2014לעומת שנת  4%-כב 2015עלות הפעילות ירדה בשנת  .6.1.2.2

מיליון ש''ח. ההכנסות נטו לאחר עלויות שוטפות עלו בשנת  9.1

 -מיליון ב 1.1ו  2014 –מיליון, לעומת מיליון ש''ח ב  1.7ל  2015

2013. 

 16% –ל  2015אחוז הרווחיות מפעילות שוטפת עלה בשנת  .6.1.2.3

 2013ו  2014בשנים  12% -ו 10%מהיקף המחזור לעומת 

 בהתאמה.

 50%חלה עליה משמעותית של מעל ל כי  קורת מציינתהבי .6.1.2.4

מיליון ש''ח  1.8 -לכ 2015בהוצאות ההנהלה וכלליות בשנת 

בהתאמה, כמו כן  2013 -ו 2014מיליון ש''ח ב  1.2 -ו 1.1לעומת 

מסך מחזור הפעילות  17%-הוצאות ההנהלה וכלליות מהוות כ 

 .2015של המתנ''ס בשנת 

אלף  57אלף לעומת  53 –ל  2015 עלויות המימון קטנו בשנת .6.1.2.5

 .7%,ירידה של 2014בשנת 

אלף, לעומת  145ירד להפסד של  2015הרווח נקי לתקופה בשנת  .6.1.2.6

אלף בשנת  5ורווח/איזון של  2014אלף בשנת  60עודף  של 

2013 

 

 

 

 

 הערות: .6.1.3



 

 :זה מסמך תוכן לגבי 1964 ד"תשכ( חדש נוסח) העיריות פקודת אותלהור הקורא  לב תשומת

 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-

, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה מבקר ואולם, העירייה מבקר של בקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה

 ."כאמור פרסום להתיר

 לו שניתן בהיתר תנאי או( ו.)ג170 סעיף את בכך ומפר, ביקורת ממצא או תכנו או חלקו או דוח המפרסם. " א334 סעיף  -

 ."שנה מאסר -דינו, האמור הסעיף לפי
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אלף  145בהפסד של  2015המתנ''ס סיים את הפעילות בשנת  .6.1.3.1

מיליון לעומת  1.8הפעילות לכדי ש''ח וזאת על אף גידול במחזור 

, כאשר ישנו אף  קיטון באחוז עלות 2014מיליון ש''ח בשנת  10.5

 .2015הפעילות השוטפת מסך המחזור בשנת 

אחוזים  64%-ב  2015הוצאות ההנהלה וכלליות עלו בשנת  .6.1.3.2

, זאת לאחר שהכנסות המתנ''ס מפעילות 2014לעומת שנת 

 ד.בלב 3% -שוטפת עלו באותה שנים בכ

מכלל מחזור המתנ''ס, כאשר  17%הוצאות ההנהלה וכלליות הינן  .6.1.3.3

מסך המחזור, כמו כן  15%המקובל בתחום הינו להגיע לכדי עד 

רצוי שאחוז שהוצאות ההנהלה וכלליות מסך המחזור יהיו מתחת 

 מסך מחזור הפעילות. 10%לרמה הנוכחית לסביבות 

 ".חרותהכנסות אבסעיף " 2015ישנה ירידה מהותית בשנת  .6.1.3.4

בשנת  200% -וכ 2015בשנת  21% -ישנו גידול משמעותי של כ .6.1.3.5

 בהוצאות הפחת., 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 - 2013נתוני התפלגות הכנסות והוצאות מפעילות שוטפת לשנים  .6.1.4



 

 :זה מסמך תוכן לגבי 1964 ד"תשכ( חדש נוסח) העיריות פקודת אותלהור הקורא  לב תשומת

 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-

, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה מבקר ואולם, העירייה מבקר של בקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה

 ."כאמור פרסום להתיר

 לו שניתן בהיתר תנאי או( ו.)ג170 סעיף את בכך ומפר, ביקורת ממצא או תכנו או חלקו או דוח המפרסם. " א334 סעיף  -

 ."שנה מאסר -דינו, האמור הסעיף לפי
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2015 

 ממוסדות עצמיות סעיף
סך הכל 
 הכנסות

 שכר
הוצאות 
 אחרות

סך הכל 
 הוצאות

 עודף/גרעון
אחוז 

רווח/גרעון 
 ורמהמחז

 17% 127,146 619,941 253,153 366,788 747,087 119,000 628,087 אמנות ותרבות

 22%- 96,830- 541,305 27,347 513,958 444,475 400,639 43,836 למידה

 10% 116,039 991,189 285,121 706,068 1,107,228 483,500 623,728 ספורט

 46%- 182,169- 579,707 207,157 372,550 397,538 353,336 44,202 חברה וקהילה

גיל הרך 
 ומשפחה

4,422,768 
 

4,422,768 2,952,552 1,369,674 4,322,226 100,542 2% 

 14% 54,489 347,878 30,106 317,772 402,367 305,059 97,308 קליטת עליה

 426,564 קשישים
 

426,564 47,092 326,540 373,632 52,932 12% 

 37%- 116,443- 433,130 2,360 430,770 316,687 193,804 122,883 ילדים ונוער

 15%- 26,459- 199,543 151,210 48,333 173,084 58,030 115,054 דת ומסורת

 164,329 מוסיקה
 

164,329 124,033 40,863 164,896 -567 0% 

 1,162,543 ארץ מורשת
 

1,162,543 358,501 205,025 563,526 599,017 52% 

         
 6% 627,697 9,136,973 2,898,556 6,238,417 9,764,670 1,913,368 7,851,302 סך הכל

2015התפלגות הכנסות מפעילות שוטפת בשנת 

 

2014 



 

 :זה מסמך תוכן לגבי 1964 ד"תשכ( חדש נוסח) העיריות פקודת אותלהור הקורא  לב תשומת

 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-

, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה מבקר ואולם, העירייה מבקר של בקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה

 ."כאמור פרסום להתיר

 לו שניתן בהיתר תנאי או( ו.)ג170 סעיף את בכך ומפר, ביקורת ממצא או תכנו או חלקו או דוח המפרסם. " א334 סעיף  -

 ."שנה מאסר -דינו, האמור הסעיף לפי
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 שכר סך הכל הכנסות ממוסדות עצמיות סעיף
הוצאות 
 אחרות

 עודף/גרעון סך הכל הוצאות
אחוז 

רווח/גרעון 
 מהמחזור

 5% 40,059 755,606 418,177 337,429 795,665 311,178 484,487 אמנות ותרבות

 2% 19,605 1,244,976 327,991 916,985 1,264,581 1,047,905 216,676 למידה

 11% 98,477 802,141 119,346 682,795 900,618 341,071 559,547 ספורט

 7%- 58,062- 949,531 474,482 475,049 891,469 459,296 432,173 חברה וקהילה

 3% 113,090 3,507,689 1,140,014 2,367,675 3,620,779 9,600 3,611,179 ל הרך ומשפחהגי

 66,690 קליטת עליה
 

66,690 48,984 1,794 50,778 15,912 24% 

 42,440 קשישים
 

42,440 31,674 6,577 38,251 4,189 10% 

 28%- 176,884- 801,589 145,980 655,609 624,705 619,966 4,739 ילדים ונוער

 17%- 23,801- 161,541 115,629 45,912 137,740 118,012 19,728 דת ומסורת

 155,709 מוסיקה
 

155,709 114,753 6,135 120,888 34,821 22% 

 6% 70,709 1,084,373 282,343 802,030 1,155,082 143,457 1,011,625 ארץ מורשת

         
 1% 138,115 9,517,363 3,038,468 6,478,895 9,655,478 3,050,485 6,604,993 סך הכל

 

 2014התפלגות הכנסות מפעילות שוטפת בשנת 

 

2013 
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 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-

, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה מבקר ואולם, העירייה מבקר של בקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה
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 לו שניתן בהיתר תנאי או( ו.)ג170 סעיף את בכך ומפר, ביקורת ממצא או תכנו או חלקו או דוח המפרסם. " א334 סעיף  -

 ."שנה מאסר -דינו, האמור הסעיף לפי

 ~21 ~ 

21 

 

 ממוסדות עצמיות סעיף
סך הכל 
 הכנסות

 שכר
הוצאות 
 אחרות

סך הכל 
 הוצאות

 עודף/גרעון
אחוז 

רווח/גרעון 
 מהמחזור

 2% 15,302 683,877 335,312 348,565 699,179 289,598 409,581 אמנות ותרבות

 25%- 198,067- 1,003,620 249,304 754,316 805,553 535,714 269,839 למידה

 9%- 72,499- 856,151 124,108 732,043 783,652 240,150 543,502 ספורט

 48%- 269,990- 834,232 571,992 262,240 564,242 90,790 473,452 חברה וקהילה

 15% 499,347 2,781,208 843,869 1,937,339 3,280,555 6,250 3,274,305 גיל הרך ומשפחה

 68,653 קליטת עליה
 

68,653 80,929 147,261 228,190 -159,537 -232% 

 11% 7,064 59,749 16,634 43,115 66,813 4,000 62,813 קשישים

 20%- 164,832- 978,754 225,715 753,039 813,922 794,148 19,774 ילדים ונוער

 3%- 1,381- 48,570 3,488 45,082 47,189 43,664 3,525 תדת ומסור

 19% 39,660 166,813 60,808 106,005 206,473 36,885 169,588 מוסיקה

 11% 152,984 1,195,171 408,667 786,504 1,348,155 724,092 624,063 ארץ מורשת

         
 2%- 151,949- 8,836,335 2,987,158 5,849,177 8,684,386 2,765,291 5,919,095 סך הכל

 2013התפלגות הכנסות מפעילות שוטפת בשנת 

 

 

 ניתוח הנתונים הכנסות והוצאות מפעילות שוטפת: .6.1.5



 

 :זה מסמך תוכן לגבי 1964 ד"תשכ( חדש נוסח) העיריות פקודת אותלהור הקורא  לב תשומת

 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-

, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה מבקר ואולם, העירייה מבקר של בקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה

 ."כאמור פרסום להתיר

 לו שניתן בהיתר תנאי או( ו.)ג170 סעיף את בכך ומפר, ביקורת ממצא או תכנו או חלקו או דוח המפרסם. " א334 סעיף  -

 ."שנה מאסר -דינו, האמור הסעיף לפי
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מניתוח הנתונים עולה כי הרווחיות של המתנ''ס מפעילות שוטפת  .6.1.5.1

אלף  600לעודף של  2013עלתה באופן מתמיד מגרעון בשנת 

 .2015ש''ח בשנת 

מסך  6% –ל  2015השוטפת עלתה בשנת  הרווחיות מהפעילות .6.1.5.2

 2013ו  2014בשנים  2%ומינוס  1%ההכנסות, לעומת 

 בהתאמה.

מרבית ההכנסות מהפעילות השוטפת של המתנ''ס הינם מערוץ  .6.1.5.3

מסך ההכנסות  45% –גיל הרך ומשפחה, אשר מהווים כ 

מהפעילות השוטפת, כשאר הערוצים  מארץ מורשת וספורט 

 כל אחד מהיקף ההכנסות. 10%-תורמים אף הם מעל ל

הינו   2015ערוץ ההכנסות מפעילות שוטפת הרווחי ביותר בשנת  .6.1.5.4

 אלף ש''ח לרווח הסופי. 600 -מערוץ ארץ מורשת אשר תרם כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מרבית ההכנסות מפעילות שוטפת מהערוצים השונים הינם  .6.1.5.5

, כמו כן מרבית ההוצאות 2015- 2013הכנסות עצמיות בשנים 



 

 :זה מסמך תוכן לגבי 1964 ד"תשכ( חדש נוסח) העיריות פקודת אותלהור הקורא  לב תשומת

 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-

, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה מבקר ואולם, העירייה מבקר של בקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה

 ."כאמור פרסום להתיר
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אות שכר בכל אחת מאותן שנים. כפי שניתן לראות הינם הוצ

 בטבלאות הבאות:

 

 2015התפלגות ההוצאות בשנת  2015התפלגות הכנסות בשנת 

 סך הכל אחרות השכר סך הכל ממוסדות עצמיות

7,851,302 1,913,368 9,764,670 6,238,417 2,898,556 9,136,973 

80% 20% 100% 68% 32% 100% 

 

 2014התפלגות ההוצאות בשנת  2014בשנת  התפלגות הכנסות

 סך הכל אחרות השכר סך הכל ממוסדות עצמיות

6,604,993 3,050,485 9,655,478 6,478,895 3,038,468 9,517,363 

68% 32% 100% 68% 32% 100% 

 

 2013התפלגות ההוצאות בשנת  2013התפלגות הכנסות בשנת 

 הכלסך  אחרות השכר סך הכל ממוסדות עצמיות

5,919,095 2,765,291 8,684,386 5,849,177 2,987,158 8,836,335 

68% 32% 100% 66% 34% 100% 

 

 

 הערות: .6.1.6

הרווחיות מערוץ הגיל הרך ומשפחה יורדת בהתמדה בשלוש שנים  .6.1.6.1

 האחרונות.

מההכנסות, זאת  2% –הרווחיות מערוץ זה ירדה ל  2015בשנת   .6.1.6.2

. היחס 2014לעומת  2015בהכנסות בשנת  22%על אף גידול של 

 בין גידול ההכנסות אינו תואם לשורת הרווחיות מערוץ זה.

נתוני סעיפי חברה והקהילה, ילדים ונוער וכן דת ומסורת מראים כי  .6.1.6.3

הפעילות בתחומים אלה הינה גרעונית שנה שלישית ברציפות, 

הגרעון מהפעילויות הינו הגבוהה ביותר, ערוצי  2015כאשר בשנת 



 

 :זה מסמך תוכן לגבי 1964 ד"תשכ( חדש נוסח) העיריות פקודת אותלהור הקורא  לב תשומת

 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-

, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה מבקר ואולם, העירייה מבקר של בקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה
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אלף ש''ח  400 -מעל ל 2015ביחד, הפסידו בשנת הכנסות אלה 

 סך הכל.

מסך  12% –כ  2015ההכנסות מארץ מורשת היוו בשנת  .6.1.6.4

, אולם הרווח מערוץ זה היה הגבוהה 2014ההכנסות, כמו גם ב 

אלף בשנת  72לעומת  2015אלף ש''ח בשנת  600ביותר והגיע ל 

בשנת  . פגיעה ברווחיות מערוץ זה2013אלף בשנת  152ו  2014

עלולה להביא את המתנ''ס לגרעון מפעילות  2017ובשנת  2016

 שוטפת.

לערך בשנים  30%-ישנה עליה בהוצאות השכר בגיל הרך של כ  .6.1.6.5

בלבד באותן  22%, לעומת עליה בהכנסות של  2015 - 2014

 שנים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 – 2013נתוני הוצאות הנהלה וכלליות לשנים  .6.1.7
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 2015 משכורות
יטון גידול/ק

בהוצאות באחוזים 
 14-15בשנים 

2014 
גידול/קיטון 

בהוצאות באחוזים 
 14-13בשנים 

2013 

 93,596 11%- 83,432 114% 178,837 מנהל חשבונות

 159,142 3% 163,628 133% 381,696 מזכירות ומנהלנית

 253,939 18%- 207,493 78% 370,088 אבות בית

 90,903 84% 167,589 74% 291,489 עובדי ניקיון

 35,566 128%- 9,837- 157% 25,327- הפרשה לחופשה

 62,565 67%- 20,844 505% 126,163 הפרשה לפיצויי פיטורים

 695,711 9%- 633,149 109% 1,322,946 סך הכל

 

 2015 הנהלה וכלליות אחרות
גידול/קיטון 

בהוצאות באחוזים 
 14-15בשנים 

2014 
גידול/קיטון 

בהוצאות באחוזים 
 14-13בשנים 

2013 

 119,685 39%- 73,358 38%- 45,828 אחזקה וניקיון

 66,846 31%- 45,802 265% 167,122 חשמל ומים

 54,979 14% 62,609 6% 66,632 טלפון דואר ומשלוחים

 48,438 58% 76,762 3% 78,907 משרדיות

 4,795 46%- 2,577 8% 2,781 מסים עירוניים

 33,673 12% 37,623 16% 43,739 ביטוח

 27,305 2% 27,819 69% 47,008 משפטיות וביקורת

 הפרשה לתביעות משפטיות
 

-100% 120,000 50% 80,000 

 68,511 41%- 40,522 40% 56,918 מתנות השתלמויות וכנסים

 13- 577% 88- 1882%- 1,568 ביטול יתרות

 504,219 3%- 487,072 4% 508,935 סך הכל

 

 

 

 

 הוצאות הנהלה וכלליות: ניתוח נתוני .6.1.8
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הוצאות ההנהלה וכלליות במתנ''ס מתחלקות להוצאות שכר  .6.1.8.1

והוצאות כלליות ואחרות. מרבית ההוצאות הנהלה וכלליות הינן 

מיליון ש''ח  1.3הן הגיעו לכדי  2015הוצאות שכר, כאשר בשנת 

בשנת . 2013אלף בשנת  700-ו  2014אלף בשנת  600לעומת 

הוצאות השכר ביחס לסך ההוצאות  חלה עליה באחוז 2015

כפי שניתן  2014 -ו 2013לעומת השנים  אחרות הנהלה וכלליות

 :בטבלהלראות 

 

 2013 2014 2015 שנה

 58% 57% 72% משכורות

 42% 43% 28% הנהלה וכלליות אחרות

 

 

חלה עליה משמעותית בהוצאות ההנהלה וכלליות  2015בשנת  .6.1.8.2

, 2013 -ו 2014עומת השנים מיליון ל 1.8אלף לסך  700 -של כ

אלף ש''ח בשנה. העלייה  700 -בהם ההוצאות נעו סביב ה

-בהוצאות באה לידי ביטוי בהוצאות שכר, אשר קפצו ביותר מ 

 מהשנה הקודמת. 100%

ההוצאות המהותיות ביותר בהוצאות ההנהלה וכלליות הינם  .6.1.8.3

 הוצאות בגין מזכירות ומנהלנית וכן אבות בית, שני סעיפים אלו

מסך ההוצאות  40%אלף אשר מהווים  750-בלבד מסתכמים ל 

 .2015הנהלה וכלליות בשנת 

ביחס  4%-בכ 2015הוצאות הנהלה וכלליות אחרות עלו בשנת  .6.1.8.4

ביחס לשנת  3%-ב 2014, זאת לאחר שירדו בשנת 2014לשנת 

2013. 

 

 הערות: .6.1.9
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אלף  700 -ב 2015בשנת  עלוהוצאות השכר בהנהלה וכלליות  .6.1.9.1

בהוצאות ביחס לשנת  110%קפים עליה של כמעט ש''ח, המש

במחזור הפעילות של  3%, זאת לעומת עליה סבירה של 2014

 .2014לעומת  2015המתנ''ס בשנת 

היחס בין סך ההוצאות הנהלה וכלליות לבין המחזור עלו בשנת  .6.1.9.2

מהמחזור, זאת לעומת  17%לכדי  2014לעומת  60% -ב 2015

 .2013שנת ב 12%-ו 2014בשנת  11%יחס של 

היחס בין המשכורות בהנהלה וכלליות ובין מחזור הפעילות עלה  .6.1.9.3

מסך  12%לכדי  2014ביחס לשנת  104%-ב 2015בשנת 

 המחזור.

הביקורת מציינת כי על פי תכנית ההבראה של המתנ"ס ההוצאה  .6.1.9.4

מדובר ₪  394,000בגין הנהלה וכלליות המרבית המותרת הינה 

 ראה פרק תכנית הבראה(.בסטייה ניכרת  מתכנית ההבראה )

 

 

 

 

 

 

 

 ניתוח הוצאות הנהלה וכלליות ביחס למחזור: .6.1.10

 2013 2014 2015 סעיף
גידול באחוזים 

 14-15שנים 

 109% 695,711 633,149 1,322,946 משכורות

 4% 504,219 487,072 508,935 הנהלה וכלליות אחרות

 64% 1,199,930 1,120,221 1,831,881 סך הכל
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 3% 10,025,266 10,572,037 10,842,410 פעילות מחזור

     

     
 104% 7% 6.0% 12.2% משכורות ביחס לסך המחזור

 2% 5% 5% 5% הנהלה וכלליות אחרות ביחס לסך המחזור

 59% 12% 11% 17% סך הכל הוצאות הנהלה וכלליות ביחס למחזור

 

 

אלף ש''ח  126 -ל 500%הוצאות הפרשה לפיצויי פיטורין עלו ב  .6.1.10.1

 .2014ביחס לשנת  300%-ו  2014לעומת שנת  2015בשנת 

אלף  167 -ל 265% -ב 2015הוצאות החשמל ומים עלו בשנת  .6.1.10.2

, 2013אלף בשנת  66 -ו 2014אלף ש''ח בשנת  45ש''ח, לעומת 

מדובר על זינוק לא סביר ביחס לגידול בפעילות המתנ''ס לפי של 

 .2014לעומת  2015עלייה במחזור בשנת  3%

 

 

 

 

 

 

 

 תכנית הבראה למתנ''ס .6.2

 

נבנתה תכנית הבראה למתנ''ס קריית ים כחלק מתכנית  2010בשנת  .6.2.1

 2009נקלע עד שנת  את המתנ''ס מהגרעון המצטבר אליו חלץאסטרטגית ל

להעלות   כלכלית שמטרתה התכנית כללה תכנית עבודה ולשפר ביצועיו.

תיחת חוגים ופעילויות ידי פ למצד אחד את הכנסות המתנ''ס, בין היתר ע
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נית ההבראה לקחה חדשות, ומצד שני צמצום עלויות והגדלת הרווח. תכ

 אלף ש''ח. 800מיוחד של עיריית קריית ים על סך  בחשבון קבלת מענק

, לשנים על פי תכנית הבראה ₪(התפלגות הוצאות והכנסות )באלפי  .6.2.2

2013-2015: 

 2013 2014 2015 שנה

       הכנסות

 3668 3851 4044 עצמיות

 1200 1200 1200 לא ייעודי תקומימ רשות

 324 324 324 יעודי תרשות מקומי

 737 737 737 משרדי ממשלה

 186 186 186 חב' למתנסים

 552 552 552 גורמי מימון אחרים

 6667 6850 7043 סך הכל הכנסות

       הוצאות

 2089 2141 2194 פעילות

 3427 3513 3601 פעילות שכר

 385 394 394 מנהלה

 17 17 18 ציוד

 572 586 586 מנהלה שכר

 6490 6651 6793 סך הכל הוצאות

        

 177 199 250 סך הכל עודף

        

סך הכל גירעון/עודף שנים 
 816- 638- 438- קודמות

 639- 439- 188- סך הכל גרעון/עודף מצטבר

המתנ''ס צפוי היה  כפי שניתן לראות הגרעון המצטבר של .6.2.2.1    

, באמצעות המענק 2015אלף ש''ח עד סוף  188להצטמצם לכדי 

 שהועבר על ידי העירייה וכן על ידי עליה בהכנסות ועודף לשנה.

  גרעון מצטבר

 2013 2014 2015 שנים
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סך הכל גרעון/עודף מצטבר על 
 פי תכנית הבראה

-188 -439 -639 

 1018- 711- 857- סך הכל גרעון/עודף בפועל

 379- 272- 669- פער כספי

 59% 62% 356% פער באחוזים

 

 

ישנם פערים בין צפי הגרעון על פי תכנית ההבראה לבין הגרעון  .6.2.2.2

 670ישנו פער של  2015, בשנת 2015 – 2013בפועל בשנים 

אלף ש''ח בגרעון הצפוי לעומת בפועל, זאת לעומת פערים של 

 תאמה.בה 2013 -ו 2014בשנים  380אלף ו  270

 

 גרעון שוטף 

 2013 2014 2015 שנים

סך הכל עודף/גרעון על פי 
 התכנית הבראה

250 199 177 

 5 60 145- סך הכל גרעון/עודף בפועל

 172- 139- 395- פער כספי

 97%- 70%- 158%- פער באחוזים

 

 

ישנם פערים בעודף ) רווח נקי ( הצפוי לפי תכנית ההבראה, לבין  .6.2.2.3

סיים המתנ''ס  2015, בשנת 2015 – 2013ם העודף בפועל בשני

אלף ש''ח לעומת עודף צפוי לפי תכנית הבראה  145בהפסד של 

סיים המתנ''ס בעודף של  2013 -2014אלף ש''ח. בשנים  250של 

אלף  200אלף ש''ח, לעומת צפי של  5אלף ש''ח ועודף של  60

 אלף ש''ח בהתאמה. 177ו

המתנ"ס לא נתנו דעתם  ועדת הכספים של המתנ"ס ו/או הנהלת .6.2.2.4

 על הסטיה הניכרת מתכנית ההבראה ולא קיימו דיונים בנושא. 
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 בשנת חתם שעליה ההבראה תכנית ביעדי עמד לא המתנ"ס .6.2.2.5

, נשאר בלתי יציב המתנ"ס של הכלכלי מצבה אלה בשנים. 2010

 .והמצטברים גדלו השוטפים והגירעונות

 המרכזיות לבעיות ממש של פתרון סיפקה לא ההבראה תכניות .6.2.2.6

 המתנ"ס ולא נקבעו מנגנוני פיקוח ובקרה. של התקציבי במבנה

 לוחות פי על, בתכנית שנקבעו המרכזיים ביעדים עמד המתנ"ס לא .6.2.2.7

 תכנית הוכנה לא יישומה. בתחילת כבר, התחייב שלהם הזמנים

  אדם, תכנית עסקית ותכנית עבודה סדורה ומוגדרת. כוח

 תכנית בגיבוש וייחודי מורכב מאמץ עשתה ניכר כי העירייה .6.2.2.8

הקשה  הכלכלי ממצבו להיחלץ למתנ"ס לסייע ההבראה וניסתה

 היא, זאת למרות. במענקים שהוענקו ופעילויות שהועברו לעירייה

 ביעדים לעמוד המתנ"ס של יכולתו את מעמיק באופן בחנה לא

 בתכנית. שנקבעו מרכזיים

ופן בא וכמי שנכשלוההנהלה הביקורת מוצאת במנהל המתנ"ס  .6.2.2.9

 משמעותית המתנ"ס חרגבעמידה ביעדי תכנית ההבראה. גורף 

 להם אשר הקטנה הגרעון ביעדי עמדו ולא ההוצאות בסכומי

הכישלון ניכר גם בחוסר דיווח ומעקב להנהלת . בתכנית התחייב

תפקיד מכריע ביישום  למנכ"ל המתנ"ס המתנ"ס. לדעת הביקורת

 יכולת הייתה לא להערכתואם  תכנית ההבראה ועמידה ביעדיה,

הנהלת  לפני כך על להתריע עליו היה, התכנית ביעדי לעמוד

התכנית או לעדכן את כלל  על חתמו בטרם המתנ"ס וראש העירייה

ממצאי הביקורת מעלים  .הגורמים תוך כדי יישום התכנית

גוני והכספי מתכנית ההבראה בכל שלב במחזור האר "התעלמות"

, "חות הכספיים המבוקריםדיונים בדו החל מהגשת התקציב,

. מדובר על כשל ניהולי המבטא קליטת עובדים וצמצום הוצאות

חוסר הפנמה של מצבו הכספי הגרוע של המתנ"ס וכללי הדיווח 



 

 :זה מסמך תוכן לגבי 1964 ד"תשכ( חדש נוסח) העיריות פקודת אותלהור הקורא  לב תשומת

 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-

, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה מבקר ואולם, העירייה מבקר של בקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה

 ."כאמור פרסום להתיר

 לו שניתן בהיתר תנאי או( ו.)ג170 סעיף את בכך ומפר, ביקורת ממצא או תכנו או חלקו או דוח המפרסם. " א334 סעיף  -

 ."שנה מאסר -דינו, האמור הסעיף לפי

 ~32 ~ 

32 

להנהלת החברה. הגידול בהוצאה באופן בלתי פרופורציונאלי 

לתכנית ההבראה, בעיקר בסעיף הנהלה וכלליות יצר הוצאת שכר 

 ,לאורך השנים ותמשיך לעמוד לרועץ מטבעה תגדלשקבועה 

 בניסיון להבריא את המתנ"ס.

הביקורת מעירה לעירייה כי על אף שמדובר במתנ"ס סוכנותי  .6.2.2.10

)האסיפה הכללית איננה חברי מועצת העירייה( היה עליה לעקוב 

באופן הדוק אחר יישום תכנית ההבראה לאור המענקים שהעבירה 

 העירייה לכיסוי הגרעון.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנחות .6.3

הנחות על השירותים שמספק המתנ"ס ניתנות על פי החלטת ועדת ההנחות   .6.3.1

בהתאם למבחן כלכלי או על פי הנחיות הנהלת המתנ"ס או העירייה כפי 

ובהתאם לקריטריונים  05.09.2016שנקבעו בפרוטוקול ועדת ההנחות מיום 

ים חדשים שהיו נהוגים במתנ"ס בעבר.  לדוגמא: הנחות לעובדי מתנ"ס, עול
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או הנחה בגין מצב משפחתי.                                                                                          

מרשימת חברי ועדת ההנחות שנמסרה לביקורת על ידי הנהלת המתנ"ס, 

חברי ועדה, ולהלן שמותיהם כפי שעולה מסקירת  5עולה כי הועדה מונה 

)נכון  05.09.2016ענון קריטריונים מיום יר –עדת ההנחות פרוטוקול ו

 לתאריך זה(: 

  יו"ר –מר אבי קניסברג 

  יו"ר ההנהלה, חבר. –מר שלומי טל 

  יו"ר ועדת ביקורת, חבר. –מר מוטי שבת 

  חברה. –גב' אורה מנחם 

  מנכ"ל. –מר אפרים בריגר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ו בפרוטוקול מיום להלן פירוט הקריטריונים לקבלת הנחה כפי שנקבע .6.3.2

05.09.2016: 

 10% –ש'ח  2000עד  רמת הכנסה לנפש

 15% –ש'ח  1500עד 
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 20% –ש'ח  1000עד 

 10%                        חד הורי –מצב משפחתי 

 עולים חדשים:

 שנה ראשונה

 שנה שניה

 שנה שלישית

 שנה רביעית

 שנה חמישית 

 

 50%עד                   

                      40%   

                      30% 

                      20% 

                      10%      

 25%                       עובד מתנ"ס

 

הנחות על בסיס כלכלי ניתנות באמצעות ועדת ההנחות של המתנ"ס הפועלת 

קריטריונים בסמכותה של ועדת ההנחות לחרוג מה . על פי הקריטריונים לעיל

בכפוף לפרוט הנסיבות המיוחדות שהביאו להחלטה להעניק שיעור הנחה 

גבוה יותר בפרוטוקול הוועדה. על המבקש למלא טופס בקשה להנחה 

לחוגים, אליו יש לצרף רשימת מסמכים, כגון: אישורים על הכנסות מביטוח 

 .תלושי שכר אחרונים , הסכם גירושין וכיוצ"ב 3לאומי,

הינם פועל  5.9.16בת המתנ"ס כי הקריטריונים שאושרו ביום בהתאם לתשו .6.3.3

בעבר. הביקורת ביקשה לקבל פרוטוקולים  נהוגים שהיו הקריטריונים יוצא של

 של ישיבות הנהלה/ועדת הנחות המאשר את הקריטריונים "הנהוגים". 

מסמכים אלו לא הועברו לביקורת ולכן לא ניתן לקבוע האם הם קיימים. חוסר 
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פעולה עם הביקורת מנוגד לפקודת העיריות ומעלה שאלות קשות שיתוף 

 בדבר תפקוד מנהל המתנ"ס והבנתו את החובות המוטלות עליו כמנהל. 

 

 : 2013-2015ניתוח הנחות בשנים  .6.3.4

 2015 2014 2013 שנים

 129,753 71,745 65,571 סה"כ הנחות

 55% 9% --- תוספת שנה קודמת באחוזים

 18% 11% --- ות בחוזיםגידול בהכנסות עצמי

 

בעוד הגידול  97%גדל בסכום ההנחות הכולל  2013 – 2015בין השנים 

 . 18%בהכנסות עצמיות )מהם נגזרות ההנחות( גדל ב 

מקרים באופן אקראי בהם ניתנו הנחות בין  30במסגרת הביקורת נדגמו  .6.3.5

. כחלק מעבודת הביקורת לטיוב הנתונים, התבקש 2013-2015השנים 

 אישור הכוללים: לחוגים ההנחה טפסיהמתנ"ס להעביר לביקורת את  מנהל

עד  לבקשה הנלווים והנספחים ההנחות ועדת ידי על ההנחה למתן ההחלטה

לביקורת לא נמסרו הנתונים על ידי מנהל המתנ"ס, בניגוד  .15/3/17ליום 

ב פקודת העיריות ולחובת המוטלות על מנהל המתנ"ס. 170לסעיף 

יכולת לקבוע על בסיס החוסר בנתונים בדבר נכונותם. אולם, לביקורת אין 

חוסר שיתוף הפעולה עם הביקורת מעלה כשל חמור בהתנהלות מנהל 

 המתנ"ס.   

 

 מסקנות והמלצות  .6.4
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 חוסר שיתוף פעולה עם הביקורת: .6.4.1

הביקורת לא קיבלה את תשובת מנהל המתנ"ס : 2.4.2ממצא  .6.4.1.1

 ם ופעילותן. בדבר סוגי הועדות הקיימות, מועדי כינוס

בהתאם לתשובת המתנ"ס כי הקריטריונים שאושרו ביום : 6.3.3ממצא  .6.4.1.2

בעבר. הביקורת  נהוגים שהיו הקריטריונים הינם פועל יוצא של 5.9.16

המאשר את ביקשה לקבל פרוטוקולים של ישיבות הנהלה/ועדת הנחות 

מסמכים אלו לא הועברו לביקורת ולכן לא הקריטריונים "הנהוגים". 

ן לקבוע האם הם קיימים. חוסר שיתוף פעולה עם הביקורת מנוגד נית

לפקודת העיריות ומעלה שאלות קשות בדבר תפקוד מנהל המתנ"ס 

 והבנתו את החובות המוטלות עליו כמנהל. 

 בהם אקראי באופן מקרים 30 נדגמו הביקורת במסגרת: 6.3.5ממצא  .6.4.1.3

 לטיוב קורתהבי מעבודת כחלק. 2013-2015 השנים בין הנחות ניתנו

 ההנחה טפסי את לביקורת להעביר ס"המתנ מנהל התבקש, הנתונים

 ההנחות ועדת ידי על ההנחה למתן ההחלטה אישור: הכוללים לחוגים

 נמסרו לא לביקורת. 15/3/17 ליום עד לבקשה הנלווים והנספחים

 העיריות פקודת ב170 לסעיף בניגוד, ס"המתנ מנהל ידי על הנתונים

 על לקבוע יכולת אין לביקורת. ס"המתנ מנהל על תהמוטלו ולחובת

 עם הפעולה שיתוף חוסר, אולם. נכונותם בדבר בנתונים החוסר בסיס

 .   ס"המתנ מנהל בהתנהלות חמור כשל מעלה הביקורת

חוסר שיתוף הפעולה  2016במהלך שנת הביקורת  המלצה: .6.4.1.4

עם הביקורת לא היה תופעה חד פעמית. הביקורת קיימה 

מנהל המתנ"ס מספר פעמים, שלחה מכתבים  שיחות עם

והתראות ואף יזמה דיון בועדת הביקורת בדבר חוסר שיתוף 

הפעולה. כמו כן, בשיחה שהתקיימה עם יו"ר ההנהלה עלה 

נושא חוסר שיתוף הפעולה. טיוטות דו"חות ביקורת שכללו 

ממצאים הנוגעים לחוסר שיתוף הפעולה הועברו למנהל 

תלונות בדבר שימוש בנכסים ללא  המתנ"ס לתגובה )ראה:
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תשלום(. כל זאת לא השפיע על שינוי כיוון בהתנהלות מנהל 

ואינה  ,הביקורת אינה יכולה לעבור לסדר היום המתנ"ס. 

יכולה לבצע את עבודתה כראוי ובזמנים המוקצבים בחוק 

דבר  ,המעוגן בפקודת העיריות ,לאור חוסר שיתוף הפעולה

את יחסו של  ,לא למיותר לצייןהפוגם בעבודת הביקורת. 

מנהל המתנ"ס לביקורת ולמבוקרים עובדי המתנ"ס שמסרו 

מידע לביקורת שכונו על ידי מנהל המתנ"ס "מלשנים". 

הביקורת ביקשה ממנהל המתנ"ס שיחזור בו מכינוי זה אך זה 

כמו כן, אי מסירת פרוטוקולים לביקורת בנוגע להנחות סירב. 

ו/או חוסר התיעוד מהווה כשל שנן המתנ"ס לתושבי העיר 

. חוסר ההפנמה של כללי הביקורת חמור שהתנהלות הגביה

וכן יחסו של  שמירת המסמכים מחויבותו להגשת מסמכים,

מנהל המתנ"ס לביקורת מוביל למסקנה כי מנהל המתנ"ס לא 

מילא את תפקידו ופעל בניגוד לפקודת העיריות והכללים 

הביקורת ממליצה לכך, המחייבים אותו כמנהל מתנ"ס. אי 

בהתאם לנהלים של החברה  שמנכ"ל העירייה יקיים שימוע

בדבר המשך העסקתו של מנהל המתנ"ס כמנהל  למתנ"סים,

 מתנ"ס קרית ים. 

 

 הוצאות הנהלה : .6.4.2

 50%חלה עליה משמעותית של מעל ל  :6.1.2.4ממצא  .6.4.2.1

מיליון ש''ח  1.8 -לכ 2015בהוצאות ההנהלה וכלליות בשנת 

בהתאמה, כמו  2013 -ו 2014מיליון ש''ח ב  1.2 -ו 1.1לעומת 

מסך מחזור  17%-כן הוצאות ההנהלה וכלליות מהוות כ 

 .2015הפעילות של המתנ''ס בשנת 
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-ב  2015הוצאות ההנהלה וכלליות עלו בשנת  :6.1.3.2ממצא  .6.4.2.2

, זאת לאחר שהכנסות המתנ''ס 2014אחוזים לעומת שנת  64%

 בלבד. 3% -ים בכמפעילות שוטפת עלו באותה שנ

מכלל  17%הוצאות ההנהלה וכלליות הינן : 6.1.3.3ממצא  .6.4.2.3

מחזור המתנ''ס, כאשר המקובל בתחום הינו להגיע לכדי עד 

מסך המחזור, כמו כן רצוי שאחוז שהוצאות ההנהלה  15%

 10%וכלליות מסך המחזור יהיו מתחת לרמה הנוכחית לסביבות 

 מסך מחזור הפעילות.

בשנת  עלוצאות השכר בהנהלה וכלליות הו :6.1.9.1ממצא  .6.4.2.4

 110%אלף ש''ח, המשקפים עליה של כמעט  700 -ב 2015

 3%, זאת לעומת עליה סבירה של 2014בהוצאות ביחס לשנת 

 .2014לעומת  2015במחזור הפעילות של המתנ''ס בשנת 

היחס בין המשכורות בהנהלה וכלליות ובין  :6.1.9.3ממצא  .6.4.2.5

 2014ביחס לשנת  104%-ב 2015מחזור הפעילות עלה בשנת 

 מסך המחזור. 12%לכדי 

בתגובתו של מנהל המתנ"ס לביקורת לא הוסבר  המלצה: .6.4.2.6

שעמדו בניגוד לתכנית  ,הגידול החד בהוצאות ההנהלה

ההבראה וליחס גידול סביר למחזור הכספי. הביקורת 

ממליצה לצמצם את הוצאות ההנהלה ולהעמידם על ההוצאה 

ההבראה. בנוסף, הביקורת ממליצה המותרת על פי תכנית 

נושא  2017לוועדת הביקורת לאשר בתכנית הביקורת 

לביקורת: "קליטת עובדים במתנ"ס". הביקורת מוצאת 

אחראיות לחריגה ככספים הוועדת  ,ועדת כוח אדם ,בהנהלה

וד בניג ,ולקליטת העובדים מתכנית ההבראה הכספית

דבר ללא הסבר בלהוצאה המותרת בתכנית ההבראה, 

. הוצאה זו הכבידה על סה"כ וללא תקן מאושר נחיצותם
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ו/או אי צמצום  ההוצאות של המתנ"ס והביאו לכדי גירעון

פרק תכנית גם בלאור הצטברות הממצאים )ראה . הגרעון

התנהלותם של חברי על מהם הביקורת למדה  ,הבראה(

וכן,  נ"סמנותקת" ממצבו הפיננסי של המתה" דירקטוריון

יכולת לבנות  ,הנוכחי ורת שאין בידי הדירקטוריוןסבורה הביק

לאור הממצאים והדיונים בועדת  וליישם תכנית הבראה

ולחברה  הביקורת ממליצה למועצת העירייה .הביקורת

בלתי תלוי לתקופת זמן קטוריון מקצועי למנות דיר, למתנ"סים

בשיתוף בעירייה והחברה למתנ"סים  ויישם שייבנה קצובה,

   ותכנית אסטרטגית למתנ"ס. תכנית הבראה

 

 גיל הרך: .6.4.3

זה  "הגיל הרך" הרווחיות מערוץ 2015בשנת  :6.1.2.6ממצא  .6.4.3.1

בהכנסות  22%מההכנסות, זאת על אף גידול של  2% –ירדה ל 

. היחס בין גידול ההכנסות אינו תואם 2014לעומת  2015בשנת 

 לשורת הרווחיות מערוץ זה.

-שכר בגיל הרך של כ ישנה עליה בהוצאות ה: 6.1.6.5ממצא  .6.4.3.2

, לעומת עליה בהכנסות של  2015 - 2014לערך בשנים  30%

 בלבד באותן שנים. 22%

הביקורת ממליצה לוועדת הביקורת לאשר בתכנית  המלצה: .6.4.3.3

 נושא לביקורת: "קליטת עובדים במתנ"ס". 2017הביקורת 

 

 סטייה ניכרת מתכנית ההבראה: .6.4.4

 שעליה ההבראה תתכני ביעדי עמד לא המתנ"ס: 6.2.2.5ממצא  .6.4.4.1

 המתנ"ס של הכלכלי מצבה אלה בשנים. 2010 בשנת חתם

 .והמצטברים גדלו השוטפים והגירעונות, נשאר בלתי יציב
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 ממש של פתרון סיפקה לא ההבראה תכניות: 6.2.2.6ממצא  .6.4.4.2

המתנ"ס ולא נקבעו  של התקציבי במבנה המרכזיות לבעיות

 מנגנוני פיקוח ובקרה.

 שנקבעו המרכזיים ביעדים עמד אהמתנ"ס ל: 6.2.2.7ממצא  .6.4.4.3

 בתחילת כבר, התחייב שלהם הזמנים לוחות פי על, בתכנית

אדם, תכנית עסקית ותכנית עבודה  כוח תכנית הוכנה לא יישומה.

  סדורה ומוגדרת.

הביקורת מוצאת במנהל המתנ"ס כמי שנכשל  :6.2.2.8ממצא  .6.4.4.4

 המתנ"ס חרגבעמידה ביעדי תכנית ההבראה. באופן גורף 

 הקטנה הגרעון ביעדי עמדו ולא ההוצאות בסכומי עותיתמשמ

הכישלון ניכר גם בחוסר דיווח . בתכנית התחייב להם אשר

 למנכ"ל המתנ"ס ומעקב להנהלת המתנ"ס. לדעת הביקורת

תפקיד מכריע ביישום תכנית ההבראה ועמידה ביעדיה,אם 

 עליו היה, התכנית ביעדי לעמוד יכולת הייתה לא להערכתו

 חתמו בטרם הנהלת המתנ"ס וראש העירייה לפני כך על להתריע

 .התכנית או לעדכן את כלל הגורמים תוך כדי יישום התכנית על

מתכנית ההבראה בכל שלב  "התעלמות"ממצאי הביקורת מעלים 

דיונים בדו"חות  גוני והכספי החל מהגשת התקציב,במחזור האר

מדובר על . , קליטת עובדים וצמצום הוצאותהכספיים המבוקרים

כשל ניהולי המבטא חוסר הפנמה של מצבו הכספי הגרוע של 

המתנ"ס וכללי הדיווח להנהלת החברה. הגידול בהוצאה באופן 

בלתי פרופורציונאלי לתכנית ההבראה, בעיקר בסעיף הנהלה 

מטבעה תגדל לאורך השנים שוכלליות יצר הוצאת שכר קבועה 

 המתנ"ס.בניסיון להבריא את  ,ותמשיך לעמוד לרועץ
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לאור "ההתעלמות" מתכנית ההבראה של כלל המלצה:  .6.4.4.5

הגורמים המערכתיים. האסיפה הכללית, הנהלת המתנ"ס, 

 הסטייהמנהל המתנ"ס, רואה החשבון של המתנ"ס ואי הצגת 

בדיונים באורגנים כפי שעולה מהפרוטוקולים היעדים מ

מאזנים ודו"חות הביקורת. הביקורת ממליצה לגבש ב השונים,

הגרעון המצטבר והובלתו של  הפחתתית הבראה חדשה לתכנ

באמצעות תכנית אסטרטגית  המתנ"ס לעצמאות כלכלית

. הביקורת מציינת כי את התכנית צריכה להוביל חדשה

וליישמה באמצעות  העירייה בשיתוף החברה למתנ"ס

דירקטוריון מקצועי חדש שיקום אד הוק, כאמור בהמלצה 

ה של ההנהלה להוביל את לאור כישלונ. זאת, 6.4.2.6

המתנ"ס לחוף מבטחים בכל האמור במצבו הפיננסי, 

 והתכניות העתידיות.

 

 הנחות בחוגים:  .6.4.5

גדל סכום ההנחות הכולל  2013 – 2015בין השנים : 6.3.4ממצא  .6.4.5.1

בעוד הגידול בהכנסות עצמיות )מהם נגזרות ההנחות(  97%ב

 . 18%גדל ב 

ו"ח ביקורת בנושא המלצה: מבקר הפנים של המתנ"ס יערוך ד .6.4.5.2

וימסור את הממצאים להנהלת המתנ"ס ולוועדת הביקורת של 

 .מועצת עיריית קרית ים
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 מבוא .1

ת התכנון והבניה החוק(, ותקנו -)להלן  1965-חוק התכנון והבניה, התשכ"ה .1.1

התקנות(, מקנים -)להלן 1970-)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל

הוועדות המקומיות(, בין היתר, -לוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה )להלן

 סמכויות רישוי, פיקוח ואכיפה.

לוועדות המקומיות ישנן סמכויות פיקוח על כל עבודה בקרקע ובבניין, בחוק או  .1.1

י היא טעונה היתר. עליהן לקיים פיקוח באתרי הבנייה כדי בתקנות נקבע כ

לוודא שהבנייה נעשית לפי ההיתר ובהתאם לתנאיו ולדרוש מבעלי היתרי 

בנייה ומבעלי מקצוע שהם מינו להמציא להן דיווחים ותצהירים המעידים על 

כך שהבנייה עומדת בסטנדרטים שנקבעו בחוק ובתקנות, בין היתר, מבחינת 

 וני, יציבות, בטיחות ואיכות.מראה חיצ

הבנייה הלא חוקית מביאה לידי השפעות שליליות, בין היתר שימוש שלא כדין  .1.1

במקרקעין, קביעת עובדות בשטח המשפיעות על האפשרות לתכנון פיזי 

טווח, פגיעה באמון הציבור בשלטון החוק, נזקים כלכליים לרשויות -ארוך

ה. השפעות אלו נדונו בהרחבה המקומיות ופגיעה באיכות החיים והסביב

בפסיקה  ובדוחות מבקר המדינה שעסקו בתכנון ובנייה . עבודת פיקוח 

המבוצעת במקצועיות ויעילות תביא לכך שהאכיפה כנגד עברייני בנייה תחל 

עוד בטרם היווצרותן של עובדות מוגמרות בשטח ותצמצם את ההשפעות 

 השליליות של הבנייה הלא חוקית.

והבנייה הוענקו לוועדות המקומיות ולמפקחים מטעמן סמכויות  בחוק התכנון .1.1

אכיפה כנגד בנייה לא חוקית בתחומן, המאפשרות להם לממש את תפקידם 

כאחראים לקיום הוראות החוק והתקנות שהותקנו על פיו לנושא חוקיות 

 הבנייה.
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 רקע ייחודי .1

המרחבית( הוועדה  -הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה "הקריות" )להלן  .1.1

 . 1954הוקמה בשנת 

מרחב הוועדה( נכללות עיריית קריית  -במרחב התכנון של הוועדה )להלן  .1.1

רשויות הוועדה(, אשר  -ביאליק, עיריית קרית מוצקין, עיריית קרית ים )להלן 

אלף תושבים. שטחו של מרחב  135 -כ 2015אוכלוסייתן מנתה בסוף שנת 

 דונם.  15,000 -הוועדה הוא כ

מועסקים  13מהם מועסקים בחוזה בכירים,  5עובדים:  20דה מונה הווע .1.1

 מועסקים במיקור חוץ. 2 -בדרגות העסקה רגילות ו

התמנה מר יוסי אזריאל ליו"ר הוועדה. בתפקיד מהנדס  2010 2013בדצמבר  .1.1

 מהנדס הוועדה(. -הוועדה מכהן מר משה יבין )להלן 

לפתוח בהליכים ולהתייצב לפני לחוק, ועדה מקומית רשאית  258על פי סעיף  .1.2

בית משפט בכל הליך באמצעות עובד שהרשתה לכך, למעט בהליכים לפי 

פרק י' הקובע עבירות בנייה, עונשים על ביצוען וסמכויות למניעתן ולהפסקתן, 

שבהם ייצג את הוועדה מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לכך. בהתאם 

, מסמיך 1998יין זה בספטמבר שקבע בענ 1לסמכות זו, ובהתאם להנחייה

 היועץ המשפטי לממשלה תובעים בוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה.

 

                                                           
הסמכת תובעים ברשויות המקומיות ובוועדות לתכנון ולבניה  א( בעניין100881) 001188הנחית היועץ המשפטי לממשלה מספר  1

 0802008820וביום  0180100881 ההנחיה עודכנה ביום 0..80.01מיום 
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 חוקים הוראות ונהלים .1

 .1965 –חוק תכנון ולבניה, התשכ"ה  .1.1

 .1970 –תקנות התכנון והבניה, התש"ל  .1.1

פקודת העיריות לעניין סמכות המבקר לביצוע הביקורת בוועדה לתכנון  .1.1

 ולבניה.

בעניין הסמכת תובעים  8.1100ועץ המשפטי לממשלה מספר הנחיות הי .1.1

 .6/9/1998ברשויות המקומיות ובוועדות לתכנון ולבניה מיום 

לעניין יחידת הפיקוח של  2006הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מיולי  .1.2

 הוועדה.

 בנושא סמכות האכיפה. 2013הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מאפריל  .1.3

 נ' מפכ"ל משטרת ישראל. , זיגל ואח'2631/91בג"צ  .1.4

 , התנועה למען איכות השלטון נ' היועץ המשפטי.6972/96בג"צ  .1.5

 , אדרת נ' מדינת ישראל.9321/03רע"פ  .1.6

 גישת בית המשפט העליון בנושא ענישה מחמירה:  .1.13

 אדירים נ' מדינת ישראל. 4603/90ע"פ  .1.31.3

 , מרכז הספורט אזור בע"מ נ' מדינת ישראל.586/94ע"פ  .1.31.3

 דינת ישראל נ' גדעון סער., מ4648/98ע"פ  .1.31.1

 נהלי עבודה פנימיים של הוועדה. .1.11
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 מטרות הביקורת .1

 .2012-2015הביקורת בדקה את נושא האכיפה בוועדה לשנים  .1.1

כמו כן, הביקורת בדקה את נאותות הליך קבלת ההחלטות בנושא האכיפה  .1.1

בוועדה. בחינת ההליך והמלצה  על דרכים לשיפור תהליכי העבודה והבקרות 

 ת בהן. הקשורו

 איתור חריגות מחוקים, הוראות ונוהלי עבודה. .1.1

 איתור חריגות מסמכויות. .1.1

 איתור מקרים בהם קיים חשד לפגיעה בטוהר מידות מצד עובדי הוועדה. .1.2

איתור מקרים בהם קיימת פגיעה בחיסכון, בשמירה על הרכוש וביעילות  .1.3

 העבודה.

 כמו כן, בחינת נאותות הליך גביית הקנסות בוועדה. .1.4

ן האם פעילות הוועדה בתחום מתבצעת תוך שמירה על חוקיות, סדירות, לבחו .1.5

 עקרון השוויון, חסכון, יעילות, שקיפות ומניעת פגיעה בטוהר המידות.
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 מטודולוגיה .2

בוצעה ביקורת בוועדה המרחבית  2016במהלך החודשים יוני ועד דצמבר  .2.1

 לתכנון ולבנייה "הקריות".

עדה המרחבית לתכנון ולבנייה "הקריות" הביקורת בחנה את הליך האכיפה בוו .2.1

 וכללה את ההיבטים הבאים: 2015 -2012בתקופה שבין השנים 

 קיומה של מדיניות אכיפה. .1.3.3

 קיום נהלים פנימיים. .1.3.3

 קיום תהליכי גיבוש מדיניות אכיפה, בחינתה ועדכונה. .1.3.1

 צווי הפסקת עבודה. .1.3.5

 צווי הריסה מנהליים. .1.3.1

 .צווי הריסה על פי פסק דין של בתי משפט .1.3.5

 המועד לביצוע הצווים. .1.3.5

 העמדת משאבים נאותים לגורמי האכיפה )חומריים וכספיים(. .1.3.5

 קיומה של תכנית אכיפה יזומה ולא רק אכיפה מגיבה. .1.3.5

 מילוי הנחיות התובע. .1.3.31

 למסמך זה.  4הביקורת הסתמכה על הבסיס החוקי כפי שיפורט בסעיף  .2.1

ך שמירה על הביקורת בדקה האם פעילות הוועדה בתחום המבוקר מתבצעת תו .2.1

חוקיות, סדירות, עקרון השוויון, חסכון, יעילות, שקיפות ומניעה פגיעה בטוהר 

 המידות

 לדו"ח זה. 3הביקורת הסתמכה על הוראות החוק כפי שמופיעות  בסעיף  .2.2

 הביקורת נערכה ע"י מבקרי הרשויות: קרית מוצקין, קריית ביאליק וקריית ים.  .2.3

בי במהלך עבודתה עם מהנדס הוועדה , הביקורת מודה על שיתוף הפעולה החיו .2.4

 מר משה יבין. תגובות המבוקרים משולבות בגוף דו"ח הביקורת. 

בנוסף, הביקורת מבקשת לציין באופן מיוחד את האחראי מחלקת הפיקוח  .2.5

בוועדה, מר צבר ברוך על שיתוף הפעולה המקצועי עם הביקורת. כמו כן, לא 
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בדפוסי העבודה והפעולה של הפיקוח  למיותר לציין כי שהביקורת זיהתה שינוי

 מאז מינויו לתפקיד באופן שמטיב עם עבודת הוועדה.

 לצורך ביצוע המטלה, הביקורת קיבלה נתונים מהגופים הבאים: .2.6

 הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה "הקריות". .1.5.3

 אגף ההנדסה בכל אחת מהרשויות הנבדקות. .1.5.3

 בית המשפט. .1.5.1

 תובע הוועדה. .1.5.5

 מוקד עירוני. .1.5.1

 הביקורת הוציאה וניתחה נתונים שונים מתוך המערכת הממוחשבת.בנוסף,  .2.13
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 :םממצאיה פירוט .3

 נתונים כלליים .3.1

 סה"כ 2015 2014 2013 2012 2011 

 125 26 28 23 29 19 מספר צווי הפסקה מנהליים

מספר צווי הפסקה 

 שיפוטיים

3 5 5 4 5 22 

 74 14 11 16 18 15 םמספר צווי הריסה מנהליי

 90 5 12 26 22 25 מספר צווי הריסה שיפוטיים

 921 371 184 177 93 96 מספר תיקי אכיפה שנפתחו

מספר תיקים שהועברו 

 לתובע הוועדה

52 61 74 90 45 322 

 187 7 49 41 49 41 מספר כתבי אישום שהוגשו

 

 1120 2012 2013 2014 2015 

 660 566 486 525 649 בקשות להיתרי בניה 

 384 344 367 395 428 היתרי בניה שהוצאו

 44 38 58 48 51 4הוצאת טופס 
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 מסמך מדיניות .1

אב הקובעת עקרונות מנחים לפיתוח בראייה -מסמך מדיניות הוא מעין תכנית .1.1

להכנת תכנית מתאר ותכניות עקרונית ארוכת טווח. הוא יכול לשמש מסמך מנחה 

מפורטות. יודגש כי מסמך המדיניות אינו "תכנית" כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה: 

הוא לא כולל את הפרטים שיש לכלול בתכנית מתאר או בתכנית מפורטת, והוא לא 

עבר את הליכי האישור הסטטוטוריים שנקבעו בחוק, המחייבים להביא את התכנית 

 פשר לו להגיש את התנגדויותיו. לידיעת הציבור ולא

כי למסמך מדיניות אין "מעמד סטטוטורי של  2קבע בית המשפט העליון 2008ביוני  .1.2

'תכנית' על פי החוק", אולם הוסיף וציין כי "המדובר במובהק בהנחיה מנהלית 

שאומצה על ידי הוועדה המחוזית והוועדה המקומית", וכי "מסמך המדיניות מהווה 

פנימית של הוועדה המחוזית אשר נועדה להדריך את הוועדה איפוא הנחיה 

המחוזית ואת הוועדה המקומית בהפעלת סמכויותיהן לעריכת תכניות בניה 

ולאישורן". עוד ציין בית המשפט כי "אין הרשות רשאית לסטות מההנחיות בלא 

ם הצדקה, אלא על הסטייה מההנחיות להיעשות רק במקום בו קיימים שיקולים ענייני

המצדיקים אותה... סטיה מההנחיות המנהליות מעוררת על פני הדברים חשש כי 

 היא נובעת לכאורה מקיומם של שיקולים זרים, אשר השפיעו על החלטת הרשות".

ועדת הערר(, כי  -)להלן  3מחוז חיפה -קבעה ועדת הערר המחוזית  2009ביוני  .1.3

ביניים ולפתור בעיות עד  מסמכי המדיניות נועדו להוות תשתית תכנונית לתקופת

להפקדת תכנית. היא גם קבעה שיש למנוע את הפיכתן לתחליף לתכניות עצמן. 

בניגוד לתכנית, מסמך המדיניות אינו נועד להתחשב בכל הגורמים המוסמכים; הוא 

אינו מחייב את שיתוף הציבור; הוא אינו מאפשר פיצוי לציבור הנפגעים. עוד נקבע 

ור על אישור תוכניות בשל אותם מסמכי מדיניות מביא לכך כי בוועדת הערר כי "וית

החוק נעקף באופן בוטה, ויוצר פגיעות חמורות באזרחים, מבלי שאלו יכולים להתנגד 

 לכך, או לקבל את הפיצוי המגיע להם עקב כך". 

                                                           
 , פדאור0 גרידינגר נ' ראפ 118581.עע"מ   2
 0שמעון ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה .8158ערר   3
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הביקורת קיבלה מסמך "נוהל מימוש מדיניות אכיפה" )להלן נוהל מימוש(.  .1.4

סמך מה נכתב נוהל מימוש מדיניות, ללא גיבוש של  לביקורת לא ברור על

 המדיניות עצמה ואישורה במליאת הוועדה המרחבית כאמור.

ממצאי הביקורת מעלים כי מליאת הוועדה המרחבית לא דנה כתוצאה מכך גם  .1.5

 לא אישרה את מדיניות האכיפה.

 נשלחו הודעות 13/8/14בהתאם לנוהל מימוש מדיניות האכיפה נכתב כי ביום  .1.6

 לבעלי עסקים שאין להם היתר למימוש חורג ברחוב משה גושן בקרית מוצקין.

בתשובה לממצאי הביקורת נמסר מהוועדה כי למרות שרחוב קרן היסוד בקריית  .1.7

ביאליק ורחוב שדרות ירושלים בקריית ים לא הוכנסו לנוהל המימוש, הוועדה 

 המרחבית פועלת לגביהם בהתאם לנוהל המימוש.

וועדה הביקורת ממליצה להוסיף את הרחובות הנ"ל לנוהל לאור תשובת ה .1.8

 המימוש. 

נשלחו הודעות  15/9/14בהתאם לנוהל מימוש מדיניות האכיפה נכתב כי ביום  .1.9

 לבעלי עסקים שאין להם היתר למימוש חורג באזור התעשייה קריית ביאליק.

קרן  הביקורת בדקה כיצד נוהל מימוש האכיפה ברחוב משה גושן בקרית מוצקין, .1.10

 היסוד קרית  ביאליק ושדרות ירושלים קרית ים מיושם הלכה ומעשה.

הביקורת מציינת לטובה את הוועדה על כך שכבר במהלך הביקורת מליאת  .1.11

 ואישרה נוהל המדיניות. 09/10/2016הוועדה התכנסה ביום 
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 בדיקת תיקי בנייה .2

 6ראי לפי הפירוט הבא: תיקי בנייה באופן מדגמי ואק 16הביקורת ביצעה בדיקה מדגמית של 

תיקים מקרית ביאליק.   5תיקים בתחום העיר קרית מוצקין ו 5תיקים בתחום העיר קרית ים, 

 להלן ריכוז ממצאי הביקורת:

 : בניית מחסן ללא היתר.נושא .2.1

 : קרית ים.מיקום הנכס .2.1.1

 עיריית קרית ים.מגיש התלונה:  .2.1.2

 .29/7/2015מועד הגשת התלונה :  .2.1.3

 חסן בצמוד לחנות. בניית ממהות התלונה:  .2.1.4

  דרכי טיפול בתלונה על ידי הוועדה: .2.1.5

 .29/7/2015הוצאת צו הפסקת עבודה מנהלי ביום  .1.1.2.1

 .4/8/2015משלוח מכתב התראה ביום  .1.1.2.1

 .2/11/2015זימון לחקירה ביום  .1.1.2.1

 .22/12/2015משלא הגיע לחקירה נשלח זימון נוסף ביום  .1.1.2.1

הנילון הודה בביצוע  – 22/12/2015בוצעה חקירה ביום  .1.1.2.2

 עבירה.ה

 טרם הסתיים.תוצאות הטיפול:  .2.1.6

 הערת הביקורת:  .2.1.7

הביקורת העירה לוועדה כי היה עליה להפעיל את מלוא  .1.1.4.1

סמכויותיה לרבות הגשת כתב אישום במיוחד לאחר 

 הודאת הנילון.

הביקורת העירה לוועדה על משך הטיפול בתיק מעבר  .1.1.4.1

לזמן סביר, כמו כן ציינה כי במועד הבדיקה הטיפול בתיק 

 סתיים. טרם ה
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 התייחסות הוועדה להערת הביקורת: .2.1.8

הוועדה ציינה בתשובתה כי היא פועלת לפרק את הבנייה  .1.1.5.1

הבלתי חוקית ו/או לשם הוצאת היתר בנייה כחוק 

 ולגליזציה. 

במקביל הוועדה פועלת לשם העברת התיק בשלמותו  .1.1.5.1

 לתובע העירוני לשם הגשת כתב אישום.

 

 : שימוש חורגנושא .2.2

 ים. : קריתמיקום הנכס .2.2.1

  דיירי הבניין. מגיש התלונה: .2.2.2

 .06/10/2013מועד הגשת התלונה :  .2.2.3

שימוש חורג לשתי יחידות דיור בקומת קרקע לחנות מהות התלונה:  .2.2.4

 חומרי בניין. 

  דרכי טיפול בתלונה על ידי הוועדה: .2.2.5

 .15/12/2015פתיחת תיק פיקוח  .1.1.2.1

 הנילון לא הגיע לחקירה. - 02/11/2015זימון לחקירה  .1.1.2.1

 הנילון לא הגיע לחקירה. – 12/07/2016ירה זימון לחק .1.1.2.1

 טרם הסתיים.תוצאות הטיפול:  .2.2.6

 ממצאי הביקורת:  .2.2.7

הביקורת העירה לוועדה כי היה עליה להפעיל את מלוא  .1.1.4.1

 סמכויותיה לרבות הפסקת שימוש חורג.

הביקורת העירה לוועדה על משך הטיפול בתיק מעבר  .1.1.4.1

בתיק  לזמן סביר, כמו כן ציינה כי במועד הבדיקה הטיפול

 טרם הסתיים. 
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הוועדה לא הפעילה את סמכותה להבאת הנילון לחקירה.  .1.1.4.1

אי התייצבותו לחקירה גורמת לסחבת בטיפול ופוגעת 

 בהליך הגשת כתב האישום.

 התייחסות הוועדה להערת הביקורת: .2.2.8

הוועדה ציינה בתשובתה שהיא תפעל להפסקת שימוש  .1.1.5.1

 חורג במקום ו/או הסדרתן בהיתר כחוק.

עדה פועלת  להעברת התיק לתובע העירוני במקביל הוו .1.1.5.1

 לשם הגשת כתב אישום.

 

 : פיצול דירות נושא .2.3

 : קרית מוצקין.מיקום הנכס .2.3.1

  פניה אנונימית. מגיש התלונה: .2.3.2

 .08/2015מועד הגשת התלונה :  .2.3.3

פיצול שתי דירות סמוכות לארבע יחידות דיור בניגוד מהות התלונה:  .2.3.4

 להיתר הבניה.

  י הוועדה:דרכי טיפול בתלונה על יד .2.3.5

הוצא היתר בניה לתוספת שתי יחידות  30/06/2014ביום  .1.1.2.1

 דיור.

הוצא צו הפסקת עבודות מנהלי כנגד  30/10/2014ביום  .1.1.2.1

הבניה על ידי הוועדה לאחר שמפקחי הוועדה מצאו 

 יחידות נוספות המיועדות לפיצול.

ביקור נוסף של הוועדה לאחר מספר חודשים העלה  .1.1.2.1

 שניתן והיחידות אכן פוצלו. שהבניה הושלמה בניגוד לצו

 הוועדה תייקה את התלונה האנונימית ללא פעולת אכיפה.  .1.1.2.1

 טרם הסתיים.תוצאות הטיפול:  .2.3.6
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 ממצאי הביקורת:  .2.3.7

הביקורת העירה לוועדה כי היה עליה להפעיל את מלוא  .1.1.4.1

 סמכויותיה לרבות צו הריסה.

הביקורת העירה לוועדה על טיפולה הלקוי שבתיק למרות  .1.1.4.1

 צאים החד משמעיים שעלו בביקורה במקום.הצווים והממ

 התייחסות הוועדה להערת הביקורת: .2.3.8

הוועדה ציינה בתשובתה כי תפעל לביטול פיצול הדירות  .1.1.5.1

 ו/או הוצאת היתר בהתאם למצב הסופי. 

במקביל הוועדה תפעל להעברת התיק לתובע העירוני  .1.1.5.1

 לשם הגשת כתב אישום.

 

 : בניה ללא היתרנושא .2.4

 וצקין.: קרית ממיקום הנכס .2.4.1

  שכן. מגיש התלונה: .2.4.2

 .07/06/2016מועד הגשת התלונה :  .2.4.3

 מטרים.  30קירוי מרפסת והפיכת לחדר מגורים בגודל מהות התלונה:  .2.4.4

  דרכי טיפול בתלונה על ידי הוועדה: .2.4.5

 נפתח תיק פיקוח. 27/06/2016ביום  .1.1.2.1

התקבלה תלונה נוספת באמצעות עו"ד  07/09/2016ביום  .1.1.2.1

 המייצג את הנילון. 

 טרם הסתיים.ת הטיפול: תוצאו .2.4.6

 ממצאי הביקורת:  .2.4.7

הביקורת העירה לוועדה כי היה עליה לחקור את התלונה  .1.1.4.1

ולהפעיל את סמכויותיה ביחס לתלונה לרבות זימון 

 לחקירה.



 

 :זה מסמך תוכן לגבי 1964 ד"תשכ( חדש נוסח) העיריות פקודת אותלהור הקורא  לב תשומת

 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-

, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה מבקר ואולם, העירייה מבקר של בקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה

 ."כאמור פרסום להתיר

 לו שניתן בהיתר תנאי או( ו.)ג170 סעיף את בכך ומפר, ביקורת ממצא או תכנו או חלקו או דוח המפרסם. " א334 סעיף  -

 ."שנה מאסר -דינו, האמור הסעיף לפי

 ~61 ~ 

61 

הביקורת העירה לוועדה, שפרק הזמן שעבר מיום קבלת  .1.1.4.1

התלונה הראשונה ועד תאריך הבדיקה, היה מספיק בכדי 

וניות בתיק, ולכן מדובר בשיהוי לבצע פעולות חקירה ראש

 בלתי סביר. 

 התייחסות הוועדה להערת הביקורת: .2.4.8

הוועדה ציינה בתשובתה כי תפעל לפירוק הבניה הבלתי  .1.1.5.1

 חוקית וכל זאת לאחר השלמת החקירה.

לאחר השלמת תיק הפיקוח יועבר התיק לתובע הועדה  .1.1.5.1

 להגשת כתב אישום.

 

 : שימוש חורגנושא .2.5

 ק.: קרית ביאלימיקום הנכס .2.5.1

  אנונימי. מגיש התלונה: .2.5.2

 26/02/2014מועד הגשת התלונה :  .2.5.3

סגירת פתח מעבר משותף לבניין והפיכתו למחסן מהות התלונה:  .2.5.4

 לחנות סמוכה.

  דרכי טיפול בתלונה על ידי הוועדה: .2.5.5

 נפתח תיק פיקוח. 27/02/2014ביום  .1.2.2.1

בוצע ביקור במקום על ידי מפקח  27/02/2014ביום  .1.2.2.1

 הועדה.

נשלח מכתב התראה לבעל הנכס  27/02/2014ביום  .1.2.2.1

 להשיב את מצב הנכס לקדמותו. 

התקבלה תשובת בעל הנכס שהוא  12/03/2014ביום  .1.2.2.1

 כופר בהאשמות. 

 נשלח זימון לחקירה לבעל הנכס.  19/03/2014ביום  .1.2.2.2
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בעל הנכס נחקר במשרדי הוועדה בהתאם לסמכויות  .1.2.2.3

החקירה שנתונות בידי מפקח הוועדה. מתוצאות החקירה 

כי בעל הנכס, התחייב לבצע הליך לגליזציה ולספק עולה 

 אישורי בטיחות לוועדה.

תכניות לגליזציה התקבלו לאחר כחודשיים במהלך שנת  .1.2.2.4

עלו  11/12/2016ונשלחו לתיקונים ושינויים וביום  2014

 לדיון ואושרו בוועדה בתנאים, אך טרם ניתן היתר. 

 טרם ניתן היתר. הבקשה אושרה במליאת הוועדה, אךתוצאות הטיפול:  .2.5.6

 ממצאי הביקורת:  .2.5.7

הביקורת העירה לוועדה כי על אף שחלף פרק זמן של  .1.2.4.1

 כשנתיים התכניות טרם נדונו במליאת הוועדה.

הביקורת העירה לוועדה, כי  עליה לקבל החלטה האם  .1.2.4.1

לאשר או לסרב ולפעול בהתאם להחלטה. הביקורת 

מדגישה כי התמשכות ההליך פוגע באמון הציבור בעבודת 

 הוועדה.

 התייחסות הוועדה להערת הביקורת: .2.5.8

במהלך הביקורת ולאור עבודת הפיקוח נאלצו בעלי הנכס  .1.2.5.1

 והשוכרים להתחיל בהליך הוצאת היתר.

 

 : שימוש חורג נושא .2.6

 : קרית ים.מיקום הנכס .2.6.1

  יזום. מגיש התלונה: .2.6.2

 09/06/2010מועד הגשת התלונה :  .2.6.3

ים( ואי קיום צו בית שימוש בדירת מגורים לעסק )גן ילדמהות התלונה:  .2.6.4

 משפט.

  דרכי טיפול בתלונה על ידי הוועדה: .2.6.5
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ביקר מפקח הוועדה במקום ונפתח  09/06/2010ביום  .1.3.2.1

 תיק חקירה בגין שימוש חורג.

 הוגש כתב אישום כנגד בעל הנכס. 21/08/2011ביום  .1.3.2.1

התקבלה הכרעת בית משפט לפיה: יש  14/10/2012ביום  .1.3.2.1

 מוש בנכס. לפנות את המקום או להסדיר את השי

לאחר שבעל הנכס לא קיים את הוראות הצו השיפוטי,  .1.3.2.1

הודיעה הוועדה לבעל הנכס על שימוש  18/10/2015ביום 

במקום בניגוד להיתר והפרת צו שיפוטי, כמו כן נמסרה 

 הזמנה לחקירה. 

 טרם הסתיים.תוצאות הטיפול:  .2.6.6

 ממצאי הביקורת:  .2.6.7

ם הביקורת העירה לוועדה כי היה עליה לפעול בהתא .1.3.4.1

 להחלטת בית המשפט עם היכנסו של הצו לתוקף.

הביקורת העירה לוועדה, על שיהוי ארוך ובלתי סביר  .1.3.4.1

בטיפול בתיק זאת בעיקר לאור העובדה שהתקבלה 

 החלטת בית משפט בנושא. 

הביקורת מציינת כי על אף השלמת ההליכים המנהליים  .1.3.4.1

)חקירה, גיבוש כתב אישום והגשת כתב אישום( וקבלת 

 פוטי, הועדה כשלה בשלב הטיפול הסופי בתיק.הצו השי

 התייחסות הוועדה להערת הביקורת: .2.6.8

 נמצא בהליך הכנה וכתב אישום כמקובל. .1.3.5.1

 

 : פיצול דירות   נושא .2.7

 : קרית ביאליק.מיקום הנכס .2.7.1

  שכנים. מגיש התלונה: .2.7.2

 12/07/2010מועד הגשת התלונה :  .2.7.3
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 פיצול נכס למגורים לשלוש יחידות דיור.מהות התלונה:  .2.7.4

  רכי טיפול בתלונה על ידי הוועדה:ד .2.7.5

 לא נפתח תיק פיקוח בגין הגשת התלונה. .1.4.2.1

 .21/05/2014תלונה נוספת הוגשה ביום  .1.4.2.1

 .01/06/2014מפקח הוועדה ביקר בנכס ביום  .1.4.2.1

ממצאי הביקור העלו שישנם עבירות בניה נוספות בנוסף  .1.4.2.1

 לתלונה בגין הפיצול שאומתה בשטח.

)עוד באותו  1/6/2014נשלח מכתב התראה בתאריך  .1.4.2.2

 היום(.

זומן בעל הנכס לחקירה במשרדי  2015בחודש ינואר  .1.4.2.3

 הוועדה. 

לאחר שלא התייצב לחקירה, נשלח מכתב זימון נוסף  .1.4.2.4

 .2015בחודש יוני 

בעל הנכס נחקר בגין עבירות הבניה וביקש לבצע  .1.4.2.5

 לגליזציה. 

, בעל הנכס פירק פיצול של דירה 2015בחודש ספטמבר  .1.4.2.6

מפוצלות. כמו כן, בעל הנכס לא  אחת והשאיר שתי יחידות

פעל להפסקת כלל עבירות הבניה שאותרו במקום, 

שבגינן הוצא צו שיפוטי  2000הכוללות אי קיום צו משנת 

 ..2000בנובמבר 

, הגיש בעל הנכס תכנית לגליזציה 2015בחודש נובמבר  .1.4.2.13

והכשרה חלקית של עבירות הבניה )עבירות שבגינן היה 

 צו בימ"ש(.

נשלח זימון נוסף לחקירה. הביקורת מציינת  23/11/2015 .1.4.2.11

 כי בעל הנכס לא הופיע לחקירה בשנית. 
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, הפיקוח הכין את תיק הפיקוח לתביעה. 18/04/2016 .1.4.2.11

הביקורת מציינת כי על אף שהתיק מוכן לתביעה הוא לא 

 הועבר לתובע לשם הגשת כתב אישום. 

 טרם הסתיים.תוצאות הטיפול:  .2.7.6

 ממצאי הביקורת:  .2.7.7

יינת כי על אף שהתיק מוכן לתביעה הוא לא הביקורת מצ .1.4.4.1

 הועבר לתובע לשם הגשת כתב אישום. 

הוועדה לא פעלה בהתאם לצו השיפוטי שניתן בגין  .1.4.4.1

 עבירות הבניה. 

ורק  2010הוועדה לא טיפלה בתלונה שהוגשה בשנת  .1.4.4.1

כעבור ארבע שנים לאחר שהתקבלה תלונה נוספת באותו 

ציינת כי מדובר עניין החלה לטפל בעבירות. הביקורת מ

בשיהוי בלתי סביר ועל הוועדה היה לפעול באופן מידי 

 לבדיקת תלונות המגיעות למחלקת הפיקוח.

 התייחסות הוועדה להערת הביקורת: .2.7.8

התיק לא הועבר לתביעה עקב חוסר בכוח אדם ומדיניות  .1.4.5.1

 האכיפה. 

 

 : פיצול דירות   נושא .2.8

 : קרית ביאליק.מיקום הנכס .2.8.1

  שכנים. מגיש התלונה: .2.8.2

 04/02/2014מועד הגשת התלונה:  .2.8.3

 הכנה לפיצול נכס למגורים לשלוש יחידות דיור.מהות התלונה:  .2.8.4

  דרכי טיפול בתלונה על ידי הוועדה: .2.8.5

 פתיחת תיק פיקוח. 11/02/2014 .1.5.2.1
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הוזמנה משטרה למקום מאחר ולא נתנו  11/02/2014 .1.5.2.1

 . למפקח הוועדה להיכנס לנכס

ות והחזרת הוצא צו שיפוטי להפסקת עבוד 12/02/2014 .1.5.2.1

 המצב לקדמותו. 

 בדיקה על ידי מפקח. 20/03/2015 .1.5.2.1

 בוטל הפיצול, המצב הוחזר לקדמותו.תוצאות הטיפול:  .2.8.6

 ממצאי הביקורת:  .2.8.7

 אין הערות. .1.5.4.1

 

 : פיצול דירות   נושא .2.9

 : קרית ביאליק.מיקום הנכס .2.9.1

  שכנים. מגיש התלונה: .2.9.2

 19/05/2015מועד הגשת התלונה : .2.9.3

 ם לשלוש יחידות דיור.פיצול נכס למגורימהות התלונה:  .2.9.4

  דרכי טיפול בתלונה על ידי הוועדה: .2.9.5

נפתח תיק פיקוח ונשלח פקח לבדיקת התלונה בתאריך  .1.6.2.1

20/05/15 

 .20/05/2015הוצא צו הפסקת עבודה מנהלי ב  .1.6.2.1

לאחר שבוצעו עבודות בניגוד לצו  03/06/2015ביום  .1.6.2.1

 המנהלי הוצא צו שיפוטי.

 כס.נמסר הצו ביד לבעלי הנ 07/06/2015ביום  .1.6.2.1

התקיימה פגישה עם בעלי הנכס  11/06/2015ביום  .1.6.2.2

במשרדי הועדה. בעל הנכס התחייב להחזיר את המצב 

 לקדמותו )ביטול הפיצול(.

בוצעה בדיקה על ידי מפקח הוועדה שדיווח  15/10/2015 .1.6.2.3

 כי המצב חזר לקדמותו. 
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 הסתיים. תוצאות הטיפול: .2.9.6

 ממצאי הביקורת: אין הערות.  .2.9.7

 

   : פיצול דירות נושא .2.10

 : קרית ביאליק.מיקום הנכס .2.10.1

  אנונימי. מגיש התלונה: .2.10.2

 .17/09/2014 מועד הגשת התלונה : .2.10.3

 פיצול נכס.מהות התלונה:  .2.10.4

  דרכי טיפול בתלונה על ידי הוועדה: .2.10.5

 נשלח מכתב התראה לבעל הנכס. 21/09/2014 .1.13.2.1

 .30/09/2014משלא הגיב נשלח מכתב נוסף בתאריך  .1.13.2.1

ל הנכס התקבל מכתב מטעם בע 30/09/2014ביום  .1.13.2.1

האומר שהשיפוצים מבוצעים כחוק ואין כוונה לפצל את 

 הדירות. 

בוצעו ביקורים בנכס על ידי  06-07/10/21014בתאריכים   .1.13.2.1

מפקח הועדה שהעלו כי העבודות הינן עבור פיצול דירות 

 ולא שיפוצים פנימיים כפי שכתב המהנדס.

הוצאו נגד בעל הנכס צו הפסקת  12/10/2014ביום  .1.13.2.2

 י ומכתב התראה נוסף. עבודה מנהל

לאחר שהעבודות לא פסקו בהתאם  13/10/2014ביום  .1.13.2.3

 לצו המנהלי, התיק הועבר לתובע הועדה באותו היום. 

הוצא צו הפסקת עבודה שיפוטי וצו  20/10/2014ביום  .1.13.2.4

 מניעת פעולות. 

ניתן על ידי בימ"ש החלטה לאישור  21/10/2014ביום  .1.13.2.5

 הבקשה לצו. 
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חיצות ובעל הנכס השיב את פורקו המ 1/2/2015ביום  .1.13.2.6

 המצב לקדמותו וכן הוציא היתר לשינויי חזית במבנה. 

 הסתיים. תוצאות הטיפול: .2.10.6

 ממצאי הביקורת: אין הערות.  .2.10.7

 

 : חריגה מהיתר.   נושא .2.11

 : קרית מוצקין.מיקום הנכס .2.11.1

  שכנים. מגיש התלונה: .2.11.2

 .10/02/2016 מועד הגשת התלונה : .2.11.3

 עסק מסחרי.תוספת לשטח עיקרי של מהות התלונה:  .2.11.4

  דרכי טיפול בתלונה על ידי הוועדה: .2.11.5

נשלח צו הפסקת עבודה מנהלי )הכולל  10/02/2016 .1.11.2.1

 המלצה להגיש בקשה להיתר(.

מאחר ולא הוגשה בקשה להיתר, הוצא צו הריסה מנהלי  .1.11.2.1

 .08/03/2016ביום 

פירק בעל הנכס חלק מהקירות  15/03/2016ביום  .1.11.2.1

המצב בשטח  שנדרש לפרק על ידי הועדה )לא התאים את

 להיתר(.

הוצא צו הריסה שיפוטי וצו מניעת  21/03/2016ביום  .1.11.2.1

 פעולות.

בדיקת מצב הנכס ביום עריכת הביקורת העלה שהעסק  .1.11.2.2

 נסגר . אולם, לא בוצע הצו השיפוטי. 

 טרם הסתיים. תוצאות הטיפול: .2.11.6

 ממצאי הביקורת: אין הערות.  .2.11.7

 הוועדה לא פעלה למימוש הצו השיפוטי כנדרש ממנה. .1.11.4.1

 ייחסות הוועדה להערת הביקורת:הת .2.11.8
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המקום סגור ללא אישורים ולא ניתן לאכלס אותו או  .1.11.5.1

להשתמש בו עד לפירוק חריגות הבניה וקבלת אישורים 

 מול הועדה. 

הביקורת מעירה לוועדה על כך שהצו השיפוטי מורה על  .1.11.5.1

הריסת חריגות הבניה. תשובתה של הועדה שסגירת 

ל למימוש הצו העסק מספקת אינה מקובלת ויש לפעו

 השיפוטי. 

 : בניה בלתי חוקית.   נושא .2.12

 : קרית מוצקין.מיקום הנכס .2.12.1

  שכנים. מגיש התלונה: .2.12.2

 .11/11/2013מועד הגשת התלונה :  .2.12.3

 תוספת בניה בלתי חוקית בקומה א'.מהות התלונה:  .2.12.4

  דרכי טיפול בתלונה על ידי הוועדה: .2.12.5

פקח ביקר במקום ונשלח מכתב התראה  11/11/2013 .1.11.2.1

 לבעלים. 

 הופסקו עבודות הבניה. .1.11.2.1

נקבל מכתב תלונה נוסף בגין המשך  16/02/2014ביום  .1.11.2.1

 עבודות במקום.

 נשלח פקח למקום. 17/02/2014 ביום  .1.11.2.1

הוצא צו הפסקת עבודות שיפוטי וצו  23/02/2014ביום  .1.11.2.2

 מניעת פעולות.

בוצעה בדיקה על ידי פקח במקום.  19/05/2016ביום  .1.11.2.3

 דות.ממצאי הבדיקה העלו שלא נמשכו העבו

 הבעלים החל בהליך הוצאת היתר. .1.11.2.4

 הסתיים. תוצאות הטיפול: .2.12.6

 ממצאי הביקורת: אין הערות.  .2.12.7
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 : תוספת ללא היתר והגורמת לסכנה בטיחותית.   נושא .2.13

 : קרית מוצקין.מיקום הנכס .2.13.1

  שכנים. מגיש התלונה: .2.13.2

 .01/01/2014 מועד הגשת התלונה : .2.13.3

ורמת לסכנה מטרים הג 9בניה בחזית צפונית בגודל מהות התלונה:  .2.13.4

 בטיחותית.

  דרכי טיפול בתלונה על ידי הוועדה: .2.13.5

פקח ביקר במקום והוציא צו הפסקת עבודה  01/01/2014 .1.11.2.1

 מנהלי.

התקיימה פגישה בשטח עם בעלי המקום  05/01/2014 .1.11.2.1

למציאת פתרונות זמניים להסדרי הבטיחות והפסקת 

 העבודות. 

התקבלה תלונה נוספת על הפרת הצו  12/01/2014ביום  .1.11.2.1

 המשך עבודות במקום.ו

פקח ביקר בשטח ולאחר שהבחין כי  12/01/2014ביום  .1.11.2.1

 הצו המנהלי מופר, החליט להעביר את התיק לתובע. 

 ניתן צו שיפוטי להפסקת העבודות במקום. 15/01/2014 .1.11.2.2

 הבעלים הוציא היתר כחוק.  27/07/2014 .1.11.2.3

 הסתיים. תוצאות הטיפול: .2.13.6

 ממצאי הביקורת: אין הערות.  .2.13.7

 

 ל דירה.: פיצונושא .2.14

 : קרית ים.מיקום הנכס .2.14.1

  שכנים. מגיש התלונה: .2.14.2

 .02/09/2012 מועד הגשת התלונה : .2.14.3



 

 :זה מסמך תוכן לגבי 1964 ד"תשכ( חדש נוסח) העיריות פקודת אותלהור הקורא  לב תשומת

 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-

, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה מבקר ואולם, העירייה מבקר של בקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה

 ."כאמור פרסום להתיר

 לו שניתן בהיתר תנאי או( ו.)ג170 סעיף את בכך ומפר, ביקורת ממצא או תכנו או חלקו או דוח המפרסם. " א334 סעיף  -

 ."שנה מאסר -דינו, האמור הסעיף לפי

 ~71 ~ 

71 

פיצול יחידת דיור לשתיים על מנת להפוך אותן לשני מהות התלונה:  .2.14.4

 .בתי עסק

  דרכי טיפול בתלונה על ידי הוועדה: .2.14.5

 נשלח מכתב התראה לבעל הנכס. 06/09/2012 .1.11.2.1

 העבודות.הופסקו  -הוצא צו שיפוטי 14/09/2012 .1.11.2.1

ניתן היתר לשימוש חורג )מוגבל בזמן(  09/10/2013 .1.11.2.1

 ותוספת בניה. 

 הסתיים. תוצאות הטיפול: .2.14.6

 ממצאי הביקורת: .2.14.7

היתר לשימוש חורג ניתן לבעל הנכס מאחר ומדובר   .1.11.4.1

 בתופעה מוכרת ורחבה באזור בו נמצא הנכס.

הביקורת העירה לוועדה כי יש לקיים דיון במליאת   .1.11.4.1

ת אכיפה ורישוי ברורה וסדורה הועדה ולקבוע מדיניו

 לגבי אזור זה.   

 

 : פיצול יחידת דיור.   נושא .2.15

 : קרית ים.מיקום הנכס .2.15.1

  שכנים. מגיש התלונה: .2.15.2

 .23/08/2012 מועד הגשת התלונה : .2.15.3

 פיצול יחידת דיור לשלוש יחידות דיור.מהות התלונה:  .2.15.4

  דרכי טיפול בתלונה על ידי הוועדה: .2.15.5

ש להוצאת צו הפסקת הוגשה בקשה לבימ" 30/08/2012 .1.12.2.1

עבודה שיפוטי למניעת פעולות בעקבות ביקור מפקח 

 הועדה 

בית המשפט נתן צו הפסקת עבודות  03/09/2012    .1.12.2.1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ומניעת פעולות.                                                                                                               
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 ניתן הצו ביד לבעלי הנכס. 06/09/2012 .1.12.2.1

ביקר מפקח הועדה במקום. נמצא  19/09/2012ביום  .1.12.2.1

 שהמצב חזר לקדמותו.

 הסתיים. ת הטיפול:תוצאו .2.15.6

 ממצאי הביקורת: אין הערות.  .2.15.7

 

 : בניה ללא היתר.   נושא .2.16

 : קרית ים.מיקום הנכס .2.16.1

  ייזום על ידי הועדה. מגיש התלונה: .2.16.2

 11/07/2012 מועד הגשת התלונה: .2.16.3

 שינוי חזית בניין ללא היתר.מהות התלונה:  .2.16.4

  דרכי טיפול בתלונה על ידי הוועדה: .2.16.5

סר מכתב התראה פקח ביקר במקום ומ 11/07/2012 .1.13.2.1

 לבעל הנכס.

לאחר שהעבודות לא הופסקו. הוצא צו הפסקת עבודות  .1.13.2.1

 .05/08/2012מנהלי ביום 

בוצע ביקור במקום שהעלה כי בעל הנכס  16/08/2012 .1.13.2.1

 המשיך לעבוד בניגוד לצו המנהלי. 

הוגשה תלונה למשטרה לאחר  20/08/2012ביום  .1.13.2.1

 שהבעלים החל לעבוד בלילה בנכס.

ן צו הפסקת עבודה שיפוטי למניעת נית 02/09/2012 .1.13.2.2

 פעולות.

בוצע ביקור בשטח שהעלה כי בעל  14/01/2013ביום  .1.13.2.3

הנכס מפר את הצו השיפוטי. לאחר שהבעלים הפר את 

 הצו השיפוטי. בעל הנכס נעצר על ידי המשטרה.
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הוגש נגד בעל הנכס כתב אישום  01/07/2013ביום   .1.13.2.4

 פלילי.

 "ש. הורשע על ידי בימ 24/12/2013ביום   .1.13.2.5

נמכרה הדירה והוגשה בקשה  2014בסוף שנת  .1.13.2.6

 ללגליזציה. 

לחלוקת יחידת הדיור לשלוש  9/10/13הוצא היתר ביום  .1.13.2.13

יחידות דיור ושימוש חורג לשתי יחידות שישמשו למשרד 

 וחנות.

 הסתיים. תוצאות הטיפול: .2.16.6

 ממצאי הביקורת: אין הערות.  .2.16.7

 

 תיקים שנבדקו: 16 -ריכוז ממצאי הבדיקה מ .2.17

הועדה לא הפעילה את סמכותה לרבות הגשת מקרים בשלושה  .2.17.1

 כתב אישום לאחר הודאת הנילון בעבירת בניה. 

היה שיהוי בלתי סביר בנקיטת צעדים לאכיפת בארבעה מקרים  .2.17.2

 הוראות חוק התכנון והבניה.

 במקרה אחד הועדה לא עקבה ואכפה ביצוע צווים מנהליים. .2.17.3

 וים שיפוטיים.בשלושה מקרים הועדה לא עקבה ואכפה ביצוע צו .2.17.4

 הועדה לא נקטה בפעולה כלשהי.במקרה אחד  .2.17.5

 הועדה פעלה כנדרש. בחמישה מקרים  .2.17.6

 לא הוגש התיק לתובע לשם הגשת כתב אישום. במקרה אחד .2.17.7



 

 :זה מסמך תוכן לגבי 1964 ד"תשכ( חדש נוסח) העיריות פקודת אותלהור הקורא  לב תשומת

 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-

, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה מבקר ואולם, העירייה מבקר של בקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה

 ."כאמור פרסום להתיר

 לו שניתן בהיתר תנאי או( ו.)ג170 סעיף את בכך ומפר, ביקורת ממצא או תכנו או חלקו או דוח המפרסם. " א334 סעיף  -

 ."שנה מאסר -דינו, האמור הסעיף לפי

 ~74 ~ 

74 

 שימוש חורג במקרקעין  .3

לחוק התכנון והבנייה, שימוש חורג בקרקע או בבניין הוא שימוש  1לפי סעיף  .3.1

תקנה שלפי החוק או לפי היתר על פי למטרה שלא הותרה לפי כל תכנית או 

 כל חוק הדן בתכנון ובבנייה. 

שימוש חורג מתכנית פירושו שהבנייה המותרת אינה מתאימה לשימוש  .3.2

המותר בתכנית החלה ולפי התקנות הקובעות תקנים שונים ביחס לשימוש 

בה. שימוש חורג מהיתר פירושו מצב שבו היתר הבנייה המקורי ניתן לשימוש 

 אך בעת הבנייה מבקשים להשתמש בו לעניין אחר. מסוים, 

לחוק התכנון והבנייה קובע שהוועדות המקומיות רשאיות להתיר  146סעיף  .3.3

לחוק קובע שהיתר לשימוש חורג  148שימוש חורג במקרקעין, אך סעיף 

לחוק נקבע כי "התקופה  181מתכנית יינתן לתקופה מוגבלת מראש. בסעיף 

שבה קיים שימוש חורג, תיקבע בשים לב לכל  המרבית לחריגה לכל קרקע

 הנסיבות, ובין השאר, מידתה ואופיה של החריגה". 
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מקרים בהם עלה החשד לעבירות מסוג  17הביקורת בדקה באופן מדגמי 

 שימוש חורג במקרקעין.

 להלן הממצאים:

מספר  עיר

 תיק

מהות  חלקה גוש

 השימוש

 הערות הביקורת פעולות הוועדה

עסק מסחרי  1476 10444  ים קרית

 בדירת מגורים

  נפתח תיק פיקוח

 .12/10/15ביום 

  נמצא בהליך

 משפטי.

 אין הערות

משרד בדירת  1321 10444  קרית ים

 מגורים

  נפתח תיק פיקוח

 .11/10/15ביום 

  הגיש בקשה

לשימוש חורג ביום 

6/9/16. 

  טרם התקיים דיון

 בבקשה.

הוועדה לא נקטה 

הנכס בהליכים כנגד בעל 

בסמוך ובזמן סביר 

 לפתיחת תיק הפיקוח

מרפאה    20/2014 קרית ים

 בדירת מגורים

  נפתח תיק פיקוח

 .10/9/12ביום 

  ניתן  3/10/13ביום

 היתר לצמיתות.

 אין הערות

מרפאה    אין תיק קרית ים

 בדירת מגורים

  בעקבות הערת

הביקורת , פקח 

הוועדה הגיע למקום 

 ונפתח תיק פיקוח.

מה אכיפה לא התקיי

יזומה ובמיוחד לאור 

העובדה שמדובר ברחוב 

ראשי ובו עבירות בנייה 
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מספר  עיר

 תיק

מהות  חלקה גוש

 השימוש

 הערות הביקורת פעולות הוועדה

 רבות.

קרית 

 ביאליק

      עסקים  4ישנם

בשימוש חורג : אין 

תביעות  3היתר יש 

ואחד בהליך 

 להוצאת היתר.

 1 .קומת קרקע – 

חנות בגדים. נמצאת 

מס' רב של שנים 

נשלחו מכתבי 

 2014 -התראה ב

ם לא נעשה כלום. ביו

נפתח  5/7/2016

תיק בבית משפט. 

יש לציין כי בימים 

אלו הוגשו תוכניות 

להסדרת השימוש 

החורג לוועדה, אך 

 לא עלה לדיון.

 2 .מרפאת שיניים 

הוגשה תביעה  –

משפטית ביום 

, לאחר 5/7/2016

שנשלחו מכתבי 

התראה במהלך 

  לא התקיימה אכיפה

יזומה ובמיוחד לאור 

העובדה שמדובר 

ברחוב ראשי ובו 

 עבירות בנייה רבות.

  הוועדה פעלה

להפסקת השימוש 

החורג בזמן בלתי 

סביר אל אף שידעה כי 

במקום לא הופסקה 

 עבירת השימוש.
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מספר  עיר

 תיק

מהות  חלקה גוש

 השימוש

 הערות הביקורת פעולות הוועדה

, החלו בהליך 2014

להוצאת היתר, 

שהופסק בהמשך 

 ולכן הוגשה תביעה.

 רפאה שיניים מ

: נשלחו +צילומים

מכתבי התראה 

 -ו 2014במהלך 

, לא 2016ו  2015

הוגשה בקשה 

להיתר הוגשה 

תביעת משפטית 

. 4/7/2016ביום 

תיק מצוי בית 

 משפט.

 משרד תיווך – 

בעבר הייתה 

מספרה שתוצאה 

ממכתבי התראה 

עזב את הנכס 

ולאחר מכן נכנסה 

לנכס שוכרת אחרת 

הנמצאת בהליך 

 ר. הגשה להית

לא התקיימה אכיפה  הדירה הוסבה  דירת מגורים    קרית 
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מספר  עיר

 תיק

מהות  חלקה גוש

 השימוש

 הערות הביקורת פעולות הוועדה

שהוסבה  ביאליק

למשרד 

 ולחנות

)לא  לפני שנים רבות

ידוע מתי(. כיום 

פועלים במקום 

משרד ביטוח וחנות 

change. 

  5/2014ביום 

הוגשה בקשה 

לבעלי הנכס 

 להסדיר את הנושא.

  הנושא לא טופל

על כן הוגשה תביעה 

 4/9/2016משפטית 

 לבית משפט.

  הנושא נמצא בבית

משפט מהסיבה 

שימוש חורג ללא 

היתר וללא ניסיון 

 להוצאת היתר.

 ו בסמוך אליו ישנ

עסק לסוכנות ביטוח 

גם נגדו הוצאו 

 -מכתבי התראה ב

ולאור אי  5/2014

רצון של בעלי הנכס 

להסדרת הנושא 

יזומה ובמיוחד לאור 

העובדה שמדובר 

ברחוב ראשי ובו 

 עבירות בנייה רבות.

  הוועדה פעלה

להפסקת השימוש 

החורג בזמן בלתי 

יר אל אף שידעה כי סב

במקום לא הופסקה 

 עבירת השימוש.
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מספר  עיר

 תיק

מהות  חלקה גוש

 השימוש

 הערות הביקורת פעולות הוועדה

הוגשה בקשה 

 -משפטית ב

18/8/2016. 

קרית 

 ביאליק

בניין מגורים    22371

שכולו הפך 

 למשרדים

  בניין מגורים

בצומת צבר שלאורך 

השנים מרביתו 

נהפך למשרדים 

ועסקים ללא אישור 

חורג וללא הסדרת 

 הנושא.

  15/3/15ביום 

תיקי  30נפתחו 

פיקוח, כנגד 

השימושים שלא 

היתר תאמו את 

 הבנייה.

  בעקבות פניית

הוועדה נפתח תיק 

בקשה אחידה עבור 

כל הבניין לשימוש 

 חורג לצמיתות.

  2/11/15ביום 

שונה המהות 

ממגורים למשרדים 

וניתן היתר 

  לא התקיימה אכיפה

יזומה ובמיוחד לאור 

העובדה שמדובר 

ברחוב ראשי ובו 

 עבירות בנייה רבות.
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מספר  עיר

 תיק

מהות  חלקה גוש

 השימוש

 הערות הביקורת פעולות הוועדה

 לצמיתות.

קרית 

 ביאליק

דירה לעסק    542/57

 למחשבים

  שימשו חורג

בקומת עמודים 

 לעסק מחשבים.

  נפתח תיק פיקוח

ביום  20152284

12/7/15. 

  10/5/16בתאריך 

עפ"י הסכם עם 

הדיירים במקום 

הוחלט כי העסק 

 יפנה את המקום.

  10/5/16ביום 

בוצע פיקוח במקום 

והעסק אכן עזב את 

 המקום.

 אין הערות

קרית 

 ביאליק

דירות  2   

ים מגור

שהוסבו 

לחנות 

 אופניים 

 2  דירות מגורים

שהוסבו לחנות 

 –אופניים בשנות ה 

ללא אישור וללא  90

הגשת בקשה 

לשימוש חורג 

 לוועדה.

  2014בשנת 

הוועדה החלה 

 ה אכיפה לא התקיימ

יזומה ובמיוחד לאור 

העובדה שמדובר 

ברחוב ראשי ובו 

 עבירות בנייה רבות.

  הוועדה פעלה

להפסקת השימוש 

החורג בזמן בלתי 

סביר אל אף שידעה כי 
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מספר  עיר

 תיק

מהות  חלקה גוש

 השימוש

 הערות הביקורת פעולות הוועדה

לפעול ונפתח תיק 

 פיקוח.

  אושר  2/8/15ביום

שימוש חורג לשני 

 יח"ד למסחר.

  ניתן היתר מיום

ועד  25/10/15

25/10/18. 

במקום לא הופסקה 

 עבירת השימוש.

קרית 

 מוצקין

דירת מגורים    

שהוסבה 

 לעסק

  הוגשה בקשה

לשימוש חורג בשנת 

1977. 

  הבקשה נידונה

 א אושרה.ול

  מאז העסק פועל

לאורך השנים ללא 

 אישור.

  8/11/2016ביום 

הוגשה בקשה 

נוספת והתקיים דיון 

בוועדה לשימוש 

 חורג.

  בדיון אושר לעסק

שימוש חורג מיום 

ועד  1/1/2014

1/1/2019. 

  לא התקיימה אכיפה

יזומה ובמיוחד לאור 

העובדה שמדובר 

ברחוב ראשי ובו 

 עבירות בנייה רבות.

 פעלה  הוועדה

להפסקת השימוש 

החורג בזמן בלתי 

סביר אל אף שידעה כי 

במקום לא הופסקה 

 עבירת השימוש.
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מספר  עיר

 תיק

מהות  חלקה גוש

 השימוש

 הערות הביקורת פעולות הוועדה

קרית 

 מוצקין

גן ילדים    49/2011

 בדירת מגורים

  הבניין נהרס וגן

הילדים פונה 

 מהמקום.

 אין הערות

קרית 

 מוצקין

גן ילדים    32/70

 בדירת מגורים

  הוצא  2007בשנת

היתר לשימוש חורג לגן 

 קומות. 2 -ילדים ל

  הוגשה בקשה

לחידוש ההיתר ביום 

30/3/14. 

  הדיון התקיים ביום

אך אושר  13/4/14

 בתנאים.

  טרם מולאו התנאים

ולכן העסק פועל ללא 

 היתר

החוק מתיר שימוש חורג 

בקרקע או בבניין בתנאי 

שהוא זמני וקצוב. מתן 

היתר לשימוש חורג הוא 

הליך תכנוני מקוצר, שלא 

כל ההשפעות  נשקלות בו

הסביבתיות על האזור, 

ולא נערכות בו בדיקות 

של הליכים תכנוניים על 

ידי גורמים בעלי ראייה 

מקיפה. לדעת הביקורת, 

מן הראוי שהוועדה 

המקומית תאשר 

שימושים חורגים כאלה 

בצורה מרוסנת 

 ולתקופות קצרות בלבד.

קרית 

 מוצקין

גן ילדים    35/90

 בדירת מגורים

 ת בעקבות תלונ

שכנים לשימוש חורג 

בדירת מגורים 

כמשפחתון נפתח תיק 

פיקוח מספר 

20163379. 

 אין הערות



 

 :זה מסמך תוכן לגבי 1964 ד"תשכ( חדש נוסח) העיריות פקודת אותלהור הקורא  לב תשומת

 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-

, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה מבקר ואולם, העירייה מבקר של בקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה

 ."כאמור פרסום להתיר

 לו שניתן בהיתר תנאי או( ו.)ג170 סעיף את בכך ומפר, ביקורת ממצא או תכנו או חלקו או דוח המפרסם. " א334 סעיף  -

 ."שנה מאסר -דינו, האמור הסעיף לפי

 ~83 ~ 

83 

מספר  עיר

 תיק

מהות  חלקה גוש

 השימוש

 הערות הביקורת פעולות הוועדה

  במקביל הוגשה

 בקשה לשימוש חורג.

  התקיים  8/1/17ביום

דיון בוועדה וזו 

החליטה לדחות את 

 הבקשה.

  הוועדה מתכוונת

 להגיש כתב אישום.

  לא ידוע ממתי

מבוצעת העבירה 

 במקום.

קרית 

 מוצקין

מרפאת    239/55

שיניים בדירת 

 מגורים

  נפתחה  2013בשנת

 מרפאת שיניים.

  הוגשה תביעה

משפטית וניתן צו 

 שיפוטי.

  נפתח תיק פיקוח על

אי קיום צו מספר 

20162079. 

  לפני כחודש הועבר

 התיק לתובע הוועדה.

  במקביל הוגשה

בקשה ע"י בעל המקום 

 להיתר לשימוש חורג.

  הדיון התקיים ביום

 אין הערות
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מספר  עיר

 תיק

מהות  חלקה גוש

 השימוש

 הערות הביקורת פעולות הוועדה

א אושר . ל8/11/2016

על ידי הוועדה ולכן 

התיק הועבר לתובע 

בגין עבירה של אי קיום 

 צו .

 

 מהטבלה האמורה לעיל עולים הממצאים הבאים :

החוק מתיר שימוש חורג בקרקע או בבניין בתנאי שהוא זמני וקצוב. מתן  .3.4

היתר לשימוש חורג הוא הליך תכנוני מקוצר, שלא נשקלות בו כל 

בתיות על האזור, ולא נערכות בו בדיקות של הליכים ההשפעות הסבי

 תכנוניים על ידי גורמים בעלי ראייה מקיפה. 

לדעת הביקורת, מן הראוי שהוועדה המקומית תפעל ללא דיחוי ושיהוי  .3.5

בעבירות של שימוש חורג שלהם כאמור השפעה סביבתית על התושבים 

 המתגוררים בסמוך לנכס בו נעשתה העבירה.

ירה כי על הוועדה להכין תוכנית יזומה שמטרתה הפסקת הביקורת מע .3.6

 השימוש החורג ו/או לבצע לגליזציה.
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 צווי הפסקת עבודה מנהלי .4

 לחוק, שעניינו הפסקת ביניים מינהלית קובע כי: 224סעיף 

גם ליושב ראש ועדת המשנה לתכנון ולבנייה,  -"היה ליושב ראש הוועדה המקומית, ובעירייה 

 -ועדה המחוזית, או למתכנן המחוז או למהנדס העיר, ובאין מהנדס העיר או ליושב ראש הו

למהנדס שהוסמך לכך על ידי יושב ראש הוועדה המחוזית או על ידי יושב ראש הוועדה 

המקומית... יסוד סביר להניח כי מבצעים עבודת בנייה בלי היתר לפי חוק זה או בסטייה 

בית המשפט כתב אישום בדבר עבירה שבבנייה מהיתר או מתכנית, הרי כל עוד לא הוגש ל

, רשאי הוא לצוות בכתב לכל אדם הנראה לו אחראי, 939זאת או בקשה להפסיקה לפי סעיף 

, לביצוע העברה ולכל עובד בשירותו של אותו אדם להפסיק מיד את הבנייה 908לפי סעיף 

נהלי(... צו הפסקה צו הפסקה מי -שנעשתה ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית )להלן 

מינהלי בטל בתום שלושים יום מיום נתינתו זולת אם לפני אותו תום מועד הוגשה לבית 

המשפט המוסמך לדון בעבירה שבגללה ניתן הצו, בקשה לאישורו... אישר בית המשפט את 

צו ההפסקה המנהלי, עם שינויים או בלי שינויים, רואים אותו מאותו יום ואילך כצו הפסקה 

 וטי... סירב בית המשפט לאשר צו הפסקה מינהלי, בטל הצו בהחלטת בית המשפט".שיפ

 עוד נקבע בחוק כי :

"נעשתה עבירה או השתמשו במקרקעין, בדרך ובנסיבות שיש בהן משום עבירה לפי סעיף 

, בין שהוגש על העבירה כתב אישום לבית המשפט ובין שטרם הוגש, רשאי בית 204

או על מי שנראה לבית המשפט אחראי לביצוע העבירה, ועל כל  המשפט לצוות על הנאשם

צו הפסקה שיפוטי(, ותקפו  -להפסיק את העבודה או את השימוש )להלן  -מי עובד בשירותם 

 של הצו יהיה עד לביטולו או שינויו על ידי בית המשפט".

צווי הפסקה  125 -הוצאו כ 2011-2015מנתוני הוועדה עולה כי בשנים  .4.1

צווים  22וכי הוועדה הגישה לבית המשפט בקשה לאישורם של  מינהלים

 יום לאחר שהוצאו רוב הצווים פג תוקפם. 30בלבד. לפיכך 
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תיקי בניין בהם הוצא צו מנהלי להפסקת  11הביקורת בדקה באופן מדגמי  .4.2

 לחוק התכנון והבניה. להלן תוצאות הבדיקה: 224עבודה, בהתאם לסעיף 

תאריך  שם עיר

 והוצאת הצ

הפיכת הצו 

 לשיפוטי

 הערות

קרית 

 ביאליק

הוצא צו שיפוטי  12/10/14 מ.י

ביום 

22/10/2014 

 .העבודה הופסקה 

  5/2/15הוצא היתר בנייה. 

לא הוצא צו  14/11/14 ר.ל קרית ים

 הפסקה שיפוטי

 .העבודה הופסקה 

  18/2/15הוצא היתר בנייה. 

קרית 

 ביאליק

לא הוצא צו  13/10/14 א.ב

 יהפסקה שיפוט

  פיקוח על השבת המצב

 לקדמותו וביקור באתר.

 .העבודה הופסקה 

הוצא צו שיפוטי  1/1/14 צ.ס קרית מוצקין

19/1/14 

 העבודה הופסקה 

  24/7/14הוצא היתר 

לא הוצא צו  8/2/15 א.ש קרית מוצקין

 הפסקה שיפוטי

  העבודות נמשכו על אף

 הוצאת הצו. 

  הוחל בהליך הוצאת היתר

"ע בניה הכולל הכנת תב

 נקודתית

קרית 

 ביאליק 

לא הוצא צו  15/8/15 ט.ח

 הפסקה שיפוטי

  העבודות נמשכו ואף

 הסתיימו על אף הוצאת הצו.

  הוגשה בקשה להיתר
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תאריך  שם עיר

 והוצאת הצ

הפיכת הצו 

 לשיפוטי

 הערות

6/12/15. 

  27/6/16הוגש כתב אישום 

בגין עבודות ושימוש ללא 

 היתר במקרקעין

לא הוצא צו  29/1/15 ח.א קרית מוצקין

 הפסקה שיפוטי

 ב אי הוגש כתב אישום עק

 22/7/14הפסקת העבודות 

  25/11/15הוצא היתר 

לא הוצא צו  15/12/13 י.ח קרית ים

 הפסקה שיפוטי

  22/7/14הגשת כתב אישום 

   22/11/15הוצא היתר בניה 

 :2/1/14ביקור פיקוח במקום ,

26/2/14 ,12/3/14 

  הביקורת מעירה כי על אף

ביקור המפקחים לא נאכף 

 הצו המנהלי.

לא הוצא צו  25/12/13 ש.פ קרית ים 

 הפסקה שיפוטי

  העבודות הופסקו והמצב

 הושב לקדמותו

לא הוצא צו  7/3/13 מ.ש קרית מוצקין

 הפסקה שיפוטי

  28/11/13הוצא היתר ביום 

 הופסקו העבודות 

לא הוצא צו  30/10/14 א.ש קרית מוצקין

 הפסקה שיפוטי

  הוועדה לא פעלה לאכיפת

 הצו. 
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 ם להפסקת העבודות.מקרים הצו המנהלי גר 4 -ב .4.3
מקרים הוצא צו הפסקה שיפוטי )בהמשך לצו המנהלי(, שגרם להפסקת  2 -ב .4.4

 העבודות.
מקרים לא הופסקו העבודות בעקבות הצו המנהלי והוועדה לא פעלה  5 -ב .4.5

 להוצאת צו שיפוטי.
הביקורת מעירה כי על הוועדה המקומית לערוך מעקב ולוודא שצווי  .4.6

 בוצעו.  שהוציאה אכן מנהלייםהפסקה 

 

 צווי הריסה מינהליים .5

 א)א( לחוק קובע כי:238סעיף  .5.1

"הוקם בניין חורג, לרבות ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית, או הוחל בהקמתו 

של בניין כאמור, רשאי יושב ראש הוועדה המקומית לצוות בכתב שהבניין או אותו חלק 

ממנו שהוקם או הוחל בהקמתו ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית, ייהרס, יפורק 

 לי(. צו הריסה מינה -או יסולק )להלן 

ביצוע של צו הריסה מינהלי אינו פוטר מאחריות פלילית -עוד נקבע בהמשך כי אי

 לעבירה לפי חוק זה".

נמצא כי על אף ריבוי חריגות הבנייה בתחום השיפוט של הוועדה היא הוציאה  .5.2

וכי היא לא  , 2015- 2011צווי הריסה מנהליים נגד עברייני בנייה בשנים  74

 אותם עבריינים.הגישה כתבי אישום נגד 
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 צווי הריסה על פי פסק דין של בתי משפט .6

לחוק מעניק לבתי המשפט, בין היתר, את הסמכות לפסוק כי  205סעיף  .6.1

מבנה או חלק ממנו שנבנו ללא היתר או בסטייה מהיתר ייהרסו בידי הנשפט 

או בידי הוועדה המקומית, אם ביקשו כך הוועדה המקומית או היועץ המשפטי 

 ו נציגו, ולחייב את הנשפט בהוצאות הביצוע. לממשלה א

א)א( "הטיל בית המשפט על הועדה המקומית לבצע צו לפי 207לפי סעיף  .6.2

(, תבצע אותו הועדה תוך המועד שנקבע בו". לפי סעיף 2( או )1)205סעיף 

א)ג( "עברו שלושה חודשים מהמועד שנקבע לביצוע צו כאמור בסעיף 207

פנו הועדה המקומית, הועדה המחוזית או היועץ קטן )א(, והוא לא בוצע, י

המשפטי לממשלה או נציגו אל בית המשפט ויבקשוהו שיצווה כי ביצוע הצו 

יוטל על הנשפט במקום על הועדה המקומית; פניה של אחת הרשויות 

 האמורות משחררת את השאר מחיובן".

ה צווי הריס 90 -הוצאו כ 2011-2015מנתוני הוועדה עולה כי בשנים  .6.3

 שיפוטיים.
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 מקרים בהם הוצאו צווי הריסה בהתאם להחלטת בית משפט. 11הביקורת בדקה באופן מדגמי 

 להלן הממצאים:

משך  מספר תיק עיר

 הרהעבי

או יום 

גילוי 

 הרהעבי

הוגש לבית 

 משפט

תאריך גזר 

 דין

תאריך צו 

ההריסה 

 עפ"י גזר דין

פעולות 

 הוועדה

הערות 

 הביקורת

קרית 

 ים

בוצע גזר  27/2/12 27/11/2011 14/11/2010 2/8/10 2010/24

 דין

אין 

 הערות

קרית 

 ים

2012/44 20/9/1

2 

הוצא  26/11/13 31/12/12

 היתר

הוצא היתר 

לשימוש 

חורג ביום 

7/11/13 

אין 

 הערות

קרית 

 ים

2012/74 12/9/1

2 

המכולה  2/7/14 2/7/13 31/12/12

 פונתה

אין 

 הערות

קרית 

 ים

לא בוצעו  11/4/14 11/4/13 22/8/11 4/5/11 2011/60

 פעולות

לא נאכף 

צו 

 ההריסה

קרית 

 ביאליק

ביום  26/11/14 26/11/13 31/12/12 1/4/10 2010/016

8/10/15 

 הוצא היתר

 שיהוי
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משך  מספר תיק עיר

 הרהעבי

או יום 

גילוי 

 הרהעבי

הוגש לבית 

 משפט

תאריך גזר 

 דין

תאריך צו 

ההריסה 

 עפ"י גזר דין

פעולות 

 הוועדה

הערות 

 הביקורת

קרית 

 ים

הוועדה לא  10/10/16 14/10/15 11/2/14 שנים 3 2013/119

אכפה את 

 גזר הדין

לא נאכף 

צו 

 ההריסה

קרית 

 ביאליק

שנה  2013/200

 וחצי

הוצא   22/7/14

 היתר

אין  

 הערות

קרית 

 מוצקין

שנה  2013/209

 וחצי

הוועדה לא  10/10/16 14/10/15 23/7/14

אכפה את 

 גזר הדין

לא נאכף 

צו 

 ההריסה

קרית 

 מוצקין

ביום  1/8/16 1/7/15 11/2/14 שנתיים 2013/034

13/3/16 

הגיש 

הנידון 

בקשה 

 להיתר

אין 

 הערות

קרית 

 מוצקין

הועבר  7/2015 7/2014  שנתיים 2013/070

לתובע ביום 

6/2/17 

בשל אי 

אין 

 הערות
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משך  מספר תיק עיר

 הרהעבי

או יום 

גילוי 

 הרהעבי

הוגש לבית 

 משפט

תאריך גזר 

 דין

תאריך צו 

ההריסה 

 עפ"י גזר דין

פעולות 

 הוועדה

הערות 

 הביקורת

 קיום צו

קרית 

 מוצקין

2013/003 23/1/1

1 

 23/1/11 27/11/11   הוגש על אי

קיום צו ביום 

14/10/14. 

  הוצא היתר

בניה ביום 

23/8/15 

שיהוי 

בהגשת 

 אי קיום צו

 

 מהטבלה האמורה לעיל עולים הממצאים הבאים :

הבדיקה העלתה, כי הוועדה המקומית ניהלה רישום של כל פסקי הדין,  .6.4

  לרבות אלה שנקבע להם מועד להריסת מבנים.
פסקי דין שנקבע להם מועד לביצוע צווי הריסה בידי  11בדיקה אקראית של  .6.5

מהם לא בוצעו צווי הריסה והוועדה המקומית לא  3 -הנשפטים העלתה, כי ב

 פת הצווים.נקטה כנגדם הליכים לאכי
הגשת כתבי אישום ואכיפת צווי הריסה דורשים משאבים רבים מהוועדה  .6.6

מהמקרים אל אף שגזר הדין הורה  50% -המרחבית. הביקורת העלתה כי ב

על צו הריסה , החלו הנישומים בהליכי לגליזציה שבגינם הוצא היתר בניה רק 

ה. הביקורת לאחר גזר הדין ולעיתים גם לאחר המועד שנקבע להריסת המבנ

ממליצה לשקול קביעת מדיניות שבמקרים בהם ניתן גזר דין, לא יבוצעו הליכי 



 

 :זה מסמך תוכן לגבי 1964 ד"תשכ( חדש נוסח) העיריות פקודת אותלהור הקורא  לב תשומת

 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-

, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה מבקר ואולם, העירייה מבקר של בקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה

 ."כאמור פרסום להתיר

 לו שניתן בהיתר תנאי או( ו.)ג170 סעיף את בכך ומפר, ביקורת ממצא או תכנו או חלקו או דוח המפרסם. " א334 סעיף  -

 ."שנה מאסר -דינו, האמור הסעיף לפי

 ~93 ~ 

93 

לגליזציה, עד להשבת המצב לקדמותו )לפני ביצוע העבירה(. לדעת הביקורת 

מדיניות זו תגביר את אמון הציבור בפעולות הוועדה וימריצו תושבים להסדיר 

 לותו רבה לקופה הציבורית.חריגות בנייה בטרם יסתיים ההליך השיפוטי שע

 

 הפיקוח לפני תחילת הבנייה .7

 מינוי אחראי לביקורת הביצוע .7.1
לתוספת השנייה לתקנות נקבע, כי לא יוחל בבנייה אלא  16.02בסעיף  .7.1.1

לאחר שבעל ההיתר מינה אחראי לביקורת הביצוע. תפקידו של אחראי 

אם לבדוק ה -כל אחד בתחום אחריותו כמוגדר באותו סעיף  -לביקורת 

הבנייה נעשתה בהתאם לתנאי ההיתר ובהתאם לחוק ולתקנות שהותקנו 

 על פיו. על האחראים לביקורת למסור דיווחים לוועדה המקומית.

הביקורת מציינת לטובה כי בכל התיקים שנבדקו היו כתבי מינוי  .7.1.2

לאחראים לביקורת הביצוע ונמסרו דיווחים כנדרש בתקנות לוועדה 

 המקומית.

 

 חלת בנייההודעה על הת  .7.2

לתוספת השנייה לתקנות נקבע, כי "על התחלת הבניה  16.01בסעיף  .7.2.1

ומועדה תינתן הודעה מראש לועדה המקומית...", וכל עוד לא ניתנה 

הודעה כאמור "רואים את עבודות הבניה כעבודה שלא בהתאם לתנאי 

 ההיתר אפילו בוצעה על פי יתר תנאי ההיתר".

תיקי הבנייה לא הייתה הודעה  12מתוך  11-הבדיקה העלתה, כי ב .7.2.2

 מראש על מועד תחילת הבנייה.

לביקורת נמסר מהוועדה טופס שכותרתו "הודעה על התחלת עבודה +  .7.2.3

תעודת קבלן רשום. מטופס זה עולה שבעת תחילת העבודה הקבלן 

אמור למסור את הטופס לוועדה. הביקורת מעירה כי לא נערך מעקב 

 אחר קבלת הטופס מהקבלנים.
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רת מעירה לוועדה המקומית, כי עליה לדרוש מבעלי היתרי הביקו .7.2.4

הבנייה להודיע לה מראש על התחלת הבנייה, כמתחייב. חשיבותה של 

ההודעה מראש, בין היתר משום שהיא מאפשרת לוועדה המקומית 

 לתכנן את פעולות הפיקוח שלה באתר הבנייה.

 

 אכיפה באתרי בנייה .8

כלי רכב, ציוד מכני, ומתקנים  ,ני אדםאתר בנייה מאופיין בתנועה רבה של ב .8.1

 .שונים

לפי החוק, מתפקידן של הוועדות המקומיות להבטיח את קיומן של הוראות החוק  .8.2

וכל תקנה שהותקנה על פיו. למימוש סמכויות האכיפה שהוקנו לוועדות 

המקומיות, עליהן לקיים פיקוח במרחב התכנון המקומי כדי לאתר בנייה ושימוש 

קרקעין ולבדוק אם בנייה ושימוש במקרקעין שניתנו להם היתרים, לא חוקיים במ

נעשים על פי תנאי ההיתר. גילוי חריגות בנייה מבעוד מועד מאפשר לוועדה 

המקומית לנקוט צעדים שיביאו להפסקת החריגות מהחוק או מההיתר לאלתר, 

 קודם שנוצרות עובדות מוגמרות בשטח.

טיפול בפסולת המושלכת בשטחי רשות פקודת העיריות קובעת כי האחריות ל .8.3

מקומית )עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית( היא על הרשות והעומד 

 בראשה. 

חוק שמירת הניקיון, תקנות התכנון והבניה, )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(  .8.4

: )א( ... " בהיתר הבניה יקבעו 7: תיקון תקנה  1998 –( התשנ"ח  5)תיקון מס' 

 דרכי פינויה המתוכננים של פסולת הבניין.... . תנאים בדבר

כל דבר  -בכפוף לחוקי העזר של הרשויות המקומיות הנבדקות, "מפגע" הוא   .8.5

אשר לדעת ראש העיריה או המפקח עלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו 

או נוחיותו של אדם, או להפריע לאדם, או למנוע אותו מהשתמש בזכויותיו, או 

ול, לדעת המפקח, להוות מטרד לשכנים או לסביבה; בריאותו, שלומו או העל
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רכושו של אדם, או עלול להפריע לאדם באופן בלתי סביר או עלול להזיק 

 לסביבה, לרבות אחד מאלה.....

, מנהל מחלקת הפיקוח, קבע תכנית עבודה ונהלי עבודה,  2016החל משנת  .8.6

ים השונים שבמרחב התכנון למפקחי הוועדה בה נקבעו הביקורים באזור

 המקומי. 

הביקורת מעירה כי בנהלי העבודה לא עוגן נוהל רישום תוצאות הביקורים  .8.7

והדיווח עליהן. מן הראוי שבדוחות הפיקוח יצוינו, בין השאר, מועד הביקור 

היקף  -באתר, שלב הבנייה בעת הביקור; והאם אכן הייתה בנייה לא חוקית 

 החריגה ומועד ביצועה.

יקי הבנייה שנבדקו לא נמצא תיעוד לביקור מפקחי הוועדה המקומית באתרי בת .8.8

בנייה. פיקוח שיטתי מסייע לוועדה המקומית לעמוד על היקפן של עבירות 

הבנייה שנעשות במרחב התכנון המקומי שלה. בנייה או שימוש לא חוקיים 

המקומית, במקרקעין או חריגות בנייה, נוסף על הפסדים כספיים לקופת הוועדה 

עלולים לגרום גם לפגיעה בזכויות הכלל והפרט, לפגיעה באיכות החיים של 

 התושבים ולבנייה העלולה לסכן את הציבור. 

הביקורת מעירה לוועדה המקומית, כי מאחר שפיקוח מטעמה באתרי הבנייה  .8.9

דרוש כדי למנוע בנייה ללא היתר וחריגות מהיתרי הבנייה שנתנה, מן הראוי 

ית עבודה חודשית למפקחים מטעמה ותדאג לתעד את תוצאות שתכין תכנ

 הפיקוח. 

מנהל מחלקת הפיקוח מסר כי תיעוד הבדיקות נעשה בתיק הבניין רק אם ישנה  .8.10

חריגה מתוכנית בנייה ו/או אי עמידה בתנאי הבנייה. מעבר לכך לא מבוצע תיעוד 

 לביקורי הפקחים. בעקבות הערת המבקר הוחל בהליך של תיעוד.

צאי הבדיקה באתרי הבנייה ברחבי הקריות עולה כי קיימים מספר אתרי ממ .8.11

בנייה בהם לא נאכף נושא בטיחות בעבודה והנחיות הנדרשות בתחום שפיכת 

 הפסולת, חלקי הריסה ועוד.
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נמצא כי קבלנים אינם מקפידים לכסות את כלי האצירה ביריעות פלסטיק ו/או  .8.12

 ם סביבתיים שונים.בכל דרך אחרת המונעת יצירת אבק ומפגעי

כמו כן, לא הותקנו שרוולי פלסטיק מודולריים באמצעותם מוזרמת פסולת הבניין  .8.13

 לכלי האצירה.

בנוסף, הקבלנים אינם דואגים לפרוס יריעות פלסטיק או ברזנט או כל חומר כיסוי  .8.14

 אחר על המבנה למניעת מפגעים.

 

 פיקוח בגמר הבנייהה .9

ההיתר יוציא לו המהנדס ]מהנדס  לתקנות, "לפי בקשת בעל 21לפי סעיף  .9.1

הוועדה המקומית[ תעודה המעידה, כי כל הבניה בוצעה בהתאם להיתר ולתנאיו 

תעודת גמר(". על בעל ההיתר להגיש למהנדס בקשה לתעודת גמר  -)להלן 

במועדים שנקבעו בתקנות. עוד נקבע, כי "לא תינתן תעודת גמר לבנין אלא 

נדס הודעה בכתב שקיימת תכנית לאחר שמתכנן שלד הבנין מסר למה

 קונסטרוקציה מעודכנת ושהיא נמצאת במשמורתו במקום שיפרט בהודעה". 

כן נקבע באותו סעיף, כי על מהנדס הוועדה המקומית לתת תעודת גמר, אם  .9.2

לדעתו נעשתה והושלמה העבודה בהתאם להיתר ולתקנות, ו"תעודת גמר 

ההיתר". הסעיף האמור קובע  בחתימת ידו של המהנדס תהא ראיה לקיום תנאי

עוד, כי אם לא קיבל בעל ההיתר תעודת גמר יראוהו כמי שביצע עבודה בסטייה 

 מההיתר )ראה להלן בפרק הדן באכיפה(.

הבדיקה העלתה, בעלי היתרי הבנייה במרחב התכנון המקומי של הוועדה  .9.3

 המקומית לא פנו אל הוועדה המקומית בתום הבנייה בבקשות לתעודות גמר,

 והיא לא פעלה לחייבם לעשות את הנדרש לקבלת תעודות כאלה. 

מנהל מחלקת הפיקוח מסר כי באופן מסורתי במשרדי הוועדה לתכנון ובנייה  .9.4

(  המהווים אישור להספקת שירותים לפי תקנות התכנון 5)תקנה  4הוצאו טפסי 

. מתן טופס זה ע"י הוועדה מהווה אישור לאכלוס 1981והבנייה , התשמ"א 
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טופס גמר בנייה  המבנה ועמידה בתנאי חוק תכנון והבנייה והבטיחות.  

 ניתן ע"י הוועדה רק במקרים שבעלי ההיתר / היזם/הקבלן המבצע מבקש זאת.

 

 סיכום והמלצות .10

 רקע .10.1

הוועדה המרחבית(  -הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה "הקריות" )להלן  .10.1.1

 . 1954הוקמה בשנת 

מרחב הוועדה( נכללות עיריית  -הלן במרחב התכנון של הוועדה )ל .10.1.2

רשויות  -קריית ביאליק, עיריית קרית מוצקין, עיריית קרית ים )להלן 

אלף  135 -כ 2015הוועדה(, אשר אוכלוסייתן מנתה בסוף שנת 

 דונם.  15,000 -תושבים. שטחו של מרחב הוועדה הוא כ

 13מהם מועסקים בחוזה בכירים,  5עובדים:  20הוועדה מונה  .10.1.3

 מועסקים במיקור חוץ. 2 -מועסקים בדרגות העסקה רגילות ו

בוצעה ביקורת בוועדה  2016במהלך החודשים יוני ועד דצמבר  .10.1.4

 המרחבית לתכנון ולבנייה "הקריות".

הביקורת בחנה את הליך האכיפה בוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה  .10.1.5

 .2015 -2012"הקריות" בתקופה שבין השנים 

 

 הערה כללית .10.2

מבקשת להעיר ולהאיר הערה כללית כי במרבית המקרים  הביקורת .10.2.1

פועלת הוועדה כנגד עבירות בנייה כתוצאה מתלונות תושבים, רשויות 

מקומיות, רשויות החוק ועוד. ממצאי הבדיקה  מעלים כי לא נמצא 

תיעוד לכך שהוועדה היא זו שיוזמת תהליכים ופעולות בשטח למציאת 

צא כי הוועדה נשענת ומתבססת בעיקר עבריינות בנייה . יתרה מכך, נמ

על ערנותם של גורמי חוץ ובכך למעשה מייתרת מעצמה סמכות אכיפה 
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וגורם הרתעה המאפשרים פעילות בלתי חוקית בהיקפים הגדולים על 

מידתה. הביקורת סבורה כי פעילות ייזומה אפילו מדגמית, תייצר גורם 

של מחלקת הפיקוח  עיקר עבודתהמרתיע אשר יסייע לצמצום התופעה.  

על הבנייה הינה מבוצעת בנושא הרישוי )הוצאת היתרי בנייה גדולים קטנים, 

, שחרורי ערבויות, בדיקת מבנים בבנייה, רישיונות עסק 4הוצאת טופס 

ועבודה ישירה ואכיפה מול כל המחלקות ברשויות המקומיות ומשרדי 

בודתו של המפקח. מע 70% -הממשלה הרלוונטיים (, זמן עבודה זה מהווה כ

לאור זאת מפקח הוועדה מבצע מעט מאוד אכיפה בשטח. לדעת הביקורת יש 

להפחית חלק מנושא הרישוי על מנת להגדיל את זמן העבודה באכיפת 

הבנייה ) הכנת טפסי הפסקת עבודה מנהליים ושיפוטיים, צווי הריסה מנהליים 

כאורה, הכנת תיקי ושיפוטיים, חקירות עם תושבים שביצעו עבירות בנייה ל

פיקוח לתביעה, עבודה מול משטרת ישראל, רשויות מקומיות ועוד( וכל זאת 

 על מנת לצמצם את הבנייה הבלתי חוקית.

 

 מסמך מדיניות .10.3

הביקורת קיבלה מסמך "נוהל מימוש מדיניות אכיפה" )להלן נוהל  .10.3.1

מימוש(. לביקורת לא ברור על סמך מה נכתב נוהל מימוש מדיניות, 

וש של המדיניות עצמה ואישורה במליאת הוועדה המרחבית ללא גיב

 כאמור.

ממצאי הביקורת מעלים כי מליאת הוועדה המרחבית לא דנה כתוצאה  .10.3.2

 מכך גם לא אישרה את מדיניות האכיפה.

נשלחו  13/8/14בהתאם לנוהל מימוש מדיניות האכיפה נכתב כי ביום  .10.3.3

רחוב משה גושן הודעות לבעלי עסקים שאין להם היתר למימוש חורג ב

 בקרית מוצקין.

בתשובה לממצאי הביקורת נמסר מהוועדה כי למרות שרחוב קרן  .10.3.4

היסוד בקריית ביאליק ורחוב שדרות ירושלים בקריית ים לא הוכנסו 
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לנוהל המימוש, הוועדה המרחבית פועלת לגביהם בהתאם לנוהל 

 המימוש.

הנ"ל לאור תשובת הוועדה, הביקורת ממליצה להוסיף את הרחובות  .10.3.5

 לנוהל המימוש. 

נשלחו  15/9/14בהתאם לנוהל מימוש מדיניות האכיפה נכתב כי ביום  .10.3.6

הודעות לבעלי עסקים שאין להם היתר למימוש חורג באזור התעשייה 

 קריית ביאליק.

הביקורת בדקה כיצד נוהל מימוש האכיפה ברחוב משה גושן בקרית  .10.3.7

קרית ים מיושם מוצקין, קרן היסוד קרית  ביאליק ושדרות ירושלים 

 הלכה ומעשה.

הביקורת מציינת לטובה את הוועדה על כך שכבר במהלך הביקורת  .10.3.8

 ואישרה נוהל המדיניות. 09/10/2016מליאת הוועדה התכנסה ביום 

 

 בדיקת תיקי בנייה .10.4

 6תיקי בנייה באופן מדגמי ואקראי לפי הפירוט הבא:  16הביקורת ביצעה בדיקה מדגמית של 

תיקים מקרית ביאליק.   5תיקים בתחום העיר קרית מוצקין ו 5קרית ים, תיקים בתחום העיר 

 להלן ריכוז ממצאי הביקורת:

 תיקים שנבדקו: 16-להלן ריכוז ממצאי הבדיקה מ  .10.4.1

בשלושה מקרים הועדה לא הפעילה את סמכותה לרבות הגשת  .13.1.1.1

 כתב אישום לאחר הודאת הנילון בעבירת בניה. 

יטת צעדים לאכיפת הוראות בארבעה היה שיהוי בלתי סביר בנק .13.1.1.1

 חוק התכנון והבניה.

 במקרה אחד הועדה לא עקבה ואכפה ביצוע צווים מנהליים. .13.1.1.1

 בשלושה מקרים הועדה לא עקבה ואכפה ביצוע צווים שיפוטיים. .13.1.1.1

 במקרה אחד הועדה לא נקטה בפעולה כלשהי. .13.1.1.2

 בחמישה מקרים הועדה פעלה כנדרש.  .13.1.1.3

 כתב אישום. במקרה אחד לא הוגש התיק לתובע לשם הגשת .13.1.1.4
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 שימוש חורג במקרקעין  .10.5

מקרים מהם עלה החשד לעבירות מסוג  17הביקורת בדקה באופן מדגמי  .10.5.1

 שימוש חורג במקרקעין.

החוק מתיר שימוש חורג בקרקע או בבניין בתנאי שהוא זמני וקצוב. מתן  .10.5.2

היתר לשימוש חורג הוא הליך תכנוני מקוצר, שלא נשקלות בו כל ההשפעות 

האזור, ולא נערכות בו בדיקות של הליכים תכנוניים על ידי  הסביבתיות על

 גורמים בעלי ראייה מקיפה. 

לדעת הביקורת, מן הראוי שהוועדה המקומית תפעל ללא דיחוי ושיהוי  .10.5.3

בעבירות של שימוש חורג שלהם כאמור השפעה סביבתית על התושבים 

 המתגוררים בסמוך לנכס בו מבוצע העבירה.

ל הוועדה להכין תוכנית יזומה שמטרתה להפסיק את הביקורת מעירה כי ע .10.5.4

 השימוש החורג ו/או לבצע לגליזציה.

 

 צווי הפסקת עבודה מנהליים .10.6

צווי הפסקה  125 -הוצאו כ 2011-2015מנתוני הוועדה עולה כי בשנים  .10.6.1

צווים  22מינהלים וכי הוועדה הגישה לבית המשפט בקשה לאישורם של 

 ו רוב הצווים פג תוקפם.יום לאחר שהוצא 30בלבד. לפיכך 

 מקרים הצו המנהלי גרם להפסקת העבודות. 4ב   .10.6.2

מקרים הוצא צו הפסקה שיפוטי )בהמשך לצו המנהלי(, שגרם להפסקת  2ב  .10.6.3

 העבודות.

מקרים לא הופסקו העבודות בעקבות הצו המנהלי והוועדה לא פעלה  5ב  .10.6.4

 להוצאת צו שיפוטי.

ך מעקב ולוודא שצווי הפסקה הביקורת מעירה כי על הוועדה המקומית לערו .10.6.5

 מינהליים שהוציאה אכן בוצעו. 

 

 צווי הריסה מינהליים .10.7
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נמצא כי על אף ריבוי חריגות הבנייה בתחום השיפוט של הוועדה היא הוציאה  .10.7.1

וכי היא לא  , 2015- 2011צווי הריסה מנהליים נגד עברייני בנייה בשנים  74

 הגישה כתבי אישום כנגד אותם עבריינים.

 

 הריסה על פי פסק דין של בתי משפט צווי .10.8

צווי הריסה  90 -הוצאו כ 2011-2015מנתוני הוועדה עולה כי בשנים  .10.8.1

 שיפוטיים.

מקרים בהם הוצאו צווי הריסה בהתאם  11הביקורת בדקה באופן מדגמי  .10.8.2

 להחלטת בית משפט.

הבדיקה העלתה, כי הוועדה המקומית ניהלה רישום של כל פסקי הדין,  .10.8.3

  בע בהם מועד להריסת מבנים.לרבות אלה שנק

פסקי דין שנקבע בהם מועד לביצוע צווי הריסה בידי  11בדיקה אקראית של  .10.8.4

מהם לא בוצעו צווי הריסה והוועדה המקומית לא  3 -הנשפטים העלתה, כי ב

 נקטה נגד הנשפטים הליכים לאכיפת הצווים.

דה הגשת כתבי אישום ואכיפת צווי הריסה דורשים משאבים רבים מהווע .10.8.5

מהמקרים אל אף שגזר הדין הורה  50% -המרחבית. הביקורת העלתה כי ב

על צו הריסה , החלו הנישומים בהליכי לגליזציה שבגינם הוצא היתר בניה רק 

לאחר גזר הדין ולעיתים גם לאחר המועד שנקבע להריסת המבנה. הביקורת 

וצעו הליכי ממליצה לשקול קביעת מדיניות שבמקרים בהם ניתן גזר דין, לא יב

לגליזציה, עד להשבת המצב לקדמותו )לפני ביצוע העבירה(. לדעת הביקורת 

מדיניות זו תגביר את אמון הציבור בפעולות הוועדה ותמריץ תושבים להסדיר 

 חריגות בנייה בטרם יסתיים ההליך השיפוטי שעלותו רבה לקופה הציבורית.

 

 

 

 

 הפיקוח לפני תחילת הבנייה .10.9

 ורת הביצועמינוי אחראי לביק .10.9.1
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הביקורת מציינת לטובה כי בכל התיקים שנבדקו נמצאו  .13.6.1.1

כתבי מינוי לאחראים לביקורת הביצוע ונמסרו דיווחים 

 כנדרש בתקנות לוועדה המקומית.

 הודעה על התחלת בנייה .10.9.2

תיקי הבנייה לא  12מתוך  11-הבדיקה העלתה, כי ב .13.6.1.1

 הייתה הודעה מראש על מועד תחילת הבנייה.

הוועדה טופס שכותרתו "הודעה על לביקורת נמסר מ .13.6.1.1

התחלת עבודה + תעודת קבלן רשום. מטופס זה עולה 

שבעת תחילת העבודה הקבלן אמור למסור את הטופס 

לוועדה. הביקורת מעירה כי לא נערך מעקב אחר קבלת 

 הטופס מהקבלנים.

הביקורת מעירה לוועדה המקומית, כי היה עליה לדרוש  .13.6.1.1

מראש על התחלת הבנייה, מבעלי היתרי הבנייה להודיע 

כמתחייב. חשיבותה של ההודעה מראש, בין היתר משום 

שהיא מאפשרת לוועדה המקומית לתכנן את פעולות 

 הפיקוח שלה באתר הבנייה.

 

 אכיפה באתרי בנייה .10.10

, מנהל מחלקת הפיקוח, קבע תכנית עבודה ונהלי  2016החל משנת  .10.10.1

ים השונים עבודה, למפקחי הוועדה בה נקבעו הביקורים באזור

 שבמרחב התכנון המקומי. 

הביקורת מעירה כי בנהלי העבודה לא עוגן נוהל רישום של תוצאות  .10.10.2

הביקורים והדיווח עליהן. מן הראוי שבדוחות הפיקוח יצוינו, בין 

השאר, מועד הביקור באתר ושלב הבנייה בעת הביקור; ואם הייתה 

 היקף החריגה ומועד ביצועה. -בנייה לא חוקית 
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הועלה, כי בתיקי הבנייה שנבדקו לא נמצא תיעוד על ביקור עוד  .10.10.3

המפקחים של הוועדה המקומית באתרי בנייה. פיקוח שיטתי מסייע 

לוועדה המקומית לעמוד על היקפן של עבירות הבנייה שנעשות 

במרחב התכנון המקומי שלה. בנייה או שימוש לא חוקיים במקרקעין 

ספיים לקופת הוועדה המקומית, או חריגות בנייה, נוסף על הפסדים כ

עלולים לגרום לפגיעה בזכויות הכלל והפרט, לפגיעה באיכות החיים 

 של התושבים ולבנייה העלולה לסכן את הציבור. 

הביקורת מעירה לוועדה המקומית, כי מאחר שפיקוח מטעמה באתרי  .10.10.4

הבנייה דרוש כדי למנוע בנייה ללא היתר וחריגות מהיתרי הבנייה 

הראוי שתכין תכנית עבודה חודשית למפקחים מטעמה  שנתנה, מן

 ותדאג לתעד את תוצאות הפיקוח. 

מנהל מחלקת הפיקוח מסר כי תיעוד הבדיקות נעשה בתיק הבניין רק  .10.10.5

אם ישנה חריגה מתוכנית בנייה ו/או אי עמידה בתנאי הבנייה. מעבר 

לכך לא מבוצע תיעוד לביקורי הפקחים. בעקבות הערת המבקר הוחל 

 ליך של תיעוד.בה

ממצאי הבדיקה באתרי הבנייה ברחבי הקריות עולה כי קיימים מספר  .10.10.6

אתרי בנייה בהם לא נאכפים נושא בטיחות בעבודה והנחיות 

 הנדרשות בתחום שפיכת הפסולת, חלקי הריסה ועוד.

נמצא כי קבלנים אינם מקפידים לכסות את כלי האצירה ביריעות  .10.10.7

ת יצירת אבק ומפגעים סביבתיים פלסטיק ו/או בכל דרך אחרת המונע

 שונים.

כמו כן, לא הותקנו שרוולי פלסטיק מודולריים באמצעותם מוזרמת  .10.10.8

 פסולת הבניין לכלי האצירה.

בנוסף, הקבלנים אינם דואגים לפרוס יריעות פלסטיק או ברזנט או כל  .10.10.9

 חומר כיסוי אחר על המבנה למניעת מפגעים.
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 הפיקוח בגמר הבנייה .10.11

י בעלי היתרי הבנייה במרחב התכנון המקומי של הבדיקה העלתה, כ .10.11.1

הוועדה המקומית לא פנו אל הוועדה המקומית בתום הבנייה בבקשות 

לתעודות גמר, והיא לא פעלה לחייבם לעשות את הנדרש לקבלת תעודות 

 כאלה. 

מנהל מחלקת הפיקוח מסר כי באופן מסורתי במשרדי הוועדה לתכנון ובנייה  .10.11.2

(  שהינו אישור להספקת שירותים לפי תקנות 5)תקנה  4הוצאו טפסי 

. מתן טופס זה ע"י הוועדה מהווה אישור 1981התכנון והבנייה , התשמ"א 

טופס גמר  לאכלוס המבנה ועמידה בתנאי חוק תכנון והבנייה והבטיחות.  

בנייה ניתן ע"י הוועדה רק במקרים שבעלי ההיתר / היזם/הקבלן המבצע 

 מבקש זאת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גובת המבוקריםת .11
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  מבוא: .1.1

רשויות מקומיות הוסמכו בפקודת העיריות להקים תשתיות עירוניות )כגון:  .1.1.1

כבישים, מדרכות, ניקוז וכיוצא באלה(, וכן לקבוע חוקי עזר שיחייבו את בעלי 

הנכסים בתחומי הרשות לממן את הקמתן של תשתיות אלה. המימון נעשה 

ום אגרות, היטלים או דמי השתתפות. מכוח סמכות זו התקינו בתשל

הרשויות המקומית חוקי עזר שונים כגון: חוק עזר לסלילת רחובות ומדרכות, 

 חוק עזר לתיעול וניקוז. היטלי הפיתוח אותם גובה עיריית קריית ים הינם:

 

  סלילה של כבישים ומדרכות. -היטל סלילה 

  יקוזתעלות נ –היטל תיעול וניקוז 

 

קריית ים  .היטל תיעול נועד לממן הנחה של תעלות ניקוז מי גשמים עיריית .1.1.2

גובה מהתושבים בשטחה היטלי פיתוח בגין ביצוע עבודות תשתית ופיתוח 

ברחבי העיר כגון: היטלי כבישים ומדרכות, היטלי תיעול, וכן תשלום דמי 

 השתתפות בגין סלילת מדרכות.

: קובע כי 1990 –)הוראת שעה( תש"ן  לתקנות רישוי בנייה , 1סעיף  .1.1.3

תשלומי חובה כוללים בין היתר:  "אגרות, היטלים או תשלומים אחרים שיש 

לשלמם לרשות מקומית או לוועדה מקומית לתכנון ולבנייה, לפי העניין, על 

 פי כל חיקוק ואשר מתן היתר בנייה מותנה בתשלומם".

 ,כבר בפרק המבוא לחיוב, הביקורת מבקשת לציין .1.1.4

שבמהלך כתיבת טיוטת דו"ח הביקורת, מנכ"ל העירייה 

באמצעות מחלקות הגזברות וההנדסה, הורה לתקן את 

הליקויים שעלו בעת כתיבת הדו"ח. מבדיקת הביקורת 

עלה כי ההיטלים החלו להיגבות באופן שוטף, לאחר 

קבלת אישור יועמ"ש לגביה. כמו כן, מנכ"ל העירייה 
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צונית לבדוק את שלמות הזמין דו"ח מחברת בקרה חי

הנתונים, הליכי הגביה ותעריפיה. תיקון הליקויים הם 

נשמת אפה של הביקורת וראוי לציין את ההתגייסות 

תפקידה הביקורת רואה בהתנהלות זו כהגשמת לביצועה. 

 של הביקורת בתיקון ליקויים "בזמן אמת"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :תעריף ההיטלים .1.2



 

 :זה מסמך תוכן לגבי 1964 ד"תשכ( חדש נוסח) העיריות פקודת אותלהור הקורא  לב תשומת

 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-

, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה מבקר ואולם, העירייה מבקר של בקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה

 ."כאמור פרסום להתיר

 לו שניתן בהיתר תנאי או( ו.)ג170 סעיף את בכך ומפר, ביקורת ממצא או תכנו או חלקו או דוח המפרסם. " א334 סעיף  -

 ."שנה מאסר -דינו, האמור הסעיף לפי

 ~119 ~ 

109 

 וכן ומדרכות כבישים סלילת – בעיר לפיתוח עזרה חוקי עודכנו 2016 שנת בסוף

 שטח ר''ומ בנייה ר''מ לפי הגבייה דמי את המחשבים, וניקוז תיעול העזר חוק

 דמי חישוב שיטת, ומדרכות כבישים לסלילת העזר חוק של העדכון לפני עד. מגרש

 .השתתפות דמי לפי הייתה ההיטל

  

 לפי ומדרכות כבישים סלילת היטל העזר לחוק החדשים התעריפים להלן .1.2.1

 :ו"התשע הראשונה התוספת

                                                                 בש"ח היטל שיעורה 

  כביש סלילת היטל

 47.68 הקרקע משטח ר"מ לכל, קרקע (א)

 78.88 הבניין משטח ר"מ לכל, נכס בעד, בניין (ב)

  מדרכה סלילת היטל

 23.48 הקרקע משטח ר"מ לכל, קרקע (א)

 38.85    הבניין משטח ר"מ לכל, נכס בעד, בניין (ב)

  משולב רחוב סלילת היטל

 71.16  הקרקע משטח ר"מ לכל, קרקע (א)

 

 117.73  הבניין משטח ר"מ לכל, נכס בעד, בניין (ב)
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להלן התעריפים החדשים להיטל תיעול וניקוז במעודכן לפי חוק העזר  .1.2.2

                                                                                      2016 -התשע"ו

 

 
שיעור התעריף החדש 

 בש"ח

שיעור התעריף הישן 

 ( בש"ח1979)החל 

 משטח ר"מ לכל, קרקע

 הקרקע
33.02 20 

 משטח ר"מ לכל, בניין

 הבניין
54.62 100 

 

  

 מטרות הביקורת .2

ודה בין מחלקת הנדסה, הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לבין בדיקת ממשק העב .2.1

 גזברות העירייה ומחלקת הגבייה בכל הקשור לחיוב וגביית היטלי פיתוח.

 בדיקת תהליכי העבודה, באגף ההנדסה ובגזברות העירייה, כמפורט להלן: .2.2

 קיום נוהלי עבודה לחישוב אגרות והיטלים ואופן גבייתם. .2.2.1

 יטלים לפני קבלת היתר ולאחריו.אופן חישוב אגרות וה .2.2.2

 בדיקת תהליכי העבודה מעת אישור החיוב ועד גביית החוב. .2.2.3

השוואה בין היתרי הבנייה שניתנו בתקופה שקדמה לביקורת לבין הרישום  .2.2.4

 במחלקת הגבייה.

 קיום מנגנונים שיבטיחו חיוב מלא ועדכון החיוב במערך הגבייה. .2.2.5

 מעקב אחר חייבים ותשלומים. .2.2.6
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 יהמתודולוג .3

 היתר לקבלת מבקשה הנובעים פיתוח היטלי חיובי נבחנו זו בדיקה במסגרת .3.1

 .בלבד ותוספות חדשים למבנים בניה

הביקורת התבססה על נתוני מחלקת ההנדסה וכן בפלטים מתוך המערכות  .3.2

 הממוחשבות של אגף ההנדסה ואגף הגבייה בעירייה. 

 סקירת הוראות החוק והתקנות הרלוונטיים לביקורת. .3.3

 רת נהלי העירייה תכתובות ודוחות פנימיים.סקי .3.4

 שיחות וברורים עם מנהלים ועובדים. .3.5

 בדיקת חיובים וגבייה. .3.6

 בחינת קיומם והלימותם של אמצעי הבקרה הפיקוח. .3.7

 בדיקות מבססות ומדגמיות. .3.8

 

 עיקר הממצאים  .4

עובדת מחלקת ההנדסה  ידי על הנעשים החישובים על בקרה מתקיימת כל לא .4.1

 החישובים. נכונות בדיקת נעשית ולא ביםהמבצעת את החישו

 בניה בגין לא, ומדרכות כבישים לסלילת פיתוח היטלי בגין כספים ונגבו חויבו לא .4.2

 מול מקדים חוזה נעשה בהם מקרים למעט, בניה תוספות בגין לא וכן חדשה

 . פיתוח עבודות לבצע התחייבו אשר וקבלנים יזמים

 או תוספות בנייה לא קיים נוהל פיקוח על חריגות בנייה .4.3

 חישוב אופן, העבודה לתהליך כתובים נהלים קיימים לא ההנדסה במחלקת .4.4

 בנושא המקומית הוועדה מול והבקרה הנתונים, המידע העברת, השטחים

 .לחיוב שטחים חישובי העברת בנושא בעירייה גבייה אגף ומול התכניות

 בכל גזברותה לאגף הגבייה ממחלקת המידע בהעברת התממשקות חוסר קיים .4.5

 .פיתוח הקרנות ויתרות פיתוח היטלי לגביית הקשור
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בעירייה אין כיום מדיניות ידועה ורשומה בכל הנוגע להכנסות מהיטלי השבחה  .4.6

ומנגנון העבודה מול הוועדה המרחבית קריות. העברת הכספים מהוועדה 

 לעירייה אינה נעשית באופן מוסדר וידוע מראש.

ן פיקוח או בקרה על התהליך וכן על ההתחשבנות לא קיימים נהלי עבודה ואי  .4.7

 וקיזוז הכנסות בגין שירותי הוועדה לעירייה מגורם אחראי באגף גזברות.

הביקורת מציינת במהלך אישור טיוטת דו"ח הביקורת הזמין 

 מנכ"ל העירייה הבקרה חיצונית לביצוע בקרה בנושא זה. 

שבחה וכן ישנם ליקויים לא מופקים דוחות מעקב אחרי יתרות כספי היטלי ה .4.8

 מהותיים בהעברת המידע מהוועדה המרחבית לבין העירייה בנושא זה.
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 –פיתוח  היטלי וגביית בנייה היתרי קבלת הליך .5.1

 חדשה בניה להיתר בקשה בגין פיתוח היטלי וגביית חיוב להוצאת השלבים להלן

 : בניה תוספות או

 חדשה: בנייה .5.1.1

 מהוועדה הנדרש המידע את מקבל ההיתר מבקש – מקדמי שלב

 .הקרקע וייעוד התכניות לגבי קריות המקומית

 בודקת הוועדה, המקומית לוועדה תכניות מגיש ההיתר מבקש –' א שלב

 .מקרקעין ורישום הקרקע זכויות אישורי מול התכניות את

 הנדסהה לאגף העתק נשלח, התכניות של עקרוני אישור לאחר –' ב שלב

 .חיוב שטחי וחישוב בדיקה לצורך ים קריית בעיריית

 ומחשבת התכניות של בדיקה מבצעת, ההנדסה אגף עובדת –' ג שלב

 פי על פיתוח בהיטלי יחויבו אשר הקרקע ושטחי הבנויים השטחים את

, ידנית בצורה מחושבים המחויבים השטחים. העירוניים העזר חוקי

 פירוט עם, פלט המוציאה ממוחשבת תלמערכ מוזנים הסופיים הנתונים

 .החיוב שטחי

 הגבייה למחלקת מועברים לחיוב והשטחים התחשיב נתוני –' ד שלב

 .הבנייה היתר מתן לפני לתשלום חשבון הפקת תהליך להמשך בעירייה

 פי על כספי לחשבון החיוב שטחי את מתרגמת הגבייה –' ה שלב

 חשבון ומוציאה ירונייםהע העזר בחוקי המופיע עדכני ר''למ התעריף

 .לתשלום

 הוא שם, לתשלום שובר ומקבל הגבייה לאגף ההיתר מבקש –' ו שלב

 .תשלום אישור ומקבל החיוב חשבון את משלם

 לקבלת אישור המבקש מקבל הגבייה אישור קבלת לאחר –' ז שלב

 .היתר

 אגף בדיקות לאחר המתקבל, לאכלוס 4 טופס קבלת – הפרויקט סיום

 .תכניות מול ביצוע לאישור געבנו ההנדסה
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  :בניה תוספות .5.1.2

 בוועדה שנתקבלו בקשות סמך על ההנדסה באגף נעשה החישוב

 ממבקש החשבון לחיוב החישוב. חדשה לבניה בבקשות כמו, המקומית

  הגבייה במחלקת מתבצע והתשלום הגבייה באגף נעשה לתוספת ההיתר

 (.  חדשה לבנייה בבקשות כמו)

 

  -בניה  ותוספות פיתוח ליהיט החיוב תהליך .5.2

 האחד, רכיבים משני כלל בדרך מורכב נכס בעל כל על המוטל התשלום .5.2.1

 .הבנוי השטח בעד והשני הנכס של הקרקע שטח בעד

 לכל בתעריף מוכפל הקרקע שטח לפי מחושב הקרקע בעד החיוב סכום .5.2.2

 .קרקע ר"מ

 ףבתערי מוכפל הבנוי השטח לפי מחושב הבנוי השטח בעד החיוב סכום  .5.2.3

 .העזר בחוקי קבועים התעריפים. הבנוי לשטח

 מהו לקבוע כדי. בנפרד מקומית רשות כל ידי על נעשית התעריף קביעת) .5.2.4

 בחשבון הלוקח, תחשיב המקומית הרשות עורכת, ר"מ כל עבור התעריף

 העלות ואת, ברשות הצפויה העתידית הבנייה את, הקיימת הבנייה את

 של חלוקה ידי על התעריף תא ומחלצת התשתיות הנחת של הכוללת

 .(השטחים בכלל העלויות כלל

 

, 2017 לשנת עד ומדרכות כבישים סלילת לעניין הקודם העזר בחוק .5.2.5

 סלילת בדבר – ים לקריית עזר החוק להלן .השתתפות דמי לפי נעשה

 : 1966 ו''תשכ רחובות

 

 וגביתם כבישים בסלילת ההשתתפות דמי שיעור
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 אותו הגובלים הנכסים בעלי ישאו זה עזר קחו לפי כביש סלילת בהוצאות .א

 ייחשב, רחבה כביש מהווה. 75% של בשיעור נסלל שבו הרחוב קטע

 לעניין הסלילה הוצאות חישוב לצורך ככביש בלבד מטרים ששה עד רחבה

 .זה קטן סעיף

 ביחס חציים הנכסים בעלי בין יחולקו( א)קטן סעיף לפי השתתפות דמי .ב

 את הגובלים הנכסים של לשטחיהם ביחס וחציים חזיתותיהם לאורך

 .הרחוב

 ידי על למועצה ישולמו, כאמור הנכסים בעלי על החלים ההשתתפות דמי .ג

 שיישלח חשבון לפי הסלילה השלמת עם מיד הנכסים מבעלי אחד כל

 רשאית, שלבים שלבים הכביש נסלל אם ואולם, המהנדס ידי על אליהם

 את, שלב כל השלמת עם ידמ, הנכסים מבעלי אחד מכל לגבות המועצה

 לפי, לפניו שהושלמו השלבים או שלב אותו בהוצאות השתתפותו סכום

 .המהנדס ידי על אליהם שיישלח חשבון

 באופן, 9 סעיף לפי הוחלט סלילתה שעל מדרכה לסלול רשאית המועצה .ד

 המפרטים בשלבים או אחת בבת תבוצע הסלילה. המהנדס ידי על שייקבע

 הרחוב אורך לכל בין, המועצה החלטת לפי הכל, םמקצת או כולם, להלן

 :קטעים קטעים ובין

 המדרכה של המלא רחבה כדי בין, מילוי או חפירה ידי על הקרקע יישור. 9

 .המלא רחבה כדי שלא ובין

 .שפה אבני נחת. 3

 רחבה כדי שלא ובין של המלא רחבה כדי בין, מדרכה כיסוי או ריצוף. 4

 .המלא

 .כאמור בשלבים או אחת בבת, דרכההמ סלילת השלמת. 5

 סידורם, וצמחים עצים נטיעת, וספסלים בריכות, מדשאות, שדרות סידור. 6

 .וגידורם

 .תאורה מתקני של התקנתם. 7
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 וגבייתם מדרכות בסלילת השתתפות דמי שיעור

 בעלי ישאו זה עזר חוק לפי מדרכה של ראשונה סלילה הוצאות בכל. א

 .למדרכה חזיתותיהם אורך ליחס בהתאם רכהמד באותה הגובלים הנכסים

 ו(ג)6 סעיפים הוראות יחולו מדרכה של ראשונה לסלול המועצה החליטה. ב

 .המחייבים בשינויים  –

 

  ממצאים  .5.2.6

 בצורה נעשים פיתוח היטלי בגין החיוב לשטחי החישובים .5.2.6.1

.  ההנדסה אגף עובדת באמצעות למערכת ומוזנים ידנית

 לבקרת באחריות ונושאת, יובהח שטחי את מחשבת העובדת

 נושאת העובדת כי נמצא. החשבון מופק  שבבסיסם הנתונים

 וליווי תכנון, קהל קבלת כמו באגף נוספים בתפקידים

 תכניות סריקת, תכניות בדיקת, בעיר בבינוי פרויקטים

 כי מצאה הביקורת. המקומית מהוועדה האגף אל המועברות

 ידי על הנעשים ישוביםהח על נוספת בקרה  כל מתקיימת  לא

 .החישובים נכונות בדיקת נעשית ולא העובדת

 שנים במשך חויבו לא כי נמסר הנדסה ומחלקת גזברות מאגף .5.2.6.2

 העזר חוק לפי ומדרכות כבישים סלילת בהיטל תושבים, רבות

 הביקורת עריכת למועד כי מצאה הביקורת כן כמו, הקודם

 לפי ומדרכות כבישים סלילת היטלי בגין חיובים הוצאו טרם

 .החדש העזר חוק

, תקופתיים מעקב דוחות מופקים לא העירייה גזברות באגף .5.2.6.3

 וכן ומדרכות כבישים סלילת בנושא פיתוח היטלי גביית אחר

 . וניקוז תיעול היטלי בנושא
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  מחלקת לבין הנדסה אגף בין ממוחשב ממשק קיים לא .5.2.6.4

 חפיתו והיטלי  אגרות ותשלומי לחיובים הנוגע בכל הגבייה

 .בנייה תוספות או חדשה בנייה בגין

 קיומו. בנייה תוספות או בנייה חריגות על פיקוח נוהל קיים לא .5.2.6.5

 לא בניה תוספות בגין הכנסה אובדן ימנע זה נוהל של

 שמטרתה בשטח בדיקה יוזם אינו ההנדסה אגף. מדווחות

 הינן ההנדסה אגף בדיקות. בשטח לבניה התכנית השוואת

 תוספת יבנה שתושב לכך להוביל לולע זה מצב, פאסיביות

 .חריגה

 

  המלצות  .5.2.7

 את יחבר אשר ממוחשב עבודה תהליכי ממשק ליצור ראוי .5.2.7.1

, נתונים להעברת הקשור בכל הגבייה למחלקת ההנדסה אגף

 .פיתוח היטלי בגין ותשלומים חשבונות אישור, חיובים הפקת

 ולהיות להיעשות חייבים ההנדסה באגף השטחים חישובי .5.2.7.2

 .ממוחשבת מערכת באמצעות מגובים

 והתשלומים החיובים על תקופתי בסיס על בקרה לבצע רצוי .5.2.7.3

 דוחות להוציא מומלץ כן כמו, הפיתוח היטלי בגין שנתקבלו

 בפועל והכנסות גבייה מול אל חיובים יפרטו אשר תקופתיים

 .זמן בחתכי

 היטלי בגין החיוב שטחי חישובי על שוטפת בקרה לבצע יש .5.2.7.4

 .במערכת נוסף מגורם הגבייה למחלקת םהמועברי הפיתוח

 ביקורות לבצע הראוי מן, מאושרת בנייה לתוספת בבקשות .5.2.7.5

 התוספת באם ולבדוק הבנייה השלמת לאחר יזומות

 מאושרת תכנית לפי הינה שנעשתה
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  פיתוח היטלי וגביית חיוב תהליך בנושא עבודה נוהלי .5.3

בנושאים  נטייםרלווו/או מדיניות  נהלים לקבל ולבדוק ביקשה הביקורת .5.3.1

 ועריכת חישוב, ואגרות פיתוח היטלי בגין החיוב שטחי חישוב הבאים:

 . הצמדות וחיובי הגבייה תהליך, כספי חיוב חשבון

 

 ממצאים  .5.3.2

 לתהליך כתובים נהלים קיימים לא ההנדסה במחלקת .5.3.2.1

 הנתונים, המידע העברת, השטחים חישוב אופן, העבודה

 אגף ומול תכניותה בנושא המקומית הוועדה מול והבקרה

 . לחיוב שטחים חישובי העברת בנושא בעירייה גבייה

 והיטלי אגרות וגביית איתור נוהל ההנדסה במחלקת קיים לא .5.3.2.2

 .בעיר חוקיות ולא מאושרות בנייה תוספות בגין פיתוח

 המתייחסים נהלים קיימים לא בעירייה הגבייה במחלקת .5.3.2.3

 נהלים ןוכ הפיתוח היטלי בגין הכספיים החיובים לחישוב

 .והגבייה החיוב,  הרישום לאופן בנוגע

 

 המלצות .5.3.3

  המתייחסים ההנדסה במחלקת עבודה נוהלי לקבוע ראוי .5.3.3.1

 אופן לגבי וכן  קריות המקומית הוועדה מול העבודה לתהליך

 לגזברות ההנדסיים הנתונים והעברת עיבודם, הנתונים קבלת

 לגבי אמורים דברים אותם, והגזברות הגבייה למחלקת

 .תהליכים על בקרה נוהל יעתקב

 היטלים גביית בנושא תקופתית לבקרה נהלים לקבוע יש .5.3.3.2

 .וחייבים
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 חישוב אופן לגבי הגבייה במחלקת עבודה נוהלי לקבוע ראוי .5.3.3.3

 רישום  וכן גבייה, הפיתוח היטלי  בגין חשבונות, החיובים

 .במערכת ובקרה

 של החיוב הליך על יזום לפיקוח עבודה נוהל לקבוע ראוי .5.3.3.4

 .חוקיות ושאינן חוקיות בנייה תוספות בגין הפיתוח יטליה

 

  תיעול וניקוז היטלי וגביית חיוב בדיקת .5.4

במסגרת הביקורת נבדקו החיובים בגין היטלי הפיתוח וכן נעשה מדגם  .5.4.1

 תיקים אשר בדק חיובים בהתאם להיתרים שניתנו.

 

 פיתוח  היטלי וגביית חיוב בדיקת ממצאי .5.4.2

 במחלקת רלוונטיים גורמים עם הביקורת שערכה מבדיקה .5.4.2.1

 כלל נגבו ולא חויבו לא כי עולה, הגזברות ובמחלקת הנדסה

 רבות שנים במשך בעיר ומדרכות כבישים סלילת היטלי

 פיתוח בהם מקרים למעט, הקודם העזר לחוק  בהתאם

 בנייה קבלני עם פיתוח לחוזי בהתאם נעשו אשר שכונות

 .התשתיות פיתוח את עצמם על קיבלו אשר

 סלילת מהיטלי הכנסות אובדן על מדובר הביקורת הערכתל .5.4.2.2

 לאמוד ניתן יהיה אשר, מהותיים בסכומים ומדרכות כבישים

 .נוספת מעמיקה ביקורת בעריכת אותם

 סלילת להיטל העזר חוק את לאחרונה עדכנה העירייה .5.4.2.3

 .ומדרכות כבישים

 המידע בהעברת התממשקות חוסר קיים כי מצאה הביקורת .5.4.2.4

 היטלי לגביית הקשור בכל הגזברות לאגף ההגביי ממחלקת

 .פיתוח הקרנות ויתרות פיתוח
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 מצאה וניקוז תיעול היטלי וגביית חיוב של מדגמית בבדיקה .5.4.2.5

  ואף הנתונים אימות, הגבייה לאופן מהותיים ליקויים הביקורת

 .בעיר בנייה תוספת של במקרה חיוב אי

 

 

 ות הביקורת המדגמית כולל הערות :להלן תוצא

 

 מספר בקשה
תאריך קבלת 

 היתר
מספר 

 תיק
 שטח שירות

שטח 
 עיקרי

 הערות חיוב כספי

20151811 28/10/2015 472007  96.26 3,059.52 
נתוני הגבייה אינם תואמים את 
אומדן החיוב, רצוי לבצע בדיקה 

 מעמיקה של החיוב

 תואם את האומדן 84,943 2325.09 1149.35 462014 28/07/2015 20152314

20152924 11/11/2015 19154 31.98 212.5 3,645 
תואמים את  אינםוני הגבייה נת

, רצוי לבצע בדיקה אומדן
 מעמיקה של החיוב

 תואם את האומדן 2475.46 61.8 20.5 62865 06/07/2016 20153747

20153870 07/02/2016 43483 
0 

 
361.2 362.4 

נתוני הגבייה אינם תואמים את 
האומדן, רצוי לבצע בדיקה 

 מעמיקה של החיוב

 לא נתקבל 1092.57 435 862015 23/05/2016 20154327
לא נתקבלו נתונים, רצוי לבצע 

 בדיקה מעמיקה של החיוב

 לא נתקבל 0 0 19074 23/02/2016 20160335
לא נתקבלו נתונים, רצוי לבצע 

בדיקה מעמיקה של החיוב 
 לעומק

20160451 09/05/2016 50357 19.16 141.84 4804.8 
נתוני הגבייה אינם תואמים את 

רצוי לבצע בדיקה  האומדן,
 מעמיקה של החיוב

20160862 10/04/2016 54584 0 364 317 
נתוני הגבייה אינם תואמים את 

האומדן, רצוי לבצע בדיקה 
 מעמיקה של החיוב

20161164 20/06/2016 47283 8 60.44 384 
נתוני הגבייה אינם תואמים את 

האומדן, רצוי לבצע בדיקה 
 מעמיקה של החיוב
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 :2015 – 2013 לשנים וניקוז תיעול היטל וגביית חיוב טבלת .5.4.2.6

2015 2014 2013 

סך הכל 

 חיוב
871,114 

סך הכל 

 חיוב
357,448 

סך הכל 

 חיוב
162,916 

סך הכל 

 חובה
871,988 

סך הכל 

 חובה
353,525 

סך הכל 

 חובה
146,436 

 16,480 יתרה 3,924 יתרה 873- יתרה

 98.9% אחוז גבייה 100.1% אחוז גבייה
אחוז 

 גבייה
89.9% 

 .וניקוז תיעול היטל בגין מלאה גבייה נעשתה לא 2013-2014 בשנים כי עולה מהטבלה** 

 

 וכן הפיתוח היטלי גביית בחיוב ליקויים מעלים הבדיקה ממצאי .5.4.2.7

, מחשוב, עיבודם נתונים תיעוד, וגבייה חיוב ההליך בניהול

 . נהלים רוהיעד רישום

 

 המלצות  .5.4.3

 לניהול ברורים עבודה ונוהלי מדיניות לקבוע העירייה על .5.4.3.1

 בקרות לבצע מומלץ. בעיר פיתוח היטלי וגביית חיוב מערך

 .והגבייה החיוב לביצוע תקופתיות ובקרות שוטפות

 היטלי בגין חיוב אי בגין הכספי ההיקף את לאמוד מנת על .5.4.3.2

 מעמיקה יקורתב לבצע יש ומדרכות כבישים סלילת פיתוח

 ניתן שהיה הכספי ההיקף את תחשב אשר ורטרואקטיבית

 .הבנייה ושטחי הבנייה להיתרי בהתאם לגבות

 תהליך של מלא תיעוד עם ממוחשב לממשק לעבור מומלץ .5.4.3.3

, הגבייה למחלקת בעירייה הנדסה ממחלקת הנתונים העברת
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 שלמות על ושמירה סדרים אי, טעויות למנוע מנת על זאת

 .תוניםהנ ואימות

 חוקיות בנייה חריגות על יזום פיקוח לבצע הנדסה מחלקת על .5.4.3.4

 .בנושא ברורים ונהלים מדיניות ולקבוע בעיר חוקיות ושאינן

 

 השבחה:  היטלי .5.5

: המקומיות הרשויות שותפות בה וועדה הינה קריות המרחבית הוועדה .5.5.1

, תרהי בין. ביאליק קריית ועיריית ים קריית עיריית, מוצקין קריית עיריית

 ממבקשי נוספים וחיובים בנייה אגרות, השבחה היטלי גובה הוועדה

 ישנם לוועדה .לעיל בערים בנייה תוספות או חדשה לבנייה היתרים

 כמו, השירותים הוצאות את לכסות היתר בין נועדו אשר עצמיות הכנסות

 כדמי בתחומה השבחה מהיטלי הגבייה מסך 10% גובה הוועדה כן

 הגבייה מסך נוספים 10% תשאיר הוועדה כי וחלטה לאחרונה .ניהול

 בעת ולשימוש חריגים מקרים בעבור לרשותה השבחה מהיטלי השנתית

 את הוועדה מקזזת השבחה מהיטלי הגבייה הכנסות שאר בגין. הצורך

 .הניהול ומדמי עצמיות מהכנסות כוסו שלא הנוספות ההוצאות יתרת

 :הינו ההתחשבנות מנגנון .בוועדה החברות

 40% עדכני תושבים מספר לפי המקומית רשות גודל לפי. 

 40% רשות כל בתחום השנה במהלך שניתנו היתרים לפי. 

 20% שווה באופן מחולקים. 

 קריות מרחבית הוועדה בין העבודה תהליך ממשק בחנה הביקורת .5.5.2

 המרחבית הוועדה מול העבודה ממשק ,השבחה היטלי בנושא לעירייה

 הכספים והעברת עבודה תהליך, נתונים תלהעבר הקשור בכל קריות

 .הוועדה ידי על נגבים אשר השבחה מהיטלי

 העבודה ממשק לעניין הרלוונטיים הנהלים התבקשו הביקורת במסגרת .5.5.3

 היתר בין המתייחסים השבחה היטלי בנושא    המקומית מהוועדה מול
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 למו תשלומים וקיזוז התחשבנות, וגבייה חיובים,  בינוי תכניות להעברת

 .ובקרות פיקוח וכן תיעוד, הוועדה

 

  ממצאים .5.5.4

 היטלי גביית בגין הכספים העברת כי עולה הביקורת מעריכת .5.5.4.1

 בהתאם מבוצעים אינם לעירייה הוועדה ידי על השבחה

 .מראש וידועה קבועה ומדיניות למנגנון

 בגין הכנסות וקיזוז ההתחשבנות אודות בקרה נעשית לא .5.5.4.2

 ומכסות הוצאות לכיסוי באשר הוועדה מול השבחה היטלי

 .העירייה בגזברות או הגבייה באגף אחראי מגורם הוועדה

 מוסדרים תקופתיים דוחות מופקים לא גזברות במחלקת .5.5.4.3

 העירייה עבור השבחה מהיטלי שנגבים הכספים אודות

 .מקומית מהוועדה

 במחלקת או הגזברות במחלקת כתובים נהלים  קיימים לא .5.5.4.4

 היטלי בגין חיוב נתוני להעברת באשר בעירייה הנדסה

 או חדשה לבנייה הנוגעים שוטף באופן בנייה ואגרות השבחה

 .ים קריית בעיר בנייה תוספות

, גבייה אודות הגזברות במחלקת רשומים נהלים קיימים לא .5.5.4.5

 מול ההתחשבנות בנושא וכן תקופתיים תשלומים העברת

 שהוועדה והמכסות השירותים בגין המקומית הוועדה

 .מספקת

 קריות המרחבית הוועדה בין הממשק בנושא הבדיקה איממצ .5.5.4.6

 מהותיים ליקויים מעלים השבחה היטלי בנושא העירייה לבין

  עיבוד, מדיניות, לנהלים הקשור בכל, הממשק בניהול

 אחר ובקרה בפיקוח וכן ומחשוב רישום, נתונים והעברת

 . התהליך
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  המלצות .5.5.5

 פתייםתקו מועדים יקבע אשר מדניות מנגנון ליצור יש .5.5.5.1

, לעירייה מהוועדה השבחה היטלי בגין הכספים להעברת

 .מראש ומוסדרים ידועים יהיו אשר

 שנתי חצי בסיס על תקופתי ופיקוח בקרה מנגנון לעשות ראוי .5.5.5.2

 גבייה מול אל השבחה היטלי בגין הוועדה חיובי בנושא

 בקרה לעשות יש כן כמו, בעיר שנתנו בנייה להיתרי בהתאם

 הוועדה ידי על שנגבו הכספים ברתלהע באשר תקופתית

 שירותי הוצאות בגין הסכומים וקיזוז להתחשבנות ובאשר

 .והמכסות הוועדה

 הגבייה במחלקת ממוחשבת במערכת תיעוד לבצע יש .5.5.5.3

 את יפרט אשר תקופתי דוח הפקת לכדי בעירייה והגזברות

 .הוועדה מול וההתחשבנות השבחה מהיטלי העירייה הכנסות

 הוועדה מול לממשק רשומים נהלים לערוך ממליצה הביקורת .5.5.5.4

 באשר מוסדר עבודה למנגנון הנוגע בכל קריות המרחבית

, העברה בנושא וכן, בינוי תכניות אודות נתונים להעברת

 בוועדה השבחה היטלי  וגביית חיוב נתוני ותיעוד רישום

 הוועדה שירותי בגין תקופתית והתחשבנות המרחבית

 .לעירייה

 עבודה ונהלי מדיניות לקבוע העירייה על יכ סבורה הביקורת .5.5.5.5

 בכל המרחבית הוועדה מול העבודה וממשק למדיניות ברורים

 המדיניות על, בעיר השבחה מהיטלי להכנסות הנוגע

 מהיטלי התשלומים מועדי להסדרת היתר בין להתייחס

 ממוחשבת במערכת ושלם נאות רישום, לעירייה השבחה

 פיקוח  לבצע  ראוי .קופתייםת והוצאות הכנסות דוחות והפקת
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 העברת ביצוע אחר תקופתיות בקרות וכן שוטפת ובקרה

 .שירותיה בגין הוועדה מול ההתחשבנויות ופירוט התשלומים
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 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-
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 הנחה רטרואקטיבית בארנונה – 1.16תלונה 

 סיווג: ארנונה

 מהות התלונה: .1
לה הנחה רטרואקטיבית בארנונה בגין סעיף מתלוננת כי מחלקת הארנונה לא נתנה 

 .2008-2013הנחה של רדיפת נאצים בגין השנים 

 

 :מתודולוגיה .2

 בדיקת ההסדרים החוקיים. .2.1

 שיחה עם מנהלת מחלקת הארנונה. .2.2
 

 מטרות הבדיקה: .3
 בחינת התנהלות מחלקת הארנונה ביחס לבקשת המתלוננת.

 

 ממצאים: .4
"ד דקל קורש, לא ניתן להעניק הנחות על פי חוות דעת יועמ"ש הרשות המקומית עו .4.1

רטרואקטיביות בארנונה לגבי שנת מס שתקציבה הסתיים, בהתבסס על עת"מ 

לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(  2. כמו כן תקנה 14516-08-11

האגף הבכיר לביקורת  –משרד הפנים  19/04/12וחוזר מיום 1993התשע"ג 

 ק את ההנחה העולה מתלונתך.ברשומ"ק. אינם מאפשרים להעני

 מחלקת הארנונה פעלה על פי חוק. .4.2

 

 תוצאות הבדיקה: .5
 .לא מוצדקתהתלונה נמצאה כ

 

 פעולות שננקטו: .6

 הועבר למתלוננת מכתב בגין סגירת התלונה. 

 

 המלצות: .7
 אין
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 תאגיד מים  – 2.16תלונה 

 סיווג: תאגיד מים 

 

 מהות התלונה: .1
 .יד המיםתאגאי טיפול בתלונות על ידי תלונה  .1.1

 

 :מתודולוגיה .2
 בדיקת ההסדרים החוקיים. .2.1

 

 מטרות הבדיקה: .3
 לא ניתן לקיים בדיקה  .3.1

 

 ממצאים: .4
 על פי ההסדרים החוקיים הנושא אינו בסמכות מבקר העירייה  .4.1

 

 תוצאות הבדיקה: .5
 רלוונטיתלא התלונה נמצאה כ .5.1

 

 פעולות שננקטו: .6

 הועבר למתלוננת מכתב בגין סגירת התלונה.  .6.1

 

 המלצות: .7
 אין .7.1
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 הנחה סילוק מפגע תברואתי – 3.16תלונה 

 סיווג: תברואה

 

 מהות התלונה: .1
 מתלוננת כי הוצב פח אשפה תחת ביתה המהווה מפגע תברואתי. .1.1

 

 :מתודולוגיה .2
 בקשה להתייחסות של מנהלת מחלקת התברואה  .2.1

 

 מטרות הבדיקה: .3
 בדיקת נכונות התלונה. .3.1

 

 ממצאים: .4
 חדשה ואינו מהווה מפגע תברואתי. הפח הוצב במקום כחלק מתכנית פינוי אשפה .4.1

 

 תוצאות הבדיקה: .5
 .כלא מוצדקתהתלונה נמצאה  .5.1

 

 פעולות שננקטו: .6
 בקשה לתגובת מנהלת המחלקה .6.1

 

 

 המלצות: .7
 אין .7.1
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 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-
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 תחזוקה בגן אורון – 4.16מס' 

 סיווג: תחזוקה

 

 מהות התלונה: .1
 מתלוננת כי בגן הילדים אורון המזגן לא עובד ויש ג'וקים .2

 

 :מתודולוגיה .3
 .יקת התלונה מול מנהלת מחלקת חינוךבד .3.1

 

 מטרות הבדיקה: .4
 התנהלות מחלקת החינוך מול תלונות הורים. .4.1

 זמן טיפול בתלונה. .4.2

 

 ממצאים: .5
התקשרה אמא לאחד הילדים הלומדים בגן למוקד  12:00בשעה  1.5.16ביום א .5.1

 העירוני ובפיה התלונות הנ"ל. 

 .תוקנה התקלה במזגן כבר בשעות הבוקר 2.5.16ביום ב  .5.2

 שעות.  48הדברה בפני מזיקים מבוצעת בתוך  .5.3

 

 תוצאות הבדיקה: .6
 .לא מוצדקתהתלונה נמצאה כ .6.1

 

 פעולות שננקטו: .7

 שיחה עם מנהלת מחלקת גני הילדים. .7.1

 שיחה עם מר ברוך אילוז עובד תחזוקה. .7.2

 שיחה עם המתלוננת להודעה על סיום הבדיקה. .7.3

 

 המלצות: .8
 אין .8.1
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 מפגע תברואתי – 5.16תלונה מס' 

 תברואהסיווג: 

 

 מהות התלונה: .1
 סילוק פח המהווה מפגע תברואתי .1.1

 

 :מתודולוגיה .2
 בדיקת התלונה על ידי תברואן העירייה .2.1

 

 מטרות הבדיקה: .3
 איתור מפגע תברואתי  .3.1

 

 ממצאים: .4
 לא קיים מפגע תברואתי .4.1

 

 תוצאות הבדיקה: .5
 כלא מוצדקת.התלונה נמצאה  .5.1

 

 פעולות שננקטו: .6
 נשלח מכתב סיום טיפול למתלונן .6.1

 

 :המלצות .7

 אין .7.1
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 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-
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 פינוי גזם – 6.16תלונה 

 סיווג: תברואה

 מהות התלונה: .1
כי הודיע מספר פעמים למוקד על גזם שנמצא בשד' ירושלים  22.5.16מתלונן היום  .1.1

 והגזם לא פונה למרות שבמוקד אמרו לו שפינו. 75

 

 :מתודולוגיה .2
 בדיקת פניות למוקד העירוני. .2.1
 .שיחה עם מנהלת מחלקת התברואה .2.2

 

 יקה:מטרות הבד .3
 בדיקת העברת מידע בין צוותי הקצה למנהלת מחלקת התברואה. .3.1

 בקרת ביצוע.  .3.2

 

 ממצאים: .4
התקשר המתלונן למוקד ודיווח על הגזם. על פי דוח המוקד  13.5.16בתאריך  .4.1

 לאחר ביצוע ע"י עובד מחלקת התברואה מ.ס 10:08התלונה נסגרה בשעה 

ווח על הגזם. על פי דוח התקשר המתלונן למוקד העירוני ודי 17.5.16בתאריך  .4.2

 המוקד הפניה נסגרה לאחר ביצוע ע"י עובד מחלקת התחזוקה מ.ס

התקשר המתלונן למוקד ודיווח שוב על אי פינוי גזם. המוקדנית  19.5.16בתאריך  .4.3

 ס.כ כתבה בפניה "פניה חוזרת נא לטפל בהקדם".

 20.5.16על אף זאת הפניה לא טופלה ונסגרה ביום  .4.4

 פינוי הגזם בכל המקרים.הודעה נמסרה לרכב  .4.5

 רכב פינוי הגזם לא איתר את הגזם ועזב את המקום מבלי ליצור קשר עם המתלונן. .4.6

 לא בוצעה בקרה שאכן פונה הגזם. .4.7

 

 תוצאות הבדיקה: .5
 .מוצדקת התלונה נמצאה כ .5.1

 

 פעולות שננקטו: .6
 נשלח מכתב המלצות לביצוע, למנהלת מחלקת התברואה. .6.1
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 פונה הגזם באופן מידי.  .6.2

 למתלוננת מכתב בגין סגירת התלונה. הועבר  .6.3

 

 המלצות: .7
מנהלת מחלקת תברואה תכתוב נוהל שיאושר על ידי מנכ"ל העירייה בדבר: פעולות  .7.1

 לטיפול בפניה. 

 הנוהל יכלול דרכי טיפול במקרה של אי איתור המפגע שדווח. .7.2
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 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-

, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה מבקר ואולם, העירייה מבקר של בקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה
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 תחזוקת גן שעשועים – 7.16דו"ח תלונה חיצוני מס' 

 זוקהסיווג: תח

 

 מהות התלונה: .1
 תחזוקה ירודה של גן משחקים בסוף רחוב ספיר. .1.1

 

 :מתודולוגיה .2
 ביקור בשדה. .2.1

 קבלת התייחסות ממנכ"ל העירייה. .2.2

 

 מטרות הבדיקה: .3
 אימות התלונה. .3.1

 קבלת תכנית לתיקון הליקויים. .3.2

 

 ממצאים: .4
 במקום קיימים מפגעי תחזוקה. .4.1

 אין הצללה על גן השעשועים. .4.2

 

 תוצאות הבדיקה: .5
 .כמוצדקתה נמצאה התלונ .5.1

 

 פעולות שננקטו: .6
 בקשה להתייחסות מנכ"ל העירייה. .6.1

 מנכ"ל העירייה הודיע לביקורת כי הגן פורק עקב מפגעים בטיחותיים .6.2

 

 המלצות: .7
בסמוך אליו שישרת את ילדי הקמת פאר משחקים חדש במקום זה שפורק או  .7.1

 השכונה בהתאם להוראות התכנון.
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 ומבנה מסוכן  מפגע תברואתי – 8.16תלונה מס' 

 סיווג: תברואה

 

 מהות התלונה: .1
 מפגע תברואתי ממבנה נטוש. .1.1

 מבנה מסוכן. .1.2

 

 :מתודולוגיה .2
 ביקור בשדה. .2.1

 קבלת התייחסות ממנכ"ל העירייה. .2.2

 

 מטרות הבדיקה: .3
 אימות התלונה. .3.1

 קבלת תכנית לטיפול. .3.2

 

 ממצאים: .4
 במקום נמצא מבנה נטוש עם עזובה ומפגעים תברואתיים רבים. .4.1

 

 יקה:תוצאות הבד .5
 כמוצדקתהתלונה נמצאה  .5.1

 

 פעולות שננקטו: .6
משרד מהנדס העיר התחיל בפעולות להכריז על המבנה כמבנה מסוכן המיועד  .6.1

 לאיטום והריסה. 
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 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-

, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה מבקר ואולם, העירייה מבקר של בקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה
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 חניית משאיות שלא כחוק – 9.16תלונה חיצוני מס' 

 סיווג: פיקוח

 מהות התלונה: .1
 משאיות חונות שלא כחוק בשד' ירושלים. .1.1

 .אי טיפול בפניות למוקד .1.2

 

 :מתודולוגיה .2
 קבלת התייחסות ממנהל הפיקוח. .2.1

 ביקור בשדה. .2.2

 

 מטרות הבדיקה: .3
 אימות התלונה. .3.1

 הפסקת העבירה.  .3.2

 

 ממצאים: .4
 לא אותרו משאיות חונות. 13:00בשעה  6.6.16בסיור שערכתי ביום  .4.1

על פי התייחסות מנהל הפיקוח בוצעו מספר סיורים באזור. אותרה משאית אחת  .4.2

 החוק ונרשם דו"ח בהתאם.טון החונה נגד  10מעל 

 

 תוצאות הבדיקה: .5
 כמוצדקת חלקיתהתלונה נמצאה  .5.1

 

 פעולות שננקטו: .6
 הגברת סיורים במקום .6.1

 נשלח מכתב סיום תלונה + הסבר על חוק העזר העירוני .6.2

 

 המלצות: .7
 הגברת סיורים במקום .7.1
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 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-
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 אי מתן מענה על ידי מחלקת פיקוח – 10.16תלונה פנימי מס' 

 סיווג: שירות הציבור

 הות התלונה:מ .1
 אי מתן מענה ממנהל מחלקת הפיקוח. .1.1

 

 :מתודולוגיה .2
 בדיקת הטיפול בפניה. .2.1

 

 מטרות הבדיקה: .3
 האם המענה שניתן תואם את נוהל פניות הציבור. .3.1

 

 ממצאים: .4

 הפניה הכוללת שאלה בדבר צביעת מדרכות וכבישים מוענה למחלקה שגויה. .4.1

יר את הפניה ללשכת מנהל מחלקת הפיקוח פעל על פי הנהלים המתבקשים והעב .4.2

 מנכ"ל להמשך טיפול.
 

 תוצאות הבדיקה: .5
 כלא מוצדקתהתלונה נמצאה  .5.1

 

 פעולות שננקטו: .6
 בירור התלונה .6.1

 שליחת מכתב סיום תלונה. .6.2

 

 המלצות: .7
 אין .7.1
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 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-

, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה מבקר ואולם, העירייה מבקר של בקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה
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 מפגע בטיחותי – 11.16תלונה מס' 

 סיווג: תחזוקה

 מהות התלונה: .1
 הפרשי גבהים בין המדרכה לכביש בכיכר הלוויתן. .1.1

 ר מתן זכות קדימה בפניה ימינה מפנחס ספיר לרח' צה"ל.הצבת תמור .1.2

 

 :מתודולוגיה .2

 ביקור בשדה .2.1

 פניה לגורמים עירוניים  .2.2

 

 מטרות הבדיקה: .3
 אימות התלונה .3.1

 ביצוע תיקון ליקויים . .3.2

 

 ממצאים: .4
 קיימים הפרשי גבהים. .4.1

 לא קיים תמרור למתן זכות קדימה.  .4.2

 

 תוצאות הבדיקה: .5
 .מוצדקתהתלונה נמצאה כ .5.1

 

 המלצות: .6
 תיקון הליקויים באופן מיידי.  .6.1

 

 פעולות שננקטו: .7
 הצבת תמרור מתן זכות קדימה. .7.1

 הוראה לביצוע הנמכת מדרכה למחלקת ההנדסה ע"י מנכ"ל העירייה. .7.2
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 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-
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 התנהגות עובד עירייה  –12.16תלונה מס' 

 סיווג: שירות הציבור

 מהות התלונה: .1
 התנהגות עובד עירייה .1.1

 

 :מתודולוגיה .2
 בדיקת חוקים ונהלים .2.1

 

 מטרות הבדיקה: .3
 האם ניתן לדון בתלונה .3.1

 

 ממצאים: .4
של איגוד מבקרי הרשויות המקומיות קובעת את דרכי הטיפול  19הנחיה מס'  .4.1

 בתלונות. 
)א( קובע כי אין לדון בתלונה "בעניין התלוי ועומד בבית המשפט או בבית דין  1סעיף .4.2

 או בית דין הכריע לגופו. 

-65670ט משפט השלום בקריות )תיק ה" נדון בביתכבר תלונתך נוגעת לעניין ש .4.3

06-16.) 

 

 תוצאות הבדיקה: .5
 התלונה נמצאה כתלונה "שאין לדון בה" על ידי נציב תלונות הציבור.  .5.1

 

 פעולות שננקטו: .6
 נמסר מכתב סגירת תלונה .6.1

 

 המלצות: .7
 אין .7.1
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 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-

, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה מבקר ואולם, העירייה מבקר של בקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה
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 פריקת סחורות דהן – 13.14תלונה מס' 

 סיווג: הפרעת מנוחה

 

 פרטי המתלונן : .1
 אנונימי .1.1

כל הביקורת אינה בודקת תלונות אנונימיות אך מהתלונה עולים נתונים בדבר סכנה כ** 

 בטיחותית ולכן היא נבדקה לפנים משורת הדין.

 

 מהות התלונה: .2
 פריקת סוחרות באופן המקים רעש בשעות הבוקר המוקדמות. .2.1

 נסיעה עם מלגזה בשטח המרכז ובסמוך לחנות. .2.2

 

 :מתודולוגיה .3
 יקה וטעינת באזור מרכז ניצן.בדיקת חוקי העזר בדבר פר .3.1

 ביקור בשדה בשעות הבוקר המוקדמות באופן אקראי. .3.2

 ביקור בשדה בצהריי יום שישי. .3.3

 

 מטרות הבדיקה: .4
 אימות התלונה. .4.1

 בדיקת ההסדרים החוקיים במרכז ניצן.  .4.2

 

 ממצאים: .5
 הפרעת מנוחה  .5.1

 אכן מתקיימת פריקת סחורה בשעות הבוקר עבור חנות הירקות דהן. .5.1.1

 סדרים האוסרים פריקת סחורות בשעות שונות.לא קיימים ה .5.1.2

 הביקורת לא הבחינה ברעש חריג בכל השעות בהן נכחה במקום. .5.1.3
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 נסיעה במלגזה ברחבת מרכז ניצן  .5.2

הביקורת הבחינה במספר הזדמנויות שונות כי עובדי חנות הירקות דהן  .5.2.1

משתמשים במלגזה להעברת סחורות מאזור הפריקה )חניה אחורית( 

 ת הממוקם בתוך המרכז.למחסן החנו

 אכן נשקפת סכנה לעוברי הדרך מהנסיעה במלגזה.  .5.2.2

 בחוקי העזר לא נמצא חוק שיכול לשמש לאכיפת העבירה. .5.2.3

 

 תוצאות הבדיקה: .6
 . כמוצדקת חלקיתהתלונה נמצאה  .6.1

 

 פעולות שננקטו: .7
 נמסר דיווח למשטרה.  .7.1

 הביקורת ניסתה לאתר מתלונן אך ללא הועיל.  .7.2

 

 המלצות: .8
 הפריקה וטעינת סחורות במרכז המסחרי ניצן. שעות  תלהגב .8.1

בפני ועדת התחבורה בה חבר נציג  במרכז המסחרי יובא נושא הנסיעה עם המלגזה .8.2

 למציאת פתרונות קבע.,משטרת התנועה 
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 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-
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 מפוח עלים – 14.16תלונה מס' 

 סיווג: גינון

 

 מהות התלונה: .1
 רעש(שימוש במפוח בניגוד לתקנות למניעת מפגעים )מניעת  .1.1

 

 :מתודולוגיה .2
 בחינת סרטונים ותמונות .2.1

 בחינת התקנות .2.2

 בדיקה מול מנהל מדור גינון .2.3

 

 מטרות הבדיקה: .3
 בחינת חוקיות פעולות מחלקת הגינון .3.1

 

 ממצאים: .4
 מחלקת הגינון אכן הפעילה מפוח עלים בניגוד לתקנות למניעת מפגעי רעש. .4.1

 

 תוצאות הבדיקה: .5
 כמוצדקתהתלונה נמצאה  .5.1

 

 פעולות שננקטו: .6
 .תייחסות מחלקת הגינון ה .6.1

 נשלחה התראה למנהל מדור גינון. .6.2

 

 המלצות: .7
 ריענון נהלים  .7.1

 מנכ"ל העירייה יוציא התראה בכתב למנהל מדור גינון. .7.2
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 הקמת רעש  – 15.16תלונה מס' 

 סיווג: חינוך

 

 מהות התלונה: .1
 מתלוננת על הקמת רעש כתוצאה מצלצול מבית הספר "אורים". .1.1

 

 :מתודולוגיה .2
 שדהביקור ב .2.1

 הזמנה של בדיקת מניעת רעש איגוד ערים לאיכות הסביבה. .2.2

 

 מטרות הבדיקה: .3
 בדיקת מפלס הרעש והתאמה לתקנות למניעת רעש. .3.1

 

 ממצאים: .4
 מפלס הרעש שנמדד חורג מהתקן. .4.1

 מערכת הצלצול בבית הספר אינה תקינה ולכן יש צורך להפעיל רמקולים ראשיים  .4.2
 

 תוצאות הבדיקה: .5
 כמוצדקתהתלונה נמצאה  .5.1

 

 פעולות שננקטו: .6
 תיקון מערכת הצלצול והוספת רמקולים במבנים השונים.  .6.1

 בדיקה מול המתלוננת. .6.2

 

 המלצות: .7
 תיקון מערכת הצלצול. .7.1
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 מפגע תברואה – 16.16מס'  תלונה

 סיווג: תברואה

 

 מהות התלונה: .1
 מפגע תברואה  .1.1

 

 :מתודולוגיה .2
 ביקור בשדה. .2.1

 בדיקת מיפוי ושייכות חלקות. .2.2

 

 מטרות הבדיקה: .3
 אימות התלונה .3.1

 

 ממצאים: .4
במקום צמחיה יבשה הגובלת בבתים העשויים עץ ועלולה להביא לשריפה של  .4.1

 הבתים.

 בשצ"פ ניכר לכלוך רב.  .4.2

 

 תוצאות הבדיקה: .5
 מוצדקתכהתלונה נמצאה  .5.1

 

 פעולות שננקטו: .6
 ניקוש העשבים על יד מחלקת התברואה. .6.1

האזור כולו  2017 בדיקת תכניות העירייה לגבי השצ"פ. מהתכניות עולה כי בשנת .6.2

 יפותח כחלק מפרויקט המובל. 

 

 המלצות: .7
המלצת הביקורת להרחקת הצמחייה מגבול הבתים בוצעה תוך כדי כתיבת טיוטת  .7.1

 הדו"ח. 
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 פירוק גדר – 17.16תלונה מס' 

 סיווג: התנהלות עובדי עירייה

 מהות התלונה: .1

 כניסה לחצר פרטית ללא אישור. .1.1

 פירוק גדר פרטית משותפת.  .1.2

 נזק. גרימת .1.3

 יצירת מפגע בטיחותי. .1.4

 

 :מתודולוגיה .2

 ביקור בשדה. .2.1

 צפייה בסרטון ממצלמות אבטחה.  .2.2

 פגישה עם מנהל מחלקת הפיקוח.  .2.3

 קבלת התייחסות ממנהל אגף הפיקוח. .2.4

 קבלת התייחסות ממנהל אגף התחזוקה.  .2.5

 קבלת התייחסות מהווטרינר העירוני. .2.6

 התייעצות עם יועמ"ש קרית ים.  .2.7

 

 מטרות הבדיקה: .3

 ת עמידת עובדי העירייה בהוראות החוק. בדיק .3.1

 אימות התלונה.  .3.2

 

 

 

 ממצאים: .4
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בשד'  76הגיעו לשטח המשותף של בית מס'  12:46בשעה  1/9/16בתאריך  .4.1

 ירושלים עובד תחזוקה לאחר בקשתו של הווטרינר העירוני. 

כעבור מספר דקות הגיע למקום פקח עירוני על פי בקשתו של הווטרינר העירוני  .4.2

 שיחת טלפון לניידת הפיקוח. באמצעות 

עם הגעתם של עובדי העירייה למקום, החל פירוק של גדר המכוסה בברזנט  .4.3

 . 76הנמצאת בתחום הבית המשותף של בניין 

לאחר פירוק הגדר הושארו "בזנטים" ממתכת חשופים שהיוו מפגע בטיחותי בשביל  .4.4

 הכניסה לבניין.

דבר  על ידי עובדי העירייה, הגדר שפורקה הושלכה בחצר המשותפת ולא פונתה .4.5

 שהיווה מפגע בטיחותי. 

 פירוק הגדר על ידי עובדי העירייה בוצעה באופן לא חוקי, מהסיבות דלהלן: .4.6

 לא הוצא צו הריסה כחוק.  .4.6.1

 לא נשקפה סכנה תברואתית או בטיחותית המצדיקה התערבות חירום.  .4.6.2

 לעובדי עירייה אסור לבצע עבודות בשטח פרטי )משותף(.ככלל  .4.6.3

 א ניתנה התראה כלשהי. ל .4.6.4

לביקורת העלה שורה של טענות שבגינן החליט להורות  הווטרינרמכתביו של  .4.7

 על פירוק הגדר. הביקורת בדקה את התלונות ולהלן הממצאים:

 לא נמצא תיעוד. –"הגיעו תלונות רבות על אחזקת כלבים לקויה"  .4.7.1

 לא נמצא תיעוד. –כלבים קשורים"  2"בביקור במקום נראו  .4.7.2

הביקורת מציינת שאם ראה הווטרינר  –בים הוחזקו בניגוד לחוק" "הכל .4.7.3

החזקה שלא כחוק היה עליו לפעול לעצירת העבירה באופן מידי. עוד 

הביקורת מציינת, שמהסרטונים שהועברו לעיונה לא נראו כלבים בחצר 

יתכן והווטרינר אכן ראה לפני המקרה  המשותפת בזמן ביצוע פירוק הגדר.

בחצר אך מאחר והם לא נכחו במקום בעת פירוק הגדר לא  כלבים קשורים

  היה צורך מידי לפרק אותה.
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לווטרינר אין הכשרה בתחום  –"ערמות הגללים היוו מפגע תברואתי"  .4.7.4

התברואה הוא אינו יכול היה לקבוע זאת. אף בסיור שנערך על ידי הביקורת 

כתבו של במקום, לא נראו ערמות גללים. הביקורת מציינת כי על אף מ

הווטרינר העירוני כי הינו מוכשר בתחום התברואה , הוא לא הציג לביקורת 

 מסמך תומך. 

אין  –"לא הייתה ברירה אחרת אלא לפרק גדר מתכת בהוראה שלי"  .4.7.5

בסמכותו של הווטרינר עירוני להורות על ביצוע פירוק גדר בשטח פרטי 

 משותף, בנסיבות המתוארות.

 

העבודות בוצעו עקב נוכחות ש 6/10/16מיום  קוחהתייחסות מנהל מחלקת הפי .4.8

 הפיקוח והווטרינר העירוני אינה מקובלת על הביקורת. מהסיבות דלהלן:

 על מנהל המחלקה להכיר את החוק וחוקי העזר ולפעול על פיהן. .4.8.1

מנהל המחלקה חייב להיות מודע לפעולות עובדיו, לפקח עליהן ובמידת   .4.8.2

 .יצוע עבודות הנעשות בניגוד לחוקבצורך לא לשתף פעולה עם בקשה לב

הוראה  למסור העירוני  וטרינרוההיררכיה הארגונית אינה מאפשרת ל .4.8.3

הינה כתוצאה ישירה  ותביצוע פעול הפיקוח.למחלקת  ותלביצוע פעול

 . י מנהל המחלקהעל יד ות רקמהוראה שניתנ

 

הפקח, מעלה ליקויים בתפקוד  6/10/16אבו מיום -התייחסות פקח העירייה בן בן .4.9

 מהסיבות דלהלן:

הפקח הגיעה לאירוע מבלי לפתוח קריאה במוקד אלא על סמך קריאה  .4.9.1

 למכשיר הסלולרי של הניידת.

הפקח נכח בזמן פירוק הגדר. על אף הוראות מנהל המחלקה שאסרו עליו  .4.9.2

על אף טענתו החוזרת של הפקח כי לא התערב באירוע, להתערב באירוע. 

ה חייבת להיות אקטיבית. נוכחות של פקח הביקורת מציינת שהתערבות אינ

 לבוש מדים בזמן אירוע מוגדרת כהתערבות על כל המשתמע מכך.  
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הפקח נכח במקום )כאמור( בזמן ביצוע עבירה על ידי עובדי עירייה  .4.9.3

הביקורת מקבלת חלקית את והווטרינר העירוני ולא פעל להפסקת העבירה. 

יקה, תושבים שהגיעו טענות הפקח ומנהל מחלקת הפיקוח כי הפרקט

לשוחח איתו בזמן ביצוע העבודות )כפי שניתן לראות בסרטון( והודו להם על 

פירוק הגדר ונוכחותו של הווטרינר העירוני גרמו לו להניח הנחה שגויה 

 בדבר אישור לביצוע העבודות.    

על ידי עובדי  12:46מסרטון האבטחה נראה כי פירוק הגדר התחיל בשעה  .4.9.4

ונכח עד השעה  12:48וטרינר. הפקח הגיע למקום בשעה תחזוקה והו

שהיא שעת עזיבת כל העובדים את המקום והשלמת פירוק הגדר.  13:24

בהתייחסותו כותב הפקח " יש לציין כי עזבתי את המקום לפני סיום פירוק 

 הביקורת רואה באופן חמור מסירת מידע כוזב.    הגדר". 

מעלה ליקויים בתפקודו  26/9/16מיום  התייחסות מנהל אגף תפעול ואחזקה .4.10

 מהסיבות דלהלן: 

לדברי מנהל האגף "דיירי הבניין פנו לעירייה בטענה שבמקום יש מפגע".  .4.10.1

לביקורת לא נמסר תיעוד של פניה בדבר מפגע של גדר. בנוסף היות 

והשטח הוא פרטי, גם אם נמסרה תלונה שכזו אסור לעובדי עירייה 

בוצעה הסרת הגדר. יש לציין כי מהסרטנים  להסיר את המפגע באופן בו

שנמסרו לביקורת לא נראה כי הגדר מהווה מפגע. הביקורת רואה באופן 

 חמור מסירת מידע כוזב.  

"לחתוך גדר בחצר  התבקש על ידי הווטרינר לשלוח עובדיםשתשובתו  .4.10.2

הביקורת מצפה . אינה מקובל על הביקורתולכן שלח אותם,   בניין"

ידע להפעיל שיקול דעת טרם הוא שולח עובדים ממנהל מחלקה ש

למשימה. על מנהל מחלקה להכיר את חוקי העזר וסמכויות עובדי עירייה 

 ולפעול בהתאם.

הצגת בקשתו של הווטרינר העירוני "כהוראה" אינה עומדת בכפיפה  .4.10.3

מנהל מחלקת התחזוקה יכול לקבל  למבנה ההיררכי הארגוני בעירייה.
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רייה ולא מהווטרינר העירוני כאמור. ביצוע הוראות רק ממנכ"ל העי

 הוראה של הווטרינר הארגוני חושפת כשל בהתנהלות היררכית תקינה.

 

 תוצאות הבדיקה: .5

 .מוצדקתהתלונה נמצאה   .5.1

ן ללא היתרים אלא על ידי המתלונ ,הגדר הוקמה שלא על דעת כלל הדירים בבניין .5.2

 כחוק. 

 אחר, בדבר הצורך בפירוק הגדר.לא הוצאו צווים/חוות דעת או כל מסמך חוקי  .5.3

הווטרינר פעל בחוסר סמכות ובאמצעות עובדי עירייה ופירק גדר בשטח פרטי,  .5.4

 בניגוד לחוק.

מנהל מחלקת התחזוקה שלח עובדים לבצע משימה בשטח פרטי, מבלי לבדוק את  .5.5

 חוקיות המשימה וטיבה. 

פיקוח מספר הפקח נכח באירוע, על אף הוראה שניתנה לו על ידי מנהל מחלקת ה .5.6

  ימים לפני כן בהתייחס לאירוע הספציפי. 

 לא דווח למוקד העירוני על פתיחת אירוע של פירוק גדר. .5.7

הביקורת מציינת כי מתוצאות הבדיקה עולה כשל חמור בהבנת סמכויותיהם  .5.8

וגבולותיה, של מנהלי המחלקות ובעיקר הווטרינר. מתשובות הווטרינר ומנהל 

 ין ביתר שאת נוכח תשובותיהם לביקורת. מחלקת התחזוקה ניכר העני

 

 פעולות שננקטו: .6

 קבלת התייחסות מכלל המבוקרים.  .6.1

 שליחת טיוטה לתגובת המבוקרים.  .6.2

 שליחת מכתב סיכום למנכ"ל העירייה כולל המלצות לטיפול.  .6.3

 המלצות: .7

 .לווטרינר בגין התנהלותו באירוע לדין משמעתי העמדה .7.1
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 נהלים וחוקים.ריענון סמכויותיו של הווטרינר וכן  .7.2

התחזוקה, בגין ביצוע עבודה לא חוקית באמצעות  תלמנהל מחלק מכתב נזיפה .7.3

 תיק האישי. עובדי העירייה. המכתב יתועד ב

בגין ביצוע פעולה בניגוד לחוקי העזר והפרת הוראת  בן בן אבולפקח  מכתב נזיפה .7.4

 האישי. ותיקב ממונה. המכתב יתועד

בועי בנושא דיווח על אירועים חריגים, חידוד מנהל מחלקת הפיקוח יקיים שיעור ש .7.5

 נהלים, הגדרת תחומי אחריות והטמעת ההיררכיה הארגונית.

מנהל מחלקת הפיקוח יפיץ נוהל דיווח למוקד בגין כל אירוע שמטופל על ידי  .7.6

 הפקחים.

 קיום משא ומתן עם ועד הבניין להסכמות על פיצוי.  .7.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאגיד מים העתק קו ביוב – 18.16תלונה מס' 

 סיווג: כללי
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 מהות התלונה: .1
 בקשה מהעירייה להעתק קו ביוב שמעליו נבנה ממ"ד.  .1.1

 

 :מתודולוגיה .2
 .סיווג התלונה .2.1

 .בדיקת הוראות החוק  .2.2

 

 מטרות הבדיקה: .3
 .מגבלות הביקורת ביחס לתלונה .3.1

 

 ממצאים: .4
 בכפוף להוראות החוק והתיישנות הפעולה.. לא ניתן לבדוק את התלונה .4.1

 

 יקה:תוצאות הבד .5
 כלא רלוונטית.התלונה נמצאה  .5.1

 

 פעולות שננקטו: .6
 נשלח מכתב סיום טיפול למתלונן והמלצה להמשך טיפול שלהם .6.1

 

 המלצות: .7
 אין .7.1

 

 

 

 

 התנהלות עובד לקויה – 19.16תלונה מס' 

 סיווג: התנהלות 
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 מהות התלונה: .1
מנהלת המעון שלחה מסרון לאם מהמעון שילדה נלקח מהמעון למרות שנכח במעון.  .1.1

 ו כן, לא ענו לאם בטלפון כשחייגה למעון.כמ

 

 :מתודולוגיה .2
 בדיקה מול מנהל המתנ"ס ומנהלת הגיל הרך במתנ"ס. .2.1

 

 מטרות הבדיקה: .3
 אימות הנתונים שנמסרו . .3.1

 

 ממצאים: .4
מנהלת המעון ביקשה לשלוח מסרון לאם שילדה נלקח מהמעון שלא על פי הנחיות  .4.1

 אחרת.משרד הכלכלה ובהיסח דעת שלחה את המסרון לאם 

 ככול הנראה האם אליה נשלח המסרון התקשרה למעון ולא היה מענה טלפוני.  .4.2

 במעון קיימים שני מכשירי טלפון והעובדות מונחות לענות לשיחות.  .4.3

 

 תוצאות הבדיקה: .5
 כמוצדקת.התלונה נמצאה  .5.1

 

 פעולות שננקטו: .6
 ריענון נהלים. .6.1

 שיחה עם מנהלת הגיל הרך.  .6.2

 

 המלצות: .7
 ריענון נהלים. .7.1

 

 

 

 אי סדרים בבית הכנסת אביר יעקב  - 20.16 מס' נהתלו

 סיווג: הקצאות

 



 

 :זה מסמך תוכן לגבי 1964 ד"תשכ( חדש נוסח) העיריות פקודת אותלהור הקורא  לב תשומת

 להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן דוח אדם יפרסם לא( " ו.)ג170 סעיף-

, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה מבקר ואולם, העירייה מבקר של בקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה

 ."כאמור פרסום להתיר

 לו שניתן בהיתר תנאי או( ו.)ג170 סעיף את בכך ומפר, ביקורת ממצא או תכנו או חלקו או דוח המפרסם. " א334 סעיף  -

 ."שנה מאסר -דינו, האמור הסעיף לפי

 ~154 ~ 

154 

 מהות התלונה: .1
מנהלת את )להלן: העמותה(  -58-034981מס' עמותה  עמותת בית אל סביוני ים .1.1

 לעמותה.על ידי העירייה בית הכנסת "אביר יעקב" שניתן בהקצאה 

הקצאות מנכ"ל משרד לעמותה אין אישור ניהול תקין ולכן היא פועלת בניגוד לנוהל  .1.2

 )להלן: חוזר המנכ"ל(. 05/01מס'   12/09/01הפנים מיום 

 

 :מתודולוגיה .2
 בדיקת חוזה ההתקשרות עם העמותה. .2.1

 .לעמותה פרוטוקולים של ישיבות מועצת עיר בנושא הקצאת המקרקעיןבדיקת  .2.2

 ברשם העמותות. בדיקת סטטוס העמותה .2.3

 פגישה עם מנהל הנכסים מר יעקב שבת. .2.4

 דעת יועמ"ש העירייה.   קבלת חוות .2.5

 

 מטרות הבדיקה: .3
 האם חלה על הקצאת המקרקעין הוראות חוזר המנכ"ל .3.1

 . נוהל הקצאת מקרקעיןבהוראות  עמידת העמותה .3.2

 

 ממצאים: .4
 .22.11.00הקצאת המקרקעין אושרה במועצת העיר ביום  .4.1

 9חלקה  10421גוש  25"ר בחלקה מ 750הסכם ההקצאה נחתם על שטח של  .4.2

 ת על ידי העמותה.לבנית בית כנס

, אל לא צוין המיקום 68שונה מיקום השטח בישיבת מועצת עיר מס'  2.7.03ביום  .4.3

 החדש. 

יועמ"ש העירייה עו"ד דקל קורש  30/3/17מחוות דעת שהוגשה לביקורת ביום  .4.4

 עולה:

החלפת המקרקעין מהווה הקצאה חדשה שחל לגביה נוהל הקצאת " .4.4.1

לא קוים! )ההדגשה  –ולפי הבנתי  מקרקעין, שלפי המסמכים שהוצגו בפניי

 "במקור(

במועד בו הוחלפה הקרקע "שומה היה על העירייה לפעול ולקיים הליך  .4.4.2

 הקצאת מקרקעין בהתאם להוראות הנוהל"

 הליך ההקצאה לא תאם את דרישות הדין באותה הזמן בו ההקצאה בוצעה.  .4.4.3
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לה כי העמותה לאור חוות דעתו של היועמ"ש ואיסוף הנתונים על ידי הביקורת עו .4.5

משתמשת במקרקעין מבלי שהתקיים הליך אסדרה התואם את הוראות החוק וחוזר 

 מנכ"ל. 

 

 תוצאות הבדיקה: .5
 מוצדקתהתלונה נמצאה  .5.1

 

 פעולות שננקטו: .6
הועבר דיווח למנכ"ל העירייה. עוד במהלך כתיבת דו"ח הביקורת הנחה מנכ"ל  .6.1

יב ולהביאו לאישור העירייה את היועמ"ש לבצע נוהל הקצאת מקרקעין כמתחי

 מועצת העירייה.

 

 המלצות: .7
 ביצוע נוהל הקצאת מקרקעין.  .7.1

 ביצוע בדיקת ספרי הקצאות מקרקעין ועמידתם בהוראות החוק.   .7.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפגע בטיחותי בשביל – 21.16תלונה מס' 

 סיווג: תחזוקה
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 מהות התלונה: .1
וצאה ממצב שביל להולכי רגע הסמוך לביתם רווי מהמורות ובעל שיפוע חד. כת .1.1

 השביל מר בכר נפל ונחבל. השניים הודיעו כבר פעמים רבות לעירייה על הסכנה. 

 

 :מתודולוגיה .2
 ביקור במקום .2.1

 בקשה להתייחסות של מחלקת התחזוקה  .2.2

 

 מטרות הבדיקה: .3
 אימות התלונה. .3.1

 טיפול במפגע אם קיים .3.2

 

 ממצאים: .4
 חותי.השביל נבדק על ידי מהנדס העירייה ונמצא שאינו מהווה מפגע בטי .4.1

על פי בקשתו של המתלונן מהנדס העירייה יתקין ספסל בקצה הרחוב עבור  .4.2

 העוברים ושבים. 

 

 תוצאות הבדיקה: .5
 .כלא מוצדקתהתלונה נמצאה  .5.1

 

 פעולות שננקטו: .6
 משרד מהנדס העיר נפגש עם המתלונן ובדק את תלונותיו. .6.1

 לאור התלונות הועברה בקשה להתקנת ספסל בסמוך לשביל הגישה לביתו של .6.2

 המתלונן.

 

 המלצות: .7
 אין .7.1

 

 סימון חניות –22.16תלונה חיצוני מס' 

 סיווג: תחזוקה
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 מהות התלונה: .1

 .שימוש בנכסי מתנ"ס ללא תשלום על ידי עובד מתנ"ס .1.1

 .הדירקטוריוןשימוש בנכסי המתנ"ס ללא תשלום על ידי יו"ר  .1.2

 שימוש בנכסי המתנ"ס תוך כדי ניגוד עניינים ופגיעה באתיקה במקצועית. .1.3

 

 :מתודולוגיה .2

 בחינת הנהלים. .2.1

 ית.בחינת האתיקה המקצוע .2.2

 .2013-2015בדיקת כרטסת הנהלת חשבונות מתנ"ס  .2.3

 בחינת קבלות שהונפקו בגין שכירת נכסי מתנ"ס. .2.4

 פגישות עם הגורמים הבאים: .2.5

 ראש העירייה.  .2.5.1

יו"ר דירקטוריון רשת המתנ"סים קרית ים מר שלומי טל )להלן: יושב הראש  .2.5.2

 או היו"ר(

 .מנהל מחלקת הספורט מר שי טפליצקי )להלן: מנהל המחלקה( .2.5.3

 מנהל רשת המתנ"סים קרית ים מר אפרים בריגר )להלן מנהל המתנ"ס( .2.5.4

 

 מטרות הבדיקה: .3

 בדיקת התשלום עבור שכירת נכסי מתנ"ס עבור האירועים שצוינו בתלונה. .3.1

 בחינת הנהלים בגין שימוש בנכסי מתנ"ס. .3.2

 

 

 ממצאים: .4

ך באולם שלוחת מנדל על ידי יו"ר הדירקטוריון ובתו בתארי ללא תשלום, שימוש .4.1

 :עבור מפגש תושבים עם יזם בתחום פינוי בינוי 8.5.16
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הביקורת קיבלה תמונות המאששות את התלונה בדבר קיום מפגש תושבים  .4.1.1

, בהשתתפות בתו של 19עבור פרויקט "פינוי בינוי" באזור רח' שד' ירושלים 

 היו"ר. 

גם כן קיומה של  אושרה,  24/01/17בשיחה שהתקיימה עם היו"ר ביום  .4.1.2

 , במתנ"ס מנדל בהשתתפות היו"ר ובתו עם היזם מוטי אשגב.הפגישה

היו"ר מסר בפגישה שהוא בעל עניין ביוזמת "הפינוי בינוי" של היזם, מאחר  .4.1.3

וברשותו שני נכסים באזור המיועד. כמו כן, הוא יזם התאגדות של תושבים 

 באמצעות בתו עו"ד ע.ט.פ למו"מ מול היזם.  

ם תאריך למפגש בנכס של המתנ"ס והפנה לדברי היו"ר הוא קבע עבור היז .4.1.4

את היזם להסדיר את נושא התשלום, עבור שכירת המבנה. כמו כן ציין, 

 שאינו עקב אחר ביצוע התשלום בפועל מאחר ואין זה מתפקידו.

קיבלה הביקורת מכתב ממנכ"ל רשת המתנ"ס מר אפרים  25/1/17ביום  .4.1.5

גובה תשלום עבור בירגר )להלן: מנהל המתנ"ס( שממנו עולה שהוא לא 

בפעילות "התכנסויות תושבים במסגרת "פינוי בינוי" מאחר ומדובר 

 . "קהילתית

הביקורת ביקשה ממנהל המתנ"ס, להמציא לה נתונים ומסמכים לגבי  .4.1.6

. נתונים התכנסויות נוספות שנערכו עם יזמים בתחום פינוי בינוי ללא תשלום

צאה מקרים נוספים של אלו לא הומצאו לביקורת. כמו כן, הביקורת לא מ

 התכנסויות יזמים ללא תשלום בנכסי המתנ"ס. 

לטיוטת דו"ח הביקורת  והביקורת מציינת כי רק בתגובת

התכנסויות שונות בנכסי  10הגיש מנהל המתנ"ס רשימה של 

/פינוי בינוי שלטענתו תואמו 33המתנ"ס בעבור ישיבות תמא

ובדה זאת על ידי חברי מועצה ולשכת ראש העירייה. לאור ע

 . 2012הביקורת תתייחס לנתונים אלו בדו"ח הביקורת לשנת 
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בהתאם למכתבו של מנהל המתנ"ס כי גורמים שונים ברשות פנו אליו לקיים  .4.1.7

התכנסויות ללא תשלום לרבות ראש העירייה, הביקורת ביקשה לקבל 

לו לא הומצאו נתונים אמסמכים המאששים את טענת מנהל המתנ"ס. 

הביקורת נפגשה אף עם ראש העירייה שטען שאינו העביר  אולם,לביקורת. 

בקשה למנהל המתנ"ס, לשימוש בנכס מתנ"ס עבור יזם בפרויקט "פינוי 

בינוי" ללא תשלום. כאמור, הביקורת לא מצאה מקרה דומה של כינוס 

 תושבים על ידי יזם ללא תשלום.

לא ום. הביקורת ביקשה לקבל נוהל לשכירת מבנה במתנ"ס או לפטור מתשל .4.1.8

קיים נוהל לשכירת נכסים במתנ"ס ולא קיים נוהל לפטור מתשלום עבור 

 שכירת נכס. 

בתשובתו לטיוטת דו"ח הביקורת ציין מנהל המתנ"ס כי 

. 2012וריענון בשנת  2014, 2002קיימים נהלים מהשנים 

לביקורת לא נמסרו הנהלים כאמור עד למועד סגירת 

 .דו"ח הביקורת

ל המתנ"ס שהיה עליו החובה לגבות תשלום עבור הביקורת מעירה למנה .4.1.9

שכירת נכס מהמתנ"ס. טענתו כי מדובר בפעילות קהילתית, אינה מתיישבת 

עם אופיו של הכינוס שהינו עסקי במהותו. גם טענתו שלעירייה יש קרקע 

במתחם המיועד לפינוי, אינה פוטרת את היזם מתשלום ואינה משנה את 

 אופיו של הכינוס. 

מעירה כי בתשובתו של מנהל המתנ"ס עלו טענות אותן הוא לא  הביקורת .4.1.10

ביסס בעובדות וראיות. בתפקידו כמנהל המתנ"ס מצופה כי תשובותיו 

והמידע שהוא מעביר לביקורת יהיה מבוסס ומגובה במסמכים. כמו כן, 

הביקורת לא מוצאת בטענותיו של מנהל המתנ"ס כדי להצדיק את אי 

 ירת נכס. גביית התשלומים בדבר שכ
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הבקשה שעל מנהל המתנ"ס היה לנהוג משנה זהירות כאשר היה מודע  .4.1.11

 לשכירת הנכס הגיעה מהיו"ר ולוודא כי בוצע תשלום עבור השימוש בנכס.    

הביקורת מעירה ליו"ר שמתוקף תפקידו היה עליו לנקוט משנה זהירות  .4.1.12

בבואו לשכור נכס של המתנ"ס, ולוודא שהתשלום עבור שכירת המבנה 

בוצע. טענתו שלא עקב אחר התשלום ו/או אינו אחראי על התשלומים 

אינה מתיישבת עם בכירותו של תפקידו ועם חלקו בארגון האירוע 

בתגובתו מסר יו"ר ההנהלה כי התבקש לקיים את בהשתתפות היזם. 

המפגש על ידי ראש העירייה. הביקורת מעירה כי אין בטענה זו )מה גם 

שית או להצדיק את מעורבותו האיאת הממצאים  שלא הוכחה( כדי לסתור

בשכירת מבנה מתנ"ס בו הוא משמש כיו"ר ההנהלה עבור עניין בו הוא 

 מעורב עסקית.

קורת מאת מנהל המתנ"ס בה התקבלה הודעת דוא"ל בבי 31.1.17ביום  .4.1.13

. טל לשלומי שפנו תושבים התכנסות תואמה,  8.5.2016 בתאריךנאמר: "

 שהגיעו תושבים מיעוט ובגלל לתושבים עניין סרמחו התקיים לא האירוע

  ."למפגש

התקבל בביקורת מכתב ממנהל המתנ"ס בו הוא טוען כי הוא  8.2.17ביום  .4.1.14

על דברים של עובד המתנ"ס ש.ר ושל  31.1.17מבסס את הודעתו מיום 

 יו"ר ההנהלה. 

מתוך דף  8.5.16לביקורת נמסרו תמונות ממפגש התושבים שנערך ביום  .4.1.15

רך . מהתמונות עולה שמפגש התושבים נעיו"ר ההנהלהוק של הפייסב

עו"ד ע.ט.פ מייצגת את תושבי  במתנ"ס מנדל, ובתו של יו"ר ההנהלה

יזם והיא זו שיזמה את מפגש התושבים ונכחה בו. מדובר השכונה מול ה

 בהודעה הסותרת לחלוטין את הממצאים הקיימים.

ים בידה. תגובת יו"ר הביקורת מציינת כי לאור כלל הממצאים שנמצא .4.1.16

ההנהלה, תמונות וההזמנה למפגש התושבים ניכר כי מנהל המתנ"ס מסר 

מידע מסולף לביקורת שיש בו כדי להכשיל את עבודתה. מדובר על עובד 
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בכיר שגם כשנעשה ניסיון "להאיר את עיניו" ולבקש עמדתו ביחס למידע 

אחריותו של המסולף שהעביר לביקורת. בחר להטיל את תשובתו לפתחו ו

עובד המתנ"ס ש.ר באופן לא מקצועי ומבלי לבדוק את המידע שהעביר 

לביקורת. הביקורת רואה בחומרה את תגובת מנהל המתנ"ס שמטילים 

 עקב הדיווח שנמסר לביקורת. המקצועי, ספק על יושרו 

 

 13.11.14שימוש באולם אשכול הפיס על ידי בתו של יו"ר הדירקטוריון בתאריך  .4.2

 :צאתה בנושא "אריזה משפחתית" עבור הר

הביקורת קיבלה מודעת פרסום בגין הרצאה שהתקיימה בשלוחת המתנ"ס  .4.2.1

 "אשכול פיס" על ידי בתו של יו"ר הדירקטוריון עו"ד ע.ט.פ . 

הביקורת בדקה האם שולם התשלום בגין שכירת הנכס. לפיכך, נמסרה  .4.2.2

 400על סך  2015/1147לביקורת קבלה שהונפקה לעו"ד ע.ט.פ שמספרה  

 . 13.11.14בגין שכירת הנכס ביום ₪ 

 

עבור יום הולדת לבתו של מנהל  6.8.16שימוש באולם מתנ"ס מנדל בתאריך  .4.3

 :מחלקת הספורט

הביקורת קיבלה תמונות של מנהל מחלקת הספורט חוגג יום הולדת לבתו  .4.3.1

 באולם שנמצא בשלוחת מתנ"ס מנדל. 

בה אושר על  25.1.17ריך הביקורת קיימה פגישה עם מנהל המחלקה בתא .4.3.2

ידי מנהל המחלקה כי קיים יום הולדת לבתו במתנ"ס מנדל ולא התבקש 

 לשלם על שכירת המבנה. 

בפגישה גולל מנהל המחלקה כי ביקש להזמין הנכס ממנהל המתנ"ס וזה  .4.3.3

לא דרש ממנו תשלום עבור קיום האירוע. כמו כן טען, כי חשב שכעובד 

ללא תשלום ואם היה מתבקש לשלם היה מתנ"ס הוא יכול להשתמש בנכס 

 עושה זאת בחפץ לב. 
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הביקורת בדקה מול מנהל המתנ"ס את הממצאים ואכן נאמר כי לא נגבה  .4.3.4

 תשלום עבור שכירת הנכס. 

החלטתו לא לגבות תשלום עבור  על מעירה למנהל המתנ"סהביקורת  .4.3.5

ות על .על פי מחירון שהועבר לביקורתו בניגוד לנהלים שכירת הנכס

החלטה שכזו צריכה להתקבל במנגנונים ₪. 1000כ  שכרה עולה לכדיהה

 באופן עצמאי על די מנהל המתנ"ס שחרג מסמכותו. מקובלים ושקופים ולא

בתשובתו של מנהל המתנ"ס לביקורת נאמר כי "ש.ר 

שאחראי על ההשכרות אישר קיום האירוע". אולם ממכתבו 

כי של ש.ר שצורף לתגובתו של מנהל המתנ"ס נאמר 

"העובד קיבל את אישורך". הביקורת אינה מקור לשפוט 

בין שתי הגרסאות הסותרות לכאורה. אך מציינת עובדה 

זאת כדי להעיד על אופן קבלת ההחלטות וההתנהלות. 

לביקורת נמסר כי עובדים נוספים לא הורשו להשתמש 

 במתקני המתנ"ס ללא עלות כספית.

לעובדי המתנ"ס להשתמש  לא קיימת החלטה של הנהלת המתנ"ס לאשר .4.3.6

בנכסים ללא עלות או בעלות מופחתת. לכן, היה על מנהל המתנ"ס לחייב 

 את העובד בתשלום עבור שכירת הנכס.

 

 

 

 

 

 תוצאות הבדיקה: .5
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, נמצאה 8.5.16התלונה בגין אי תשלום עבור שימוש באולם מתנ"ס מנדל בתאריך  .5.1

 מוצדקת.

ע"י בתו של  13.11.14ס בתאריך התלונה בגין אי תשלום עבור אולם אשכול הפי .5.2

 .לא מוצדקתיו"ר ההנהלה, נמצאה 

ע"י מנהל  6.8.16התלונה בגין אי תשלום עבור שימוש באולם מתנ"ס מנדל בתאריך  .5.3

 מצודקת.מחלקת הספורט, נמצאה 

 

 פעולות שננקטו: .6

 הועברה טיוטה לתגובת המבוקרים.  .6.1

והל להשכרת נכסים ונוהל הועבר מכתב ביניים ליו"ר דירקטוריון המתנ"ס לכתיבת נ .6.2

 לפטור/הנחה בשכירת נכס. 

 

 המלצות: .7

 כתיבת נוהל בדבר השכרת נכסים ונוהל בדבר מתן הנחה/פטור מתשלום. .7.1

לאור מעורבותו של יו"ר ההנהלה מומלץ כי מנכ"ל העירייה יקיים פגישה עם החברה  .7.2

יועלו  שתתפות יועמ"ש החברה ונציג הסוכנות היהודית )הבעלים(, בהלמתנ"סים בה

  . מתלונה זו הממצאיםכלל 

 .עריכת שימוע למנהל המתנ"ס בגין מסירת מידע כוזב לביקורת .7.3

על ידי מנהלת מחלקת הספורט או  6.8.16תשלום בגין שכירת מתנ"ס מנדל ביום  .7.4

 על ידי מנהל המתנ"ס.

על ידי יו"ר ההנהלה או מנהל  8.5.16תשלום בגין שכירת מתנ"ס מנדל ביום  .7.5

 המתנ"ס. 

 

 

 בת המבוקרים:תגו .8
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 יו"ר הנהלת רשת המתנ"סים קרית ים: –מר שלומי טל  .8.1
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מנכ"ל רשת המתנ"סים קרית ים : –מר אפרים בריגר  .8.2
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 דליפת מים הפסקת חשמל מתמשכת   – 24.16תלונה מס' 

 סיווג: תחזוקה 

 

 מהות התלונה: .1
 הגג בגן יסמין דולף .1.1

 הפסקת חשמל מתמשכת בגן .1.2

 

 :מתודולוגיה .2
 מחלקת החינוך בדיקה מול  .2.1

 

 מטרות הבדיקה: .3
 אימות התלונה ובמקרה הצורך הפניית צוות תחזוקה למקום. .3.1

 

 ממצאים: .4
 מחלקת החינוך והגננת הודיעו על התקלה למוקד .4.1

 הפסקת החשמל תוקנה. .4.2

 לא ניתן לתקן את הדליפה בגג עד לייבוש מלא. .4.3

 

 תוצאות הבדיקה: .5
 כמוצדקתהתלונה נמצאה  .5.1

 

 פעולות שננקטו: .6
 מחלקת החינוך שהבעיה מוכרת ומטופלת.וידוא מול  .6.1

 .יידוע משרד מהנדס העירייה .6.2

 

 המלצות: .7
 בדיקת משרד מהנדס העירייה בדבר חשש להתחשמלות .7.1

 תיקון הדליפה. .7.2
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 כניסה לצהרון מתנ"ס – 25.16תלונה מס' 

 סיווג: מתנ"ס

 מבוא .1

תלונות על החלפת אשת צוות  2016לביקורת הגיעו בתחילת חודש דצמבר  .1.1

תנ"ס ללא יידוע של ההורים וללא שיתופם. במהלך חודש אוגוסט ביצעה צהרונים במ

הביקורת חקירה בנושא שהעלתה ממצאים חמורים בדבר אלימות מילולית אליה 

נחשפו ילדי צהרון אורים ללא טיפול משמעותי של הנהלת מתנ"ס קרית ים 

 והעומדים בראשו על אף שהיה מודעים לתקרית. 

לקבלת את תגובתו של המבוקר הראשי, מנכ"ל עם חשיפת התלונה ובקשה  .1.2

המתנ"ס. הביקורת זכתה לשיתוף פעולה. אולם, לאור תגובתו הראשונית, נתבקש 

המנכ"ל בשנית להעביר תגובותיו לשאלות הביקורת הנוספות אך אילו לא הגיעו. 

 הביקורת מציינת כי נשלחו מכתבי התראה למנכ"ל המתנ"ס אך ללא הועיל.

גוף חומרה אי שיתוף פעולה מצד מנכ"ל המתנ"ס, המנהל הביקורת רואה ב .1.3

 ימציאו, מבוקר עירוני גוף כל ... :(א) ב170על פי פקודת העיריות  מבוקר

 העיריה מבקר לדעת אשר שברשותם מסמך כל, דרישתו פי על, העיריה למבקר

 בתוך שיבקש הסבר או מידע כל העיריה למבקר ויתנו הביקורת לצרכי דרוש

המחויב להעביר מסמכים  ,."בה הקבוע ובאופן בדרישה בועההק התקופה

 לשאלות הביקורת וממליצה כי ועדת הביקורת תתייחס לעניין זה בכובד ראש. 

 

 מהות התלונה: .2

 כניסת הורה לשטח הצהרון בשעות הפעילות. .2.1

 נקיטת אלימות מילולית כלפי איש צוות בצהרון בנוכחות חניכים. .2.2

 ת צוות בצהרון.נקיטת אלימות פיזית כלפי אש .2.3

הודעה לילדים על סיום תפקיד של נשות צוות בצהרון ללא עדכון של ההורים ובאופן  .2.4

 שפגע בילדים. 
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 :מתודולוגיה .3

 בדיקה מול צוותי הצהרון.  .3.1

 שיחות עם הורים בצהרון. .3.2

 קבלת התייחסות מנהל המתנ"ס. .3.3

 

 מטרות הבדיקה: .4

 אימות התלונה. .4.1

 בדיקת נהלי אבטחה. .4.2

 לאחר המקרה. בדיקת הפעולות שנעשו .4.3

 

 ממצאים: .5

 מנכ"ל המתנ"ס אישר את מהות התלונה. .5.1

במכתבו לביקורת כתב מנכ"ל המתנ"ס על אופן הטיפול באירוע. להלן הערות  .5.2

 הביקורת לעיקרי הדברים:

 מתוך שהשומר כנראה. הצהרון של הפעילות בשעת הורים כניסת נגד "אנחנו .5.2.1

 במקרה כמו יםהור כניסת ומאפשר בלחץ עומד לא ההורים עם היכרות

מרגע שנודע על כניסת הורים הביקורת מעירה כי  .נגד" אנחנו. המתואר

לצהרון בשעות הפעילות בניגוד לנהלים ולהנחיות, היה על מנהל המתנ"ס 

לפעול מול הקב"ט העירוני ובעצמו, לחידוד נהלים ולכל הפחות זימון לשיחה 

זה לא הובא לתחקיר, את השומר. מתשובתו של מנכ"ל המתנ"ס ניכר כי עניין 

הביקורת רואה בחומרה כניסה של זרים לשטח פעילות  דיון והפקת לקחים.

הצהרון בשעה בה נוכחים במקום חניכים. מדובר על כשל אבטחה חמור. 

שטח הצהרון אמור להיות שטח סטרילי ומרחב מוגן עבור ילדים בפני זרים 

 העלולים לנצל את תמימותם לביצוע מעשים פליליים.
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 על לשמור כדי,  שנוצר מהמצב להיפגע שעלולה סייעת שיש שהערכנו לאחר" .5.2.2

הביקורת ולכן הועברה מתפקידה."  הזו מהמסגרת להוציאה החלטנו ,בטחונה

רואה במנכ"ל המתנ"ס אחראי גם על בטחון עובדיו. כפי שעולה מהתלונה 

 לשהועברה לביקורת. קיים חשש כי תקיפת העובדת הגיעה לרף פלילי והיה ע

מנכ"ל המתנ"ס לשקול תלונה במשטרת ישראל. העברת עובד מתפקיד נוכח 

אינה מקובלת ופותחת פתח למקרים נוספים של  ,התנהגות אלימה של הורה

ניכר כי המתנ"ס לא פעל נגד ההורה האלים ולא פעל אלימות כלפי אנשי צוות. 

 למניעת המקרה גם כשזה חזר על עצמו.  

לא פעל להחלפת הסייעת תוך שיתוף עם  הביקורת מציינת כי המתנ"ס .5.2.3

ההורים ובעיקר ניכר כי החניכים לא קיבלו כל התראה וחוו מצב אלימות כלפי 

האחראית עליהם, ללא כל ליווי או טיפול תמיכתי שניתן על ידי המתנ"ס. 

מדובר בכשל ניהולי ופדגוגי של צוות המתנ"ס.  מתשובתו של מנהל המתנ"ס 

להורים פגישה עם מנכ"ל המתנ"ס, פגישה זו לא  עולה כי על אף שהובטחה

 התקיימה.
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 כמוצדקת.התלונה נמצאה  .6.1

 

 המלצות: .7

דיון בועדת הביקורת בהשתתפות דירקטוריון המתנ"ס בנושא אלימות כלפי צוות  .7.1

עובדים בצהרונים: גיבוש המלצות להתמודדות עם הורים אלימים במסגרת 

  הצהרונים.

 הצהרונים בשעות הפעילות.כניסת זרים לשטח  חידוד נהלים של .7.2

 . פדגוגי של מפקח הצהרוניםהעברת פרטי המקרה לטיפול  .7.3

 החזרת העובדת לתפקידה המקורי בצהרון תוך שמירה על ביטחונה.   .7.4
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