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04/03/2021 

'/אדר/תשפ"אכ  

 לכבוד

 חברי מועצת העיר 

 שלום רב, 

 הנדון: ממצאי דו"ח מבקר העיריה לשנת 2020

ג' )ג'(  170, כמתחייב מסעיף 2020יה לשנת יהריני מתכבד להגיש לכם את ממצאי דו"ח מבקר העיר

 לפקודת העיריות. 

חניות הנכים בעיר , התקשרות עם ספק לשם הביקורת מתמקדת השנה בשלושה נושאים חשובים: 

אספקת עבודות שתילה  תחזוקה וגינון עירוניים וכן דו"ח מעקב אחר ממצאי  דו"ח מבקר המדינה 

עניקה בעלי משמעות רבה על איכות השירות שהעירייה מברשות המתנסים העירוניים,  שהינם  

 . רבים משאביםבו מושקעים בראש סדר העדיפויות העירוני ו, דבר העומד לתושבי העיר

יקורת ורואה בה כלי ניהולי חשוב המסייע למנהל התקין של הרשות המקומית בכל אני מברך על הב

לטובת העירייה  פקדים בידיושמירה על כספי הציבור המ. הביקורת תורמת גם לתחומי פעילותה

 ניהול התקציב באופן יעיל ואיכותי לרווחת העיר ותושביה. 

משוכנע כי ככל שנפיק ממנה לקחים וניישם  בונה ומטרתה לסייע . אניהיא אין לי ספק כי הביקורת 

, כפי שציינתי ואת המלצותיה, כך נביא בסופו של יום לשיפור השירות שאנו מעניקים לתושבים וזה

 וטו העומד בבסיס האחריות המוטלת על כתפינו. המבתחילת דבריי, 

בסמכותי  ן ונת ככל שהדבר. תיקון הליקוייםלאני כמובן רואה את עצמי מחויב ליישום ההמלצות ו

קביעת מערך בקרה פנים ארגוני על מנת למנוע הישנות לנהלים והריענון לבמידת הצורך אפעל 

 טעויות העבר. 

 בכבוד רב

 רונן פלוט

 ראש עיירית  "נוף הגליל".
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 "ה/אדר/תשפ"אכ                                                                                                              כבוד ל

 מר רונן פלוט

 ראש העירייה

 נכבדי ראש העירייה,

ג  170, וזאת בהתאם לסעיף 2019הריני מתכבד להגיש לעיונך את דוח מבקר העירייה לשנת 

 דוח הביקורת כולל מגוון ביקורות שנערכו בהתאם לתכנית העבודה השנתית.  לפקודת העיריות.

 הדוח עוסק במספר נושאים:

 .חניות נכים .1

 .שתילים, עבודות נוי ותחזוקהאספקת צמחי נוי, התקשרות עם משתלה לשם  .2

 מעקב תיקון ליקויים דו"ח מבקר המדינה רשת המתנסים הקהילתיים.סטטוס  .3

 

כמו כן בדוח זה מוצג ניתוח של תלונות הציבור שהגיעו ללשכת מבקר העירייה, הכולל פילוח לפי 

 נהלים/אגפים/יחידות, לפי נושאים ועוד.מ

 ליקויים מדוחות קודמים.הבסוף הדוח מובאות תוצאות המעקב אחר יישום ההמלצות ותיקון 

התמקצעות ושל איכות שירות, תוך לנגד עיני הביקורת עמדו יעדים של חיסכון והתייעלות, של 

  התחשבות ברמת הסיכונים בתחומים השונים של תפקוד העירייה.

כל זאת, בשאיפה לקדם את התרבות הארגונית המבוססת על שמירת החוק, על מינהל תקין ועל 

 .טוהר מידות

  .פי פקודת העיריות, אני מעביר את העתק הדוח גם לחברי הוועדה לענייני ביקורת-על

סיכומיה והמלצותיה של הוועדה גובשו עד כה במיומנות, לאחר דיונים מעמיקים בדוחות 

 .שהוגשו. על כך היא ראויה למלוא התודה והערכה

נהלים ולמנהלי היחידות המבוקרות , לראשי המברצוני להודות לך, ראש העירייה, למנכ"לית

 .ועובדיהן, על שיתוף הפעולה המועיל והפורה לו זכיתי

 ,בברכה

 רן ליאון

ציבור מבקר העירייה וממונה על תלונות 
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 םענייניתוכן 

 

 5.................................................................................................................חניות נכים .1

 

 40 ......לשם אספקת צמחי נוי, שתילים, עבודות נוי ותחזוקה................... עם משתלה התקשרות  .2

 

 

 70...............מעקב תיקון ליקויים דו"ח מבקר המדינה רשת המתנסים..................................... .3

 

 

 78 ..................................................................................... 2020דוח תלונות הציבור לשנת  .4
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 2019-2016לשנים 
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 דו"ח ביקורת בנושא הקצאת מקום חניה אישי לנכה

 רקע כללי .1

נושא הנגישות הינו נושא הנחשב לרגיש ביותר בשנים האחרונות. חידוד ערכי השוויון לאנשים בעלי מוגבלות 

בכלל ומוגבלות פיזית בפרט מוצא מקבל מקום נרחב בלשון החקיקה מזה מספר שנים. החוק המרכזי בנישת 

פרט את עקרון היסוד לפיו: " המ1998 -חוקים אלה הינו "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 

זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה 

בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות וכן את המטרה: להגן על כבודו 

ת שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפו

לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מירבית, בפרטיות ובכבוד, 

 תוך מיצוי מלוא יכולתו.

כפועל יוצא של הגשמת השוויון עבור אנשים עם מוגבלות, מושם דגש על הנגשת המוצרים ובעיקר השירותים 

נים אותם מקבל האזרח. אחד מן השירותים הללו הינו מקום חניה המיועד לנכה ולעיתים מקום חניה השו

מטרת הקצאת מקומות חנייה אישיים לנכים היא להקל על ציבור הנכים המוגבלים בניידות. עבור נכים  אישי.

ולנהל אורח חיים שניידותם מוגבלת, כלי רכבם הפרטי משמש תחליף לרגליהם ומאפשר להם לנוע בדרכים 

 נורמלי ותקני למרות מוגבלותם. 

לשון החקיקה מפרטת את הליך הקצאת מקום החנייה האישי לנכה לפרטי פרטים, עוד מתחילתו בבדיקת 

הזכאות ועד לסופו באישור וסימון החנייה האישית. תיקון חשוב שעברה לשון החקיקה הינו בדבר תיקון מס' 

. תיקון זה נועד ליצור אחידות בקריטריונים להקצאה וסימון חניות נכים 12.7.2017בחוק חניה לנכים, מיום  7

לאנשים עם מוגבלות בסמוך למקום מגוריהם. עד לתיקון זה כל רשות מקומית קבעה קריטריונים שונים 

 משלה. מעתה, חוק חניה לנכים אחיד לכולם ועל כל רשות מקומית לפעול בהתאם להנחיות המופיעות בו.

ור כי נושא החנייה הינו מרכיב קריטי בתחום ניהול התחבורה וקביעת המדיניות בנושא זה. נושא זה יש לזכ

משפיע על השימוש בקרקע, עומסי התנועה, הבטיחות, הפיתוח הכלכלי והנגישות לשירותים שונים אותם 

ושא הסדרת מקום צורך האזרח. כל אלה, הן לחוד והן יחדיו משפיעים על איכות חייו של התושב. חקיקה בנ

חניה אישי לנכה נועדה לאזן בין הצורך להקצות ולסמן חניות בקרבת הבית, לאלה שיש להם מוגבלות 

משמעותית בניידות ושאין להם חניה מוקצית ומסומנת בסמוך לביתם או חניה קטנה מידי עבור רכבם 

שכונה )לעיתים יש רחובות המותאם )רכב עם מעלון כדוגמא( לבין הצורך בחניות רגילות לכלל תושבי ה

 .ואזורים נרחבים בהם קיימת מצוקת חניות לכולם(

באותה הנשימה יש לציין את קיומה של בעיה שהולכת ומחריפה בשני העשורים האחרונים, עת חל גידול 

 משמעותי בשיעור כלי הרכב ומאידך מתקיים חוסר יכולת להגדיל באותו השיעור את מספר מקומות החנייה. 

צב זה המתואר לעיל, יש צורך לשמור על תקינות הליך האישור וקיומו על פי הנהלים הנדרשים זאת עקב מ

בכדי להבטיח אספקת שוויון לאנשים בעלי מוגבלות תוך צמצום הפגיעה בשאר תשתיות העיר ואיכות חייהם 

  של כלל התושבים בעיר. 
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 רקע ייחודי .2

 -נכים ברחבי העיר בהתאם לחוק חנייה לנכים, התשנ"ד עיריית נוף הגליל מקצה מקומות חנייה אישיים ל

הקצאת מקום חנייה אישי לנכה לשימושו הבלעדי באמצעות הצבת תמרור נועדה להקל על הנכים  .1993

 המוגבלים בהליכה. עם זאת, אדם בעל תג "נכה" אינו זכאי באופן אוטומטי להקצאת מקום חנייה אישי.

עותה הענקת זכות לרכבו של הנכה לחנות במקום החנייה המוקצה הקצאת מקום חנייה אישי לנכה משמ

 לרכבו בכול שעות היממה, ומנגד, שוללת מהציבור הרחב את הזכות לחנייה חופשית של רכבם במקום.

בשל מצאי מוגבל של מקומות החנייה בעיר, הקצאת מקום חנייה אישי לנכה צריכה להיעשות על פי תבחינים 

הקצאת מקומות חנייה לנכים המוגבלים בניידותם, בתנאי שאין בבעלותם חנייה לפיהם תינתן עדיפות ב

 פרטית בסמוך למקום מגוריהם או למקום עבודתם.  

לאור חשיבותו של הנושא, הן מפאת רגישותו בבחינת היותו מסייע לאוכלוסיית הנכים והן מפאת החשיבות 

 ת בתחום זה.של סדר וארגון בתחום זה, החליטה הביקורת לערוך ביקור

 

 מטרות הביקורת .3

את ההיבטים השונים הקשורים לנושא הקצאת מקומות חניה אישיים לנכים,  מטרת הביקורת לבדוק  .3.1

 . 2016 - 2019באמצעות בדיקת הקצאת החניות לשנים 

במסגרת הביקורת נבחנו תהליכי העבודה הקשורים לטיפול בנושא "הקצאת מקומות חניה אישיים  .3.2

 לנכים".

האם פעילות העירייה בתחום הקצאות חניות אישיות לנכים מתבצע תוך שמירה על חוקיות,  לבחון,  .3.3

 .סדירות, עקרון השוויון, חסכון, יעילות, שקיפות ומניעת פגיעה בטוהר המידות

 

 הבסיס החוקי של הביקורת .4

 .1993 -חוק חנייה לנכים, התשנ"ד  .4.1

 .1993 -(, התשנ"ד 7חוק חנייה לנכים )תיקון מספר  .4.2

 .1998 -ק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח חו .4.3

 .1964 -)נוסח חדש(  -פקודת העיריות  .4.4

 . 1961 -פקודת התעבורה )נוסח חדש(, התשכ"א  .4.5

 .1961 -תקנות התעבורה, התשכ"א  .4.6

 .2004 –חוק עזר לנצרת עילית )העמדת רכב וחנייתו(, התשס"ה  .4.7

 מוך למקום המגורים.טופס מקוון לבקשה לקבלת אישור לחניית נכים בס .4.8
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 היקף הביקורת ואופן הבדיקה .5

 . 2020 יולי ועד  2019הביקורת בוצעה במהלך החודשים נובמבר  .5.1

הביקורת בחנה את ההתנהלות ביחס "הקצאת מקומות חניה אישיים לנכים" בעיריית נוף הגליל  .5.2

 וכללה את ההיבטים הבאים: 2016-2019שבוצעו בין השנים 

 בחוקים, בתקנות ובנהלים בנושא חניית הנכים.מידת העמידה  .5.2.1

 .נאותותמנגנוני הבקרה, הדיווח והפיקוח ובחינת  .5.2.2

 הליך בקשת האישור ובדיקת הקריטריונים לבקשה. .5.2.3

 החלטות ועדת התמרור ויישומן. .5.2.4

 שימוש במערכות ממוכנות לצורכי בקרה ופיקוח. .5.2.5

 המלצה על צעדים הנגזרים מממצאי הביקורת. .5.2.6

 נו הנושאים הבאים:במהלך הביקורת נבח .5.3

 נהלים בתחום המבוקר. .5.3.1

 התבחינים להקצאת מקומות חנייה אישיים לנכים. .5.3.2

 תהליך בדיקת הבקשות להקצאת מקומות חנייה לנכים. .5.3.3

הפיקוח והבקרה על תהליך הקצאת מקומות חניית הנכים, כולל בוועדת התנועה  .5.3.4

 המקומית.

 רישום התמרורים ועדכונו. .5.3.5

 תשלום האגרות השונות על ידי הנכים.  .5.3.6

 הצבת תמרורים. .5.3.7

 מעקב שוטף על המשך זכאותם של הנכים לחנייה אישית. .5.3.8

 שקיפות ומידע באתר העירייה. .5.3.9

 טיפול בתלונות בנושא המבוקר. .5.3.10

 בדו"ח זה.  4הביקורת הסתמכה על הוראות החוק כפי שמפורט בסעיף  .5.4

. הנושא נכלל בתכנית 2020עירייה לשנת הביקורת בוצעה בהתאם לתוכנית העבודה של מבקר ה .5.5

 העבודה השנתית, בהתאם לסמכותו בחוק. 

תואר ראשון ים להביקורת בוצעה בסיוע  גב' ימית אגניו וגב' נוי מזרחי ומר ארז אסרף סטודנט .5.6

 לביקורת פנימית ציבורית במכללת עמק יזרעאל.

בדוח זה וכן צורפה במלואה  התייחסות המבוקר לממצאי הדוח שולבה עם הערות הביקורת כמפורט .5.7

 בסוף הדוח.

 

 שיטת הביקורת .6

 נתונים מאגף הנדסה.איסוף  .6.1

 אתר אינטרנט העירוני. .6.2

 דוחות ביקורת מרשויות אחרות: קריית ביאליק , הרצליה, יקנעם. .6.3

 אתר אינטרנט של נגישות ישראל. .6.4

 ביקור בשטחי העיר. .6.5
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 :תהליך בדיקת הבקשות להקצאת מקומות חנייה לנכים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

שמורה לרכב נכה הכולל: העתקי תג  טופס הגשת בקשה להקצאת מקום חנייה מילוי

 והספח, רישיון רכב ואישורים רפואייםזהות  נכה, תעודת

 

 אימות ובדיקת האישורים על ידי מחלקת ההנדסה

 אישור ראש העיר לאחר המלצת מהנדסת העיר

 הרכב.  'מס בציון 437 תמרור חשבונה על תציב העירייה

 .העירייה של מחלקת האחזקה ידי על תתבצע ההתקנה

  חניה מקום תקצה הצורך ובמידת בבקשה תטפל העירייה

 .לכך שהוגשה הבקשה מיום ימים 30 בתוך

במקום,  לעבוד ממשיך העובד אם תבדוק עבודה, העירייה מקום ליד חנייה מקום לעניין

 .התמרור את להסיר העירייה רשאית עובד, תהא לא באם
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 .תבחינים להקצאת מקומות חנייה לנכים .1

 רקע:

( לסימון אזור חניה ליד ביתו ובמקרים 437אדם המוגבל בתנועה רשאי לבקש תמרור חניה בלעדי לנכה )

,  תנאי הזכות לחניה לנכה בהתאם 1993 - מסוימים גם ליד מקום עבודתו בהתאם לחוק חניה לנכים התשנ"ד

 על תיקוניו והם: 1993 -להגדרת "נכה" בחוק החניה לנכים, התשנ"ד 

המבקש הוא הבעלים הרשום של כלי הרכב. נכה הנוהג ברכב שאינו בבעלותו חייב לצרף תצהיר עורך דין על 

 כך שהרכב בשימושו הבלעדי באופן קבוע.

לבית. במקרים נדירים בלבד תאושר חניה במתחם הציבורי גם אם למבקש למבקש אין חניה פרטית הצמודה 

יש חניה פרטית, וזאת בתנאי שנקבע ע"י הוועדה הרפואית של לשכת הבריאות המחוזית לקביעת אחוזי 

מוגבלות בניידות או ועדה מקבילה של משרד הביטחון שהמבקש מרותק לכיסא גלגלים והחנייה הפרטית 

 הרכב שאושר לו.איננה מתאימה לסוג 

 נכה שאינו מתגורר בביתו, אלא שוהה במעון נכים או במוסד כלשהו, אינו זכאי למקום חניה שמור לנכה.

נכה שעפ"י שיקול דעתה של ועדת המשנה לתחבורה, תנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו 

 בהתחשב במכלול חולייו ומגבלותיו.

בעמידה בכל הקריטריונים הנדרשים, ותוקפה יפוג ברגע שיחול שינוי בתנאים הקצאת חניית נכים מותנית 

 המזכים.

 ממצא:

המבצע את תפקידי אישור ההקצאה והתפקיד מבוצע על  יאין כיום גורם ייעוד  כי עולה מבדיקת הביקורת 

 הרבים. הידי מהנדסת העיר לרבות  תפקידי

 המלצה:

 חנייה לנכים מומלץ לעשות שינוי הכולל שינוי בתהליך ההקצאהלדעת הביקורת תהליך אישור הקצאת מקום 

 מומלץ, להעביר תפקיד זה לגורם ייעודי  במחלקת ההנדסה.

 

    .תיעוד הבקשות ושלמות הבקשות .2

 רקע:

תיקי בקשות במטרה לבחון את המסמכים הרלוונטיים לבקשה. עפ"י "נוהל הקצאת חניה שמורה לרכב 

 , לכל בקשה מצורפים המסמכים כדלהלן:19.01.2020  -נכה" מעודכן ל

 טופס בקשה מתאים בהתאם לנספחים בנוהל כאמור. .2.1

 צילום תג חניה לנכה המאושר על ידי משרד התחבורה. .2.2

 העתק וועדה רפואית של המל"ל, הקובעת את דרגת הנכות והסיבה למתן הנכות. .2.3

 משרד הבריאות.העתק פרוטוקול בדיקה רפואית למוגבלות בניידות על ידי  .2.4
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 צילום רישיון רכב על שם הנכה. .2.5

 צילום רישיון נהיגה. .2.6

 צילום תעודת זהות וספח מגורים. .2.7

תצהירים מביהמ"ש או מעו"ד לפיהם בעל הרכב הרשום  –למקרה של רכב שאינו בבעלות הנכה  .2.8

 מעמיד את רכבו לצורך שימושו האישי של הנכה.

 :יםממצא

ו/או סריקה של הבקשות  אלא נשמרות ה מנהלת ניהול ממוחשב העירייה אינמבדיקת הביקורת עולה כי  .1

, לרבות קובץ אקסל או מסמך ממוחשב אחר, אלא ידני בקלסר הכולל את טפסי הבקשה ב"הארד קופי"

  באמצעות שמרדפים וקלסרים של חניות פרטיות לנכים וכן מיקום התמרורים בחלוקה עפ"י שנים.

 2019בקשות להקצאת חניות נכה שניתנו בשנת  20מבדיקת שלמות הבקשות שבוצעה על ידי מדגם של  .2

שלא נמצא תיעוד לתאריך 1 שהיה חסר בה  צילום ת"ז של מגיש הבקשה וכן בקשה  1נמצאה בקשה 

 א(.-הגשת הבקשה. )לפירוט ראה נספח

 :ותהמלצ

לסרוק את  ,ו/או קובץ אקסל . כמו כן תיעודיהביקורת ממליצה, לתעד את הבקשות  באמצעות מערכת י .1

 החומר הנלווה לבקשה לרבות אישורים רלוונטיים.

 מומלץ, להקפיד על שלמות המסמכים הנלווים..    2

 

 .נהלי המחלקה .3

 רקע:

חוק עזר לנצרת עילית )העמדת רכב עיריית נוף הגליל מקצה מקומות חניה בלעדיים לנכים לפי חוק עזר 

 .2004 –התשס"ה וחנייתו(, 

)להלן:  1993 –לחוק חניה לנכים, התשנ"ד  7, נכנס לתוקף תיקון מספר 12.7.17החל מתאריך  .3.1

 (.12.04.2018)   הינו תשעה חודשים מיום פרסומו 7מספר  ן"החוק"(. תחילתו של תיקו

יועצת משפטית עם כל ההליך קבלת הקצאה לחניה שמורה לרכב נכה קיים נוהל שהוכן על ידי  .3.2

 הדרישות הנדרשות. יש טופס מקוון באתר העירייה עם כל הדרישות על פי החוקים. 

 ממצא:

 לא נמצאו ממצאים ראויים לציון.-תקין
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 ממשק עבודה שוטף  בין האגפים  והמחלקות האמונים על טיפול ומעקב  חניות נכים. .4

 רקע:

לנבוע ממספר סיבות: הסיבות המרכזיות הינם בגין חניות לנכים נכים יכולים מעקב ובקרה וגריית חניות 

שהלכו לעולמם, מעבר מקום מגורים, סיום תוקף הזכאות לחניית נכה  במקרים בה הזכאות אינה לצמיתות 

  וכ"ו.

 :יםממצא

הביקורת בדקה את ממשקי העבודה בין מנהל ההנדסה לבין שאר המחלקות כגון:  אגף שפ"ע, מנהל גביה, 

 מחלקת הפיקוח העירוני:

מבדיקת הביקורת עולה  כי אין מסד נתונים  אחיד המרכז את כלל הבקשות ואין סנכרון בין הגופים  .1

הפועלים כלומר במקרה בו הנכה הולך לעולמו ו/או עוזב את העיר ו/או תוקף הזכאות לחניה נכה פג 

 )במקרה בו הזכאות אינה לצמיתות( לא תהיה סנכרון ועברת מידע שוטף. 

ולה כי במקרה בו הנכה הלך  לעולמו ו/או עוזב את העיר אין איזון שוטף ועדכון הדדי מבדיקת הביקורת ע .2

של  כלל הגורמים הרלוונטיים  למעקב וטיפול שוטף בגין ההקצאה לחניית נכים. כך שאין אפשרות לבצע 

נהל מעקב אפקטיבי אחר חניות נכים שהוקצו לנכים ואולם אלה הלכו לעולמם ו/או עזבו את העיר כגון מ

 ההנדסה וכן אגף שפ"ע.

 המלצות:

של כלל חניות הנכה שיהיה נגיש ומשותף לכלל הגורמים העוסקים בחניות מאגר ממוחשב  מומלץ, להקים .1

 הנכים בעירייה ויהיה משותף לכלל המחלקות הרלוונטיות )אפשרי מאגר אקסל(

טרים ו/או מעבר מגורים על ידי מומלץ, על דיווח שוטף )אחת לרבעון( בגין  נכים שהלכו לעולמם ו/או  נפ .2

מנהל הגבייה למנהל ההנדסה ולאגף שפ"ע וזאת לשם מעקב שוטף וכן גריה שוטפת של חניות נכה שהוקצו 

 לנכים ואין בהם צורך.

 

 .התימורבחינת מערכות מידע המסייעות בניהול מערכת  .5

 רקע:

מערכת תמרור ממוחשבת הינה מערכת המאפשרת מתן מידע אודות כל התמרורים שהוקצו באמצעות ממשק 

מאפשרת ניהול וניתוח מידע באופן שהתמרורים שאושרו בוועדה מוצגים וניתנים לניהול ומעקב  GISלתוכנת 

 .קרי הכנסה של כל תמרורים ותחזוקה שטופת של מסד הנתונים העירונית. GIS -במערכת ה

 :ממצאים

יש מידע במשרדי העירייה מספר הקצאות לחניות נכים שאושרו על ידי עיריית נוף הגליל  2020נכון לינואר 

נושא התמרור ככללותו אינו מנוהל באמצעות מערכת תמרור  שעמדו בקריטריונים למתן חנייה אישית לנכה.

ממחושבת. מערכת שהינה תוכנה ייעודית לניהול החלטות וועדת המשנה לתחבורה. מערכת תמרור כזו בעלת 
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מאפשרת ניהול וניתוח מידע באופן שהתמרורים שאושרו בוועדה מוצגים וניתנים לניהול ומעקב  GISממשק 

 ת.העירוני GIS -במערכת ה

 :ההמלצ

לרכוש תוכנה ממוחשבת לקליטה, מעקב, פיקוח ובקרה אחר בקשות של אזרחים לחניות נכים  מומלץ,

מאפשרת ניהול וניתוח מידע באופן שהתמרורים שאושרו  GISמערכת תמרור כזו בעלת ממשק  אישיות.

 העירונית. GIS -בוועדה מוצגים וניתנים לניהול ומעקב במערכת ה

 

 ועדכונםרישום התמרורים  .6

 רקע:

 סמכות להסדרת חניות נכים:

אחריות להסדרת התנועה במדינה הוטלה על משרד התחבורה ועל הרשויות רשות התמרור המקומית 

 לתקנות התעבורה הוגדרה: 1המקומיות. בסעיף 

המפקח על התעבורה במשרד התחבורה שמונה לכל שטח המדינה או אדם שהמפקח  –"רשות תמרור מרכזית 

 בהודעה ברשומות בסמכויותיו כרשות תמרור מרכזית, לכל שטח המדינה או לחלק ממנו".אצל לו 

לתקנות התעבורה, משרד התחבורה מסמיך את הרשויות המקומיות להיות רשויות תמרור  18מתוקף תקנה 

 מקומיות האחראיות להסדרת התנועה בתחום שיפוטן. רשות תמרור מקומית הוגדרה:

ה מינה אותו, בהודעה ברשומות, להיות רשות תמרור מקומית לגבי התחום או "כפי שהמפקח על התעבור

 המקומות שקבעה".

ראש רשות מקומית או חבר מועצה, או עובד רשות מקומית שראש הרשות המקומית אצל לו את הסמכות, 

 הוא ראש הרשות התמרור המקומית. 

קומות חניה בדרך שבהם תותר חניה, רשות התמרור המקומית מוסמכת גם לקבוע הסדר תנועה שיסדיר מ

 .18ובלבד ששולמה אגרת חניה ששיעורה נקבע בחוק העזר מתוקף תקנה 

 נקבעו סמכויות הרשויות המקומיות עם הסמכתן לרשות תמרור מקומית להסדיר את התנועה בתחומן.

תייעצות עם ")א( זולת אם הורתה רשות התמרור המרכזית אחרת, רשאית רשות התמרור המקומית, לאחר ה

( תמרורי 4( תמרור אזהרה והתרעה, )1) –קצין משטרה..... להציב, לסמן או לסלק בכל דרך שבתחומה 

( תמרורי 7לגבי הסדרי חניה. ) 439 -ו 437שתוקפם רק בשעות הלילה ותמרור  436 -ו 435איסורים והגבלות 

 . 2010 –עת לוח התמרורים( תשע"א ( סמלים כמפורט בנספח להודעת התעבורה )קבי9סימון על פני הדרך, )

)ב( בתחום שנקבע לה בידי רשות התמרור המרכזית בהודעה בכתב רשאית רשות תמרור מקומית, לאחר 

 התייעצות עם קצין משטרה..... לקבוע הסדר תנועה.

)ג( רשות תמרור מקומית רשאית בהסמכת רשות תמרור מרכזית ובהתייעצות עם קצין משטרה, לקבוע כל 

 )ב(. -תנועה שלגביו לא ניתנו הוראות על פי תקנות משנה )א( ו הסדר
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)ד( רשות תמרור מקומית תהיה אחראית להבאתו, התקנתו, הפעלתו, סימונו, רישומו ואחזקתו של כל הסדר 

 תנועה שבתחומה."

 ממצאים:

בשירות מבדיקת הביקורת עולה כי בעירייה קיימת רשות תמרור מקומית שבראשה עומד ראש העיר,  .1

העירייה מהנדסת העיר יועצת תנועה בכירה והיא נותנת המלצות מקצועיות לראש העיר בנושא הצבת 

 תמרורים.

מבדיקת הביקורת עולה כי רכז התנועה מהמשטרה אינו מקבל בתחילת שנה דף ובו רשימת החניות  .2

 האישיות לנכים המעודכנת לאותה השנה. 

 במטרה  לוודא כי  ,רחבי העירהפרוסים ברי חניה לנכים תמרו 66 מסיור ברחבי העיר ובדיקה של  .3

אחידים ואינם בהתאם  שאינם תמרורי חנייה   7 ונמצא תמרורים אלו הוצבו עפ"י החלטות ועדת התמרור

 ב(.-. )לפירוט ראה נספח2018עפ"י תקנות והנחיות להצבת תמרורים לאמור 

 :צההמל

את כל השלטים בעיר, באם אלו עומדים בהוראות תקנות לערוך סקר שלטים עירוני מקיף ולבחון מומלץ, 

 .תהליך התחיל על ידי פיקוח עירוני נציין כי .  1961 –התעבורה, תשכ"א 

 

 תשלום האגרות השונות על ידי הנכים.  .7

 רקע:

בהתאם להחלטת העירייה ולנוהל עירוני, הרשות המקומית תישא בעלות הקצאת החניה והצבת התמרור 

 המסמן אותה.

 ממצא:

בסימון מקום חניה אישי, העירייה מציבה על חשבונה תמרור  מבדיקת הביקורת עולה כי כאשר ישנו צורך

ולא  חנייה בלעדית לרכב של נכה הנושא תג נכה מקורי תקף, בעת שהרכב משמש את הנכהשמשמעותו  437

 . ת לוחית הזיהויהאזרח הנכה עצמו מביא אלוחית הרישוי של  הרכב. כאשר בציון מס'  439תמרור 

 המלצה:

 מדיניות התקנת התמרור. את מומלץ, לבחון 

 

 הצבת תמרורים. .8

 רקע:

"רשות התמרור המקומית רשאית  :2004 –חוק עזר לנצרת עילית )העמדת רכב וחנייתו(, התשס"ה לבהתאם 

 18לאחר התייעצות עם קצין משטרה ובהסכמת המפקח על התעבורה, אם הסכמה זו דרושה לפי תקנה 
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לתקנות התעבורה לקבוע מקום חניה מוסדר ולהסדיר את החניה בו על ידי תמרור כפי שנקבע בהודעת 

 האחזקה של העירייה. תתבצע על ידי מחלקת 439וכן תמרור  437התקנת תמרור  התעבורה".

 :ממצאים

 מבדיקת הביקורת עולה כי:

אחת לשנה העירייה מעבירה לקצין המשטרה העתק עם רשימת החניות האישיות לנכים המאושרות  .1

 הפזורות ברחבי העיר, לידיעה בלבד. 

ידני )לא ממוחשב(, באמצעות שמרדפים וקלסרים של מעקב מבדיקת הביקורת עולה כי העירייה מנהלת  .2

 יות פרטיות לנכים וכן מיקום התמרורים בחלוקה עפ"י שנים.חנ

 :ות המלצ

לבצע אחת לתקופה סקר בדבר חניות לנכים שקיימות בפועל ברחבי העיר, על מנת לבחון באם יש  מומלץ, .1

 לכל חנייה אישור והאם התמרור מוצב כנדרש בחוק.

כי רישום זה דרוש לצורך הוכחת חוקיות התמרורים בבתי  ,למחשב את רישום התמרורים. נצייןמומלץ,   .2

 המשפט, במידה ומתעוררת שאלה בדיון משפטי אודות עבירת תנועה בתאריך מסוים.

 

 הפיקוח והבקרה על תהליך הקצאת מקומות חניית הנכים, כולל בוועדת התנועה המקומית. .9

 רקע:

יישמר מקום זה לטובת הנכה עד אשר יהיה אחד  ,מיום החלטה של ראש העיר לאשר את מקום החניה האישי

מאלה: פטירת הנכה, מעבר דירה, מכירת רכב או החלטה של משרד הבריאות שלא להאריך את תג הנכה 

 מסיבה כלשהיא.

תוקף האישור למבקש חניה ליד מקום העבודה הינו מיום אישור ראש העיר לאשר את מקום החניה ליד מקום 

ה יישמר עבור הנכה עד אשר העירייה תקבל עדכון על הפסקת עבודתו של הנכה או עבודתו של הנכה. מקום ז

 אחד מאלה: פטירה, מכירת רכב, החלטה של משרד הבריאות שלא להאריך תוקף לתג הנכה.

 ממצאים:

כי לאחר החלטת ראש העיר ואישור הקצאת מקום חניה אישי לתושב, לא מנוהל מערכת , הביקורת מצאה .1

  תהליך בקרה של מקומות חניה על ידי הפיקוח העירוני.נציין כי התחיל השנה . פיקוח ובקרה

כי החנייה ניתנת לנכה ומאושרת על ידי העירייה, היא לכל החיים או עד אשר העירייה  ,מצאה הביקורת  .2

או באמצעות המוקד העירוני, ואז הקצאת החניה האישית  תקבל תלונה ישירה מתושב למנהל הנגישות ו/

שנים  25אישורים לבעלי זכאות למקום חנייה השמור לנכים שניתנו במשך   686מבדיקת . מחדש תיבדק

בעלי זכאות לחניות נכים נפטרו ו/ או עזבו את תחומי  (20%-)כ 147עולה כי   (1995-2019האחרונות  )

 ג(-. )לפירוט ראה נספחאו אין רישום ארנונה בגין הנכס / הרשות ו



  הגליל    וףעיריית     נ 
Municipality   of   Nof Hagalil  Israel 

ה י י ר י ע ה ר  ק ב מ ת  כ ש  ל
ר ו ב י צ ה ת  ו נ ו ל ת ה  נ ו מ מ  ו

 

16 
 

כי לא קיים מעקב שוטף של החניות האישיות של הנכה, במידה ואזרח מתלונן על שינוי  ,הביקורת מצאה .3

במידת הצורך ובמצב הנכה כגון פטירה/מעבר דירה, רק אז העירייה פועלת בנידון ובודקת את התלונה. 

 פועלת בהתאם.

 המלצות:

ות )כאשר מדובר בנכות לקיים מעקב ממוחשב על תהליך הקצאת  החניות כולל תאריך סיום הזכא ,מומלץ .1

 .שאינה צמיתה(

טרו ו/או פנבגין זכאות לחניות נכים ש נכיםמומלץ, לבצע בדיקה מקיפה של כלל הזכאויות שהוקצו לחניות  .2

 עזבו את תחומי הרשות ו/או אין רישום ארנונה בגין הנכס.

 

 שקיפות ומידע באתר העירייה. .10

 רקע:

בסמוך למקום "בקשה לקבלת אישור לחניית נכים אפשרות להגיש בקשה אתר האינטרנט של העירייה ישנו 

 .שמורה לרכב נכה המגורים", ובו פרוט של כל הקריטריונים, תנאי הזכאות והליך הקצאת חניה

 :ממצא

הביקורת בדקה, האם ישנה אפשרות למלא טופס מקוון כולל העברת הצרופות. מבדיקתנו עולה כי יש מידע 

 אין אפשרות להגיש בקשה מקוונת ו/או אפשרות לערער על החלטה בדבר זכאות.כאמור לעיל אולם 

  המלצה:

לאפשר לתושבים מילוי טופס מקוון ו/או ערעור החלטת ראש העיר לסירוב הבקשה כולל לשקול  מומלץ,

בקשה מקוונת תאפשר חיסכון בזמן הן של מבקשי החניה והן של  אפשרות של צירוף מסמכים נלווים.

 הגורמים הרלוונטיים האמונים על טיפול בבקשה.

 

 Tav-Checkשימוש באפליקציית  .11

 רקע:

ייחודית לבדיקת תו נכה לרכב אשר תו החנייה הוקצה על ידי משרד הרישוי. באמצעות הקלדת אפליקציה 

 מספר רכב האפליקציה מבצעת בדיקה מהירה ומעדכנת האם הרכב הינו רכב עם תג חניה לנכים. 

מפורסמים על ידי משרד הרישוי ומתעדכנים מעת לעת. האפליקציה חינמית וניתנת  באפליקציההנתונים 

באמצעות הקלדת מספר הרכב תבצע האפליקציה בדיקה מהירה  .דה למכשירי טלפון סלולרי חכמיםלהור

מול פרטי הרכבים המתעדכנים מידי יום כפי שפורסמו על ידי משרד הרישוי ולבדוק האם לרכב החונה, יש 

 .תג נכה

ן הרשמקול המופיע אפשרויות חיפוש נוספות הן: הקראת מספר הרכב לאפליקציה באמצעות לחיצה על אייקו

בתיבת החיפוש, או סריקת מספר הרכב באמצעות מצלמת הטלפון ע"י לחיצה על אייקון המצלמה בתיבת 
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החיפוש. האפליקציה תבצע בדיקה מהירה ותעדכן אתכם תוך מספר רגעים, האם הרכב הינו רכב עם תג חניה 

 .לנכים

 ממצאים:

אפליקציה של ב הביקורת השתמשה  "נוף הגליל" ביצעה הביקורת בשטחי הרשות, 28.5.2020בתאריך  .1

Check-Tav פקחים בכלל רחובות הערים וכמובן על פי החוקים  \הממשלתית שבו נעזרים גם שוטרים

 מבדיקת הביקורת עולה כי: ונהלים הקשורים בנידון.

 במסגרת מדגם רנדומלי בשטחי הרשות, שמטרתו לבדוק האם מספר הרישוי המוקצה לחניית נכה תואם .2

חניות  המוקצות לחניית מספר הרישוי הנקוב תמרור/שילוט של בהם  מקרים 8נמצאו לנתוני האפליקציה 

אינם מופיעים כחניות השמורות לבעלי , כלומר .Check-Tavאפליקציית אינם תואמים לרישום בנכים 

 תו נכה. 

לרבות נתוני משרד  הדבר יכול להצביע על: רישום מוטעה והעדר סנכרון מידע בין המערכות השונות

 ד(.-התחבורה והרישוי, הקצאת חניות באופן פירטי וכ"ו. )לפירוט ראה נספח 

 :ההמלצ

 באמצעות השוואה  של  מספרי הרישוי בחניות הנכה  מומלץ, לבצע  בדיקה מקיפה של כלל חניות הנכה 

וזאת כדי  תו נכה כחניות השמורות לבעליקרי אינם מופיעים  Check-Tavהאפליקציה תואמים לנתוני  

 לוודא כי החנייה אכן הוקצתה לגורמים המיועדים לכך.
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 שלמות הבקשות:א: -נספח  .א

מספר 
 סידורי

תאריך אישור  דירה כתובת 
 בקשה

מידע  סיכום
רפואי/אישור 

על נכות 
רפואית 

מהביטוח 
 הלאומי

צילום תו 
 נכות

צילום דף 
תעודת 
 זהות 

צילום 
רישיון 
 נהיגה 

צילום 
רישיון 

 רכב 
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 נספח ב: שלטי חניות שאינם תקינים: .ב

 

לחנייה כלל )רחוב וכן סימון חניה במיקום שאינו מתאים רכב רישוי ללא מספר נכים חנייה  .1

 .ציפורי(
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 .שלט לא תקין )רחוב ציפורי( .2
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 .שלט חנייה עם מספר רישוי מאולתר )רחוב ציפורי( .3
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 .שלט עם מספר רישוי שאינו ברור )רחוב הקישון( .4

 

 

 



  הגליל    וףעיריית     נ 
Municipality   of   Nof Hagalil  Israel 

ה י י ר י ע ה ר  ק ב מ ת  כ ש  ל
ר ו ב י צ ה ת  ו נ ו ל ת ה  נ ו מ מ  ו

 

24 
 

 

  .ללא תמרור אינה ברורהש ת נכיםנייח .5
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  ., ברחוב הנרקיסים תמרור שאינו מוצב נכוןשילוט,  .6
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  .ללא שלט חנייה אלא ציור של נכה ומסגרת חניה רחוב הגיאהקצאת מקום חנייה לנכה  .7
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 נכה: רכב לחניית עדכני לזכאותסטטוס נספח ג:  .ג

 
 ת הביקורתסטטוס לאחר בדיק תאריך אישור בקשה דירה כתובת

 אין חשבון ארנונה 17.4.2016 4 2לולב 

 אין נכס על שמה 17.05.2015 3 7החיטה 

 ארנונה לא פעילה 23.11.2014 9 ורדים

 לא מחזיק בנכס 15.8.2016 9 7השקמה 

 לא מתגורר בנכס 23.08.2015 1 6יודפת 

 לא מתגוררים 19.4.2017 1 11תבור 

 לא מתגוררים 09.12.1997 20 עד-עד

 לא מתגוררים 7.4.2019 2 9סיתוונית 

 לא מתגוררים 31.03.2009 4 נורית

 לא מתגוררים 20.11.2016 10 21הלולב 

 לא קיים בסיתונית 01.05.2008 2 סתוונית

 נפטר 28.01.2018 7 ההדסים

 נפטר 07.09.1992 7 דרך העמק

 נפטר 09.10.1988 14 יזרעאל

 נפטר 12.04.1992 108 השושנים

 נפטר 29.01.2006 18 שושנים

 נפטר 14.1.2018 64 4השקמה 

 נפטר 23.06.2013 8 סביון

 נפטר 24.10.2010 15 חרמון

 נפטר 10.03.1996 10 גלבוע

 נפטר 15.10.2012 6 עצמון

 נפטר 28.2.2016 10 7דרך העמק 

 נפטר אין תאריך 2 42תירוש 

 נפטר 01.01.2014 3 6צבעוני 

 נפטר 30.01.2006 12 שד' השושנים

 נפטר 06.03.2014 3 78לולב  

 נפטר 10.11.2009 3 הצבר

 נפטר 13.02.2011 9 סביון

 נפטר 21.06.2010 1 דליה



  הגליל    וףעיריית     נ 
Municipality   of   Nof Hagalil  Israel 

ה י י ר י ע ה ר  ק ב מ ת  כ ש  ל
ר ו ב י צ ה ת  ו נ ו ל ת ה  נ ו מ מ  ו

 

28 
 

 ת הביקורתסטטוס לאחר בדיק תאריך אישור בקשה דירה כתובת

 נפטר 20.06.2011 11 גלעד

 נפטר 28.08.2007 4 השקמה

 נפטר 20.08.1996 30 ברוש

 נפטר 17.10.2010 4 דליה

 נפטר 07.12.2008 8 השיקמה

 נפטר 30.07.2009 50 סביון

 נפטר 09.01.2012 1 גנות

 נפטר 08.06.2010 4 אלמוג

 נפטר 29.05.2012 1 שכונת הכרמים

 נפטר 10.07.2011 23 פסגות

 נפטר 11.08.2009 32 ורדים

 נפטר 05.12.2010 4 תבור

 נפטר 27.01.2010 12 נרקיסים

 נפטר 08.06.2010 17 חרוד

 4 מירון
 

 נפטר

 נפטר 11.04.2011 5 חרוד

 נפטר 27.12.2016 3 10לולב 

 נפטר 31.08.2009 8 יזרעאל

 נפטר 15.09.2013 4 לולב

 נפטר 29.05.2011 14 הגפן

 נפטר 06.10.2010 17 סביון

 נפטר 10.06.2008 13 נרקיסים

 נפטר 26.06.2006 3 ציפורי

 נפטר 22.01.2007 11 נרקיסים

 נפטר 08.05.2014 12 4העליה 

 נפטר 23.11.2014 7 8סביון 

 נפטר 03.08.2008 12 לולב

 נפטר 10.07.2014 5 37תבור 

 נפטר 22.01.2008 12 ציפורן

 4 שומרון
 

 נפטר

 נפטר 23.09.2007 3 עצמון
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 ת הביקורתסטטוס לאחר בדיק תאריך אישור בקשה דירה כתובת

 נפטר 15.09.2005 24 מירון

 נפטר 17.04.2012 2 כלנית

 56 גולן
 

 נפטר

 נפטר 18.09.2006 11 השושנים

 נפטר 30.12.2012 4 חרוד

 110 18דרך החטיבות 
 

 נפטר

 נפטר 01.05.2011 20 תירוש

 נפטר 15.10.2013 28166 דרך החטיבות

 נפטר 05.08.2013 4 צבר

 נפטר 16.09.2010 11 חרמון

 1 סיוון
 

 נפטר

 נפטר 07.06.2015 3 3קישון 

 נפטר 17.03.2008 8 ציפורן

 נפטר 20.09.2015 3 32ברוש 

 נפטר 04.02.2008 1 השיקמה

 12 דגנית
 

 נפטר

 נפטר 15.07.2013 1 גלעד

 נפטר 31.08.2009 3 החצב

 נפטר 22.10.2009 4 יסמין

 נפטר 29.08.2012 3 אורה

 נפטר 04.12.1995 12 ציפורי

 נפטר 01.06.2006 3 ציפורן

 נפטר 28.12.1979 6 גילעד

 נפטר 24.07.2013 3 רותם

 נפטר 20.06.2010 9 תבור

 נפטר 03.06.1997 5 אלמוג

 נפטר 21.1.2018 5 11סתיוונית 

 נפטר 29.10.1977 9 חיננית

 נפטר 6.3.2016 6 13יזרעאל 

 נפטר 21.11.2013 15 6אורנים 

 1א  /3השיקמה 
 

 נפטר 14.06.2015
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 ת הביקורתסטטוס לאחר בדיק תאריך אישור בקשה דירה כתובת

 נפטר 06.10.1997 13 חרמון

 נפטר 25.09.2006 28 חרוד

 נפטר 01.03.2011 7 החצב

 נפטר 05.03.2012 14 כרכום

 נפטר 17.4.2016 12 13דליה 

 נפטר 26.11.2006 8 העליה

 נפטר 11.06.2006 6 תבור

 נפטר 17.08.2009 1 יודפת

 נפטר 03.12.2009 19 גלבוע

 נפטר 05.07.2015 2 2שקד 

 נפטר 24.03.2008 5 אגוז

 עזב 20.10.2013 17 דרך העמק

 עזב 14.10.2007 3 איריס

 11 דרך העמק
 

 עזב

 עזב 25.06.1995 2 חרוד

 עזב 27.02.1996 23 חרמון

 עזב 10.09.2012 4 סיגלית

 עזב 16.02.2009 10 ציפורן

 עזב 25.09.2005 5 גנות

 עזב 08.08.2011 17 ירדן

 עזב 02.12.2008 16 השיקמה

 עזב 30.05.2013 46 ורדים

 עזב 06.06.2012 1 מורן

 עזב 04.11.2013 1 ציפורן

 עזב 26.11.2007 4 קישון

 עזב 28.10.2009 7 חיננית

 עזב 18.10.2009 1 הדסים

 56חרושת 
 

 עזב 15.06.2014

 עזב 18.12.2012 28 השושנים

 עזב 01.02.2015 24 15חרמון 

 עזב 09.06.2013 5 תירוש
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 ת הביקורתסטטוס לאחר בדיק תאריך אישור בקשה דירה כתובת

 עזב 29.08.2012 5 גנות

 עזב 20.06.2010 2 אלומה

 עזב 02.05.2011 1 כרמל

 עזב 20.07.1995 21 אגמון

 עזב 29.1.2017 1 15שושנים 

 עזב 14.05.2008 7 ציפורי

 עזב 05.07.2007 7 הגפן

 עזב 18.10.2010 19 יזרעאל

 עזב 30.05.2011 3 הגפן

 עזב 11.01.1998 2 ניצן

 עזב 02.08.2006 1 השושנים

 עזב 20.3.2016 1 10הגפן 

 עזב 18.08.2005 19 חרמון

 עזב 15.8.2016 2 1אלומה 

 עזב 05.12.2011 25 יזרעאל

 עזב 10.04.2007 32 קורנית

 עזב 05.06.2007 26 ארז

 עזב 09.04.2008 6 יסמין

 עזב 6.6.2016 11 15ירדן 

 עזב 07.11.2010 1 עדעד

 עזב 23.12.2009  לולב

 עזב 11.2.2016 41 15יזרעאל 

 עזב 30.06.2011 12 רותם

 14.09.1993 8 ציפורי
 

 30.06.2009 10 דרך העמק
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 .Tav-Checkאפליקציית נספח ד: חניות שהוקצו לנכים והשילוט אינו  תואם  לנתוני  .ד

 
למספר רישוי  Tav-Check אפליקצייתעל פי : אריאבשדרות מנחם רחוב  לנכהקצאת מקום חנייה  ה .1

 תו חניית נכההמצוין בתמרור אין זכאות לשל הרכב 
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למספר רישוי של הרכב  Tav-Checkאפליקציית : על פי רחוב השומרוןהקצאת מקום חנייה לנכה  .2
 חניית נכהל המצוין בתמרור אין זכאות 
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המצוין למספר רישוי של הרכב  Tav-Checkאפליקציית : על פי רחוב חרמון נכה לרכב מקום חנייה  .3
 תו חניית נכהל בשילוט אין זכאות 
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 Tav-Checkשני מספרי הרישוי אינם תקינים עפ"י אפליקציית : רחוב אגוז
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אינם  Tav-Checkעפ"י אפליקציית המופיעים בתמרור זה שני מספרי הרישוי  :רחוב הירדן .4
 מאושרים
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לחניית  למספר רישוי המצוין בתמרור זה אין זכאות  Tav-Checkעפ"י אפליקציית  :רחוב ניצנית  .5
 נכה

  

 

 

 

זכאות אין המצוין על גבי התמרור למספר הרישוי  Tav-Checkעפ"י אפליקציית  :רחוב דגנית .6
 חניית נכהל
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 מופיע כמוקצה לחניית נכה רק אחד מהם  בשילוט בגין חניית נכים , מספרי רישוי  2: הסתווניתרחוב  .7
 Tav-Checkאפליקציית  בהתאם לנתוני
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 :ביקורת בנושאדו"ח 

התקשרות עם נותן שירות )משתלה( לשם אספקת שירותי  נוי, 

 גינון , תחזוקה שוטפת  ואחזקת גנים ציבוריים.

 2020-2018 בין השנים
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גינון , תחזוקה שוטפת   כגון: אספקת שתילים  נוי  ואספקת עבודותביצוע לשם עם משתלה  :ביקורת בנושאדו"ח 
 .ואחזקת גנים ציבוריים

 

 רקע כללי .1

רכש הוא תהליך הקיים בכל ארגון, באופן מוסדר וממוסד או באופן בלתי ממוסד. ככל שהארגון גדול יותר 

הוא תהליך מוסדר יותר ידו הם בסכומים גבוהים יותר, הרכש -וכמות הפריטים והשירותים הנרכשים על

 .בהתאם ואף הופך לתהליך ליבה

 

 חשיבות הרכש:

לרכש המבוצע באופן יעיל ונכון יש חשיבות רבה לתוצאותיו העסקיות של הארגון. להלן כמה  •
 מהיתרונות הבולטים של רכש יעיל:

 העירייה.חיסכון כספי משמעותי התורם לרווחיות  •

 השירותים הנרכשים.קיצור זמני אספקה והגדלת ערך המוצרים ו •

 התמקצעות, ייעול תהליכים ומיטוב מצבת כוח אדם. •

 העיירה.שיפור בשירות הניתן ליחידות הקצה בתוך  •

 פינוי משאבים ניהוליים לעיסוק בעסקי ליבת הארגון. •

 מזעור כשלים, סיכונים וחשיפה במערך הרכש של הארגון. •

 תקין, תיעוד ובקרה ועוד. מנהלשמירה על סטנדרטים גבוהים של  •

  יעילות תפעולית •
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 רקע ייחודי .2

קניינית הרכש שהינו מנהל הרש בעירייה.  מנהל היחידהוכן עובדים  4מונה  "נוף הגליל"יחידת הרכש בעיריית 

  וכן מנהל מחסן ועובד נוסף אשר אחראי על האינוונטר.  מרכזת הסכמים וחוזיםועובדת נוספת ה

רכש והתקשרויות שאמונה על: רכישת  כמו כן, בנוסף ליחידת הרכש בעיריית "נוף הגליל"  ישנה וועדת 

 שירות, עבודה והתקשרויות עם ספקים ונותני שירות.

ומעלה מצריכה )ללא מע"מ( ₪  5,000של עם ספקים ונותני שירות בהיקף כספי התקשרות שרכש והנוהג הינו 

מוסמכת לדון  הרכש והתקשרויותבעירייה. וועדת  רכש וההתקשרויותועדת אישור מקדים להתקשרות של ו

 ולאשר את ההתקשרות עם הספק ו/או נותן השירות.

שתילים ופרחים ונוי כגון:  עבודת גינון, אחזקה, הקמת מערכות השקיה, כאשר עולה הצורך באספקת

צעות טוף, וכ"ו נעשית פנייה מסודרת ע"י חיפוי באמונוי  , תחזוקת גנים, אספקת עצים, עבודות גינוןעונתיים

 .שונים לשם קבלת הצעות מחיר מחלקת הרכש לספקי

 

עם המשתלה לשם אספקת שירותי הנוי  2020-2018שנים בין ה לספק(  התשלומים)היקף ההתקשרות 

 : נםהי , אחזקהוהגינון

 אוגוסט( –)ינואר  2020שנת  2019שנת  2018שנת 

1,086,471 ₪ 

 

689,137 ₪ 

 

360,919 ₪ 

 

 מטרות הביקורת .3

להתקשרות עם ספק שירותי הנוי, והגינון את ההיבטים השונים הקשורים  מטרת הביקורת לבדוק  .3.1

החל מתהליך דרישת הרכש, חלופות, בחינת הצעות מחיר, בדיקת אסמכתאות תשלום וכן ביצוע 

  בקרה מדגמית בשטח.

מתבצע תוך שמירה על חוקיות, סדירות, עקרון  ההתקשרות האם פעילות העירייה בתחום  לבחון,  .3.2

 .השוויון, חסכון, יעילות, שקיפות ומניעת פגיעה בטוהר המידות

 

 הבסיס החוקי של הביקורת .4

 .1987תקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  .4.1

 . 1998תקנות העיריות )הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין( התשנ"ח  .4.2

 1973-ול פנקסי חשבונות(, תשל"גהוראות מס הכנסה )ניה .4.3

 פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.  .4.4

 .1976חוק עיסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו  .4.5

 .1987תקנות עיסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( )אישורים( תשמ"ח  .4.6
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 היקף הביקורת ואופן הבדיקה .5

  .2020ועד ספטמבר  2020אוגוסט הביקורת בוצעה במהלך החודשים  .5.1

 "נוף הגליל"עיריית  ההתקשרות/רכש עם נותן השירות להלן: "המשתלה" לבין הביקורת בחנה את  .5.2

 וכללה את ההיבטים הבאים: 2018-2020שבוצעו בין השנים 

 נוהג העבודה ברשות בגין התקשרות עם ספקים ונותני שירות.  .5.2.1

 .תרכש וההתקשרויוידה בחוקים, בתקנות ובנהלים בנושא מידת העמ .5.2.2

 בדיקת דרישות הרכש, הזמנות עבודה וכ"ו.  .5.2.3

 .נאותותמנגנוני הבקרה, הדיווח והפיקוח ובחינת  .5.2.4

 שימוש במערכות ממוכנות לצורכי בקרה ופיקוח. .5.2.5

 בדיקת כרטסות הנהלת חשבונות  ורישום בספרי הנה"ח.  .5.2.6

 אספקה , ביצוע בהתאם להזמנות העבודה.בקרה מדגמית בשטח לשם וידוא  .5.2.7

 .בהתאם לדרישת  כבוד ראש העירייה בהתאם לסמכותוהביקורת בוצעה  .5.2.8

 

 שיטת הביקורת .6

 סקירת חשבוניות וכרטסות הנה"ח.  .6.1

סקירת הזמנות עבודה, דרישות הרכש, אסמכתאות לתשלום לנותן השירות, פרוטוקולים של וועדת  .6.2

 שלוח  וכ"ו. התקשרויות, חשבוניות מס, תעודות מ

 ביקור בשטחי העיר. .6.3

, מנהל המחסן, מנהל תחום הגינון ולמנהל העירייהשיחות שקיימה הביקורת: מנהל הרכש, לגזבר  .6.4

 אגף שפ"ע. הביקורת מודה להם  על עזרתם.
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 עבודה בגין פנייה לביצוע רכש והתקשרות עם ספקים:תהליך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

הרלוונטי כולל אומדן תקציבי , סעיף תקציבי, וחתימת הנפקת דרישת רכש מקדמית ע"י באגף 

 מנהל אגף/מנהל   על דרישת הרכש והעברתה למנהל הרכש לשם המשך טיפול.

 

העברת דרישת הרכש חתומה ע"י מנהל האגף  לידי מנהל הרכש לשם פנייה לספקים ו/ או 

פנייה לאישור ודיון מקדים ₪   5,000נותני שירות.  במקרים שההתקשרות הצפויה הינה מעל 

 של וועדת הרכש/התקשרויות  בעירייה.

 

פנייה של מנהל הרכש ו/או הקניינית לספקים פוטנציאליים לשם הזמנה להציע הצעות מחיר. 

אישור ודיון על ידי וועדת רכש ₪(  5,000)במקרים בהם ההתקשרות הצפויה הינה מעל 

 והתקשרויות. 

עבודה לביצוע רכש/התקשרות  ע"י מנהל הרכש בהתאם להצעות המחיר. ו/ או הוצאת הזמנת 

טופס ₪ (.  5,000החלטת וועדת הרכש/התקשרויות  )במידה וההתקשרות הכספית  הינה מעל כ 

הזמנה מתייחס לנושאים הבאים: רשימת פריטים נדרשים, סעיף תקציבי,  כמות, מחיר וכ"ו 

 הרכש, ראש הרשות וגזבר הרשות.  וכן חתימות רלוונטיות לרבות מנהל

לאחר קבלת טובין/שירות וקבלת חשבונית בדיקה ואישור ביצוע השירות/טובין בחתימה של 

 מנהל האגף על גבי החשבונית והעברתה לגזברות להמשך טיפול  בגזברות.

לחשבונית שהועברה, ביצוע בקרה טרם תשלום ע"י אגף הגזברות: התאמת סכום הנקוב בהזמנה 

בקרה ואישור החשבונית  בחתימה של מנהל אגף/מנהל רלוונטי והעברתה להמשך טיפול בגזברות 

 לשם בדיקה והפקת פקודת תשלום לספק/נותן השירות.
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 קיום נוהל/נוהג לביצוע רכש והתקשרויות .1

 רקע:

נוהל התקשרויות עוסק בפעולות הרכש וההתקשרויות אשר בביצוען אין החוק מחייב הפעלת מכרז. נהלי 

 העבודה באים במטרה להסדיר את תהליך הרכש ולהסדיר את מדרג הסמכויות. 

 ממצא:

מוסדר בתחום הרכש וההתקשרויות עם ספקים ונותני  אין נוהל עבודהמבדיקת הביקורת עולה  כי לעירייה 

 הרכש הינו כאמור לעיל:הנוהג ות. שיר

לדעת הביקורת, ישנו צורך לעגן את הנוהג הקיים בכתובים. לדעת ביקורת, הנוהל צריך להכיל התייחסות 

לנושאים כגון: אופן ביצוע רכש והתקשרות, סמכויות וועדת רכש והתקשרויות,  אופן הפנייה לספקים ונותני 

ות דחופות ו/או  רכש והתקשרויות שאינן  מתוכננות, אופן בחינת שירות, אופן קבלת הצעות מחיר, התקשרוי

 טיב השירות שניתן וכ"ו.

 המלצה:

 מומלץ, להסדיר את הנוהג בנוהל עבודה מסודר. 

 :הנפקת דרישת הרכש .2

 רקע:

דרישת הרכש היא מסמך פיזי או אלקטרוני המפרט את מהות הרכישה הנדרשת, מפרטה הטכני, הסעיף 

, וכן שריון תקציבי לצורך ביצוע ההתקשרות עם הספק ו/או נותן השרות . הנוהג בעירייה התקציבי הרלוונטי

הינו שדרישת הרכש בעירייה תהיה חתומה על ידי מנהל אגף רלוונטי ו/או מנהל . דרישת הרכש כוללת פרטים 

שריון תקציבי, כגון: שם יוזם הדרישה, שם היחידה המזמינה, שם המקבל, סעיף תקציבי, ביצוע תקציבי מול 

  רשימת הפרטים ומחירם וכן חתימת המזמין. 

 ממצא:

הביקורת בדקה האם בגין הזמנת רכש הונפקה דרישת רכש החתומה בידי הגורמים הרלוונטיים קרי מנהל 

)כולל ₪  188,000בהיקף כספי של    2020דרישות רכש שהיקף שהונפקו בשנת  7אגף/ מנהל. מבדיקת הביקורת 

 כי לכל הזמנה רכש הונפקה דרישת רכש מקדמית החתומה ע"י מנהל אגף/מנהל רלוונטי.מע"מ( נמצא 

 
 לא נמצאו ממצאים ראויים לציון(. -)תקין 
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 לשם ביצוע הרכשמערכת עיבוד הנתונים  .3

 רקע:

הדן בדבר ניהול פנקס  1998 התשנ"ח ,העיריות )הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין(בתקנות 

 )פרק ב כללי( נקבע:   3סעיף 

 עירייה תנהל פנקס באחד מן האמצעים הנמצאים המפורטים להלן:

 מערכת עיבוד נתונים אוטומטית מרכזית, לניהול טובין שעליה יורה המנהל;  (1)

 מערכת עיבוד נתונים אוטומטית נפרדת, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:  (2)

מערכת עיבוד הנתונים, מאפשרת מעקב אחר הרישום של החשבון הנגדי בהנהלת החשבונות של העיריה    )א(

 ואיתור התיעוד המתאים;

 נתקבל דיווח על יתרות כספיות, במתכונת שעליה הורה רואה החשבון של העיריה;   )ב(

 צעים ממוכנים;המערכת מאפשרת העברת הדיווח למערכת עיבוד נתונים מרכזית, באמ    )ג(

 תכנון עיבוד הנתונים יהיה בהתאם להוראות כל דין ויאפשר בדיקה פנימית ובקרת נתונים;   )ד(

בדרך אחרת שעליה הורה רואה חשבון שהמנהל מינה לאותה העיריה, ובאופן  -לפי בקשת ראש העיריה   (3)

 שהורה.

 : ממצא

קה פנימית ובקרת נתונים באמצעות מערכת הביקורת בדקה האם  תהליך הרכש וההתקשרויות מאפשר בדי

לתקנות העיריות התשנ"ח הדן בדבר ניהול  3ממוכנת  )מערכת עיבוד נתונים אוטומטית( כפי שעולה מסעיף 

פנקס. מבדיקת הביקורת עולה, כי ניהול הרכש וההתקשרויות בעירייה מבוצע באמצעות מערכת רכש ייעודית 

כנת  מאפשרת להנפיק דרישת רכש, הזמנות רכש וכן מאפשרת לעקוב של חברת "מטרופולינט". המערכת הממו

 אחרי יתרה תקציבית, סעיף תקציבי, שריון תקציבי וכן יתרה תקציב לאחר הביצוע

 לא נמצאו ממצאים ראויים לציון(.-)תקין

 ביצוע הזמנת הרכש: .4

 רקע:

יהול מחסנים, רישום וניהול לתקנות העיריות הדן באישור וועדת רכש ובלאי )הסדר רכישות, נ 11בסעיף 

 הדן בהזמנה נקבע:  1998תשמ"ח   ,טובין(

 רכישה תבוצע בטופס הזמנה שייחתם בידי מנהל רכש ואספקה והגזבר.  )א(
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טופס ההזמנה יכלול תיאור מלא של הטובין שהוזמנו ופרטים נוספים על אודותם, לרבות כמות, מחיר   )ב(

 אופן אריזה, מועדי אספקה ותקופת אחריות.יחידה, תנאי תשלום, תנאי משלוח, 

 טופסי הזמנות לרכישות, יסומנו במספרים עוקבים.   )ג(

 ממצא:

הזמנות   23הביקורת בדקה האם הזמנות הרכש כוללים את כלל הפרטים הנדרשים כפי שצוינו לעיל.  מבדיקת

)כולל מע"מ( נמצא כי כל ₪  945,868בסה"כ   2018-2019רכש והתקשרויות שבוצעו עם המשתלה בין השנים 

טופס הזמנה חתום ע"י מנהל הרכש והגזבר וראש הרשות ומתייחסות להיבטים הבאים: תיאור של הטובין, 

 תנאי תשלום  תנאי משלוח, תנאי תשלום, כמות וכ"ו לרבות שימוש במספרים עוקבים.

 לא נמצאו ממצאים ראויים לציון(. -)תקין 

 ריענון /הגדלת מאגר ספקים .5

 ע:רק

ריענון/הגדלה של מאגר הספקים חיוני לצורך הגדלה פוטנציאלית של מספר ההצעות המתקבלות והגדלה 

 פוטנציאלית של החלופות השונות. 

 ממצא:

מבדיקת הביקורת . 2020-2018הזמנות רכש/עבודה שבוצעו בין השנים  הביקורת בדקה ריענון מאגר /ספקים 

 :עולה

לשם אספקת: שתילים, פרחים  עונתיים, עצים ₪  267,274בסך הזמנות רכש  6מבדיקת הביקורת  .1

משתלות שונות לרבות הספק )המשתלה( נשוא דוח זה. )תקין לא נמצאו  4-5וכ"ו נעשית פנייה ל 

 ממצאים ראויים לציון(.

הזמנות עבודה בגין התקשרויות כגון: גינון, אחזקה, בניית מערכות השקיה,  13מבדיקת הביקורת  .2

 7, נמצאו 2018-2020אשר בוצעו בין השנים ₪  923,068ות ניקיון וגיזום, בסך של אחזקת כיכר

שבגינם נעשתה פנייה לקבלת הצעות משלושת ₪  593,300התקשרויות עם המשתלה בהיקף כספי  של 

נציין כי בכל אחת מן ההתקשרויות הנ"ל  נעשתה הספקים הבאים: משתלה. ב. גינון .ד, גינון. צ. 

 א(.-)לפירוט ראה נספח פקים כאמור בנוהג.ס  3-פנייה ל

 המלצה:

מומלץ, להגדיל/לרענן את מאגר הספקים בגין עבודות בתחום קבלני גינון ואחזקת גינות ציבוריות המספקים 

 שירותי: עבודות גינון, תחזוקה של הגנים הציבוריים, הקמת מערכות השקיה וכ"ו. 
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 פנייה לקבלת הצעות מחיר  .6

 

 הצעות מחיראופן קבלת  .6.1

 רקע:

לאחר הנפקת דרישת הרכש החתומה ע"י מנהל אגף/מנהל ובדיקות שריון תקציבי  מבוצעת פנייה ע"י מנהל 

הרכש ו/או קניינית הרכש אל ספקים ונותני שירות לצורך קבלת הצעות מחיר. להלן: הזמנה להציע הצעות 

 מחיר. 

 ממצא:

לשם קבלת הצעות מחיר להלן: הזמנה להציע הצעות מבדיקת הביקורת עולה כי הפנייה לספקים השונים 

 מחיר, נעשית באמצעות המייל ו/או באמצעות הפקס.

הביקורת סבורה כי הפנייה באמצעים אלו הינה נכונה, אך בגין רכש ו/או והתקשרויות עם ספקים בעבודות 

ת כתבי כמויות ו/או כגון: עבודות תחזוקה וגינון בהיקפים נרחבים, הקמת מערכות השקיה וזאת לאחר הכנ

סיור קבלנים מקדים בשטח ישנה חשיבות לאופן קבלת הצעות המחיר באמצעות מעטפה סגורה לשם קיום 

 הדיסקרטיות המרבית הנדרשת בגינם. 

 

 המלצות:

מומלץ, כי הנהלת הרשות בתיאום עם מנהל הרכש בעירייה יקבלו החלטה בדבר אופן קבלת הצעות  .1

מחיר. לדעת הביקורת, הדבר חשוב בעיקר בעבודות כגון: גינון, אחזקה, הקמת מערכות  השקיה וכ"ו 

מדובר בהתקשרויות ש במקריםסיור קבלנים. הביקורת סבורה, כי שנדרש בגינם כתבי כמויות ו/או 

על בסיס הכנת כתבי כמויות וסיור קבלנים בשטח כגון: עבודות תחזוקה, הקמת מערכות השקיה, 

גינון וכ"ו ישנה חשיבות רבה לקבלת הצעות מחיר באמצעות פנייה במעטפה סגורה. זאת, בכדי לאפשר 

 שמירה על דיסקרטיות מרבית.

עות מחיר בתחומים הבאים: מול הגורמים הרלוונטיים האם בגין פנייה לקבלת הצמומלץ, לבחון  .2

)ביצוע עבודות גינון ותחזוקה, אספקת עצים הובלתם ושתילתם, עבודת הקמת מערכות השקיה( אופן 

ג, נזק -ההתקשרות והיקף ההתקשרות  נותנים מענה להיבטים כגון: פגיעה שיכולה להיגרם לצד 

 שיכול להיגרם לעובדי הספק, עוברי אורח וכ"ו.

 

 

 



  הגליל    וףעיריית     נ 
Municipality   of   Nof Hagalil  Israel 

ה י י ר י ע ה ר  ק ב מ ת  כ ש  ל
ר ו ב י צ ה ת  ו נ ו ל ת ה  נ ו מ מ  ו

 

49 
 

 

 רכש והתקשרויות  .7

 
 רכש והתקשרויות שאינו מצריך אישור וועדת רכש והתקשרויות .7.1

 :רקע

תקנות העיריות הדן באישור וועדת רכש ובלאי )הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול  9בסעיף 

 נקבע:   רכישה ללא אישור הוועדה  ,טובין(

ללא אישור מאת ועדת רכש ובלאי,  רשאי מנהל רכש ואספקה לרכוש טובין 8-ו 7על אף האמור בתקנות   )א(  .9

)א( 8אם לדעתו הרכישה הכרחית ודחופה, ובלבד שסכום הרכישה אינו עולה על הסכום המזערי הקבוע בתקנה 

 תקנות המכרזים(, ובהתאם לתקציב המאושר. -)להלן  1987-לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח

י לאשר למנהל רכש ואספקה, סכום נמוך מהסכום לצורך מימון רכישות שוטפות רשאית ועדת רכש ובלא  )ב(

 .8)א( לתקנות המכרזים; לא אישרה הועדה סכום כאמור, יחולו הוראות תקנה 8המזערי הקבוע בתקנה 

מנהל רכש ואספקה ירכוש טובין כאמור בתקנת משנה )ב(, על סמך הצעות מחיר שהגישו מספקי הטובין    )ג( 

 באופן השוואתי ויעמדו לעיון ועדת רכש ובלאי, לפי דרישתה.שאליהם פנה; הצעות כאמור יירשמו 

מנהל רכש ואספקה ידווח לוועדת רכש ובלאי על רכישה שביצע בהתאם לסמכויותיו המפורטות בתקנות   )ד(

 )ב(, לפי דרישתה.-משנה )א( ו

תו של מנהל )ללא מע"מ( בסמכו₪  5,000הנוהג בעירייה הינו כי בגין רכש/ואו התקשרות בסכום כספי עד 

הרכש לאשר ללא צורך באישור רלוונטי של וועדת הרכש וההתקשרויות. במקרים אלו הנוהג הינו כי מנהל 

 ספקים. 3 -לפנות לפחות ל הרכש ו/או קניינית הרכש ידאג 

 :ממצאים

 3-הביקורת בדקה האם נעשתה פנייה לקבלת הצעות מחיר להלן: הזמנה לקבלת הצעות מחיר ל .1

בהתאם לנוהג כאשר מדובר בהתקשרויות ו/או רכש שאינו מצריך אישור של וועדת ספקים לפחות 

)כולל מע"מ( ₪  11,570פניות לקבלת הצעות מחיר בסך כולל של   4רכש והתקשרויות. הביקורת בדקה 

 : 2020-2019שבוצעו בשנים 

ספקים   4-מבדיקת הביקורת עולה כי טרם הוצאת הזמנת עבודה נעשתה לקבלת הצעות מחיר ל •

 לא נמצאו ממצאים ראויים לציון(.-שונים בהתאם לאמור בנוהג הרכש. )תקין

הביקורת בדקה האם נבחרה הצעת מחיר המיטבית/כלכלית ביותר מבין הצעות המחיר הנ"ל  .2

 )כולל מע"מ(:₪  11,570שהיקף ההתקשרות בגינן הינו 

 2,457מבדיקת הביקורת עולה כי בגין הזמנת רכש אחת לשם אספקת דשא )מרבדים צבוע( בסך  •

ספקים שונים לרבות לספק שהינו  4)כולל מע"מ(  נעשתה פנייה לקבלת הצעות מחיר אל ₪ 
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הצעות מחיר בגינם. הרכש בוצע מהספק שהינו משתלה שנקב במחיר הזול  2משתלה  והתקבלו 

 מצאו ממצאים ראויים לציון(. לא נ -ביותר.  )תקין

₪  9,113.13הזמנות רכש הנוספות שהיקף ההתקשרות  הכולל בגינם הינו   3מבדיקת הביקורת  •

 הצעות מחיר לרבות פנייה למשתלה.  4)כולל מע"מ( נמצא תיעוד כי נעשתה פנייה כאמור לקבלת 

בגין הפנייה לקבלת נציין כי ספק אחד שהינו משתלה הינו הספק היחיד שהעביר הצעה כספית 

הצעת המחיר הכדאית ביותר הצעות מחיר, ולכן הביקורת לא יכלה לבדוק האם התקבלה 

 כלכלית כיוון שהתקבלה הצעת מחיר אחת בלבד . להלן:

מספר  מספר

 החשבונית

סה"כ התשלום בש"ח 

 )כולל מע"מ(.

 מהות העבודה תאריך חשבונית

 פרחים עונתיים 23.05.2019 5,499 852 1

 צמחים, שתילים שונים 02.02.2020 2,959 956 2

 פרחים עונתיים 02.02.2020 6,55.2 957 3

   9,113  סה"כ

  
  

נציין כי מספר הפניות לקבלת הצעות מחיר בגין רכש מסוג זה הינו ספורדי ורוב רובן של ההזמנות 

 לקבלת הצעות מחיר הינו למעלה מהסכום הנ"ל. 

 

 וועדת הרכש וההתקשרויות :רכש והתקשרויות שבסמכות  .7.2

 רקע:

תקנות העיריות הדן באישור וועדת רכש ובלאי )הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול  8בסעיף 

נקבע: לא תבוצע רכישה אלא באישור מראש מאת ועדת רכש ובלאי שניתן באמצעות  1998תשנ"ח  ,טובין(

 מנהל רכש ואספקה, ובכפוף להוראות כל דין.

)ללא מע"מ(,  ₪   5,000בעירייה הינו כאשר סכום ההתקשרות הצפוי ו/או הרכש הינו מעל לסכום של הנוהג 

ספקים  6עד   3)עד תקרת פטור מסכום התקשרות הנדרש בגין מכרז זוטא(, דהיינו ישנו צורך לבצע פנייה ל

פנייה לאישור הצעות ו/או נותני שירות לשם קבלת הצעות מחיר שונות. להלן: פנייה לקבלת הצעות מחיר ו

 המחיר ובחירת הספק ו/או נותן השירות ע"י וועדת רכש והתקשרויות.

 ממצאים:

הביקורת בדקה האם הרכישות ו/או ההתקשרויות עם המשתלה הובאו לדיון מקדים ואישור של  .1

רכישות ו/או התקשרויות  עם המשתלה שבוצעו  23וועדת רכש והתקשרויות כאמור לנוהג. מבדיקת 

)כולל מע"מ( נמצא תיעוד כי וועדת רכש ₪  945,868בהיקף כספי של  2018-2020בין השנים 
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ה בהתקשרויות ואישרה את ההתקשרות עם כל אחד מן הספקים ו/או נותני השירות והתקשרויות דנ

 לא נמצאו ממצאים ראויים לציון(. -כמתבקש על פי הנוהג. )תקין

ספקים  3הביקורת בדקה פנייה לקבלת הצעות מחיר להלן: הזמנה להציע הצעות מחיר לפחות ל  .2

כאמור על פי ₪  5,000העולה על ת  בסכום ונותני שירות  שונים טרם ביצוע רכש ו/או התקשרויו

 הנוהג:

בסך כולל  2018-2020רכישות /התקשרויות שבוצעו עם המשתלה בין השנים  23מבדיקת הביקורת 

)כולל מע"מ(  נמצא כי בכלל הפניות לקבלת הצעות מחיר מספקים ונותני שירות שונים ₪  945,868של 

ספקים לקבלת הצעות מחיר  מספקים  5עד  3מנהל הרכש ו/או קניינית הרכש הקפידו לפנות לפחות 

 שונים. 

 לא נמצאו ממצאים ראויים לציון(.  -)תקין

הביקורת בדקה האם ביצוע הרכש ו/או ההתקשרויות עם המשתלה הינה על בסיס של בחירה בהצעת   .3

המחיר הכדאיות כלכלית ו/או אפקטיבית ביותר מבין החלופות בהשוואה להצעות המחיר שהוגשו על 

ו/או התקשרויות עם הספק שהיקפם הכספי הינו  רכישות 23ידי ספקים אחרים. מבדיקת הביקורת 

)כולל מע"מ(  נמצא כי ההתקשרות בוצעה לאחר בדיקת הצעות המחיר השונות ובחירה ₪  945,868

 בהצעת המחיר המיטבית/כלכלית ביותר. 

 לא נמצאו ממצאים ראויים לציון(.-)תקין

 

 אסמכתאות רגולטוריות .8

 

 חשבונית מס  .8.1

 רקע:

 נקבע:  1973-הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות(, תשל"גלהוראות מס   9בסעיף 

תיעוד פנים שהוא חשבונית ייערך לכל מכירה או מתן שירות בנפרד, או למספר מכירות לאותו לקוח   )א(   .9

 –ויכלול 

ר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה שם הנישום ומענו ומספ   (1)

השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס 

 , הכל בדפוס;1975-ערך מוסף, תשל"ו

 התאריך;   (2)

 משלוח הטובין; מספר תעודת המשלוח ותאריכה, פרט אם החשבונית נערכה בשלב   (3)
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שם הלקוח ומענו, להוציא מקרים של מכירות קמעוניות במזומן, אלא אם כן על המכירה חל מס ערך    (4)

 אין חובה לציינו; -מוסף בשיעור אפס או שהמכירה פטורה מהמס האמור; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום 

ירות; לגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף תיאור הטובין המאפשר זיהוי סוג הטובין, או תיאור הש   (5)

 יצוין שם היצרן ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על ידי היצרן; 36

 היחידה שלפיה נמדדת הכמות;   (6)

 הכמות;   (7)

 מחיר היחידה, למעט מקרים שבהם לא נהוג לקבוע מחיר היחידה;   (8)

 סכום החשבונית.   (9)

ית או חשבונית מס לגבי מכירה שקבלת תמורתה נרשמה בסרט קופה רושמת, יצוין הוצאה חשבונ  )ב(

 בחשבונית או בחשבונית המס מספר הפעולה של סרט הקופה הרושמת בשל אותו תקבול.

 

 בהזמנת הרכש/עבודה הנשלחת לספק נקובים עיקרי התנאים הנוספים:

 תנאי התשלום. •

 החובה לציין מס הזמנה על החשבונית ואין לצרף מספר הזמנות לחשבונית אחת.  •

 המחיר קבוע ללא התייקרות/מדד. •

 ביצוע הזמנה זו מהווה הסכמת הספק לכל תנאי ההזמנה.  •

 ס"מ בלבד... 80קבלת הסחורה במחסן על משטחים בגודל  •

 ממצא:

של הספק שהינו משתלה כמצוין  בהזמנת הביקורת בדקה  האם  בגין כל הזמנה מסופקת חשבונית אחת 

)כולל ₪  945,868הזמנות רכש לשם ביצוע רכש והתקשרויות בהיקף כספי של  23הרכש. מבדיקת הביקורת 

)כולל מע"מ( שהנפיק הספק ₪  280,928חשבונית מס בסך כולל  3נמצאו  2018-2020מע"מ( שבוצעו בין השנים 

 .המצרפות מספר הזמנות רכש לחשבונית אחת

כי בגין  קפידנציין, כי נמסר לביקורת ע"י מנהל הרכש במהלך הביקורת  כי פנה בעבר אל הספק בדרישה לה

הזמנה תונפק חשבונית מיכון שעל פי תנאי ההזמנה )תנאים נוספים( אין לצרף מספר הזמנות לחשבונית 

  ב( -אחת  בגינה העבודה בוצעה. )לפירוט ראה נספח 

 המלצה:

 הנחיות עיקרי התנאים הנקובים בהזמנה בקרב הספק.מומלץ, לחדד את 
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 תעודת משלוח  .8.2

 רקע:

 נקבע:  1973-הוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות(, תשל"ג 8בסעיף 

תיעוד פנים שהוא תעודת משלוח ייערך לכל משלוח מן העסק של טובין שהינם מלאי בעסקו של הנישום,  

נמכרו, בין ברכבו של הנישום ובין ברכבו של אדם אחר, אלא אם נערכה לרבות הובלת טובין כאמור שטרם 

 –חשבונית באותו מועד ויכלול 

שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית   (1)

מס ערך מוסף,  במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק

 ;1975-תשל"ו

 תאריך המשלוח;  (2)

 אין חובה לציינו; -שם הלקוח ומענו; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום   (3)

: שם יצרן הטובין, 36תיאור הטובין המאפשר זיהוי סוג הטובין ולגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף   (4)

 די היצרן;ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על י

 היחידה שלפיה נמדדת הכמות;  (5)

 הכמות;  (6)

חתימת הנישום או אדם מטעמו. תעודות משלוח להובלת טובין שטרם נמכרו ימוספרו בסדרת מספרים   (7)

 עוקבים.

( ישנה בקשה/הנחייה של גזבר הרשות למנהל אגף 22.05.2018מעיון בפרוטוקול וועדת התקשרויות )מתאריך 

חום הגינון בעירייה להוציא נוהל כי כל חיוב כספי בגין שתילים, פרחים עונתיים מחייבת בדיקה שפ"ע ומנהל ת

 וחתימה על תעודות משלוח.

       ממצא:

הביקורת בדקה קיום תעודות משלוח בגין אספקת צמחים ושתילים עונתיים. הביקורת מציינת כי על פי הנחיה 

בדבר הצורך להוציא נוהל כי כל הזמנת שתילים מחייבת בקרה באמצעות  22.05.2018של הגזבר מתאריך 

ים החל מתאריך ההנחיה חתימה על תעודות משלוח. נציין, כי הביקורת בדקה רכש של שתילים ופרחים עונתי

 .הנקוב לעיל

)כולל מע"מ( ₪  280,000בהיקף כספי של  2018-2020הזמנות רכש שבוצעו בין השנים  5מבדיקת הביקורת  •

)כולל מע"מ( ₪  25,740שעניינם אספקת פרחים עונתיים, שתילים וכ"ו, נמצאה הזמנת רכש אחת בסך 

 גינם.שהביקורת לא מצאה תיעוד לתעודות משלוח שסופקה ב

 ג(. -)לפירוט ראה נספח
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 המלצה:

 מומלץ, להקפיד על קבלת תעודות משלוח.

 אישור ניכוי מס במקור .8.3

 רקע:

לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( סימן ב': ניכוי מהכנסת עבודה ומהכנסה אחרת הדן בדבר ניכוי  164בסעיף 

 הכנסות מס נקבע: 

חלק ממענק שנתקבל עקב פרישה או מוות, שאינו כל המשלם או האחראי לתשלומה של הכנסת עבודה לרבות 

א(, של השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, 7)9פטור על פי סעיף 

ב, או של סכומים 9א או 9א, של סכום המתקבל עקב היוון קצבה שאינו פטור על פי סעיפים 2כאמור בסעיף 

(, או של סכומים 5)2והמהווים הכנסה בידי מקבלם או של הכנסה לפי סעיף )ב( 18ותשלומים שחל עליהם סעיף 

(, או של הכנסה חייבת שהעבירה קרן להשקעות במקרקעין כהגדרתה בסעיף 7)ה3ותשלומים שחל עליהם סעיף 

, או של ריבית או דיבידנד או של כל הכנסה אחרת 88לבעלי מניותיה, או של תמורה כמשמעותה בסעיף  2א64

האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, קבעה לכך בצו, ינכה בשעת התשלום מן הסכום המשתלם ששר 

א כי 2מס באופן ובשיעורים שנקבעו; ואולם רשאי שר האוצר לקבוע לעניין השתכרות או רווח כאמור בסעיף 

גם על  ניכוי המס יהיה כפי שיקבע, אף שלא בשעת התשלום ושלא מן הסכום המשתלם; הוראה זו חלה

 המדינה.

 ממצא:

הביקורת בדקה קיום אישור לצורך ניכוי מס של נותן השירות. מבדיקת הביקורת עולה כי לספק קיים אישור 

 . 31.03.2021מוסדר כאמור. תוקף האישור הינו בתוקף עד 

 לא נמצאו ממצאים ראויים לציון(.  -)תקין

 

 אישור על ניהול פנקסי חשבונות  .8.4

 רקע:

הדן בתוקף  3בסעיף  1987גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( )אישורים( תשמ"ח בתקנות עסקאות 

 האישור נקבע:

. תוקפו של אישור יהיה לתקופה הנקובה בו ושלא תעלה על חמישה עשר חודשים מתום שנת המס הראשונה 3

 שלגביה ניתן; ואם לא נקבע מועד לתחילתו, תהא תחילתו ביום שהונפק.

 ממצא:

בדקה כאמור קיום אישור לעיל וכן תוקף האישור. מבדיקת הביקורת עולה כי לספק אישור רלוונטי  הביקורת

 .31.03.2021כאמור לעיל אשר עומד בתוקף. תוקף האישור 
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 לא נמצאו ממצאים ראויים לציון(.-)תקין

 נאותות הבקרות אחר הביצוע .9

 אספקה בהתאם לנקוב בהזמנת הרכש/אחר אופן ביצוע העבודה מעקב .9.1

 רקע:

הזמנות הרכש כוללות  את הפרטים הבאים: שם הספק, כתובת, אמצעי התקשרות, שם המזמין, שם המקבל, 

תיאור ההזמנה, רשימת פרטים כגון: יחידות כמות, מחיר יחידה לפני מע"מ, איש קשר, אמצעי התקשרות  

 סכום מע"מ וכן סה"כ ההזמנה כולל מע"מ וכ"ו .

 נות הרכש הינם:התנאים נוספים הנקובים בהזמ 

 תנאי תשלום לספק.  .1

 מיקום מחסן העירייה, זמני עבודת המחסן וכ"ו.  .2

 החובה לציין מס הזמנה על החשבונית ואין לצרף מספר הזמנות לחשבונית אחת. .3

 ביצוע הזמנה זו מהווה הסכמת הספק לכל תנאי ההזמנה. .4

ס"מ בלבד ..סחורה המגיעה  80אופן קבלת הסחורה במחסן: קבלת סחורה במחסן על משטחים בגודל  .5

 במשטח בגודל אחר תפורק למחסן ע"י הספק. 

 ממצא:

הביקורת בדקה האם בגין אספקת טובין כגון: אספקת  טוף, פרחים עונתיים, עצי דקל, וכ"ו מבוצעת בקרה 

 או החשבוניות באמצעות השוואה כמותית לאמור בהזמנת הרכש. /ו/או בדיקה של התאמת תעודת המשלוח ו

משיחה שקיימה הביקורת עם מנהל המחסן האחראי על קליטת הטובין/מצאי בעירייה נמסר כי בעבר היה 

נוכח פעם או פעמיים בשטח לצורך בדיקה של התאמת תעודת המשלוח לאספקה בשטח בעקבות בקשה של 

ידיו בקרה כלשהיא אחר התאמת הטובין /מוצר להזמנת העבודה וכן לתעודת מנהל הרכש. מאז לא בוצעה על 

המשלוח. נציין כי יצאה נוהל/הנחיה כזו של מנהל הרכש כאמור אולם הבדיקה נעשתה באופן מדגמי ולא 

 קבוע.

לדעת הביקורת, ביצוע בקרה באמצעות בדיקת הטובין/מצאי והשוואה לאמור בתעודת המשלוח ו/או 

נה בקרה בעלת חשיבות מרובה טרם ביצוע חתימה של מנהל האגף על חשבונית המס והעברתה החשבונית הי

 לגזברות להמשך טיפול. 

 המלצות:

מומלץ, כי בכל הזמנת רכש לאספקת טובין ו/או עבודות כגון: פרחים, עצים למיניהם, קקטוסים,  .1

 . דקלים וכ"ו תתואם קודם לכן עם מנהל המחסן בעירייה ו/או עובד מטעמו

מומלץ, כי בגין אספקת שתילים ו/או הזמנות של עצים כגון: עצי דקל וכ"ו מנהל המחסן ו/או מישהו  .2

מטעמו יגיע לשטח ויבדוק את התאמת ההזמנה למסופק בשטח בהתאם לחשבונית/הזמנת הרכש 
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ותעודת המשלוח, ויאשר בחתימתו כי הטובין סופק בהתאם לנקוב בהזמנת הרכש טרם חתימה על 

 ת המס ע"י מנהל אגף שפ"ע כאסמכתא לביצוע תשלום.חשבוני

מומלץ, כי במקרים של ביצוע עבודת שהינם באופיים שירות כגון: גינון, תחזוקה ובנייה של מערכות  .3

 השקיה, כיכרות, עבודות תחזוקה  וכ"ו לצרף אסמכתאות תומכות כגון: תצלום לאחר ביצוע העבודה.

 .בטרם הפקת פקודת תשלום אישור חשבונית העבודה .9.2

 רקע:

לאחר אספקת הטובין ו/או השירותים, מעביר הספק חשבונית לתשלום. מנהל היחידה/אגף  אמונה על בדיקת 

החשבונית, התאמתה לנקוב על פי הזמנת הרכש, וידוא שהטובין והשירותים שהתקבלו אכן תואמים לאלה 

תשלום לספק ו/או נותן השירות מבוצע רק לאחר אישור שהוזמנו במעמד הזמנת הרכש ועוד. הנוהג הוא כי 

 בחתימה של מנהל האגף המאשר את ביצוע העבודה ו/או הטובין.

 :יםממצא

 58,00הזמנות עבודה שההתקשרות בגינם הינו בהיקף כספי של  4הביקורת ערכה בדיקה בשטחי הרשות של 

תואם להזמנת העבודה ו/או לחשבונית . הביקורת בדקה האם הביצוע בשטח 2020עם הספק במהלך שנת ₪ 

 מבדיקת הביקורת עולה:שנשלחה על ידי הספק/ נותן השירות. 

הונפקה ע"י הספק חשבונית מס כאסמכתא לים יבגין אספקת שת מהבדיקה הביקורת עולה כי  •

)כולל מע"מ(. החשבונית הועברה ₪  1,123.20בסך של  1017( שמספרה 29.07.2020לתשלום )בתאריך 

מסיור שביצעה הביקורת   לגזברות חתומה ע"י מנהל אגף שפע לשם הפקת פקודת תשלום לספק.

 לא נמצא  במועד הביקורת תיעוד לאספקת השתילים במועד הנ"ל.   03.08.2020בשטח מתאריך 

ונמסר לביקורת כי הספק   9.08.2020כי  נעשתה פנייה של  מנהל  אגף שפע לביקורת בתאריך  ,נציין

ית החולים ולכן נבצר ממנו לספק את השתילים במועד הפקת חשבונית המס  והשתילים שהה בב

 ד(-יסופקו כנדרש. )ראה נספח 

נמצא כי השתילים סופקו  25.08.2020נציין כי מבדיקה חוזרת בשטח שביצעה הביקורת בתאריך  •

 ה(-כמתבקש. )ראה נספח

 

 5,382בסך של  53057בגין הזמנת עבודה  3.08.2020מסיור שביצעה הביקורת בשטח הרשות  בתאריך  •

יחידות אבן עיוורים בעלות  20לשם אספקת   29.07.2020מתאריך  1017)כולל מע"מ( וחשבונית מס ₪ 

 אבני עיוורים. יחידות  18)ללא מע"מ( ליחידה, נמצא כי בפארק קורנית  ישנם ₪  230של 

יין כי לאחר סיור שקיימה הביקורת בשטח עם מנהל אגף שפע הנ"ל פנה מיוזמתו לאגף לגזברות נצ

 היחידות.  2לשם זיכוי העירייה בגין 

הגזברות   10.08.2020מבדיקת הביקורת את כרטסת הנהלת החשבונות הספק נמצא כי  בתאריך 

 )כולל מע"מ(. ₪  538.20היחידות בסך  2ביצעה קיזוז בגין 
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 ה:המלצ

מומלץ, להפקיד לוודא אופן הביצוע בשטח טרם חתימה על חשבונית המס והעברתה לגזברות לשם הפקת 

 פקודת תשלום.

 

 הפקת פקודת תשלום לספק .10

 אפקטיביות הבקרות טרם הפקת פקודת תשלום .10.1

לאחר חתימה על חשבונית המס ע"י מנהל האגף/מנהל רלוונטי  חשבונית המס מועברת להמשך טיפול בגזברות 

 והפקת פקודת זיכוי/תשלום לספק ו/או נותן השירות.  

 
 ממצאים:

הביקורת בדקה נאותות הבקרות וכן האם בוצעו חיובים כפולים, כלומר חיוב כספי עודף בגין אותה  .1

הזמנות עבודה וחשבוניות שהוצאו בגינן בסך  23בגין אותה הזמנה. מבדיקת  חשבונית ו / או האם

, לא נמצאו תשלומים כפולים בגין אותה 2018-2020)כולל מע"מ( בין השנים ₪  945,868כולל של  

 לא נמצאו ממצאים ראויים לציון(.-חשבונית ו/או אותה הזמנה. )תקין 

ה בקרה ממוכנת. )ברגע שחשבונית  המס נקלטת אין מבדיקת הביקורת עולה כי הבקרה הקיימת הינ .2

אפשרות לקלוט פעם נוספת את אותה חשבונית במערכת מיכון שהמערכת המחשוב מתריעה על 

 לא נמצאו ממצאים ראויים לציון(. –פקודת זיכוי קיימת(. )תקין 

 
 
 לו"ז  לתשלום לספק .10.2

 רקע:

לשם תשלום לספק /או נותן השירות. הנוהג  75תנאי התשלום  הנקובים על גבי  הזמנת הרכש הינם שוטף+

 עבור שירות ו/או הטובין.  45בפועל  )ככל האפשר( לשלם לספק  שוטף +

 ממצא:

. 75הביקורת בדקה האם תנאי התשלום לספק תואמים הינם בהתאם  לנקוב בהזמנת הרכש קרי שוטף+

)כולל ₪   148,601בסך של  2020אוגוסט( בשנת -הזמנות רכש  בגינן בחודשים )ינואר  5ורת מבדיקת הביק

מע"מ( נמצא שכל החשבוניות עבור הזמנות עבודה מהספק שולמו בהתאם לו"ז הנ"ל בהתאם לאמור בתנאי 

 ימים. 45ההזמנה וכן בהתאם לנוהג בפועל כלומר תשלום תוך 

 
 לציון(לא נמצאו ממצאים ראויים -)תקין 
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 א ריענון ספקים/הגדלת מאגר ספקים -נספח .1

 

 

 

 

 

 

 

מספר  מספר
החשבונ

 ית

 סכום לתשלום
בעל פי הזמנת 

הרכש.)כולל 
 מע"מ(

 תאריך 
הנפקת 

 החשבונית

מספר  מהות העבודה
הזמנ

 ת רכש

לכמה 
ספקים 

 פנו

ביצוע עבודות גינון  22.05.2018 145,693 11444 1

 כיכר יקינטון

47731 3 

עבודות גינון בפארק  30.08.2018 78,500 001 2

דליה בהתאם לסיור 

 קבלנים

48554 3 

עבודות גינון לפי  23.05.2019 50,838 855 3

 מפרט

49895 3 

 3 50999 ניקיונות בבית ספר 3.09.2019 83,000 879 4

 3 51796 גינון כיכר אולימפית 11.12.2019 150,000 928 5

דקלים  24אספקת  2.2.2020 51,948 960 6

 כולל שתילה

51669 3 

ביצוע מערכת השקיה  2/02/2020 33,322 959 7

 לדקלים

51585 3 

 סה"כ
 

  ₪593,300     
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 בחשבונית המסכמת מספר הזמנות יחדיו -נספח  .2

מספר 

 סידורי

מס 

חשבונ

 ית

סכום 

החשבונית 

 כולל מע"מ  

תאריך 

 החשבונית

מס 

הזמנת 

 הרכש

תאריך 

פתיחת 

הזמנת 

 הרכש 

מהות 

 השירות 

1 11450 168,714 ₪ 

 

תיקון  04.07.2018 48366 30.06.2018

אבנים 

 משתלבות

שתילים  04.07.2018 48365

 שונים

 שדרוג כיכר  03.06.2018 48135

דשא  17.06.2018 48239

 סינטטי 

הזמנת  23.05.2018 48076

 שתילים

2 1000 79,969 ₪ 

 

פרחים  07.05.2020 52665 10.06.2020

עונתיים, 

תערובות 

ועבודה 

 שתילה

תערובות  23.03.2020 52526

,  שתילה

 טוף

3 1017 32,245 ₪ 

 

שתילים  21.07.2020 53151 29.07.2020

שונים/קק

 טוסים.

גינון פארק  04.06.2020 52845

קורנית 

כולל 

פילוס, 

דשא 
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מספר 

 סידורי

מס 

חשבונ

 ית

סכום 

החשבונית 

 כולל מע"מ  

תאריך 

 החשבונית

מס 

הזמנת 

 הרכש

תאריך 

פתיחת 

הזמנת 

 הרכש 

מהות 

 השירות 

סינטטי 

 וכ"ו

הגדלת  02.07.2020 53057

עבודה )אבן 

 עיוורים(

 ₪ 280,928   סה"כ
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 אספקת שתילים שאין תיעוד לקיום תעודת משלוח.ג התקשרות לשם -נספח .3

 

מספר  מספר

 חשבונית

סה"כ לתשלום 

בחשבונית 

בש"ח כולל 

 מע"מ

תאריך 

הנפקת 

 החשבונית

מספר  מהות העבודה

הזמנת 

 הרכש

1 11450 25,740 ₪ 

 

  25,000אספקת  30.06.2018

 שתילים. 

48365  
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  3.08.2020ד בקרה בשטח רחוב הגיא בגין אספקת שתילים רחוב הגיא מתאריך -נספח  .4
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 25.08.2020ה  אספקת שתילים לרחוב הגיא לאחר בדיקה חוזרת של הביקורת מתאריך -נספח 
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 עיריית נוף הגליל
Municipality Of Nof Hagalil 

 רכש -כספים וגזברות  מינהל
 

 בס"ד

 לכבוד

 מבקר העירייה –מר רן ליאון 

 שלום וברכה,

 ביקורת בנושא התקשרות עם משתלה דו"ח לרות עהנדון: ה

 

מקבל בשמחה את הממצא, אשמח לבנות נוהל  עבודה מסודר המשקלל את כלל  – 1סעיף  6עמוד  .1

 הצרכים והשיקולים.

אני כל הזמן פועל להגדלת המאגר בכל התחומים. ואפילו בתחום ספציפי זה הוספו  -5סעיף  8עמוד  .2

ספקים לאחרונה )כתמים, ח.מ( מכיוון שזה תחום ייחודי שדורש מקצועיות ולא רכישת פריטים  2

 אשמח לקבלת שמות נוספים ע"י מר רן שעיבי.

לקבל הצעות מחיר במעטפות סגורות, זה מעכב , לא רלוונטי 1לא מקבל את ממצא  -6סעיף  9עמוד  .3

 ממליץ להעביר לבדיקה משפטית אני לא יודע.- 2את ההליך. ממצא 

מקבל את הממצא וכפי שנכתב כבר הובהר לספק שלא יקבל תשלום על חשבונית  -7סעיף  12עמוד  .4

 .1המאגדת יותר מהזמנה 

השטח בדבר קבלת הציודים, ולא לחדד את הנוהל לעובדי  -מקבל את הממצא -8.2סעיף  13עמוד  .5

 לאשר חשבוניות ללא תעודות משלוח.

זה  -ההמלצות המוזכרות לא צריכות להיות מופנות למנהל המחסן 3מבחינתי  -9.1סעיף  14עמוד  .6

 לא מתפקידו. כשמו כן הוא מנהל המחסן.

בהתאם ישנם עובדי שטח וגינון, והם אלה שצריכים לבדוק ולאשר את קבלת הסחורות והעבודות 

 להזמנות.

כן מקובל שמנהל המחסן יבצע בדיקה מדגמית אחת לכמה אספקות במידה ויודיעו לנו מתי הם 

 קורות.

 

 חיים עזרן

 מנהל הרכש
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 :ביקורת בנושאדו"ח 

דו"ח מבקר המדינה בגין רשת המרכזים שהועלו במעקב יישום ליקויים 

  בנוף הגליל. הקהילתיים
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 רקע:

, פורמלי הבלתי והחינוך הפנאי, התרבות בתחומי המקומיות הרשויות של ביצועית זרוע משמשים סים"המתנ

 הקהילה שיתוף של הרעיון עומד ופעולתם הקמתם בבסיס. אלה בתחומים הרשות פעילות עיקר מרוכזת ובהם

 . בניהולם הקהילה נציגי מעורבות על רב דגש וניתן, ס"המתנ פועל שבו באזור

 החברה: עיקריים גופים שני, המקומיות הרשויות על נוסף, שותפים קהילתיים כמרכזים סים"מתנ בהפעלת

 לארץ היהודית הסוכנות של בנות וחברות(, סים"למתנ החברה) מ"בע בישראל קהילתיים מרכזים - סים"למתנ

 (.היהודית הסוכנות - יחד ומגבותיה הסוכנות) קנדה ומגבית בישראל ב"ארה מגבית: ומגבותיה ישראל

ערך מבקר המדינה ביקורת ברשת המרכזיים הקהילתיים מצ"ב סטטוס עדכני של בעקבות דו"ח הביקורת ש

 .בדיקת יישום הליקויים כפי שהועלה לאחר מעקב תיקון ליקויים של מבקר העירייה
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כותרת  מס'

 ליקוי

 הליקוי/המלצת ביקורת

על השלטון מבקר המדינה 

 המקומי 

תאריכי 

 הדיונים 

פירוט פעולות 

התיקון בהתאם 

להחלטות 

 הצוות

פרטי 

האחראי על 

 התיקון 

המועד 

לתיקון 

 הליקוי

סטטוס 

  -תיקון 

הליקוי 

תוקן/ לא 

תוקן/ תוקן 

חלקית/ 

 אחר

בהתאם 

לבדיקת 

מעקב /

מבקר 

העירייה 

 נכון

לתקופת 

2.2021  

1 

המתנ"סים 

 -שנבדקו 

הצגת 

  הפעילות

נמצא כי רק בחלק   -ליקוי 

מהמתנ"סים הנבדקים 

פועל מנגנון סדור 

שבמסגרתו המשתתפים 

בפעילויות המתקיימות 

במתנ"ס נותנים משוב על 

הפעילות ועל מידת שביעות 

רצונם ממנה לצורך קבלת 

החלטות בדבר המשך 

הפעילות. כך לדוגמה בשנת 

 - 2018הפעילות התשע"ט )

( במתנ"ס גדרה 2019

מילאו  ובמתנ"ס כפר תבור

המשתתפים שאלונים 

במגוון רב של פעילויות, 

ואילו במתנ"ס נוף הגליל, 

במתנ"ס אור עקיבא 

ובמתנ"ס יבנאל מילאו 

המשתתפים שאלונים 

בנוגע לפעילויות מסוימות 

בלבד ובמתנ"ס קריית 

29.07.2020 

מערך החוגים 

שיפעל בהתאם 

להנחיות משבר 

הקורונה בשנת 

תשפ"א יכלול 

משוב מובנה של 

כל אחת 

מהפעילויות 

והחוגים ברשת 

המרכזים  

הקהילתיים 

ב ייצא המשו

למשתתפים 

בפורמט של 

ב"גוגל פורמס" 

ויאפשר כלי 

עבודה להפקת 

לקחים, מותאם 

לכל חוג 

 ופעילות.

מנכ"לית 

רשת 

 המתנסים 

 טרם תוקן   2021מאי 
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כותרת  מס'

 ליקוי

 הליקוי/המלצת ביקורת

על השלטון מבקר המדינה 

 המקומי 

תאריכי 

 הדיונים 

פירוט פעולות 

התיקון בהתאם 

להחלטות 

 הצוות

פרטי 

האחראי על 

 התיקון 

המועד 

לתיקון 

 הליקוי

סטטוס 

  -תיקון 

הליקוי 

תוקן/ לא 

תוקן/ תוקן 

חלקית/ 

 אחר

בהתאם 

לבדיקת 

מעקב /

מבקר 

העירייה 

 נכון

לתקופת 

2.2021  

 מלאכי כלל לא נערך משוב.

 

מוצע כי כלל   -המלצה 

המתנ"סים יבחנו את 

הדרכים לקבלת משוב 

פים בפעילויות. מהמשתת

בדרך זו תתאפשר הפקת 

לקחים ואפשר יהיה לקבל 

החלטות בדבר טיוב 

השירות שהם מספקים 

 והתאמתו לצורכי הקהילה.

2 

סיוע 

לאוכלוסיות 

מוחלשות 

במימון 

השתתפותן 

בפעילויות 

  המתנ"ס

נמצא כי למתנ"ס   -ליקוי 

נוף הגליל, הפועל כאמור 

בסיוע החברה למתנ"סים, 

אין ועדת הנחות והוא אינו 

מסייע לתושבים עם קשיים 

כלכליים במימון 

השתתפותם בפעילות 

המתנ"ס כפי שנקבע בנוהל 

 ההנחות של החברה.

29.07.2020  

אושר 

בדירקטוריון 

רשת המרכזים 

הקהילתיים 

, 2020במהלך 

מנגנון הנחות 

הקובע הנחה 

קבועה על פי 

מס' 

מנכ"לית 

רשת 

המתנסים+ 

יו"ר 

 הדירקטוריון 

ינואר 

2021 
 טרם תוקן 
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כותרת  מס'

 ליקוי

 הליקוי/המלצת ביקורת

על השלטון מבקר המדינה 

 המקומי 

תאריכי 

 הדיונים 

פירוט פעולות 

התיקון בהתאם 

להחלטות 

 הצוות

פרטי 

האחראי על 

 התיקון 

המועד 

לתיקון 

 הליקוי

סטטוס 

  -תיקון 

הליקוי 

תוקן/ לא 

תוקן/ תוקן 

חלקית/ 

 אחר

בהתאם 

לבדיקת 

מעקב /

מבקר 

העירייה 

 נכון

לתקופת 

2.2021  

 

משרד מבקר   -המלצה 

המדינה ממליץ כי מתנ"ס 

נוף הגליל, שהחברה 

 למתנ"סים מסייעת

בניהולו, יפעל בהתאם 

לנוהל ההנחות של החברה, 

יקבע מדיניות מתן הנחות 

 ויפעל ליישמה.

הילדים/חוגים, 

חוג ראשון/ילד 

ילד %10ראשון  

שני או חוג שני 

 –לילד ראשון 

 15%חה של הנ

,ילד שלישי 

. מנגנון  20%

מההנחות ייושם 

בשנת הפעילות 

 התשפ"א.

 

3 

פרסום 

מידע 

לציבור 

ומתן 

שירותים 

מקוונים 

באתרי 

המרשתת 

נמצא כי מתנ"סים   -ליקוי 

נוף הגליל ויבניאל הפעילו 

אתרי מרשתת שפירטו את 

פעילויות המתנ"ס והציגו 

מידע לציבור, ואולם לא 

ניתן היה לבצע דרכם 

הרשמה מקוונת לחוגים 

 ולפעילויות.

29.07.2020  

רשת המרכזים 

הקהילתיים 

נמצאת בעיצומו 

של מהלך מיתוג 

וכחלק ממנו 

פועלת להקמת 

אתר אינטרנטי 

מונגש,  

מנכ"לית 

רשת 

 המתנסים

ספטמבר 

2020  
 טרם תוקן 
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כותרת  מס'

 ליקוי

 הליקוי/המלצת ביקורת

על השלטון מבקר המדינה 

 המקומי 

תאריכי 

 הדיונים 

פירוט פעולות 

התיקון בהתאם 

להחלטות 

 הצוות

פרטי 

האחראי על 

 התיקון 

המועד 

לתיקון 

 הליקוי

סטטוס 

  -תיקון 

הליקוי 

תוקן/ לא 

תוקן/ תוקן 

חלקית/ 

 אחר

בהתאם 

לבדיקת 

מעקב /

מבקר 

העירייה 

 נכון

לתקופת 

2.2021  

של 

  המתנ"ס

 

משרד מבקר   -המלצה 

המדינה ממליץ כי עיריית 

נוף הגליל, המועצה 

המקומית יבנאל 

והמתנ"סים שבתחומן 

ו להפעלת אתר ידאג

המרשתת שלהם כך 

שהתושבים יוכלו להירשם 

דרכו לפעילויות במתנ"ס, 

ובכך ישפרו את השתתפות 

 הקהילה בפעילויות.

שיאפשר 

הרשמה מקוונת 

לחוגים, 

 לפעילויות

ולאירועי תרבות 

 וקולנוע.

האתר יעלה 

לאוויר בנובמבר 

20. 

4 

היבטי 

 -בטיחות 

רישוי 

עסקים, 

בדיקות 

בטיחות 

  וביטוח

מתנ"ס נוף הגליל   -ליקוי 

החזיק ברישיון עסק 

לאולם הקולנוע 

והתיאטרון שהוא הפעיל 

לטובת הקהילה והטעון 

רישוי. ואולם, נמצא כי 

בית הקפה שהפעיל 

המתנ"ס לטובת באי 

29.07.2020  

המזנון ) בית 

הקפה( שהופעל 

בלובי הפסיק 

את פעילותו . על 

מנת להפעיל את 

בית הקפה 

כאמור בחוק 

יצא מכרז ואחד 

מנכ"לית 

רשת 

 המתנסים

 טרם תוקן  2021מאי 
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כותרת  מס'

 ליקוי

 הליקוי/המלצת ביקורת

על השלטון מבקר המדינה 

 המקומי 

תאריכי 

 הדיונים 

פירוט פעולות 

התיקון בהתאם 

להחלטות 

 הצוות

פרטי 

האחראי על 

 התיקון 

המועד 

לתיקון 

 הליקוי

סטטוס 

  -תיקון 

הליקוי 

תוקן/ לא 

תוקן/ תוקן 

חלקית/ 

 אחר

בהתאם 

לבדיקת 

מעקב /

מבקר 

העירייה 

 נכון

לתקופת 

2.2021  

האולם פעל ללא רישוי 

עסק, למרות היותו טעון 

 רישוי

 

על עיריית נוף   -המלצה 

גליל ועל המתנ"ס 

שבתחומה לפעול לרישוי 

ת הקפה הפועל במבנה בי

המתנ"ס כדי לשמור על 

בטיחותו ועל בריאותו של 

ציבור המשתתפים 

 בפעילות המתנ"ס.

הקריטריונים 

יהיו רישוי עסק 

להפעלה 

 במקום.

5 

מינוי נציגי 

ציבור בעלי 

זיקות 

פוליטיות 

להנהלת 

המתנ"ס 

  הסוכנותי

נמצא כי   -ליקוי 

לדירקטורים שהמליץ 

עליהם ראש הרשות 

המקומית לשמש נציגי 

ציבור בהנהלות המתנ"סים 

הסוכנותיים יש זיקות 

פוליטיות לראש העירייה 

שהגיש את מועמדותם או 

29.07.2020  

מקבלים את 

הערת המבקר. 

יוסדר לגבי 

דירקטורים 

חדשים שיבחרו 

בעתיד 

לדירקטוריון 

 הרשת.

יועצת 

משפטית של 

 הרשות 

 טרם תוקן  
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כותרת  מס'

 ליקוי

 הליקוי/המלצת ביקורת

על השלטון מבקר המדינה 

 המקומי 

תאריכי 

 הדיונים 

פירוט פעולות 

התיקון בהתאם 

להחלטות 

 הצוות

פרטי 

האחראי על 

 התיקון 

המועד 

לתיקון 

 הליקוי

סטטוס 

  -תיקון 

הליקוי 

תוקן/ לא 

תוקן/ תוקן 

חלקית/ 

 אחר

בהתאם 

לבדיקת 

מעקב /

מבקר 

העירייה 

 נכון

לתקופת 

2.2021  

לחברי המועצה: במתנ"ס 

נוף הגליל מכהנים 

דירקטורים אשר התמודדו 

בבחירות ברשימה עם ראש 

 העירייה.

 

ראוי שעריית נוף   -המלצה 

הגליל תבחן את המשך 

כהונתם של הדירקטורים 

שלהם זיקה פוליטית, ואם 

יש להם כישורים מיוחדים 

המצדיקים את השארתם 

בתפקידם בדומה לקבוע 

 עירייה.בתקנות נציגי ה

6 

התקשרויות 

הרשויות 

המקומיות 

עם 

המתנ"סים 

  שבתחומן

נמצא כי עיריות   -ליקוי 

אור עקיבא ונוף הגליל לא 

חתמו על הסכמי 

התקשרות עם המתנ"סים 

שבתחומן וכפועל יוצא לא 

הסדירו בחוזה את תנאי 

ההסכם   29.07.2020

המשולש 

המעודכן  

הועבר ע"י 

מנכ"לית רשת 

המרכזים 

מבדיקת 

הביקורת 

עולה כי 

בתאריך 

28.10.2020 

נחתם הסכם 

 תוקן   
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כותרת  מס'

 ליקוי

 הליקוי/המלצת ביקורת

על השלטון מבקר המדינה 

 המקומי 

תאריכי 

 הדיונים 

פירוט פעולות 

התיקון בהתאם 

להחלטות 

 הצוות

פרטי 

האחראי על 

 התיקון 

המועד 

לתיקון 

 הליקוי

סטטוס 

  -תיקון 

הליקוי 

תוקן/ לא 

תוקן/ תוקן 

חלקית/ 

 אחר

בהתאם 

לבדיקת 

מעקב /

מבקר 

העירייה 

 נכון

לתקופת 

2.2021  

ההתקשרות .עוד נמצא כי 

אף שמתנ"ס נוף הגליל 

פועל בשיתוף החברה 

למתנ"סים, לא נחתם חוזה 

להסדרת הפעילות ושיתוף 

 הפעולה ביניהם.

 

ת אור על עיריו  -המלצה 

עקיבא ונוף הגליל ועל 

המתנ"סים שבתחומן 

להסדיר בכתב את 

ההתקשרות ביניהם.על 

מתנ"ס נוף הגליל להסדיר 

בכתב גם את ההתקשרות 

 עם החברה למתנ"סים.

 -הקהילתיים

מטעם החברה 

למתנ"סים 

ליועצת 

המשפטית של 

העירייה 

 לחתימה. 

להלן " 

הסכם 

משולש" בין 

העירייה 

לבין רשת 

 המתנסים. 
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דו"ח תלונות הציבור 

 2020לשנת 
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, קובע כי "מועצת רשות מקומית 2008-הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור( התשס"חחוק  .1

תמנה את מבקר הרשות המקומית לממונה על תלונות הציבור, ואולם היא רשאית, מטעמים מיוחדים, 

 למנות לתפקיד זה עובד בכיר אחר של הרשות המקומית....."

 ונות בתחומים שונים שבאחריות העירייה.מדי שנה מגיעות ללשכת המבקר פניות ותל

 

תלונות מגיעות ללשכת המבקר במגוון דרכים: בכתב, בטלפון ,בדואר אלקטרוני או בפקס. כמו כן  .2

מועברות תלונות מלשכת נציב תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה הרלוונטיות לעירייה ו/או תחום 

 אחריותה.

 

 

 בגין פניות הציבור  תלונות 13ה  מבקר העירייבלשכת וטופלו התקבלו   2020 בשנת .3

עבור כל תלונה בוצע תהליך בדיקה ובירור, והועבר לטיפול לידי היחידה הארגונית הרלוונטית לנושא 

 התלונה.

במקרים בהם התלונות עסקו בתאגידים העירוניים, נשלחה הפנייה/תלונה לגורמים הרלוונטיים 

 בתאגידים אלו.

התלונות התבקשו לשלוח ללשכת המבקר התייחסות לתלונה, ונערך מעקב אחר  הגורמים אליהם נשלחו

 הטיפול בתלונה.

 

 

הדוח כולל מידע סטטיסטי שנאסף בנוגע לטיפול בתלונות בחתכים שונים, כגון לפי יחידות ארגוניות  .4

 .ונושאים שכיחים עליהם הלינו
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  2020תלונות הציבור לשנת  מידע סטטיסטי

 

 התפלגות התלונות על פי יחידות ארגוניות  .1

 להלן התפלגות הפניות והתלונות לפי מינהלים/יחידות/ תאגידי עירוניים:

 

 סה"כ הפניות בנושא נושא הפנייה 
 2 אגף רישוי ופיקוח על הבנייה 

 1 אגף שפע /חשמלאי 
 1 מועצה דתית

 2 מחלקת אכיפה /משפטית 
 1 מינהל עירוני 

 1 מנהל אגף חיוב וארנונה 
 1 מנהל הארנונה 

 1 מנהל מוקד עירוני
 1 מנהל מחלקת ביטחון /מחלקה משפטית 

 1 מנהל מחלקת הביטחון
 1 רשות החנייה והפיקוח העירוני

 13 סכום כולל
 

 

אגף  
רישוי  

ופיקוח  
על 

הבנייה 

אגף שפע 
חשמלא/

י 

מועצה 
דתית

מחלקת  
אכיפה 

משפטי/
ת 

מינהל 
עירוני 

מנהל 
אגף חיוב 
וארנונה 

מנהל 
הארנונה 

מנהל 
מוקד  
עירוני

מנהל 
מחלקת  
ביטחון  

מחלקה /
משפטית  

מנהל 
מחלקת  
הביטחון

רשות  
החנייה  

והפיקוח 
העירוני

כ"סה 21121111111

0

0.5

1

1.5

2

2.5

יר
 צ

ת
תר

כו

2020מספר תלונות הציבור שטופלו בשנת 

כ"סה
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 : 2020בשנת  שהועברופרטני על פי סיווג תלונה   סטטוס  .2

 

סטטוס  פירוט התלונה תת נוסע נושא  מ"ס
 התלונה

תאריך 
סיום 
 טיפול

1 

 24.6.2020 טופל  פגיעה ברכוש וגניבה מרכב.  אבטחה  פיקוח עירוניי

2 

מצלמות עירוניות שלטענת המתלונן  מצלמות עירוניות  פיקוח עירוני 

אינן מופנות אל פח האשפה ברחוב 

שושנים דבר שגורם השלכת פסלות 

 ולהעדר אכיפה.

  6.7.2020 טופל 

3 

חריגות בנייה במבנה   חריגות בנייה

 מגורים

חריגות בנייה שבוצעו על ידי שכן בבית 

 מגורים

 14.02.2021 טופל 

4 

ערער בגין השגה חיוב כספי מופחת  נכס שאינו ראוי לשימוש  ארנונה 

 למגורים ראויבגין נכס שאינו 

 6.08.2020 טופל 

5 

המתלונן קיבל דו"ח בגין העדר עטיית  דו"ח פיקוח  פיקוח עירוני

 מסכה /ביטול דו"ח קורונה 

 29.10.2020 טופל 

6 
 10.11.2020 טופל  הנחות בארנונה בשל מבחן הכנסה  הנחות ארנונה ארנונה 

7 

מועצה דתית+ תמיכות  מועצה דתית

 לבתי כנסת

פנייה לקבלת תמיכות  עקיפות בגין 

בית כנסת וכן פנייה בנושא למועצה 

 הדתית 

 19.12.2020 טופל 

8 

רשות החנייה 
 והפיקוח העירוני

רישום ממשרד התחבורה 
 על רכבי חניית  נכה 

דו"ח חניית נכים בגין  רכב חדש שחנה 
בחניית נכה מבלי שהרכב עודכן 

 במשרד הרישוי 

 7.12.2020 טופל 

9 
קצר חשמלי בתאורת רחוב שכונת  תאורת רחוב  תאורת רחוב

 כרמים
 18.01.2021 טופל 

10 

קבלת דו"ח בגין חנייה בתחנת  דו"ח בגין חנייה   עירוני דו"ח
 אוטובוס

 25.01.2021 טופל 

11 

חלקית של מסכת  עטיהדו"ח בגין  דו"ח בגין מסיכת פנים עירוני דו"ח
 פנים

 9.02.21021 טופל 
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סטטוס  פירוט התלונה תת נוסע נושא  מ"ס
 התלונה

תאריך 
סיום 
 טיפול

12 

טרם  בטיפול  הבתים מספור מספור רחוב אגוז מספור רחובות 
הסתיים 

 הטיפול

13 
חריגות בנייה במבנה   חריגות בנייה 

 מגורים
  28.02.2021 טופל  לכוונה בנייה  התנגדותבקשה להגשת 
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 חקיקה בנושא הביקורת הפנימית בעירייה

 מתוך פקודת העיריות )נוסח חדש(

 (14)תיקון: תשל"ט, תש"ן, תשנ"ח, תשס"ב ביקורת  לענייניג'.  ועדה 149

המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה  (א)

ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה, בכל דו"ח של משרד הפנים על העירייה ובכל 

ב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון דו"ח של מבקר העירייה, ולעקו

בכל דו"ח ביקורת אחר על העירייה שהוגש לפי דין; הוועדה תגיש למועצה את סיכומיה 

 והצעותיה.

מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הועדה יהיה תואם, ככל שניתן, את ההרכב  (ב)

לענייני  בוועדהי ועדת ההנהלה לא יהיו חברים הסיעתי של המועצה; ראש העירייה, סגניו וחבר

 ביקורת.

( מהאופוזיציה ולא יכהן 2( יושב ראש הועדה לענייני ביקורת יהיה בכפוף להוראות פסקה )1)ג( )  

 כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר;

לעניין סעיף זה יראו את יושב ראש הועדה לענייני ביקורת כשייך לאופוזיציה אם 

 סיעתו, בין היתר, לפחות כל אלה:התקיימו ב

 סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה;  (א)

 ההנהלה; בוועדתלסיעתו אין ייצוג   (ב)

 מסיעתו לא מונו סגנים לראש העירייה;  (ג)

 סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העירייה או לניהול העירייה.  (ד)

ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד, יהיה יושב  בוועדתהיו הסיעות כולן מיוצגות  (2)

 ראש הוועדה לענייני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה:

 הוא אינו חבר בוועדת ההנהלה;  (א)

 הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים;  (ב)

 הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר;  (ג)

 סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה, אם יש במועצה יותר מסיעה אחת.  (ד)

, 14, תשס"א, תשס"ב6)תיקון תשל"ט, תש"ן, תשנ"ה. דרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורת170

 תשס"ג, תשס"ד תשס"ה(

למשרות שיש עליהן  167ראש העירייה רשאי למנות לעירייה עובדים שלא הוזכרו בסעיף  (א)

 יב המאושר.הקצבה בתקצ

לא יתמנה אדם לעובד עירייה לרבות למשרות המנויות בתוספת החמישית, למעט  (ב)

המנהל הכללי אלא לאחר שראש העירייה או מי שהוא הסמיך לכך הכריז על המשרה 

 בפומבי על פי כללים לפי סעיף קטן )ג(.

י ועדת המכרזים ( במהלך מינוי למשרה המנויה בתוספת החמישית או למשרת פקח תונח לפנ1( )1)ב

הדנה בענין, חוות דעתו של היועץ המשפטי של העירייה בדבר קיום הרשעה של המועמד בעבירה 
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שבשל אופייה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקיד; במהלך מינוי למשרת יועץ 

 משפטי תונח לפני ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים חוות דעת כאמור, על ידי היועץ

המשפטי של משרד הפנים; החליטה ועדת המכרזים בניגוד לחוות דעתו של היועץ המשפטי 

לרבות נושא משרה  –תחליט המועצה בענין מנוי אדם למשרה כאמור; בפסקה זו, "פקח" 

 בעירייה הממלא תפקידי פיקוח.

ואיכות  ( שר הפנים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר המשפטים, ובאישור ועדת הפנים2)

הסביבה של הכנסת רשאי לקבוע בעלי תפקידים נוספים שלגביהם תידרש חוות דעת היועץ 

 (.1המשפטי של העירייה כאמור בפסקה )

( השר לביטחון הפנים בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה 3)

 ור בסעיף זה. של הכנסת יקבע דרכי מסירת מידע בדבר קיום הרשעה של מועמד כאמ

השר באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע בתקנות כללים בדבר דרכי  (ג)

מכרז ופרטיו, אם בדרך כלל ואם לסוגי משרות, ורשאי הוא בתקנות כאמור לקבוע 

 משרות וסוגי משרות שעליהן לא תחול, בתנאים שיקבע, חובת מכרז.

משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכת לא תחול חובת מכרז לפי סעיף קטן )ב( על  (ד)

 .1959 –תעסוקה לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט 

)ה(  ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ימנה עובדים ללשכת מבקר העירייה   בהתאם 

פי האמור בהוראות סעיפים קטנים )א( עד )ד(. -לתקנים שיקבע שר הפנים בתקנות ועל

עו בידי השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של תקנים לפי סעיף קטן זה ייקב

 העירייה ובגודל תקציבה השנתי.

לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העירייה אלא אם כן התקיימו  14(1ה

 (.4( עד )1)ג( )167בו הוראות סעיף 

ייה, לאשר (, רשאי ראש העירייה, בהסכמת מבקר העיר1( על אף הוראות סעיף קטן )ה2)ה

( אם רכש ניסיון במשך 4)ג()167מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 

שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 

1992   . 

)ו(    עובדי לשכת מבקר העירייה דינם כשאר עובדי העירייה, ואולם הם יקבלו הוראות 

 בקר העירייה בלבד.מקצועיות ממ

)ז(   לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העירייה, שלא בהסכמתו של מבקר העירייה,   

 (.1א ) 171אלא בכפוף להוראות סעיף 

 עובד המבצע פעולת ביקורת.  - "עובד ביקורת")ח(   בסעיף זה 
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 )תיקון: תשל"א, תשל"ט, תש"ן, תשנ"ה, תשס"ב(א'.תפקידי המבקר 170

 ואלה תפקידי המבקר: (א)

-לבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה  (1)

, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות 1965

   היעילות והחסכון;

 לבדוק את פעולות עובדי העירייה; (2)

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

 הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;

לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה  (4)

 ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

 

הביקורת לפי סעיף קטן)א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי  (ב)

כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר 

מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לבקורת לפי 

 וני מבוקר";"גוף עירסעיף קטן זה ייקרא להלן  

 

בכפוף לאמור בסעיף קטן)א(, יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי  (ג)

 -הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 

 על פי שיקול דעתו של המבקר; (1)

 על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני; (2)

יעלה  פי דרישת הועדה לענייני בקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא-על (3)

 על שני נושאים לשנת העבודה;

 המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו. (ד)

מבקר העירייה יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות  (ה)

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

השנתי של העירייה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר קבוע באחוזים מהתקציב 

 התושבים בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי.

ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העירייה, כפי  (ו)

 שהגיש אותן מבקר העירייה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.

 

 תיקון: תשל"א, תשל"ט, תש"ן, תשס"ב()ב.המצאת מסמכים ומסירת מידע 170

ראש העירייה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העירייה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי  (א)

המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, 

העירייה ימציאו למבקר העירייה, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר 

דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה 

 הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.



  הגליל    וףעיריית     נ 
Municipality   of   Nof Hagalil  Israel 

ה י י ר י ע ה ר  ק ב מ ת  כ ש  ל
ר ו ב י צ ה ת  ו נ ו ל ת ה  נ ו מ מ  ו

 

86 
 

למבקר העירייה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר  (ב)

טי של מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומ

 העירייה או של המשרתים את העירייה או של גוף עירוני מבוקר.

פי דין, יחולו על מבקר העירייה ועל עובדים מטעמו        המגבלות -לגבי מידע החסוי על (ג)

 הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.

עבודתו האמורה, כל עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה, יחולו עליו, לעניין  (ד)

 איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העירייה.

לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של  (ה)

של גוף עירוני מבוקר;  מוועדותיואו כל ועדה  מוועדותיהמועצת העירייה או כל ועדה 

 יות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא לה

 

 )תיקון: תשל"א, תשל"ט, תש"ן, תשס"ב(דו"ח המבקר  ג'. 170

המבקר יגיש לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך; הדו"ח יוגש אחת לשנה,  (א)

באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדו"ח; בדו"ח יסכם  1-לא יאוחר מ

הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת  המבקר את פעולותיו, יפרט את

הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדו"ח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לועדה 

ב 21-א ו21לענייני ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 

 ]נוסח משולב[. 1958 –לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 

אמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולועדה לענייני ביקורת )ב(   בנוסף ל

דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה או הועדה 

 לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

לענייני ביקורת  )ג(  תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העירייה לועדה 

 את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.

)ד(  הועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה 

לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חדשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה 

ג(. לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדו"ח עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן )

האמורה, תדון הועדה בדו"ח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד 

תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העירייה לועדה. בטרם תשלים 

זמן לדיוניה נושאי הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, ל

 משרה של העירייה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.

( תוך חודשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה    דיון 1)ה( )

 מיוחד בהם ובדו"ח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.

( לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור 2)

בסעיף קטן )ד(, או לא המציא ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף 
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הערותיו, ימציא המבקר עותק הדו"ח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדו"ח 

 ו לראש העירייה.ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשת

לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו, לפני שחלף המועד  (ו)

שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא בקורת של מבקר העירייה, ואולם מבקר 

 העירייה או ראש העירייה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור.

העירייה או היועץ המשפטי של העירייה, הוא  היה למבקר העירייה יסוד להניח שראש (ז)

יעביר  1977-צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין, התשל"ז

 המבקר את העניין במישרין לידיעת מבקר המדינה.

 

 )תיקון: תשס"ב(.   חומר שאינו ראיה 1ג' 170

בקר העירייה  במילוי דוחות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מ

תפקידו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה 

 בהליך משמעתי.

 

 ) תיקון: תשס"ה(א.  צוות לתיקון ליקויים 1ג 170

עובדי העירייה החברים בצוות לתיקון ליקויים, שמונה לפי  – "הצוות")א( בסעיף זה,                 

]נוסח  משולב[ )בסעיף זה  1958 –א )ב( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 21ף הוראת סעי

 (.חוק מבקר המדינה –

)ב( הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר העירייה  

(, לפי הענין, ובדרכים למניעת הישנותם 2( או )1ג)ה()170ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף 

 ליקויים בעתיד.של 

)ג( הצוות יגיש את המלצותיו לראש העירייה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר  

העירייה נדון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לעניני ביקורת על יישום המלצותיו אחת 

 לשלושה חודשים.

לפני )ד( ראש העירייה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינמק דחיה זו  

מבקר העיריה והוועדה לעניני ביקורת, בכתב, לא יאוחר משלושה חודשים לאחר 

 שהוגשו לו המלצות הצוות.

 ב לחוק מבקר המדינה.21-א ו21)ה( אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים  

 )בוטל( )תקון: תש"ן(ד'.      170
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 )תיקון; תשל"ח, תשל"ט, תש"ן, תשס"ב, תשס"ד, תשס"ה(פיטורי עובדים בכירים  . 171

)א( לא יפוטר אלא 167)א(   בכפוף להוראות סעיף זה עובד העירייה שנתמנה לפי סעיף  

אם כן, לפי המלצת ראש העירייה הוחלט על כך בישיבת המועצה לאחר שניתנה הודעה 

 כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

 (, רשאי ראש העירייה לפטרו.2)א167(  מנהל כללי שנתמנה לפי סעיף 1)א        

( לא יפוטר היועץ המשפטי לעירייה שהוא עובדה או הגזבר, אלא לפי המלצת ראש 1)ב(  ) 

העירייה ובאישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין 

 ון באותה ישיבה.לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים ייד

לא יפוטר מבקר העירייה שהוא עובדה אלא באישור המועצה ברוב של     שלושה  ( 2)

רבעים  מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים 

 יידון באותה ישיבה.

 לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העירייה, הגזבר או היועץ  (ג)

 המשפטי לעירייה אלא לאחר שניתנה להם זכות לשאת לפני המועצה את דברם    

 בעניין הפיטורים.  

( וסבר הגזבר כי ההחלטה 1( החליטה המועצה לפטר גזבר כאמור בסעיף קטן )ב()1( )1)ג

 לענייןשימנה השר  לוועדה, רשאי הוא לפנות עניינייםלפטרו התבססה על טעמים שאינם 

יהיו חברים נציגי השר ונציגי  בוועדהה לבחון את החלטת המועצה; סעיף קטן זה בבקש

שר האוצר שימנו השרים מבין עובדי משרדיהם, ושמספרם ייקבע בידי השר; נוכחה 

הועדה לאחר שנתנה הזדמנות לראש העירייה להשמיע טענותיו, שהחלטת המועצה אינה 

 עצה., רשאית היא לבטל את החלטת המועניינייםנובעת משיקולים 

( רשאית, מיוזמתה או לבקשת ראש העירייה, לבדוק האם 1( הועדה האמורה בפסקה )2)

פעל גזבר שלא בהתאם להוראות פקודה זו או להוראות כל דין; מצאה הועדה כי גזבר 

פעל כאמור, רשאית היא, לאחר שנתנה לגזבר הזדמנות להשמיע את טענותיו, להמליץ 

ימים מיום קבלת  14בר; ראש העירייה יכנס, בתוך לפני מועצת העירייה לפטר את הגז

המלצת הועדה כאמור, ישיבת מועצה לענין פיטוריו של הגזבר, שבה תינתן לגזבר 

הזדמנות להשמיע את טענותיו; החלטת המועצה לפיטוריו של הגזבר לפי פסקה זו 

באותה הנוכחים  (, ברוב של חברי המועצה1תתקבל, על אף הוראות סעיף קטן )ב( )

ישיבה; לא החליטה המועצה על פיטוריו של הגזבר, רשאי השר להורות על פיטוריו 

           לאחר ששקל את החלטת המועצה.

(, יחולו בשינויים המחויבים, גם על השעיית     מבקר 1)ג-)ד(   הוראות סעיפים קטנים )ב(, )ג( ו

 העירייה, הגזבר או היועץ המשפטי לעירייה.
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בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק הרשויות  )ה(   האמור

, לפסוק בדבר פיטוריו של עובד עירייה שסעיף זה 1978 –המקומיות )משמעת(, התשל"ח 

 דן בו, בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור.

 )תיקון תש"ן(א'.      פרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת 334

ג)ו(          או  170או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת, ומפר בכך את סעיף המפרסם דו"ח 

 מאסר שנה. –תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור, דינו 

 )תיקון תש"ן(תקנות  . 347

השר רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועה של הפקודה. תקנות כאמור לעניין 

ן הטיפול בדו"ח שהוא מגיש טעונות אישור הועדה פעולתו של מבקר העירייה או לעניי

 לענייני ביקורת המדינה של הכנסת.   
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 *2008-חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, תשס"ח

 –בחוק זה  *.1

מי שמונה לפי חוק זה להיות ממונה על תלונות הציבור  –"ממונה על תלונות הציבור"  

 ברשות מקומית;

 רבות מחדל;ל –"מעשה"  

 עיריה, מועצה מקומית או איגוד ערים; –"רשות מקומית"  

 שר הפנים. –"השר"  

תמנה את מבקר הרשות המקומית לממונה על תלונות מועצת רשות מקומית  (1) )א( *.2

הציבור, ואולם היא רשאית, מטעמים מיוחדים, למנות לתפקיד זה עובד בכיר אחר של 

הרשות המקומית, והכל ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע למילוי תפקידיו 

 כממונה על תלונות הציבור;

אלא אם כן הוא בעל תואר אקדמי מוכר מאת  (,1לא ימונה עובד בכיר כאמור בפסקה ) (2)

, 1958-מוסד להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח

או תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהוא מוסד מוכר במדינתו, ובעל 

 ניסיון של חמש שנים בתפקיד ניהולי במגזר הציבורי.

סעיף קטן )א( כדי למנוע מרשות מקומית להעסיק ממונה על תלונות אין בהוראות  )ב( 

הציבור בתפקיד זה בלבד, ובלבד שהעסקתו כאמור תוקצבה במסגרת התקציב המאושר של 

 (.2הרשות המקומית והתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף קטן )א()

אי הוא ראה השר כי רשות מקומית אינה ממנה ממונה על תלונות הציבור, רש )ג( 

לדרוש ממנה, בצו, כי תמנה ממונה על תלונות הציבור כאמור בתוך הזמן הנקוב בצו; לא 

מילאה רשות מקומית אחר הצו בתוך הזמן האמור, רשאי השר למנות ממונה על תלונות 

 הציבור במקומה.

על מינויו וכהונתו של הממונה על תלונות הציבור ברשות המקומית יחולו  )ד( 

ת על עובדי אותה רשות מקומית, ואולם לא יועבר הממונה על תלונות ההוראות החלו

הציבור מתפקידו אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית, ולאחר שניתנה הודעה כדין 

 לכל חברי המועצה שדבר העברתו מהתפקיד יידון באותה ישיבה.

למים הרשות המקומית תעמיד לרשות הממונה על תלונות הציבור משאבים הו )ה( 

 הדרושים לו לשם מילוי תפקידו.

 

                                                           

 (.138עמ'  200"ח הכנסת תשס"ח מס' ה) 440עמ'  8.4.2008מיום  2147ס"ח תשס"ח מס' פורסם  *

http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=1
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=2
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2147.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2147.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2147.pdf
http://web1.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-200.pdf
http://web1.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-200.pdf
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 במילוי תפקידיו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי, ואחראי בפני *.3

 מועצת הרשות המקומית בלבד.

הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו, לא  *.4

בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה או תפקידו  לעשות

כמבקר הרשות המקומית, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין, ואולם לא שימש הממונה על 

רשאי הוא להעביר את המידע למבקר הרשות  –תלונות הציבור גם כמבקר הרשות המקומית 

 .המקומית לשם מילוי תפקידיו כמבקר

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית  )א( *.5

ל ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גו, עירוני ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או ע

א)ב( לפקודת העיריות, על נושא משרה או על ממלא תפקיד 170מבוקר כמשמעותו בסעיף 

 בו.

תלונה כאמור בסעיף קטן )א( תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד  )ב( 

 שהתקיימו שני אלה:

מו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה המעשה פוגע במישרין במתלונן עצ (1)

הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת 

 דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;

ד למינהל תקין, או המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגו (2)

 צדק בולט.-שיש בו משום נוקשות יתרה או אי

י המתלונן תיחתם בידי תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפ *.6

המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, 

 לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

 לא יהיה בירור בתלונות אלה: )א( *.7

תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע  (1)

 בו לגופו;

 תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית; (2)

 תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית; (3)

תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה החורג  (4)

 מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;

ת הציבור תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונו (5)

 ]נוסח משולב[. 1958-לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח

לא יהיה בירור בתלונות אלה, אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש  )ב( 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=3
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=4
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=5
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=6
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=7
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 סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן:

תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי דין השגה,  (1)

 ( דן בהם;1הוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן )א()ערר או ערעור, ו

תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מיום  (2)

 שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר.

או לפי סעיפים קטנים )א( או )ב( אין לברר אותה, יודיע  5הוגשה תלונה שלפי סעיף  )ג( 

 בור למתלונן, בכתב, שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.הממונה על תלונות הצי

רך שיראה לנכון, והוא הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל ד )א( *.8

 אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.

הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד, נושא  )ב( 

גם לידיעת הממונה עליו, ייתן להם הזדמנות  – 5משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף 

י ישיבו על התלונה בתוך תקופה שיקבע נאותה להשיב עליה, והוא רשאי לדרוש מהם כ

 בדרישתו.

הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן, את הנילון וכל אדם אחר,  )ג( 

 אם ראה בכך תועלת.

 –לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור  )ד( 

ידיעה או לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע, כל  (1)

 מסמך העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור לעזור בבירור התלונה;

)א( להתייצב לפניו במועד שיקבע 5לדרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף  (2)

 (.1לשם מסירת ידיעות או מסמכים כאמור בפסקה )

 

או כללי ראיות  אין בהוראות סעיף קטן )ד( כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים )ה( 

 חסויות.

הוגשה תלונה על הממונה על תלונות הציבור או על עובדים הכפופים לו, לרבות  )ו( 

בעניין הנוגע למילוי תפקידיהם האחרים ברשות המקומית, יברר היועץ המשפטי של הרשות 

המקומית את התלונה האמורה; בבירור תלונה כאמור יהיו ליועץ המשפטי של הרשות 

 סמכויות הממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה.המקומית 

 בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה. )ז( 

א יעשה אדם דבר שיש בו כדי להפריע בהגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור או ל *.9

 בבירורה, או למנוע או לעכב את הגשתה או בירורה.

http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=8
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=9
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הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה מקום  *.10

לבירורה לפי הוראות חוק זה, ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שעניין התלונה בא על תיקונו 

או שהמתלונן ביטל את תלונתו; הממונה על תלונות הציבור יודיע בכתב למתלונן, לנילון 

 שהפסיק את הבירור ויציין את הנימוקים לכך. ולממונה עליו,

מוצדקת, מצא הממונה על תלונות הציבור, בתוך הליך הבירור, שהתלונה היתה  )א( *.11

 כולה או חלקה, ינהג כמפורט להלן:

ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן, לנילון, לממונה עליו ולראש הרשות  (1)

 המקומית;

תימסר הודעה כאמור גם למועצת הרשות  –היה הנילון ראש הרשות המקומית  (2)

 המקומית;

תלונות הציבור להצביע לפני רשאי הממונה על  –העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי  (3)

הנילון ולפני ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, לפי העניין, על הצורך 

 בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך.

הנילון או הממונה עליו, וכן, לפי העניין, ראש הרשות המקומית, יודיעו לממונה  )ב( 

הליקוי בתוך המועד כאמור בסעיף קטן  על תלונות הציבור על האמצעים שננקטו לתיקון

 (.3)א()

את ממצאיו או )א( יהיה הממונה על תלונות הציבור פטור מלציין 11בהודעה לפי סעיף  *.12

 –נימוקיו 

 כשהתלונה היתה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלוני; (1)

 כשהחומר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת המתלונן; (2)

כשיש לדעתו בגילוי החומר או הראיה משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית  (3)

 דין.כמשמעותם לפי כל 

מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת, יודיע על ממצאיו למתלונן,  *.13

 לנילון ולממונה עליו.

 –החלטותיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונה  )א( *.14

בבית משפט או בבית דין, אין בהן כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד  (1)

 שלא היו לו לפני כן;

אין בהן כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש סעד שהוא זכאי  (2)

 להם, ואולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק, לא יוארך המועד בשל הגשת התלונה או בירורה.

וממצאיו של הממונה לא ייזקק בית משפט או בית דין לבקשת סעד נגד החלטותיו  )ב( 

 על תלונות הציבור בעניין תלונה.
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רשות המקומית הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת ה *.15

במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון בעניין הדין  1-דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ

וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור 

 ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

דוחות או כל מסמך אחר שהוציא או הכין הממונה על תלונות הציבור במילוי  )א( *.16

 תפקידיו לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי.

תפקידיו של הממונה על תלונות הציבור לא תשמש הודעה שנתקבלה אגב מילוי  )ב( 

 ראיה בהליך משפטי או משמעתי.

על תלונות הציבור ודרכי הגשת תלונה לפי הרשות המקומית תפרסם את פרטי הממונה  *.17

 -חוק זה

 במודעות שתציג על לוחות המודעות במשרדי הרשות המקומית; (1)

 באתר האינטרנט של הרשות המקומית; (2)

 בהודעות תשלום ארנונה לחייבים; (3)

 בדרכים נוספות שתקבע מועצת הרשות המקומית. (4)

 השר ממונה על ביצוע חוק זה. *.18

 ימים מיום פרסומו. 90תחילתו של חוק זה  *.19

עובד הרשות המקומית שמונה כדין לבירור תלונות הציבור ברשות מקומית ועסק בפועל  *.20

יום הפרסום(, יראו אותו כאילו מונה  –בבירור תלונות כאמור ערב פרסומו של חוק זה )להלן 

להיות ממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה, ובלבד שבתום חמש שנים מיום הפרסום, 

 (.2)א()2ת הקבועים בסעיף יתקיימו בו תנאי הכשירו
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