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ג.)א(  170זאת על פי הוראות סעיף    ,2018לשנת    8הנני מתכבד להגיש לך דו"ח מבקר העירייה מס'  

 .   לפקודת העיריות

לפי תכנית העבודה ה "דו נערך  זה  לשפר את תפקוד    המטרב  ,ת של מבקר העירייהתישנרב  ח 
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   עילות.יל ביעדים בפעילות יחידות העירייה בהתייחס להוראות החוק, לחסכון ו

במתחם בתי  קורת במחלקת התברואה וגם בביקורת במזנונים  בבי עוסק  ח הביקורת שלפנינו  "דו

 , בנוסף לדוח מעקב תיקון ליקויים מדוחות ביקורת קודמים.טמרהבספר 

להעירצובר דו  ני  ביק כי  מס'  "ח  העירייה   2017לשנת    7ורת  במועצת  נידון  כמתחייב    טרם 

לא התכנסה בכלל    מנכ"ל העירייה   תו שברא  ן ליקוייםלתיקו   הוועדהבנוסף,    מהוראות החוק. 

  2016  לשנת  6ועד דו"ח מס'    2012לשנת    2  מס'  מדו"ח ביקורת   צות הביקורתביישום המל  לדיון 

      ו ע"י מועצת העירייה כדין.שאושר

ביקורת  תקהע לענייני  לוועדה  פי הוראת החוק,  על  בדו"ח  הדו"ח מוגש,  לדון  , אשר תפקידה 

 סיכומיה והצעותיה. ך עליו ולהגיש למועצת העירייה את  ובהערותי

למועצת  את דו"ח המבקר    מציאלה  יש חובה  ,פקודת העיריות מ  ג.170סעיף    יש להדגיש, כי לפי

 . העיר לדיונה

ובניהול מיטבי    יהתושגת מטרבהע לעירייה בראשה אתה עומד,  כולי תקווה כי הביקורת תסיי 

   של משאביה למען הענקת שירות יעיל ואיכותי לתושבים.

 .  על שיתוף הפעולה ולעובדי העירייה המחלקות   י, למנהל הנהלתוו   תודות: לראש העירייה
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 לביקורת העירייה  החוקי  הבסיס

 
 

 ש ( העיריות ) נוסח חדפקודת  
 
 
 ותפקידה:  ביקורת לענייני ועדה מינוי .1

 .ג149סעיף 

" 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  

קון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון  דו"ח של מבקר העירייה, ולעקוב אחרי תי

בי דו"ח  סיכומיה  בכל  את  למועצה  תגיש  הועדה  דין;  לפי  שהוגש  העירייה  על  אחר  קורת 

 והצעותיה". 

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

ועדת ההנהלה לא יהיו חברים בוועדה לענייני הסיעתי של המועצה; ראש העירייה, סגניו וחברי  

 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  

 סיעתו, בין היתר, לפחות כל אלה: ביקורת כשייך לאופוזיציה אם התקיימו ב

   ראש העיריה;סיעתו שונה מסיעתו של   (א)

 לסיעתו אין ייצוג בועדת ההנהלה;   (ב)

   מסיעתו לא מונו סגנים לראש העיריה; (ג)

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

 העיריה".  

במועצה סיעה אחת בלבד, יהיה יושב    "היו הסיעות כולן מיוצגות בוועדת ההנהלה או ישנה(:2)ג( ) 

 לענייני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה:ראש הועדה 

   הוא אינו חבר בועדת ההנהלה; (א)

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

 הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר;  (ג)

 מסיעה אחת. סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה, אם יש במועצה יותר  (ד)
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 העירייה  עובדי : תשיעי פרק

 ופיטוריהם  עובדים  מינוי  :א סימן

 
 עירייה:  מבקר מינוי .2

 ." המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה לעירייה מבקר במשרה מלאה" :)ב(167 סעיף
 עירייה: למבקר להתמנות כשירות .3

 )ג(: 167סעיף 
 ימו בו אלה: נתקי  אם כןלא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עיריה אלא  )ג(

 הוא יחיד;  (1)

 הוא תושב ישראל;  (2)

 הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;  (3)

הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה   (4)

לארץ שהכיר בו, לענין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא    -גבוהה בחוץ

 עורך דין או רואה חשבון;

 ביקורת;  ש נסיון במשך שנתיים בעבודתוא רכה (5)

הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר   (6)

 של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית. 

( לא ימונה ולא יכהן כמבקר עיריה מי שכיהן כחבר מועצה, אלא אם כן  עברו עשר שנים  1)ג       

שנתיים מתום כהונתו כחבר מועצה בעיריה    כחבר מועצה באותה עיריה, אוונתו  ום כה מת

 גובלת. 

כל  2)ג   למשך  עיריה,  אותה  כמבקר  יכהן  לא  העיריה,  למועצת  בבחירות  מועמד  שהיה  מי   )

 תקופת כהונתה של אותה מועצה שאליה היה מועמד. 

ינויו של אדם אשר לא  אשר מחוז ל)ד(  על אף הוראות סעיף קטן )ג(, רשאי הממונה על המ    

סעיף קטן )ג(, כמבקר העיריה,  ( ל5)  - ( ו4אים המנויים בפסקאות ) נתמלא בו אחד מן התנ

בחוק   כמשמעו  ציבורי  בגוף  ביקורת  בעבודת  שנים  עשר  במשך  נסיון  רכש  הוא  אם 

 . 1992-הביקורת הפנימית, תשנ"ב

 המבקר:  תפקידי .4

 א.  170סעיף 

 ואלה תפקידי המבקר: )א( 

,  1965  -לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה (   1)

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

 והחסכון; 

 (  לבדוק את פעולות עובדי העיריה; 2)

ת  הוראוקיום  (  לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים    3)

 כל דין, טוהר המידות ועקרונות  היעילות והחסכון; 

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

 רכושה והחזקתו מניחות את הדעת. 
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 מבוקרים: עירוניים גופים .5

 א. )א()ב(:170סעיף 

העירייה וכן לגבי כל  תחום  ית שב"הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדת

העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית  רן או גוף אשר  תאגיד, מפעל, מוסד, ק 

לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה  

 ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".

 עבודה:  תוכניות .6

 א. )א()ג(:170סעיף 

נושאי הביקורת  ר בסעיף קטן )א(, יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את  לאמופוף  כב"

   -בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 

 על פי שיקול דעתו של המבקר;  (1)

 על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני;  (2)

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

  ת עבודה.ם לשננושאישני  

 המבקר:  עבודת דרכי .7

 א. )א()ד(:170סעיף 
 ". "המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו

 והתקן: התקציב הכנת .8

 א. )א()ה(: 170סעיף 
לרבות   ללשכתו,  שנתי  תקציב  הצעת  שנה  מדי  העירייה  לראש  ויגיש  יכין  העירייה  "מבקר 

. היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור  פקודהלפי ההצעת תקן, במסגרת הכנת התקציב  

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

 בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי". 

 א. )א()ו(: 170סעיף 

"ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העירייה, כפי שהגיש  

 ". התקציב השנתיהעירייה, במסגרת דיוניהן בהצעת מבקר  אותן 

 וכפיפותם:  העירייה מבקר לשכת  עובדי מינוי .9

 )ה(: 170סעיף 

"ראש העיריה בהסכמת מבקר העיריה ימנה עובדים ללשכת מבקר העיריה בהתאם לתקנים  

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

השר  סעיף   בידי  ייקבעו  זה  ובגודל  קטן  העיריה  של  בתחומה  התושבים,  במספר  בהתחשב 

 תקציבה השנתי".

 (: 1)ה 170סעיף 

"לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העיריה אלא אם כן התקיימו  

 (".  4( עד )1)ג()167בו הוראות סעיף  

 

 (: 2)ה 170סעיף 
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קר העיריה, לאשר מינויו  יה, בהסכמת מבאי ראש העיר(, רש1ן )ה"על אף הוראות סעיף קט

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

 ".  1992  - בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב

 )ו(: 170סעיף 
קצועיות  ואולם הם יקבלו הוראות מ   יריה,די הע"עובדי לשכת מבקר העיריה דינם כשאר עוב

 ממבקר העיריה בלבד".  

 )ז(: 170סעיף 

יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה, שלא בהסכמתו של מבקר העיריה, אלא   "לא 

 (".  1א)171בכפוף להוראות סעיף  

 )ח(: 170סעיף 

 עובד המבצע פעולת ביקורת ".    -" בסעיף זה, "עובד ביקורת" 

 התפקיד: צועלבי תהסמכויו .10

 ב.)א(: 170

חברי   וסגניו,  הדתית  המועצה  ראש  העיריה,  עובדי  המועצה,  חברי  וסגניו,  העיריה  "ראש 

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

רכי  למבקר העיריה, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העיריה דרוש לצ

ריה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה  ת ויתנו למבקר העיביקורה

 ובאופן הקבוע בה".  

 ב.)ב(:170סעיף 

"למבקר העיריה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר  

יה או  העיר  טי שלמידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומ

 את העיריה או של גוף עירוני מבוקר".  של המשרתים 

 הערות:

 עובדי כל ואת עובדי העירייה כל ואת העירייה וחברי העירייה  ראש את מחייבת זו הוראה

 המסמכים כל את ) דרישתו ע"פ( העירייה למבקר להמציא ,המבוקרים הגופים העירוניים

 . והמידע שבידיהם

 ב.)ג(:170סעיף 

פי דין, יחולו על מבקר העיריה ועל עובדים מטעמו המגבלות הקבועות    -ידע החסוי עלבי מ" לג

 בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע ". 

 ב.)ה(: 170סעיף 

"לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העיריה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת  

דותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה  ה מועל ועדהעיריה או כל ועדה מועדותיה או כ

 סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו".  
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 הערות:

 על חובה אין אך ,לישיבות המבקר  את  ן להזמי חובה קובעת  ההוראה כי לב לשים  יש •

 . מוזמן הוא  אליהן הישיבות בכל  המבקר להשתתף

 ביצוע לצורך ולא)תפקידו  ביצוע  לצורך היא  בישיבות העירייה מבקר של נוכחותו •

 . (נוכח הוא הועדה שבישיבתה תפקידי

 הועדה  שפעולת  להשגיח  מנת  על היא  בישיבות  העירייה מבקר שנוכחות  הסבורים ישנם •

 משמע ,פגמים  על התריע  ולא דבר אמר  ולא בישיבה  השתתף כהלכה, ואם תיעשה 

 או העירייה מבקר של וחותנוכ מטרת .כך טועים הסוברים  ,ידיו על אושר שהדבר

 .הביקורת למטרת היא ,מוועדותיה בוועדה או העירייה בישיבות ,נציגו

 
 :דיווח .11

 ג : 170סעיף 

העירייה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדוח יוגש אחת לשנה,  " המבקר יגיש לראש : (א)

באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם   1  -לא יאוחר מ

עולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת  ת פ ר אהמבק

תק ממנו  הע הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר 

  -א ו21לוועדה לענייני ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 

 . לב[משו]נוסח   1958 -ב לחוק מבקר המדינה, תשי"ח21

יני  י ועדה לענובנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ול  (ב)

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

  יני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן. יהועדה לענ 

ורת  ביק ני תוך שלושה חדשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העיריה לועדה לעני  (ג)

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

יריה עליו ותגיש למועצה  הועדה לעניני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש הע  (ד)

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

יה את הערותיו על הדוח עד תום התקופה  עירש הכאמור בסעיף קטן )ג(. לא הגיש רא

האמורה, תדון הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד  

ממועד המצאתו על ידי מבקר העיריה לועדה; בטרם תשלים  חודשים   תום חמישה 

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

 ל העיריה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח. ה שמשר

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

 דיון מיוחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אשור הסיכומים או ההצעות כאמור;

ד תום התקופה כאמור  ה עועצ לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המ  ( 2)

א המציא ראש העיריה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף  בסעיף קטן )ד(, או ל

לכל   הדוח  עותק  המבקר  ימציא  בדוח  הערותיו,  תדון  והמועצה  המועצה  חברי 
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 ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העיריה. 

עד  לק ממנו או תכנו, לפני שחלף המו ו חה אלא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף ז (ו)

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

 י, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור. העיריה או ראש העיריה רשא

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

, יעביר  1977  -אות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין, תשל"זהורפי  לעשיית עבירה ל

 מבקר המדינה.המבקר את הענין במישרין לידיעת 

 
 ביקורת פרסום דו"ח ביקורת או ממצא  .12

 א.  334סעיף 

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

 מאסר שנה.  – ו דינבהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור, 

 

 חומר שאינו ראיה   .13
 .  1ג170סעיף  

  דוחות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר העיריה במילוי תפקידו, 

 לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי. 

 

 צוות לתיקון ליקויים   .14
 א.  1ג170סעיף 

י העיריה החברים בצוות לתיקון ליקויים, שמונה לפי  עובד  –ת" צוובסעיף זה, "ה (א)

)בסעיף זה  ]נוסח משולב[  1958-א)ב( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח21הוראת סעיף 

 חוק מבקר המדינה(.  –

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

(, לפי הענין, ובדרכים למניעת  2( או ) 1()ג)ה170ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף  

 הישנותם של ליקויים בעתיד. 

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

העיריה נדון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לעניני ביקורת על יישום המלצותיו  

 אחת לשלושה חודשים. 

נמק דחיה זו לפני  ליקוי מסוים, ובלבד שי  של ונו ראש העיריה רשאי לדחות את תיק (ד)

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

 לו המלצות הצוות.שהוגשו 

ב לחוק מבקר 21- א ו21אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים  (ה)

 המדינה. 
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 תגובת המבוקרים  .15
הכנת   במהלך  מבוקרים  ב דו" תגובות  הי ח  לאחריו,  וגם  מעבודת  יקורת  נפרד  בלתי  חלק  נן 

הביקורת  הביקורת. מלאכת הביקורת אינה משימה קלה מעצם הגדרתה. לעיתים, תוצאת  

בקביעת   הביקורת  עבודת  את  המנחים  שהכללים  כן,  על  ראוי,  למבוקרים.  גם  קלה  אינה 

של מהלך הכנת    ריםהדב העובדות והמסקנות יהיו גלויים לעין כל וידועים למבוקרים. סדר  

אפשרות   מתן  תוך  המבוקר,  עם  עובדתי  ברור  הוא  הראשון  השלב  לשלבים:  נחלק  הדו"ח 

לביקורת   להמציא  שונים.  למבוקר  ובמסמכים  בהתכתבויות  נתמכים  כשהם  הסבריו  את 

בשלב הבא מקבל המבוקר טיוטת דו"ח ראשונה עליה הוא רשאי להגיב, אם רצונו בכך, בין  

ים, הביקורת מזמנת את המבוקר להבהרת נקודות עובדתיות ולברור  עית . ל בכתב ובין בע"פ

כן מגיע השלב השלישי, שהוא  פרטים שנראים לביקורת כי טרם הובררו סופית. רק לאחר מ

את   להעיר  למבוקר  הביקורת  מאפשרת  העניין,  וע"פ  הצורך  במידת  הסופי.  הדוח  הכנת 

עם   מקום,  מכל  הסופי.  הדו"ח  לאחר  גם  העובדות,    מתוהשל הערותיו  הסופי  הדו"ח  של 

הדוח,   בגוף  משולבות  המבוקרים  )תגובות  מוחלטות.  הינן  הביקורת,  של  ראותה  מנקודת 

צא המבקר לנכון לצרף את כל תגובת המבוקר כאשר המבוקר טוען כנגד הביקורת(  לעיתים מו

מוני,  אל   וקר שקיפות ההליך והידיעה כי אין נוהגים במבוקר פלוני בדרך שונה מזו שנהגו במב

 . מחייבת גם את המבוקרים בתגובותיהם

 

 

 
 משולב[ ]נוסח 1958-תשי"ח ,המדינה מבקר חוק

 
 הליקויים:דיון בתיקון 

 
 כל אחד מאלה:  – א. )א( בסעיף זה, "ראש הגוף המבוקר" 21               

 השר האחראי על אותו גוף;   –(  2( או )1)9( בגוף מבוקר לפי סעיף 1)

 ראש הרשות המקומית; –(  4)9סעיף פי  ר ל ( בגוף מבוק2)

 הדירקטוריון או גוף מקביל לו בגוף מבוקר.  –( בגוף מבוקר אחר  3)

שבראשו   ליקויים,  לתיקון  צוות  המבוקר  הגוף  ראש  ימנה  מבוקר  גוף  בכל  )ב(  

בעל התפקיד המקביל לו    –יעמוד המנהל הכללי באותו גוף ובאין מנהל כללי  

 (.הצוות  –באותו גוף )להלן 
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 העירייה דו"ח מבקר 

 2018לשנת 

 מבוא כללי לדוח השנתי 

הינו לפי תכנית עבודה שנתית. כמדי שנה דו"ח הביקורת    2018לשנת    8דו"ח מבקר העירייה מס'  

השנתי המוגש בזאת הוא אבן דרך מרכזית בעבודת הביקורת ומהווה ריכוז וסיכום של עיקרי  

 . 2018עבודת הביקורת בשנת 

ומחשיבו ואופי  תו  היקף  ומכרעת.  גבוהה  הציבורית  במערכת  המקומי  השלטון  של  רכזיותו 

והפעילויות   לציבור  התפקידים  וחשבון  דין  במתן  את הצורך  העירייה, מחזקים  על  המוטלים 

 ונשיאה של השלטון המקומי באחריות בפני תושביו.  

באופן לבחון  נועדה  שהיא  משום  רבה,  חשיבות  העירייה  מבקר  את  יקטיבאובי   לביקורת  י 

יע לה  עירייה, להבטיח שהיא פועלות על פי חוק ולפי סדרי מינהל תקין ולסיהפעולותיה שלה  

   לבצע את תפקידיה באופן יעיל וחסכוני. 

הביקורת, כפונקציה של איזונים ובלמים בכל מערכת ארגונית מתוקנת, נועדה וחותרת לתרום  

ואיכותיים   משופרים  לשירותים  טמרה  כולתפק בעיריית  למען  ודה  ומשתפר,  לומד  ארגון 

יעודה של הביקורת העירונית לשרת את ה גם  בכך  פעולות  התושבים. משתלב  בטחת תקינות 

 הארגון, תהליכי החלטותיו וביצוע תפקידיו. 

ואת    כנאמן הציבור, עצמאי, בלתי תלוי ונטול פניות הביקורת רואה את יעודה העליון לשמש  

המכוונות של הביקורת והראיה  פי אלה נבנית  - ור. עלו ציבלאות  עבודת העירייה כשרות חיוני

 שלה את עבודת העירייה ופעילותה. 

תלותו של מבקר העירייה והבטחת סביבת עבודה תומכת והולמת, על  -שמירה על עצמאותו ואי 

לו לבצע ביקורות בתדירות סבי רה בנושאים המהותיים  כל היבטיה, חיוניים על מנת לאפשר 

 ה. עיריישבאחריות ה

תלותו של מבקר העירייה  - בפקודת העיריות נקבעו הוראות שנועדו להבטיח את עצמאותו ואי

בכל הנוגע להיקף הביקורת, לגישה למסמכים ולמידע ולזימון לישיבות המועצה ולישיבות ועדות  

 העירייה. 

  תלותו - ועדו להבטיח את עצמאותו ואת איעל העירייה להקפיד על יישום מדויק של ההוראות שנ

מ היתשל  בין  העירייה,  לכל  בקר  לנגישותו  הביקורת,  לנושאי  הביקורת,  להיקף  הנוגע  בכל  ר, 

המועצה   לישיבות  ולזימונו  ממוחשבים,  מידע  מאגרי  לרבות  מידע,  מאגרי  ולכל  המסמכים 

המקו הרשות  ומועצת  הביקורת  ועדת  על  המקומית.  הרשות  ועדות  להקפיד  ולישיבות  מית 

. על העירייה למנות צוות לתיקון  ר במועד הקבוע בפקודההמבק  דוחותולקיים את הדיונים ב 

ליקויים כנדרש בפקודת העיריות, שידון גם הוא בדוחות המבקר ויעקוב אחר תיקון הליקויים,  

 כנדרש . 

לעבודת  עבודת הביקורת נשענת כידוע על בסיס החוק בנושא )פרוט מובא בפרק "הבסיס החוקי  

 אשר עיקריו מחייבים כלהלן:  (, זה תישנ הביקורת" שבתחילת דוח
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לבדוק שפעולות העירייה נעשות כדין ומתוך שמירת טוהר המידות, מנהל תקין   ✓

 ועקרונות יעילות וחסכון.

 לבדוק את סדרי הבקרה הנהוגים בעירייה והעמידה בנהליה.  ✓

 לבדוק את שמירת הרכוש ואת ניהול הכספים והחשבונות.  ✓

 ישות של:ורת עפ"י עקרונות וג הביק   פועלתעל בסיסן של קביעות החוק הללו 

 אי תלות, עצמאות, הגינות ואובייקטיביות, כלפי כל הגורמים הנוגעים.  ✓

 ביקורת בונה ומשפרת.  ✓

 חיפוש מתמיד של תיקונים נדרשים.  ✓

 הביקורת פועלת בכלים, כללים וקריטריונים של:

 הערכת הצרכים העירוניים. ✓

   רייה. י העילחיזוק בגופ -סיכונים / תורפות  מיפוי  ✓

 עדיפות לנושאים שעניינם שירות לציבור.  ✓

 נושאים המשפרים את תפקוד העירייה.  ✓

 נושאים מפניות תושבים בעלי עניין לציבור. ✓

מחלקת התברואה וגם  על רקע עקרונות אלה בחנה הביקורת השנה, באמצעיה המזעריים, את  

בטמרה הספר  בתי  במתחם  לביקורתהמזנונים  בנוסף  תי-,  אחר  למעקב  מדוחות  יקוייקון  ם 

רייה קודמים, הן כמתחייב מדיני העיריות והן בשל חשיבות הצורך בווידוא יישומן  מבקר העי

 הישנות הליקויים. של המלצות הביקורת ואי 

עם   שנדונו  לאחר  השנה,  במהלך  שוטף  באופן  למבוקרים  הוגשו  השונים  הדוחות  כי  יובהר 

יישום שוטפים. באופן זה גם מובטח  קון ו רך תיהמבוקרים וקבלו את התייחסותם לטיוטות, לצו

הם  ואלה  יותר  אפקטיבי  באורח  יטופלו  המלצותיה  ויישום  מהביקורת  הליקויים    שתיקון 

 ה של הביקורת הבונה הנקוטה בעיריית טמרה. מטרותי

מערכות   את  לשפר  הם  העיקריים  ומטרתה  מגמתה  הביקורת,  של  ופעילותה  יעודה  מטבע 

של תיקון ליקויים ויישום המלצות הביקורת. יצוין בסיפוק    ה דרך באות   העירייה ופעילות גופיה 

דבר אשר מקל ומאפשר    הגופים המבוקרים וצמרת העירייה,כי יש פתיחות ושיתוף פעולה של  

את יישום ההמלצות והשיפורים באורח שוטף ובשיתוף גורמי העירייה השונים. השיתוף ותיקון  

ירוני בריא, כארגון לומד ומשתפר, המשכיל למנף  נהל עשל מיהליקויים מצביעים על גישה ראויה  

 את המלצות הביקורת לשיפור תפקודו ושירותיו, לתיקון עצמי ולייעול העבודה. 

הברכה שהביקורת רואה בעמלה היא יותר מכל בתיקונם של הליקויים, ביישומן של ההמלצות  

לראו הביקורת  מצפה  באלה  ולתקן.  להשפיע  וביכולת  את  מהדו"חות  ואת  השכר  ת  לפעלה 

 תרומתה לשיפור המערכת.

  טמרה היא עיר השואפת לאיכויות וברוח זו מבקשת הביקורת להבטיח כי העירייה פועלת באופן 

 מיטבי, יעיל ותקין למתן שירותים משופרים הראויים לתושבי העיר והרי זהו עיקר העיקרים. 
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 מבוא  

 רקע כללי  

הנוגעים לבריאות  למחלקת התברואה חשיבות רבה על חיי העיר היום יומית, באכיפת החוקים  

הציבור והסדר הציבורי והניתנים בידי הרשות המקומית הסמכות לאכוף אותם ,ובפיקוח על  

ו התברואתיים,  בענייני  העירייה  של  העזר  חוקי  החייבים  ופיק  רישויאכיפת  העסקים  על  וח 

על איכות חיו של   ,השפעה רבה  בביצוע מטלות אלה  זו,  לפעולותיה של מחלקה  רישוי. מכאן 

חוק,  התו אוכף  כגוף  לשמש  העירייה  של  רצינותה  את  רבה  במידה  משקפת  שני  ,ומצד  שב 

 וששומרת על סביבה תברואתית נאותה בעיר לבריאות ורווחת תושביה ומבקריה. 

רותים הניתנים על ידי עיריית טמרה )להלן: "העירייה"( לתושביה, נכללת חובת  יש רת הבמסג

ז חובה  ורחובותיה.  העיר  לניקיון  בסעיף  הדאגה  העיריות,  בפקודת  מעוגנת  "בעניין  2)   235ו   )

רחובות תעשה העיריה פעולות אלה: תדאג לתיקונו, ניקויו, הזלפתו, תאורתו וניקוזו של רחוב  

ל יוצא על העירייה לתכנן את מערך איסוף ופינוי הפסולת לסוגיה,  כפוע  פרט".שאינו רכוש ה

שירותי פינוי הפסולת, משפיעים על איכות    בצורה יעילה וחסכונית, שכן היעילות האיכות של

 הסביבה והחיים של התושבים.   

)להלן  טמרה  בעיריית  מערך    -מחלקת התברואה  על  היתר,  בין  הינה האחראית,  "המחלקה"( 

ופהניקי  התברו ון  בתחום  העירוניים  העזר  חוקי  ואכיפת  כללי  פיקוח  בעיר,  האשפה  אתי  ינוי 

פגעי תברואה, בקרה ופיקוח על עבודת הקבלנים נותני  והסביבתי, פיקוח תברואתי וטיפול במ 

 השירות, מתן מענה לפניות ותלונות תושבים בנושאים שבאחריות המחלקה ועוד. 

 

 מטרת הביקורת:

הביק  נבמסגרת  לנושאים  תבחנו  ורת  דגש  מתן  תוך  האשפה  פינוי  קבלן  מול  העבודה  הליכי 

 כדלהלן: 

 אשפה. בחינת קיום הוראות החוזה עם קבלני פינוי ה .1

 תהליכי הבקרה ופיקוח על עבודות פינוי האשפה.  .2

 להמליץ על צעדים הנגזרים ממצאי הביקורת.  .3

 

 "ח זה נת דוה בהכעובדי מחלקת תברואה על שיתוף הפעול מנהל ולהביקורת מודה ל

 
 
 

 היקף הביקורת:  

 . 2017-2018הביקורת בחנה את פעילות המחלקה בהתייחס לשנת  .1

 בשיטות העבודה כדלהלן:הביקורת כללה שימוש  .2
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בדיקת אישור החשבונות המוגשים על ידי קבלן פינוי האשפה לידי העירייה,   .2.1

 בדיקתם, אישורם וביצוע התשלום לקבלן.  

י העירייה דוחות פנימיים  מחלקתיים נהל  פנים  נהליםסקירת חוקים, חוקי עזר,  .2.2

 ותכתובות. 

 סקירת חוזים עם קבלן פינוי האשפה.  .2.3

 מנהלים ועובדים. שיחות וברורים עם   .2.4

 בחינת קיומם והלימותם של אמצעי הבקרה הפיקוח והדיווח.  .2.5

 ביצוע בדיקות מבססות מדגמיות.  .2.6

לון שהוכן  פי שא ה על  ממצאי הביקורת בנויים על תשובות של מנהל המחלקה ועובדי .3

 וסיורים בשטח.   מראש, וע"פ נתונים שסופקו לביקורת

 תגובות המבוקרים משולבות בגוף הדוח. 

 רת התבססה על בדיקות מדגמיות ואין הכרח שתחשוף כל ליקוי אם קיים. הביקו

 

 נורמטיבי רקע 

 המחלקה כפופה בפעילותה, לחוקים ולתקנות כדלהלן:  

 . 1984 –  חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד •

 פקודת העיריות נוסח חדש )תשמ"ד(.  •

  2018 –הניקיון( התשע"ח  חוק עזר לטמרה בדבר )איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת   •

 חוק העזר( .  – )להלן 

 פקודת בריאות העם  •

 חוק רישוי עסקים  •

 

 מטרות הביקורת 

 הבסיס החוקי לעבודת מחלקת התברואה   .1

 המבנה הארגוני וכוח האדם  .2

   ההמחלקה של  תקציב הפעול  .3

 אופן ביצוע משימות העבודה ותהליכי העבודה והיעילות והאפקטיביות בכך. .4

 השירות הווטרינרי. יחסי הגומלין עם   .5
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 מחלקת התברואה בעיריית טמרה 

 

 המבנה הארגוני וכוח אדם

מחלקת התברואה פועלת כיחידה עצמית שכפיפותה לסגן ראש העירייה שהועברו אליו   •

 בעניין התברואה.     הסמכויות ראש העיריי 

עובדים   13בעת ביצוע הביקורת בתחילת חודש אפריל הועסקו במחלקת התברואה  •

 שמועסקים בתפקידם אלה  : 

 חוסין עואד  –מנהל המחלקה   .1

 יאסמין זידאני  – מזכירת המחלקה  .2

 אבראהים עואד  –פקח   .3

 טאיע אבו רומי  –פקח   .4

 מחמוד חגאזי  –פקח   .5

 סלים עוראבי  –נהג טרקטור   .6

 ים סמאר אבראה –  לנהג שופ  .7

 חוסין כנאני  –עובד שטח   .8

 חרובי אנתסאר   –ניקיון משרד  .9

 ד"ר יוסף מלשי – ווטרינר  .10

 ד"ר עבדאללה חג  – ווטרינר  .11

מיום ראשון ועד יום חמישי משעה  לצורך ביצוע עבודתה של המחלקה מועסקים עובדי  •

 אחה"צ.  15:30בבוקר ועד שעה   7:30

 

 פירוט הממצאים 

 יים תנהלי עבודה פנים מחלק

במחלקה   התפקידים  בעלי  את  המנחים  עבודה,  נהלי  קיימים  במחלקה  באם  בחנה  הביקורת 

 .  2018-2017בביצוע תהליכי העבודה במחלקה בשנת 

 ממצאי הביקורת 

   מממצאי הביקורת עולה כי, במחלקה אין נהלי עבודה כתובים שמגדירים את תהליכי

 העבודה המתבצעים בעבודה.   

 והוראות הממונים וההנהלה. אין אחידות בהוראות  יות ח המחלקה מתפקדת לפי הנ

    והנחיות, והן משתנות בהתאם לנסיבות המצב.

 המלצות הביקורת 

יש להקים ספר נהלים כך, שיכללו ויפרטו את כל שלבי העבודה המתבצעים במחלקה,   ✓

 וכן את הבקרות המבוצעות על ידי עובדי המחלקה לצורך יישום תהליכי העבודה בפועל. 
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 מנהל מחלקת התברואה: ייחסות  תה

 

 נהלי עבודה פנים מחלקתיים : 

מחלקת התברואה פעלה לפי נהלים ברורים וידועים היטב לכל עובד ועובד במחלקה אך לא כתובים   •

לנהלים אשר מתקיים בכל יום  הריענון כך שנהלים אלו מיושמים בפרקטיקה היום יומית מרגע 

 ין מושא הפיקוח בתחומים שבאחריותם.בבוקר וקרי בהתכתבויות בין הפקחים לב

אדם -העברתי למנכ"ל העירייה, מנהל כח מבקר העירייה ולאחר הערות 5/18יש לציין כי בחודש   •

הנהלת העירייה הצעה לנהלי עבודה כתובים שמסדירים את עבודתם של הפקחים, הצעה שאפשר  לו 

   אם לחוק.להסתמך עליה בכתיבת וניסוח הנהלים ולפי מדיניות העירייה ובהת

  יים מותנית באישור המנכ"ל והנהלת העירייה.הצעת הנהלים שנכתבה והועברה לגורמים הרלוונט •

  .1.6.18חשוב להבהיר כי נהלים מוצעים וכתובים אלה הועברו גם לידיהם של הפקחים בתאריך  •

ממתין   הנני רואה בהמלצותיך חשיבות רבה לפעול לפי נהלי עבודה כתובים ומאושרים, על כך הנני •

 .ם המוסמכים לכך לפי החוקלאישור ו/או תיקון ואישור נהלים אלה ע"י הגורמי

 

 

 

 הערות הביקורת: 

לדעת הביקורת, הנהלים הברורים שהתכוון אליהם מנהל מחלקת התברואה הן בגדר   .1

 "תורה בעל פה" שלא מחייבת. נהלים אלו משתנים כל הזמן.    

שמשתנות בהתאם למצבי   הנחיות והוראותהביקורת מפנה את תשומת הלב להבדל בין  .2

העבודה ובהתאם לסדר העבודה היומיומי לבין נהלים כתובים ומאוגדים בספר אחד  

 .  ומאושרים בכפוף להוראות כל דין
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 תברואן 

תפקיד התברואן במחלקת התברואה הוא תפקיד חיוני ואף חובה, שייעודו מתן שירותי תברואה  

פיקוח בתחומי  בר ת  לשם  עסק  בתי  על  בתחום  ,  העירייהואתי  מקצועית  דעת  חוות  מתן 

התברואתי בנוגע לרישיונות עסק )לגבי עסקים המחויבים ברישוי(, טיפול במפגעים תברואתיים  

העירייה   הרשות  מסי   -בתחומי  בתחומי  הדברה  צרכי  ואבחון  וצווים  הודעות  דעת,  חוות  רת 

 ופיקוח על פעולות הדברה

  

 רת קוביממצאי ה

   .לא מאויש תפקיד התברואן במחלקת התברואה בעירייה 

 המלצות הביקורת 

 לאייש משרת תברואן במחלקת התברואה בכפוף למגבלות התקציב.  ✓

 

 התייחסות מנהל מחלקת התברואה: 

 תברואן: 

הרשותי ופקח  הווטרינר אולם אני מסכים עם הביקורת שאין משרת תברואן במחלקת התברואה.   •

סוהא דלה  גב' ולעתים בהשתתפות  )ממלא מקום(  את תפקידו של התברואן  או מלרישוי עסקים 

שתפקידו לפקח על המצב התברואתי במוסדות חינוך   ווטרינר השניהבריאות, בנוסף ל  משרדמ

   ומזנוני בתי ספר.

למחלקת רישוי עסקים יש   .ד.ר הפקח והעברת  הווטרינר הראשון היום ולאחר האירוע המצער של  •

י אחד הפקחים בתנאי שיענה על תנאי התפקיד  ואן מוסמך באופן מיידי או מינו ברת צורך במנוי

 ברואה  תפעל בהתאם ותדרוש מהעירייה מינוי תברואן.תיו לפי החוק, מחלקת התו ודריש
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 שירות ווטרינרי 

הווטרינר    תפקידו לרישוי  מתמקד    ברשותשל  הנוגעים  ותקנות  חוקים  של  ואכיפה  בפיקוח 

וביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור    בעלי חיים קתחזולא

, פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן  בתיאום עם משרד הבריאות ועם משרד החקלאות

החי ברשות המקומית )מכירה, שיווק, החזקה, הובלה, אכסון וייצור(, חינוך והסברה ופעילויות  

לצורך שמירת    הפיקוח על מזון,   וההגנה על בעלי חיים ובתחום  חום הפיקוח בת ה  למען הקהיל

הרשות   בתחומי  חיים  בעלי  צער  ומניעת  מחלות,  והפצת  מטרדים  מניעת  הציבור  בריאות 

והסמכות   להנחיות  ובהתאם  העירייה  של  העזר  לחוקי  לתקנות,  לחוקים,  בכפוף  ובסביבתה, 

הפנים )משרד  בתחום  הרגולטורים  החק,  הגופים  והרשות  הבריאות,  הסביבה  הגנת  לאות, 

   .המקומית(

 

 ממצאי הביקורת 

 משרה, כאשר רק אחד מהם נותן שירות    50% -במחלקה יש שני ווטרינרים, כ"א ב

 ווטרינרי לעיר, ואילו השני מועסק בדברים אחרים שלא קשורים למהות העיסוק שלו. 

 

 המלצות הביקורת 
 ביעילות ובאפקטיביות. ה להסדיר את השירות הווטרינרי במחלק ✓

 
 התייחסות מנהל מחלקת התברואה: 

 נרי : י שירות ווטר 

מונה במחלקה כפקח תברואה בהתאם לכך ובחלוקה הפנימית ( "הווטרינר השני" –להלן .ח. ) דר' ע •

הוגדר תפקידו כאחראי על המצב התברואתי והניקיון בבתי ספר ומסודות חינוך ,מזנוני בתי ספר,  

   ף הוא ממלא מקום הווטרינר הרשותי ביום מנוחתו.סו נ בותחנות אם וילד 

הרשותי לעירייה, עובד לפי  ווטרינר והוא ה 50% –מועסק ב" הווטרינר הראשון" –)להלן  .מ. ר י"ד •

הנחיות ודרישות משרד החקלאות והבריאות ומופקד על החוקים והפקודות, עבודתו מתנהלת  

   בשיתוף פעולה מלא עם מנהל מחלקת תברואה.

נרי מחדש, קרי מינוי  י, יש להסדיר את נושא השירות הווטר.מר י", ולאחר האירוע שקרה לדםו יה •

 . הווטרינר השניווטרינר מחליף ו/או הגדלת אחוז המשרה של 

ותקופת היעדרותו מהעבודה, הנושא הווטרינר הרשותי נושא זה תלויי גם במצבו הבריאותי של  •

 לת העירייה.נהוהאדם  ח ו יטופל בהתאם וייבדק מול מנהל כ

 
 הערות הביקורת: 

יש לשם לב כי הווטרינר השני מועסק כפקח תברואה ולא כווטרינר, ואף הוא מדורג לפי דירוג  

 הווטרינרים.
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 תכנית עבודה 

תכנית העבודה השנתית אמורה להיגזר מהתוכנית האסטרטגית הכוללת של העירייה ולהוות  

תכנית העבודה השנתית לקבוע מטרות, להגדיר    על  נית. יישום של תכנית העבודה השנתית העירו 

יעדים, ולפרט משימות. במסגרתה מוגדרים השותפים והמשאבים. תכנית העבודה צריכה להיות  

 אופרטיבית ומדידה לרבות קביעת לו"ז לביצוע המשימות. 

הביקורת ביקשה לבדוק האם קיימת תכנית עבודה במחלקת התברואה ולבחון את אופן המעקב  

 עה בפועל. בבדיקתה, התייחסה הביקורת לקיום תכנית עבודה ברמה שנתית.  וביצאחר 

 לביקורת הוצגה תכנית עבודה שנתית המפרטת את פעילות המחלקה.   

 

 לביקורת אין הערות. 

 

 המלצות הביקורת 

להחל נוהל מחייב לעבוד בהתאם לתכנית עבודה שנתית מאושרת בהתאם לאסטרטגית   ✓

 העירייה. הנהלת  

 

 

 מנהל מחלקת התברואה   תחסוהתיי

 תוכנית עבודה

מחלקת התברואה עובדת לפי תוכנית עבודה כתובה וקבועה שהוכנה ע"י מנהל המחלקה  •

והמבוססת על ראייה עתידית, התוכנית כוללת מבנה ארגוני קיים, חלוקת והגדרת תפקידים, צרכי  

 המחלקה ויעדים.
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 התקציב וביצועו   

ת התברואה הוא כלי ניהולי שמטרתו תכנון הוצאות והכנסות העירייה במחלקת  לק מח תקציב

 . 2017 -ו 2016התברואה בתקופה  

 :  2017 -ו  2016להלן פירוט לשנים 

 סעיף תקציבי
2016 2017 

 ביצוע תקציב ביצוע תקציב 
 1,189,691 1,210,034 1,124,862 1,101,144 משכורת 

 17,400 12,000 18,504 28,000 שכ"ד
 7,784 7,300 7,923 8,000 משרדיות 

 2,300 0 1,700 0 השתלמויות 
 135,122 118,500 109,290 118,000 אחזקת רכב 

 10,653,677 10,427,600 10,468,448 9,470,000 עבודות קבלניות 
 75,092 102,000 93,495 60,000 הוצאות שונות 

 12,081,066 11,877,434 1,1824,222 10,785,144 סה"כ

 -203,632 -1,039,078 חריגה/גרעון

 

 

 ממצאי הביקורת 

   מצביע על חריגה ממסגרת התקציב, כך   2017 -ו  2016ביצוע התקציב בשנתיים האחרונות

הגרעון בתקציב היה   2017, ואילו בשנת ₪  1,039,078הגרעון בתקציב היה  2016בשנת 

203,632    .₪ 

 

 המלצות הביקורת 

 תקציבי מאוזן   ב ולהקפיד על ביצועיציש להיצמד למסגרת התק ✓

 
 

 

 :גזבר העירייההתייחסות 

 התקציב וביצועו 

מראים   2017הסתיימה באיזון תקציב, וכמו כן הדוחות הכספיים של העירייה לשנת    2016שנת התקציב  

 על איזון תקציבי. 

ר שנה שאחרי, העירייה מוכן ומאושר בפני מליאת העירייה עד חודש נובמבר לכל שנה עבו   הערה: תקציב

   משך השנה. וכי ההכנה של התקציב היא אומדן התחלתי שיכול להשתנות בה
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 הערות הביקורת 

הביקורת התייחסה לחלק מהתקציב השנתי של העירייה המתייחס למחלקת התברואה.   •

וחריגה בתקציב שנת  ₪(   1,039,078) 2016ציב הן בשנת והממצאים הראו שיש חריגה בתק

2017 (203,632 .)₪   

הביקורת מפנה את תשומת לבו של גזבר העירייה שאומדן התקציב )הצעת תקציב( לאחר   •

 אישורו ע"י מליאת מועצת העיר הפך להיות תקציב מאושר. 

 .  2017לשנת   2016במעבר משנת  80% -ב  הביקורת מדגישה שהחריגה בתקציב קטנה •

 פינוי ואיסוף פסולת  

באמצעות כלי אצירה   2017-2018לשנים  כון פינוי ואיסוף פסולת בעיר טמרה התבצע נ •

 ים שונים .  מסוג 

כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהל המחלקה, כל הנתונים של כל כלי האצירה מרוכזים   •

 ומנוהלים אצלו במשרד. 

 

 ממצאי הביקורת 

 של כלי האצירה מנוהלים ידנית, בין אם זה רישום ידני, ובין אם זה ע"י תוכנת   הנתונים

ות לטעויות רישום ומעקב היא גבוהה, היות ומדובר בעלויות פינוי  ביראקסל, כך, הס

 אשפה פר מספר כלי אצירה.   

  .במידה ויש תלונות מהתושבים, אין רישום לתלונות אלה ואין מעקב אחרי הפתרון 

 

 יקורת המלצות הב 

יש לדאוג לרכישת מערכת ממוחשבת מתאימה לניהול מחלקת התברואה, לרבות למעקב   ✓

 כלי האצירה, מעקב תלונות ועוד. וי אחרי פינ

 

 

 התייחסות מנהל מחלקת התברואה: 

 : פינוי ואיסוף פסולת 

המלצותיך בעניין רכישת מערכת ממוחשבת לניהול מחלקת התברואה עשויה להקל על עבודתנו   •

 ולהוות עבורנו אמצעי נוסף לביצוע המקצועי והטוב במחלקה.

י על עבודות חברת האשפה וליווי צמוד  חראכמו כן ממליץ ומבקש מהעירייה העסקת פקח א •

 מתחילת יום עבודתן בבוקר ועד סיומן. למשאיות
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 מכרז פומבי 

פא/ וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ פרסמה מכרז פומבי  לאיסוף    12/2015החברה למשק 

העירייה   של  השלושה  וועדת  לעירייה.  הזכיינים  את  והעבירו  מוצקה,  ופסולת  האשפה  ופינוי 

החברה הצפונית לפינוי אשפה פרץ חיים  זבר והיועץ המשפטי של העירייה( החליטו על  ל, גמנכ")

 .    1/11/2016ה צו התחלת עבודה לקבלן ביום . העירייה נתנבע"מ

 גלובאלי    םכוס

לפי ההסכם החתום בין העירייה לבין הקבלן, בתקופת החוזה, תשלם העירייה   ▪

  כולל מע"מ₪   828,147י( בסך  ושאל )פא לקבלן תמורה חודשית בסכום גלובאלי

   . 6%וכולל עמלת משכ"ל בשיעור 

 עמלת משכ"ל.   מובהר בזאת, כי בגין היטל הטמנה אין  ▪

, העירייה תשלם לקבלן תשלום חודשי קבוע  31/12/2017ועד    1/5/2017החל מיום  ▪

 .  6%וכולל עמלת משכ"ל בשיעור  כולל מע"מ ₪ 850,000בסך 

תשלם העירייה לקבלן תשלום קבוע    תקופת ההסכם תם  ועד  1/1/2018החל מתאריך  ▪

 .  ₪6% כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור  885,000בסך 

 ונות המוגשים על ידי הקבלן   שבחישור ה א

להלן תיאור הליך אישור החשבונות המוגשים על ידי הקבלן לידי העירייה, כפי שהוא תואר  

 . רייהבעי ראשיבפני הביקורת על ידי מנהל החשבונות ה

מנהל מחלקת התברואה עורך ריכוז בסוף חודש ברמה יומית של הפינויים  ▪

 שהתבצעו על ידי הקבלן )פרטי וציבורי(.    

 הקבלן עורך דוח ריכוז חודשי, ברמה יומית של הפינויים שהתבצעו על ידו.  ▪

מנהל מחלקת התברואה מקבל דיווח על הליקויים בביצוע פינוי האשפה   ▪

, מרכז את כל הליקויים ושולח למשכ"ל בכדי לחשב את  רייההעי מהפקחים של

 התאם להסכם.  סכום הליקויים ב 

הקבלן מעביר לידי מנהל המחלקה את חשבון פרופורמה חודשי לאישור העירייה.   ▪

משכ"ל בכדי להנפיק תעודות חיוב בהתאם  לאחר אישור חשבון זה כדין, נשלח ל

 לחשבון הפרופורמה. 

,  היטל האמנהלעירייה עבור פינוי האשפה,  חודשית ובחית  המשכ"ל שולחת תעוד  ▪

 . וזיכוי עמלת משכ"לשל הקבלן  זיכוי עבור ליקויים

 העירייה משלמת את החיוב החודשי בהתאם.   ▪

ידי הקבלן מאושרים כדין,  הביקורת בחנה באם דוחות הריכוז החודשיים שנערכים   על 

חודש, נחתמים על ידי מנהל  ותו  ין אומהווים את הבסיס לחישוב סכום התשלום לקבלן בג 

 .2017דוחות ריכוז לשנת   12קה כללה מחלקת התברואה ו/או מי שהסמיך לכך. הבדי
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 מממצאי הביקורת  

 ייה  עולה כי, הדוחות נחתמים על ידי מנהל מחלקת התברואה מנהל, גזבר העיר

  .לביקורת אין הערות ומנהל היחידה לאיכות הסביבה. ממצאי הביקורת תקינים. 

   הביקורת בחנה באם הקבלן חייב את העירייה בהתאם לתעריף אשר הוגדר עמו

בחוזה ההתקשרות בנושא של פינוי אשפה. לצורך ביצוע הבדיקה, הביקורת בחנה  

 ירייה שהעביר הקבלן לידי חיוב הע  2017חשבוניות מס לשנת 

  חל  ₪ )כולל מע"מ(, ה 850,000עולה, כי המשכ"ל היה צריך להוציא חיוב בסך

 לקמן: . בפועל, הוא הוציא חיוב )כולל מע"מ( כד12/2017ועד  5/2017דש  מחו

 חיוב הקבלן הפרש בפועל חיוב בפועל של המשכ"ל  חיוב לפי הסכם חודש

5/2017 850,000 828,147 21,853 21,853 

6/2017 850,000 852,991 2991 - 21,853 

7/2017 850,000 828,147 21,853 21,853 

8/2017 850,000 828,147 21,853 21,853 

 87,412 62,568 3,337,432 3,400,000 סה"כ

 102,272 62,568 סה"כ כולל מע"מ )חיוב מע"מ פעמיים( 

 

הוא הוציא    6/2017לפי הטבלה לעיל חישוב החיוב של הקבלן לא נכון, הרי בחודש   ▪

 ₪.  ₪828,147 ולא    852,991חשבונית ע"ס 

. הפרש לחודש  הוסיף פעמיים את המע"מן קבלוה   החיובים שבטבלה כוללים מע"מ, ▪

 ₪ הוא כולל מע"מ ואין להוסיף אליו את המע"מ בשנית.   21,853ע"ס 

 . ₪  39,704ע"ס . לעירייה מגיע זיכוי 102,272ולא   62,568החיוב הנכון הוא  ▪

ציין, שהביקורת הודיעה למנהל החשבונות בעירייה על טעות זו, והוא מיד שלח  ל ▪

 יכוי.  ן ז למת לקבלן מכתב 

 

 המלצות הביקורת 

 יש להקפיד על הבדיקה והמעקב אחרי חשבוניות הקבלן.   ✓

 

 

 הערת הביקורת: 

בנושא    זה  לממצאי  לא התייחס  הואלמרות שגזבר העירייה הגיב על ממצאי טיוטת דו"ח זה,  

 אישור החשבונות המוגשים ע"י הקבלן  
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 רכבי הקבלן 

רישות בנוגע  , קבעה העירייה שורה של דהאשפהינוי  בהסכם ההתקשרות בין העירייה לקבלן פ

 הקבלן. לציוד, אמצעי בטיחות ושנת ייצור של רכבי  

 .במסגרת הביקורת נבחנה העמידה בהוראות אלו 

 הערות הביקורת 

להסכם התקשרות עם הקבלן נקבע כי עובדי הקבלן   2.25בסעיף   -הצוותים של רכבי הפינוי •

נעולים בנעלי עבודה, יצוידו בכפפות עבודה  רים,  ם זוהיהיו לבושים במדים אחידים, אפודי

הביגוד מתאים לעונה כולל מעיל ומכנסיים נגד רוח בצבע  וכובע ובעונת החורף יהיה 

ובצורה שתקבע הרשות  המזמינה. הביגוד והנעליים יסופקו לעובדים על ידי הקבלן ועל  

 חשבונו. 

 בטבלה שלהלן מפורטים תוצאות הבדיקה. 

 

 

נמצא, כי עובדי  לפי הבדיקה היזומה של הביקורת שהתבצעה ע"י פקחי מחלקת התברואה,  

 .  אחידים, בכובע ובנעלי עבודה כנדרש בהסכםו במדים  צויד לן כןהקב

 

 תקין. לביקורת אין הערותהכל 

 

 

 

 

ים דמ רכב תאריך 
 קובע כפפות  נעלי עבודה  אפודים זוהרים ם חידיא

16/9/2018 

 כן כן כן כן כן 37562401
 כן כן כן כן כן 34497301
 כן כן כן כן כן 1114339
 כן כן כן כן כן 7048533

20/9/2018 

 כן כן כן כן כן 37562401
 כן כן כן כן כן 34497301
 כן כן כן כן כן 8467352
 כן כן ןכ כן כן 8485752
 כן כן כן כן כן 7048533

26/9/2018 

 כן כן כן כן כן 37562401
 כן כן כן כן כן 34497301
 כן כן כן כן כן 8467352
 כן כן כן כן כן 8485752
 כן כן כן כן כן 7048533
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 ציוד רכבי הקבלן  

להסכם התקשרות עם הקבלן נקבע, כי הקבלן יצייד את הרכב בכל אמצעי הבטיחות    2.12בסעיף  

לשם ביצוע  ל דין  ל פי כ הקבלן יצהיר כי הינו בעל כל הרישיונות הדרושים ע   1.4הנדרשים. בסעיף  

 השירותים, לרבות, רישיונות רכב בר תוקף, פוליסות ביטול חובה בנות תוקף וכדו'.  

 ה מפורטים תוצאות הבדיקה להלן טבלה שב

 

 

נמצא כי הרכבים  לפי הבדיקה היזומה של הביקורת שהתבצעה ע"י פקחי מחלקת התברואה,  

 , ושנת הייצור תואמת לדרישות החוזה.  מצוידים באמצעי הבטיחות כפי שנדרש בהסכם 

 

 

 ניקיון וחיטוי הרכבים  

 לעבודה.   הרכבים להתייצב נקיים ושטופים, על להסכם 2.5על פי סעיף  

נמצא כי הרכבים  לפי הבדיקה היזומה של הביקורת שהתבצעה ע"י פקחי מחלקת התברואה,  

 , כנדרש בהסכם ההתקשרות. שנבדקו היו שטופים ונקיים

 

 אין לביקורת הערות 

 

 

 שם הנהג  רכב
שנת  
ייצור  
 הרכב 

ביטוח  
חובה  
 בתוקף

רישיון  
רכב  

 בתוקף

מנורה  
מהבהבת  
על גג תא  

 הנהג 

שלט  
שמירה  

על  
הניקיון  
 בטמרה 

מכשיר  
שר  ק

 טי ואלח
 מטאטא 

טאהא   7048533
 קיים  כן  כן  11/2016 מאזן 

אין   קיים 
מכשיר,  

אך  
יוצרים  

קשר עם  
הנהגים  

והמנהלים  
באמצעות  
מכשירי  
 פלאפון 

 יש

גמיל   37562401
 קיים  כן  כן  5/2018 חגאזי 

 יש קיים 

סואעד   84673352
 קיים  כן  כן  8/2014 אחמד 

 יש קיים 

יוסף   34497301
 קיים  ן כ כן  1/2018 טרביה 

 יש קיים 

עלי   8485752
 קיים  כן  כן  11/2013 חג'יראת 

 יש קיים 
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 מערכות איתור  

פי סעיף   לד  2.18על  על  קבלן לרוש מהלהסכם ההתקשרות, העירייה רשאית  ולתחזק,  התקין 

מ  והוצאותיו,  איתורן/ע חשבונו  מערכת  )כדוגמת  איתור  ובמשרדי  GPSרכת  הרכבים  על   )

 העירייה לצורך מעקב אחרי הרכבים.  

 

 ממצאי הביקורת 
   למועד הביקורת, לא הותקנה בעירייה מערכת איתור. לפי מחלקת התברואה, העירייה לא

קת התברואה ולא ממשה זכות זו  די מחלר במשר דרשה מהקבלן להתקין מערכת איתו

בהתאם להסכם. לציין, שגישה ישירה למערכת איתור, באופן מאפשר בקרה בזמן אמת על  

מיקום רכבי הקבלן ובחינת חריגות ממסלול הפינוי. ככל שמתעורר צורך, מתבצעת פניה  

 ממחלקת התברואה על מנת לבדוק התנהלות בדיעבד. 

 

   ות הביקורתהמלצ
להתקין ולתחזק, על חשבונו והוצאותיו, מערכת איתור, בכדי שתהיה    לןקב ש מהלדרו ✓

 למחלקת התברואה גישה ישירה לאיתור ומעקב אחרי הרכבים.  

יש לפעול לקבלת גישה בלתי אמצעית למערכת האיתור של רכבי הקבלן בהתאם לחוזה   ✓

 . ינויב הפההתקשרות באופן שיאפשר בעת הצורך בקרה בזמן אמת על פעילות רכ

 
 
 
 

 מכשיר קשר/מירס 

סעיף   פי  תמורה,    2.38על  ללא  )העירייה(,  המזמינה  לרשות  יספק  הקבלן  מכשיר  להסכם, 

 המותאם לרשת התקשורת של רכבי הקבלן.    קשר/מירס

 ממצאי הביקורת 

   לפי הבדיקה היזומה של הביקורת שהתבצעה ע"י מנהל מחלקת התברואה, נמצא כי לא

 סכם ההתקשרות. בהש כנדריה, סופק מכשיר קשר לעירי 

   ות הביקורתהמלצ

לפעול לקבלת מכשיר קשר/מירס המותאם לרשת התקשורת של רכבי הקבלן, בהתאם   ✓

 לחוזה ההתקשרות. 
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 התייחסות מנהל מחלקת התברואה: 

במשאיות האשפה ואצל מנהל השטח שנמצא כל הזמן צמוד למשאיות ולפקחים מותקנת מערכת  •

מנהל המחלקה והפקחים מתקשרים עם הנהגים ועם   קה.י המחלבמשרד  איננה מותקנתאיתורן, אך 

   ומנהל העבודה באמצעות המכשירים הניידים, ודרך קבוצת הוואטסאפ .

לפי הערותיך והמלצותיך מחלקת התברואה שלחה מכתב לחברה ודרשה ממנה התקנת מערכת   •

 קבלן. רכבי ההתקשורת של  איתורן במשרדי המחלקה ואספקת מכשיר קשר המותאם לרשת

 אנו  נפעל ונעקוב אחר החברה להתקנת איתורן במשרד המחלקה ואספקת מכשיר קשר. 
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 תדירות פינוי מכולות 

העיר מחולקת לחמישה רובעים כולל איזור התעשייה, אולם לצורך פינוי האשפה חולקה העיר  

 ם בעלי מועד פינוי שונים.  י חלקילק לשנלארבעה אזורים. כל אזור )למעט אזור התעשייה( מחו 

 להלן פירוט ימי הפינוי של כל אזור 

 ימי פינוי  חלק  איזור 

 פינויים: מיום ראשון עד יום ששי  6 ודרומי כביש ראשי + צפוני  איזור א' 

 פינויים: יום ראשון + רביעי  2 כבישים פנימיים בשכונות איזור ב' 

 שני + חמישי  ם: יום פינויי 2 כבישים פנימיים בשכונות איזור ג' 

 פינויים : יום שלישי + ששי  2 כבישים פנימיים בשכונות איזור ד' 

 

 

 

 טיפול בתלונות   

התברואה הנה אחת המחלקות שיש להן מגע וקשר רחב עם הציבור, שממנו מתקבלות  מחלקת  

הקשור  בכל  ובמיוחד  עליהם,  מופקדת  התברואה  מחלקת  אשר  בעניינים  יום  מידי    תלונות 

רואתיים והסביבתיים. המזכירה היא מקבלת את התלונות, ומעבירה את הטיפול  ים התבלמפגע 

 לפקח הרלוונטי כולל הווטרינרים. 

 ממצאי הביקורת 

   בבדיקה נמצא שבמחלקת התברואה מנוהל רישום ידני לתלונות, ומעקב ידני. אין תכנה

 ממוחשבת רלוונטית לטיפול בסוג זה של שירות ומענה לתושבים.  

עה שהניהול הידני לרישום התלונות לא מאפשר בהירות מספקת לגבי מהות  רת בדהביקו

אחרי  והמעקב  בהן  הטיפול  ואופן  ונתוני  התלונות  מידע  שליפת  מאפשרים  לא  כן  וגם  הן. 

 אודות מספר התלונות והתפלגותן. 

 י  לפי הרישום הידני, לא נרשם תאריך הטיפול וסטטוס התלונה, אין דיווח של הפקח אחר

 ונה את הערותיו על אופן הטיפול ואם התלונה טופלה או לא.    ול בתל הטיפ 

 ות וזמן הטיפול וכדו'.  אין נהל של קבלת משוב מהתושבים, על טיב השיר 

  

 מסקנות והמלצות הביקורת

הביקורת בדעה שיש להפסיק את הרישום הידני במזכירות המחלקה. מחלקת התברואה   ✓

ור מחשוב והטמעת תוכניות רישום ודיווח  ות לעב, חייב בכלל, ומזכירות המחלקה בפרט

בירות ותלונות  הן של דוחות העבמחשב, הן של תוכניות העבודה והדיווח על ביצוען, ו 

 הציבור והמעקב אחרי הטיפול בהן. 

מומלץ להשתמש במשוב תושבים, בהתייחס לאיכות וזמן הטיפול בתלונות. משוב זה   ✓

 תברואתי לתושבי העיר. ירות המתן השמהווה אבן נדבך לשיפר ולייעול 
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 התייחסות מנהל מחלקת התברואה: 

 טיפול בתלונות 

תברואתי באופן שוטף ומתמיד, בדרך כלל המפגעים/המטרדים  מחלקת התברואה עורכת פיקוח  •

נר הרשותי  יהתברואתיים מתגלים ע"י הפקחים העובדים במחלקה תוך כדי עבודתם, או ע"י הווטר

מטרד מקבלות את והטיפול המתאים קה וכל תלונה או י המחלבמשרד או תלונות שמתקבלות

 .ומעקב עד פתרון הבעיה ע"י הפקח האחראי על התחום

במחלקת התברואה הוכן יומן לרישום תלונות ובקשות התושבים והמוסדות הכולל: שם המתלונן   •

 ,סוג התלונה, תאריך תלונה, שם פקח מטפל, ותוצאות הטיפול.

 עבוד לפי יומן זה .ם לאמורי ופקחיהמזכירת המחלקה - •

עובדים  כמו כן במחלקה הוכן טופס מיוחד לרישום תלונות שנמצא במחשב המזכירה שלפיו  •

שמכיל שם המתלונן, וסטטוס / סוג התלונה,  ומיקום המפגע, טופס זה מועבר לפקח המופקד על 

נענה אם לא שניים התחום, לפיו יוצא לשטח מתעד את המפגע ושולח התראה ראשונה ובמספר 

 מעביר את התיק לתובעת העירונית להמשך טיפול . 

תועיל, תשפר ותקדם את מערך הפיקוח והטיפול  ברור כי הטמעת תוכנית רישום ודיווח ממוחשבות •

 בתלונות.
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 הפיקוח בעיריית טמרה

 מבנה ארגוני, כוח אדם ושיטות עבודה 

 הפיקוח הכללי  

 מגורמי האכיפה העיקריים בעיר, שעיקר פעילותו:   חדהינו א בעירייה  הפיקוח 

   אכיפת חוקי העזר העירוניים, על מנת לשמור על הסדר הציבורי והניקיון בעיר, ▪

   הסרת מכשולים, ▪

 הטיפול בענייני רוכלות,   ▪

 פיקוח על רישוי עסקים,   ▪

 טיפול בתלונות ציבור.  ▪

 הפיקוח התברואתי  

 קריים הם:עיידיו ה אשר תפק  יש צורך בפיקוח תברואתי

טיפול במפגעים ובמטרדים סביבתיים הן בצורה יזומה או עקב קבלת תלונה: רעש ריחות   ▪

מזהמים ,השלכת פסולת תעשייתית )שמנים( ,ניכוי חצרות ,גידול בעלי חיים בשכונות  

   ועוד. 

כר  פיקוח תברואתי על עסקים אשר עוסקים ומוכרים דברי מזון: מסעדות ,אטליזים, ממ ▪

העבודה בתחום זה מבוצעת ע"י  . ,קיוסקים ,אולמי שמחות ,מאפיות ועודת ,מכולודגים 

או לפי דרישת משרד הבריאות כשנדרשים לקיים   הווטרינר של העירייה באופן יזום,

 מעקב אחרי הביקור של המשרד והוצאת דוח ליקויים בעסק.   

מצב  ם את ההחדשים אם הם תואמי ביצוע בדיקות ראשוניות לתוכניות של העסקים   ▪

 ורך מתן רישיון עסק. יים לצ הק

 ממצאי הביקורת 

   אין בעירייה מחלקה/מדור/יחידה של פקחים, וכי הפקחים עובדים בצורה מפוזרת

 בהתאם להנחיות ההנהלה באופן ישיר.   

   אין בעירייה ספר נהלים המגדיר משימות הפקחים, הכפיפות שלהם, סדר העדיפויות

 לביצוע ואופן עבודתם.  

 ,חלקה/מדור )מכיוון  חים כפופים ישירות להנהלת העירייה, ולא למנהל מ ק פכי ה יוצא

 שאין מחלקה לפיקוח(, דבר שאינו תקין מבחינה ארגונית. 

   משרת תברואן לא מאוישת, הן במלקת התברואה והן בפיקוח בכלל. לדעת הביקורת, יש

ודה  וא העב נחיצות בהעסקת יותר מתברואן אחד במחלקת התברואה בכדי לבצע את מל

 בלות התקציב של העירייה.   וטלת עליהם בכפוף להוראות החוק ובהתאם למגהמ

 המלצות הביקורת 

 ועוד.   אופן עבודתם של הפקחיםהכפיפות ו יש להקים ספר נהלים כדין, המסדיר את ✓

 יש להכשיר לפחות פקח אחד מהעירייה )מומלץ יותר( לתפקיד תברואן.    ✓

           ע"י יועץ ארגוני חיצוני. ל בצורה מקצועית  " מטופ הפיקוח יש לציין, כי הנושא של "מערך 
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 מבנה המחלקה וכוח אדם

  - פקחים, האחראים על פיקוח שטח השיפוט של טמרה המוערך כ   8  -בעיריית טמרה מועסקים כ

 דונם. פקחים אלה מחולקים בין ארבעה תחומים כדלקמן: 30,000

 פקחים:   3 –  מחלקת התברואה ▪

 פקח  –  טאיע אבו רומי .1

 פקח  –אברהים עואד   .2

 פקח   –מחמוד חגאזי   .3

 פקחים  2  – היחידה לאיכות הסביבה ▪

 פקח  –איהאב עואד   .1

 פקח   -מחמד חגאזי  .2

 פקח אחד   – רישוי עסקים  ▪

 רשיד בכר דיאב  .1

 פקחים  2  – שיטור משולב תכנית   ▪

 פקח   –מחמד דיאב   .1

 פקח  -ראמי דיאב   .2

 

ום חמישי  ועד י ראשון   עבודתם של הפקחים מתקיימת במשך חמשה ימים בשבוע, מיום ▪

. יוצא מזה שאין עבודה תורנית של הפיקוח הן לאחר השעה  15:30ועד שעה  7:30ומשעה 

 בימי העבודה הרגילים והן בימי שבת מכל שבוע )יום ששי יום מנוחה ע"פ דין( .  15:30

 

 ממצאי הביקורת 

 ומתן   סגירה , ומדד הביצוע היחיד הקיים הינולא מוגדר מדד ביצוע לפעילות של הפקחים

. לא מוגדרים לפקחים כל יעדים או מדדי ביצוע בקשר עם  בור במועדןהתייחסות לפניות צי

אף אחד מתפקידיה, לא קיים כל מדד ביצוע אשר הינו פונקציה להודעות תשלום )ברירת  

משפט( או הודעות/התראות שניתנו, או מדד אחר אשר יכול להוות ביטוי ליעילות האכיפה  

 הפקחים.   על ידיתבצעת והפעילות המ

  כללית שנתית ו/או רבעונית   פקחים לא עובדים על פי תכנית עבודההמהביקורת עולה, כי

ואפילו לא שבועית, שעל פיה אפשר למדוד את מידת ההצלחות והשגת יעדי התוכנית של  

הפקחים. סדר יום העבודה של הפקחים בנוי על ביצוע סיורים שגרתיים בשכונות או  

 ת.   א בהתאם לתכנית עבודה אסטרטגינות וללת תלובעקבות קב

  פקחים.      6  -, וכך פחת מספר הפקחים לנוידו לעבוד בשיטור משולבשני פקחים 

   ,ולתת    הפיקוח הכללי הוא פחות מהדרוש בכדי לכסות את כל חלקי העירלדעת הביקורת

ת  ת פסולמענה לצרכים ,לרבות באזורים הפתוחים והמרוחקים, ולאור העלייה בהשלכ

 מות אלה.  במקו

אף המחסור בפקחים כפי שצוין לעיל, הסרת הפיקוח מאזורים אלה  לדעת הביקורת, שעל  

והסדר הציבורי    עלול לפוגע רבות באכיפת החוק  ובהתרבות מקרי המפגעים הסביבתיים 

 שבאחריות הפיקוח הכללי.  
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   ( ולא  15:30 י השעהאחרי יום העבודה הרגיל )אחר אין עבודת כוננותמהביקורת עולה, כי

 לי והן בפיקוח התברואתי.  הן בפיקוח הכלבימי שבת 

  ואף אינם  הפקחים אינם לוקחים על עצמם את הניהול המשרדימהביקורת עולה, כי ,

מקימים לעצמם תיקי רישום וטיפול ומעקב. מצב זה נבע מכך שאין בסיס ארגוני  

 . לפקחים, אשר מחולקים לארבע פונקציות ארגוניות

  התפקיד   שנוטלת על עצמה את אין מזכירה לפיקוחארגונית לפיקוח,  רתסגדר מבהיע

העיקרי לשמש מוקד מידע ומעקב אחרי עבודתם של הפקחים בכלל, הן ברישום ובתיוק  

והן בהנפקת הדוחות למיניהן: תוכניות העבודה ,רישום במחשב את האזהרות וההתראות  

והעברתן לטיפול המשפטי  ת  רוהעבי חות  של המדורים השונים ,רישום במחשב את דו

והמעקב אחרי הטיפול בהן ,רישום דוחות משרד הבריאות והעברתן לתברואנים והמעקב  

 אחרי הטיפול בהן ועוד.   

  ולא קיימת כל   יש מחסור באמצעי מעקב ובקרה על פעילות הפקחיםמהביקורת עולה כי

איכון הרכבים,  י יד על  : לאמערכת לאיתור, מעקב ושליטה על מיקום הפקחים בזמן אמת

מכשירי הסלולר או כל אמצעי אחר. איתור מקום רכבי הפיקוח הינו אמצעי חשוב למעקב  

ובקרה על פעילות הפקחים, כלי שליטה מרכזי בידי מנהל המשמרת בעת הקצאת  

 משימות, ובעיקר אמצעי לאיתור פקחים במצב חירום או מצוקה. 

 

 המלצות הביקורת 

ת תפקידם, בדיקת הצרכים של העיר  וח, הגדר ך הפיקשל מעריש צורך בארגון מחדש   ✓

 מבחינת פיקוח והצבת פקחים בהתאם למילוי תפקידם כנדרש.   

 יש לנייד ו/או לאייש פקידה כמזכירה למערך הפיקוח )ארגון מחדש(.  ✓

בכפוף  הביקורת ממליצה לאייש בעוד פקחים חדשים בכדי לכסות את כל חלקי העיר וזאת  ✓

 .   למגבלות התקציב

 החל נוהל עבודה לפי תכנית עבודה שנתית.   ל יש ✓

 מומלץ להגדיר יעדים ו/או מדד ביצוע לפעילותם של הפקחים.  ✓

 מומלץ לבדוק את אופציית מתן עבודת כוננות בכפוף למגבלות התקציב.  ✓

קי  יש להחל נוהל שעל פיו, כל פקח לוקח על עצמו את הניהול המשרדי כולל ניהול תי ✓

 ב.   רישום וטיפול ומעק

 יקורת ממליצה להתקין אמצעי מעקב לאיתור מיקום הרכב ו/או הפקחים. בה ✓
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 מנהל מחלקת התברואה: התייחסות  

 הפיקוח בעיריית טמרה:   

שהועבר . ח.מ -לציין כי כל הפקחים במחלקת התברואה מועסקים טרם מינויי לתפקיד מנהל פרט ל •

  .2018למחלקה בתחילת שנת 

ללא התייעצות איתי לאור זאת רוב הפקחים  ו למחלקההועבר סקו או כל הפקחים במחלקה הוע •

   במחלקה אין להם את הכישורים המתאימים לתפקיד פקח.

 . יש צורך בארגון מערך התברואה ופקחי המחלקה מחדש •

 יש צורך הכרחי בניוד/העברת שני פקחים ממחלקת התברואה והעסקתם בפקוח בשעות לא •

  .אחריםשגרתיות או העסקתם בתחומים 

   יש למנות תברואן מוסמך או הסמכת אחד הפקחים לתפקיד תבראון ואישורו חוקית.  •

יש להטיל על אחד הפקחים את משימת האחריות על חברת האשפה כך שיתחיל את יום עבודתו עם   •

בתחומיים נוספים )  תחילת עבודות המשאיות בבוקר ועד סיומן ,כמו כן ובמהלך יום עבודתו יטפל

  במחלקה (.חברות המועסקות שאר ה  גחה עלמעקב והש

נרי מחדש, קרי מינוי  ייש להסדיר את נושא השירות הווטר הווטרינר הרשותי,לאחר האירוע של  •

 . הווטרינר השנינר מחליף ו/או הגדלת אחוז המשרה של יווטר

 

  שקף את והמנומקת ורואים בה אמצעי נוסף שיכול לחשוב לציין שאנו מודים לך על בדיקתך המעמיקה  

 את המחלקה ושיפור המערך התברואתי בעיר. נו ותהייה לנו לעזר לשדרג עבודת

 

 

 הערות ומסקנות הביקורת:

,  ת התברואהמן הצדק לציין, כי במבחן התוצאה, סבורני, כי הפעילות השוטפת של מחלק ▪

מעקב   ;מתבצעות בצורה משביעה את הרצוןפינוי האשפה, הטיפול והמעקב אחרי  לרבות 

האשפה, הקפדה מלאה על חישוב וקיזוז חשבון הפרופורמה של   קבלן פעולות צמוד ל 

 החברה, ובתקווה לעוד שיפור וקידום במסגרות מתן השירות התברואתי לתפארת.  

למרות הליקויים לכאורה שהביקורת הציגה, ההתייחסות והתגובות של מנהל המחלקה   ▪

הליכי פעילויות  יפור תדית לשדיות וענייניות, תוך מתן דגש על הראייה העתי היו יסו

 המחלקה.  

התרשמה לטוב מרצון ונחישות מנהל המחלקה לתקן את הליקויים בטרם  הביקורת   ▪

 אישורו במועצת העיר כדין. 

 

 



35 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ביקורת דוח

 
 בנושא

 
 מזנונים במתחם בתי הספר בטמרה
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 מזנונים בבתי ספר בטמרה הפעלת 

 

 מבוא 

 יכלל

א המרכזי שמשרד החינוך דואג ליישם בקרב התלמידים. ליצירת  הנוש   יא" הינו"אורח חיים בר

אורח חשיבות רבה במכלול ההיבטים: תזונה נכונה, פעילות ספורטיבית, קידום בריאות )מניעת  

מחלות(, מניעת השמנה, שמירה על היגיינה אישית, חיזוק הדימוי העצמי, טיפוח הגוף, הקפדה  

סביבה   ואסתטיתעל  בשנים  נקייה  בינלאומית  האחרו.  תופעה  להיות  הופכת  יתר  נות השמנת 

השמנת יתר  - מדאיגה. נתונים רבים המוצגים חדשות לבקרים מצביעים כולם על אותה מגמה   

בעולם(.   ההשמנה  בשיעור  ניכר  גידול  חל  השמונים  )משנות  ומבוגרים  נוער  בני  ילדים,  בקרב 

כת מוצרי מזון עתירי שומן  בצרי  המאופייןחיים לא בריא  השמנת יתר מקורה בעיקר באורח  

 וסוכרים ובחוסר פעילות גופנית.    

)א(, משרד החינוך מרכז את המדיניות, את ההנחיות ואת  8לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעו/

ההוראות בנושאים אלו: חינוך לתזונה נכונה, התארגנות להזנה, נוהלי ההתקשרות עם ספקי  

ההר שלהזנה,  התזונתי  במזנונים,  ומכי  הארוחות  כב  אוטומטיות,  במכונות  ושתייה  מזון  רת 

בקפיטריות ובקיוסקים. החוזר גם מסביר ומפרט את השינויים שחלו בעקבות "החוק לפיקוח  

בספטמבר    1-" שנכנס לתוקף ב 2014-על איכות המזון ותזונה נכונה במוסדות חינוך, התשע"ד 

רים ומומלצים למכירה במוסדות  המות  והמשקאותסוגי המזונות  . כמו כן החוזר מפרט את  2015

החינוך ואת סוגי המזון והמשקאות שאסור למכור ולספק במוסדות החינוך. בנוסף החוזר מפרט  

 הנחיות של הפיקוח התברואתי. 

 

 רקע

  6תיכונים בהם מופעלים    2 -חט"ב ו  1בתי ספר יסודיים,  3בתחומי עיריית טמרה, קיימות   ▪

 ה.בפיקוח העיריי מזנונים  

 בתי הספר שבמתחמם מופעלים מזנונים:  פירוט להלן  ▪

 בי"ס יסודי אבו אלרומאן ב'  .1

 בי"ס יסודי אלזהראא ג'  .2

 בי"ס יסודי אלראזי ה'  .3

 חט"ב אלפראבי  .4

 תיכון ד"ר השאם אבו רומי  .5

 תיכון אלכוארזמי  .6

העירייה משכירה נכסים שונים לגורמים פרטיים וביניהם נכללים גם מזנונים בבתי ספר   ▪

 מושכרים בשכירות לא מוגנת למפעילים שונים.     כונים, החט"ב ותייסודיים,  
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מנכ"ל העירייה אמור לרכז ולנהל את המכרזים להפעלת המזנונים בבתי הספר בתיאום   ▪

 עם מחלקת החינוך.  

שלמים את הכסף עבור הפעלת המזנונים ישירות לבתי הספר והכנסות  מפעילי המזנונים מ ▪

   ית הספר.אלה מתווספות לתקציב הפעלת ב 

  

 רקע נורמטיבי 

 1968חוק רישוי עסקים תשכ"ח  ✓

 פקודת העיריות  ✓

 2014-חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, תשע"ד  ✓

 חוק ההסדרים במשק המדינה  ✓

 תקנות המכרזים  ✓

 )א( 8חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעו/ ✓

 

 מטרות הביקורת 

ת  בתי ספר יסודיים, חטיבו ל טמרה בהחינוך שבדיקת תקינות המזנונים המופעלים במערכת   ✓

 ביניים ובתיכונים, ובאם מזנונים אלה מקיימים את דרישות משרד החינוך.    

 בדיקת קיום מכרז כדין להפעלת מזנונים,   ✓

 בדיקת ההסכם החתום כדין בין העירייה לבין מפעיל המזנון,   ✓

 העסקים;   בדיקת תחום רישוי  ✓

 בדיקת תשלום ארנונה,   ✓

 שכירות,   י שלום דמבדיקת ת ✓

בדיקת קיום אחריות מחלקת החינוך על הפעלת המזנונים והפיקוח על המזון ע"י מחלקת   ✓

 התברואה. 

 

 מתודולוגיה

 סקירת נהלי העירייה, הסכמים והתכתבויות  ✓

במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם מנהל מחלקת החינוך, גזבר העירייה, מנהל מחלקת   ✓

 תחומם נמצאו המזנונים.  הספר שב נהלי בתי תברואה, מנהל רישוי עסקים ומ

הביקורת עיינה במסמכים רלוונטיים, חוזרי מנכ"ל ובמסמכי הנחיות משרד החינוך   ✓

 ומשרד הבריאות בנושא. 

 

 תקופת הביקורת 

 2018דצמבר   – 2018ת נערכה בחודש מאי הביקור ✓
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ממצאים עיקריים

פיקוח על  
המזון המותר

פיקוח על  
עסקי מזון

ניהול המזנונים  
ס"בב

ביקורים  
ופיקוח

מים  
וחשמל ארנונה

מזנונים  
טעוני רישוי  

עסק

אחריות 
מערכת  
החינוך 

,  קיום מכרז
הסכם ופוליסת 

ביטוח צד ג
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 ממצאים עיקריים 

לגורמ  .1 המושכר  עירוני  נכס  הינם  הספר  בבתי  פרטיימזנונים  הפ ים  אשר  עלתם  ם 

 לות בתי הספר.  באחריות מערכת החינוך והנה

בחירת המפעיל   היבטים:  הביקורת בדקה את הפעלת המזנונים בבתי הספר ממספר 

פיקוח על המזנונים  ומתן רשות שימוש, דמי השימוש, תשלומי ארנונה, רישיונות עסק,  

 ושיתוף הפעולה בין המחלקות השונות המטפלות בנושא. 

לא  להפעלת מזנונים אלה, וגם    לא נעשו מכרזיםפעלים מזנונים,  הם מו פר שב י ס בבת .2

כמו כן,     בין העירייה לבין המפעילים. אין הגדרה לתקופת השימוש.  נחתמו הסכמים

על שם מפעיל המזנון ועל שם העירייה,    בעירייה  לא איתרה פוליסת ביטוחהביקורת  

וביטוח  ביטוח   מעבידים  צחבות  סיכוני  בגי מפני  ג'  כל  ד  ואשר  ן  כלשהם  ומפגע  נזק 

עלולים להיגרם לצד שלישי, לרבות ביטוח עובדים ומבקרים במזנון ומסוג בו מבוטחים  

   עסקים לממכר מזון ובתי אוכל. 

ם משלמים ארנונה,  וכי מחלקת הגבייה,  הבדיקה העלתה גם שחלק מהמפעילים אינ .3

 נונים. עילי המז הגזבר והעירייה התרשלו בטיפול בגביית החובות ממפ

לדעת הביקורת, יש לפצל בין דמי השימוש שאותם אפשר להשאיר בקופות בית הספר  

ובין התשלומים האחרים ולהעביר את תשלומי הארנונה לעירייה, את תשלומי המים  

 ב ואת תשלומי החשמל לחברת החשמל.   לתאגיד המים והביו

על המזון הנמכר  ואי  יקוח תבר, ולכן אין פ אין רישיון לניהול עסקלחלק מהמזנונים   .4

בהם ועל התנאים הבטיחותיים. מנהל בית הספר בהיותו אחראי לנעשה בין כתלי בית  

הספר, ואחראי גם כלפי ציבור ההורים, התלמידים והמורים שלא לאפשר קיומו של  

ללא רישיון בחדריה. גם אם החובה להשגת רישיון עסק מוטלת על המפעיל, אין    עסק

 רר מחובתו לפקח שהמפעיל אכן מבצע אחר הנדרש. ול להשתחחינוך יכ מנהל מחלקת ה 

על   .5 מעירה  בבתי  הביקורת  נושא המזנונים  כל  את  המרכז  בעירייה  אחד  גורם  העדר 

לנושא: נכסים, שומה וגבייה,    והמתאם בין הגופים השונים בעירייה הקשורים   הספר

ל  מַרכז  גורם  להגדיר  המליצה  הביקורת  ואחרים.  עסקים  ולקרישוי  נוהל נושא    בוע 

 עבודה שימנע ליקויים אלו. 
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 פירוט הממצאים 

 מזנונים טעוני רישוי עסקים בנכסי העירייה 

המתאימים להפעלתו  חוק רישוי עסקים בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים   •

, כדי להבטיח מטרות  1התקינה של העסק על פי מטרות החוק כפי שנקבעו בו בסעיף  

ה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים; מניעת סכנות  איכות נאות ו מקצתן: " אלה א

ד והתפרצות; בטיחות של הנמצאים במקום העסק או  לשלום הציבור והבטחה מפני שו

של   סכנות  מניעת  בחומרי  בסביבתו;  מים  מקורות  זיהום  ומניעת  חיים  בעלי  מחלות 

קיום  ה נאותים;  תנאי תברוא   הדברה, בדשנים או בתרופות; בריאות הציבור, לרבות 

 ".הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות

, מחייב כי עסק הטעון רישוי, יפעל על פי רישיון עסק  1968חוק רישוי עסקים תשכ"ח   •

שיינתן על ידי הרשות המקומית לאחר אישור גורמים שונים ובכלל זה: משטרת ישראל,  

 אות.   שירותי כב משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה ,

ו • לכללים  בהתאם  יפעלו  שהעסקים  להבטיח,  נועדו  החוק  מידה  הוראות  באמות 

 מחייבות לשמירה על המינהל התקין ולהבטחת בטחונו ושלומו של הציבור.

 לחוק רישוי עסקים קובע כלהלן: רישיון והיתר זמני )תיקון: תשנ"ח(:   4סעיף   •

זמני לפי חוק זה    ון או היתר בידו רישי   לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש "

יעסוק בו אדם, אלא אם ברישיון או בהיתר    בהתאם לתנאיו; עסק שאיננו נייד, לאו

 ".הזמני שבידו מתוארים החצרים שבהם הוא עוסק

סעיף זה, קובע כי כל אדם המעוניין לפתוח ולהפעיל עסק טעון רישוי חייב להחזיק   •

 ל ידו. עלת העסק ע בתחילת הפ ברישיון עסק או בהיתר זמני מיד

: " העסקים  1על תיקוניו, סעיף    2013- תשע"ג  צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, •

ל,  ב שבתוספת הצו הנ"4.2המפורטים בתוספת הם עסקים טעוני רישוי". לפי קטגוריה  

 עסק טעון רישוי.        ואה  מזנון

וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך, הדן    )א( הזנה8חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעו/  •

מכירה או    –   11.2כאמור, במכירת מזון במזנון, בקפיטריה או בקיוסק, קובע בסעיף   

מובא    הגשה של מזון בקיוסקים, במכונות, במזנונים או בפעילות שבה נמכר, מוגש או

 : מזון

 רישוי ותנאי סביבה   .א

מהרשות    ברישיון עסק תקףחייבים    כל מזנון, קפיטריה או קיוסק במוסד החינוכי

 .    תחת הפיקוח הנדרש על פי כל דיןהמקומית ויעמדו 

 באגרת מידע בנושא "רישוי עסקים" מטעם משרד הפנים והמינהל לשלטון מקומי:  •

התקשרות" מ  –  איסור  משרדי  על  איסור  חברוחל  ממשלתיות משלה,  רשויות  ו  ת 

 מקומיות, להתקשר בקשר חוזי עם עסקים טעוני רישוי שאין להם רישיון עסק תקף." 
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 ממצאי הביקורת 

   המסדירים, בין היתר, את כל הקשור להפעלת  אין בעירייה ספר נהלי עבודהעולה, כי ,

 מזנונים במתחם בתי הספר.

   רישוי הנתוניםמשרד  את  לביקורת  מסר  לגביהמפורטים    עסקים  ם  המזנוני   להלן, 

 : 2017במוסדות החינוך לשנת  

ג' ✓ אלזהראא  יסודי  אבי"ס  ע"י  מופעל  המזנון  בקשה  -,  הגיש  המזנון  בעל  ה.ס. 

 .28/2/2019היתר זמני עד  , הוא קבל 27/11/2018לאישור ניהול עסק. ביום 

 .ול עסקעם רישיון לניהע. -הל ע"י מ.ש, המזנון מנובי"ס יסודי אבו אלרומאן ב' ✓

ניהול  אלראזי ה'  "סבי ✓ , המזנון מנוהל ע"י א.י. בעת הביקורת לא היה לו אישור 

 . 28/2/2019רישיון לניהול עסק עד  הוא קבל  16/10/2018עסק. ביום  

 . עם רישיון לניהול עסקר.ל. -, המזנון מנוהל ע"י א חט"ב אלפאראבי ✓

 .עסקול ון לניהעם רישימזנון מנוהל ע"י א.ה. , ה תיכון ד"ר השאם אבו רומי ✓

, אין בקשה לרישיון, התיק הועבר  ללא רישיון, מנוהל ע"י ס.ד.  תיכון אלכוארזמי ✓

 לטיפול התובעת העירונית.   

   שנת נסגר במשך  המזנון שבתחום התיכון,  אלכוארזמי,  תיכון  מנהל  וחזר  2018לפי   .

 .2019לפעול בתחילת שנת 

 הגיש  אלכוארזמי  נון בתיכוןקים, הודיע לביקורת, שבעל המז מנהל משרד רישוי עס ,

 קשה לרישיון לניהול עסק. טרם הסתיים הליך קבלת רישיון לניהול עסק.ב

   הביקורת מעירה, שחלק מהמזנונים קבלו רישיון לניהול עסק לאחר העתירה המנהלית

 .    2018נת ש  מהלךשהגישה עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין נגד עיריית טמרה ב

 

 המלצות הביקורת 

מסדירים הפעלת מזנונים במתחם בתי הספר, בכפוף להוראות  לי עבודה ה יש לאשר נה  ✓

 כל דין. 

על העירייה לנקוט בצעדים הנדרשים לטיפול במזנונים הפועלים ללא רישיון, על מנת   ✓

 שהעסקים יפעלו כל העת, עם רישיון עסק תקף כמתחייב . 

ם. בנוסף,  ת המתחייבי על העירייה לדרוש בחוזה ההשכרה, את הסדרת כל הרישיונו ✓

ספר באמצעות מחלקת החינוך כי המזנונים  על העירייה לפקח על הנהלות בתי ה

 המופעלים יהיו בעלי רישיון עסק תקף וכל אישור נדרש אחר.  

יה במכרז  הביקורת מציינת כי המזנונים במתחם בתי הספר אינם פועלים מכוח זכי ✓

שיאפשר הפעלת  נאי מחייב בו יצוין ת עירוני, ועל כן, הביקורת ממליצה לפרסם מכרז 
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שוי עסקים כמתחייב בחוק, וזאת לצורך פיקוח תקין ושמירה  הקיוסק בהחזקתו ברי

 על היגיינה על מנת לשמור על בריאות התלמידים.

 

 

 התייחסות מנהל מחלקת התברואה 

נר  יבתי ספר מכתב החתום ע"י מנהל מחלקת תברואה והווטרנשלח למנהלי    15.1.17בתאריך   •

בתי הספר מנוהלים לא כדיין וכי מזנונים אלה    יותלכהמזנונים שנמצאים ב  רענו כיותי והתהרש

התשע"ד המנכ"ל  לחוזר  בניגוד  רוב  בניגוד  ו   2014-עובדים  וכי  הבריאות  משרד  להנחיות 

באמצעים החוקיים העומדים לרשותם כנגד    שיון עסק ונתבקשו לנקוטי המזנונים מנוהלים ללא ר

למ אלה  השמירה  מזנונים  בריאות  ען  מחעל  למנהל  נשלחו  העתקים  חינוך  התלמידים,  לקת 

 והנהלת העירייה.

 2014-חלק מהמזנונים מנוהלים ללא רישיון עסק ואינם עומדים בהוראות חוזר מנכ"ל התשע"ד •

מנהל רישוי עסקים הוצאת צו סגירה לעסקים  לכן על הנהלת העירייה ומנהל מחלקת חינוך עם  

 אלה.
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 אחריות מערכת החינוך בהפעלת מזנונים בבתי הספר

פיקוח,   • החינוך;  מחלקת  באחריות  נופל  וזה  הספר  בתי  המזנונים ממוקמים במתחם 
 ניהול ומעקב.  

הספר   • לבתי  ישירות  המזנונים  הפעלת  עבור  הכסף  את  משלמים  המזנונים  מפעילי 

 פר.  והכנסות אלה מתווספות לתקציב השוטף של בית הס

 

 ורת ממצאי הביק

   את תשלום דמי השכירות ישירות  הביקורת לא מצאה ולא הומצא לה מסמך המסדיר

 לקופות בתי הספר.  

ביום   ונחתם  שנערך  לביקורת  שנמסר  ההסכמים  אחד  מיום  24/8/2000לפי  החל   ,

, הסכם אינו תקף הרבה שנים. בהסכם זה, נכתב  31/8/2001ומסתיים ביום    1/9/2000

לחוזה בכתב  עירייה, אולם התווסף  ו ישירות לקופת המי השכירות ישולמבמפורש שד 

יד, שדמי השכירות ישולמו ישירות לבית הספר. על החוזה הזה חתום רק ראש העיר  

 בלבד, ללא חתימת גזבר העירייה כנדרש מהורות כל דין. 

   הביקורת לא מצאה כל הנחייה מטעם העירייה בכתובים ואף לא הומצאה לה הוראה

 השכירות ואיפה ישולמו. ייה בעניין גובה דמי  ו/או הנהלת העיר   תובה של ראש העירכ

   ,יש לציין, כי המפעילים משלמים דמי השכירות ישירות לבית הספר מזה כמה שנים

 והפך להיות נוהג מסוים, אף בלי כל הוראה מפורשת מהעירייה בעניין זה. 

 נונים בבתי הספר  ז את כל נושא המזהביקורת מעירה על העדר גורם אחד בעירייה המרכ

ונים בעירייה הקשורים לנושא: נכסים, שומה וגבייה, רישוי  הגופים השוהמתאם בין  

המידע   והעברת  השונים  הגופים  בין  התיאום  גם  כי  נמצא  כן  כמו  ואחרים.  עסקים 

   ביניהם לקויים.  

 
 

 המלצות הביקורת 

בוע בחוזר  ם יהיו בהתאם לקתנאי הפעלת המזנונים שיפורסמו במכרז והפיקוח עליה ✓

 שהוזכר לעיל, באופן מלא, באחריות מנהל מחלקת החינוך. משרד החינוך  מנכ"ל

לנכס   ✓ והנוגעים  הנדרשים  המסמכים  כלל  יאוגדו  בו  מזנון  לכל  נכס  תיק  לנהל  יש 

 ולהפעלתו. 

חוזה   ✓ להעתק  החינוך,  מחלקת  מנהל  של  נלווה,  מכתב  יועבר  כי  ממליצה  הביקורת 

בו תודגש אחריותו של    פועל המזנון,  מוסד החינוכי בוהמועבר למנהל ה  הפעלת המזנון,

 המנהל לפיקוח על פעולת המזנון, בהתאם למתחייב. 
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הביקורת ממליצה כי מנהל מוסד החינוך ינהל פיקוח שוטף על הפעלת המזנון עם מתן   ✓

 דיווחים למנהל מחלקת החינוך או מי שייקבע על ידו כמרכז התחום. 

ממליצ ✓ גורםהביקורת  להגדיר  נו  ה  ולקבוע  לנושא  בעירייה  שימנע  מַרכז  עבודה  הל 

 ליקויים אלו. 

 

 

 קיום מכרז והתקשרות בהסכם

להעברת מקרקעין    כדלהלן: "לא תתקשר עירייה בחוזה   197פקודת העיריות קובעת בסעיף  

 פומבי ".   או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה אלא על פי מכרז

וקבלתן של    נתןצורת המכרז ואת דרכי הזמ נות אתהשר לקבוע בתק מסמיך את   198סעיף   

להתקשר ללא מכרז פומבי    הצעות המחירים ואת הסוגים של חוזים שבהם רשאית העירייה

 או ללא מכרז בכלל . 

התשמ"ח    9סעיף    )מכרזים(  העיריות  פומבי   1987לתקנות  מכרז  על  ע"י    ,הודעה  תיעשה 

 ם יומיים . הודעה שפרסומה יהיה בשני עיתוני

 

 צאי הביקורת ממ

   ,במתחם בתי    לא נערך בעירייה שום מכרז להפעלת מזנוניםלפי מנכ"ל וגזבר העירייה

 הספר בטמרה. כל המזנונים הופעלו ללא מכרז ובאופן לא שוויוני.  

  למעט הסכם עם מפעיל  בין העירייה לבין מפעילי המזנונים  לא נמצא חוזה שכירות ,

 . 2001ף ההסכם עד שנת ותוק 2000שנת ארזמי שנחתם במזנון במתחם תיכון אלכו

 

 המלצות הביקורת 

 לערוך מכרז פומבי כדין להפעלת מזנונים במתחם בתי ספר.  הביקורת ממליצה ✓

, מבעוד מועד, לכל מפעילי המזנונים במתחם בתי  (ע"י שימוע)ודיע מומלץ שהעירייה ת  ✓

 . וראות כל דיןונים בכפוף לה לפרסם מכרז פומבי להפעלת המזנ  הספר על כוונת העירייה

הסכם התקשרות  להחתים את מפעילי המזנונים הזוכים במכרז על הביקורת ממליצה  ✓

, ולציין שעמידה בהוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בעניין המזנונים במתחם בתי  כדין

 הספר הוא תנאי סף להתקשרות. 
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 קיום ביטוחים 

על    טמרה לעיריית   ועל תשתיוזכויות קנייניות  בתחום    וניציפליות המצוייםת ממקרקעין 

אותה    ףחוש הפעלת מזנון שבבעלות העירייה  .  , לרבות מזנונים במתחם בתי הספרשיפוטה

כדי  בעטיים של סיכונים אלו  לסיכונים.  להיגרם  הנזק העשוי  העירייה    ,למזער את היקף 

את  לגדר  באמצעות    נדרשת  מ ביטוחיםסיכוניה  ביטוחים אשר  לרבות  חייב  ,  פעיל המזנון 

לעירייהלהמצ נזק    .יא  לרכוש,  מנזק  כתוצאה  להיגרם  עשויה  כלכליים  לנזקים  החשיפה 

   כמעסיק.   מפעיל המזנוןשלישיים, ו/או במסגרת חבות  שנגרם לצדדים

   תיאור הסיכונים הפוטנציאליים 

  ו/או   שלישי  מחדל אשר גרם לנזק לצד  תביעות כנגד העירייה בשל מעשה או  -סיכון משפטי  

להעביר את הנזק לצד    שי ויצר חבות לעירייה, בשל חוסר יכולתל ידי צד שלינזק שנגרם ע

 השלישי. 

שבהן    נזק לנכסים, תשתיות או למידע בהיקף מהותי. תביעות כנגד העירייה  -סיכון כספי  

 היא מחויבת לשאת בנזקיו של צד שלישי. 

 ות פוליסות הביטוח הנדרש

היה חייב  מפעיל המזנון י ס לסכומים אשר  ביטוח המתייח   –  שי ביטוח אחריות כלפי צד שלי

שלישי כפיצויים על פי דין, כתוצאה מאירוע בלתי צפוי שארע בתקופת הביטוח,    לשלם לצד

שלישי  לצד  גרם  שכלי,    אשר  או  נפשי  גופני,  ליקוי  או  פגיעה  מחלה,  מוות,  גופני,  להיזק 

 . שלישי ו/או לאובדן רכוש צדולחילופין להיזק 

בגין סכומים,    –  טוח חבות מעבידיםיב לעובדי י   שמפעיל המזנון ביטוח  חייב לשלם  ו  היה 

זק גופני, נפשי או שכלי או מוות כתוצאה  נמ  כפיצויים כתוצאה  במזנון שבמתחם בית הספר

   במזנון הנ"ל. מתאונה או מחלה, שאירעו תוך כדי או עקב העבודה

סבירות   , כדי לוודא אתשל ניהול סיכוניה  העירייה נדרשת להליך סדור ומובנהלנוכח זאת, 

 ונאותות היקפי הביטוח ביחס להיקף הסיכונים. 

 ממצאי הביקורת 

 על שם מפעיל המזנון ועל    חבות מעבידים בעירייהת ביטוח  והביקורת לא איתרה פוליס

 שם העירייה, 

   גם לא מצאה ג'  ביטוח  הביקורת  צד  כלפי  ומפגע    םמפני סיכוניאחריות  נזק  כל  בגין 

עלולים ואשר  במזנון  ל  כלשהם  ומבקרים  עובדים  ביטוח  לרבות  שלישי,  לצד  היגרם 

 ומסוג בו מבוטחים עסקים לממכר מזון ובתי אוכל.

 המלצות הביקורת 
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מעביד   ✓ חבות  ביטוח  פוליסות  להמציא  המזנון  מפעיל  את  תחייב  שהעירייה  מומלץ 

 צד ג' על שם המפעיל ועל שם העירייה.   כלפי  חריותוביטוח א

בהסכם    שי ✓ הספר(   ירותכש הלהתנות  בית  במתחם  המזנון  מפעיל  לבין  העירייה    )בין 

לעיל, ואי הימצאות הפוליסות הנ"ל    תו פוליס שתי ה מפעיל הזוכה להמציא  הולחייב את  

 מהווה הפרה להסכם זה.

 

 קביעת גובה דמי השכירות

תקנה   • לפי  )מכרזים(, תשמ"ח  11אומדן:  העיריות  על  1987- לתקנות  להכין    העירייה, 

 כירות של שמאי מקרקעין בגין הנכס המושכר. מדן שווי שולהפקיד או 

שמאי ובו    ןופקד אומדי הספר יבתב  ם בעת עריכת מכרז להשכרת מזנוניבאופן כללי,   •

נכו  הנכס,  לשכירת  השווי  לגבי  שמאי  השמאית,    ןהערכת  הדעת  חוות  עריכת  למועד 

נית ה   ן ומתוכה  ההצעות  גובה  סבירות  את  לקבוע  מצייהיה  ידי  על    ם עי מוגשות 

 .  ןלהפעיל מזנו ם  המעונייני

של    נות מקצועי, לבחינת הגי -מידה אובייקטיבי-קנהם  משמש לוועדת המכרזי  ןהאומד •

סבירותם  הכלולים  המחירי ואת  בדבר    ךובכ ם  בהצעות  בשיקוליה  הוועדה  את  מנחה 

 קבלת ההחלטה. 

 ממצאי הביקורת 

  יה שום מסמך שאושר ות. לא נמצא בעירי יוצא, כי לא ברור מי קבע את גובה דמי השכיר  

 המעיד על גובה אחיד ומוסכם של דמי השכירות של המזנונים. כדין ו

 המלצות הביקורת 

 המתבסס על שמאות מקצועית בגין הנכס המושכר.  להכין אומדן שווי שכירותיש  ✓
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 ניהול המזנונים בבתי הספר

 תשלום ארנונה 

העירייה והיא מוטלת על כל    של  יותור עיקרי להכנסות העצמארנונה כללית מהווה מק •

לחוק ההסדרים במשק    9-10מבנה או חלק ממנו שבשטח שיפוטה, בהתאם לסעיפים  

התשנ"ג תקציב,  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  עליה  1992- המדינה  הנכסים  סוגי   .)

פי סעיף   על  וקרקעות ש  269מוטלת ארנונה  בניינים  הינם  בתחום  לפקודת העיריות 

 ים, למעט רחוב. פנויים, ציבורים או פרטי  העירייה, תפוסים או

סיווג   • הינו  מזנון/קיוסק  של  הארנונה  הארנונה  תעריף  לתעריף  "משרדים,    –משנה 

)ארנונה כללית ברשויות   פי תקנות ההסדרים במשק המדינה  על  שירותים ומסחר" 

 המקומיות(. 

השכרת    ם ארנונה בגיןחיוב ולתשלוחלה החובה ללדעת הביקורת    – לאור האמור לעיל   •

 י.חומי בית הספר המשמש להפקת ריווח כספנכס בת

 ארנונה של מפעילי המזנונים במתחם בתי הספר.   הביקורת הנפיקה מצב חשבון •

 להלן פירוט מצב חובות הארנונה של מפעילי המזנונים במתחם בתי הספר:

 ורת הביק  ממצאי

 מכ ללא  הביקורת,  הלדעת  כדין,  הסכם  ו/או  לקוי  רז  הוא  המזנונים  במפעילי  טיפול 

 מאוד, לרבות גביית הארנונה.  

   העירייה לא גבתה    108,288  -מסתכם ב  31/12/2018יוצא, כי סה"כ חוב ארנונה עד .₪

שב המזנונים  עבור  הארנונה  תשלום  את  שנים  חלק  במשך  לפחות  הספר,  בתי  תחום 

 ילי המזנונים בבתי הספר.  ממפע 

  מסה"כ חוב(, מפעיל שני    64%  -₪ )כ  69,550מזנון שצבר חוב ארנונה בסך    פעיליש מ

 מסה"כ חוב(.   7%  ₪ )  7,377מסה"כ חוב( ומפעיל שלישי בסך    23%  -₪ )כ   24,681בסך  

שם בית  
 הספר

שם 
 המפעיל 

חוב 
 ףשוט

 קודמות  חוב ארנונה שנים
סה"כ 

 חוב 
לפני   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2011 
סה"כ  
 בפיגור

 ע. מ-ש אבו אלרומן'  
1381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1381 

 ה.ס אלזהראא ג'
1381 1435 1484 1518 1559 - - - - 5996 7377 

 י.ע אלראזי ה'
1196 1243 1286 1334 1401 1489 1605 1685 13442 23485 24681 

 ר. ע-א אלפראבי 
1495 766 0 0 0 0 0 0 0 766 2261 

 ע. א -א ד"ר השאם  
3020 -3 23 0 0 0 0 0 0 20 3040 

 מ-ב אלכוארזמי
2330 2422 2505 2307 2364 2513 2708 2844 49557 67220 69550 

 108288 97486 62999 4530 4313 4002 5323 5159 5297 5863 10802 סה"כ  
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   היווצרות החוב    7העירייה אינה רשאית לגבות חוב ארנונה אם חלפו שנים ממועד 

 פה זו.  טה פעולה לגביית החוב במהלך תקווהיא לא נק 

   צבירת  2016לפני שנת  עולה, כי העירייה לא נקטה בשום פעולה לגביית החובות .

שנים ללא כל נקיטת פעולה לגבות את החוב. חובות אלה אינה    7חובות ארנונה במשך  

 מתיישבת עם חובתה של העירייה לגבות את המס המגיע לה כדין.  

   מפעיל כי  ב עולה,  צברהמזנון שבתחום  אלזהראא  גבייה  י"ס  בר  עליו    חוב  חל  )לא 

 ₪ . 7,377התיישנות( ע"ס 

   המזנון מפעיל  כי  צבר  עולה  אלראזי  בי"ס  גבייה  חובשבתחום  עליו    בר  חל  )לא 

₪, וכי העירייה שלחה דרישת תשלום עבור כל החוב שבפיגור.    13,107התיישנות( ע"ס  

בעניי בג"צ  לפסיקת  בהתאם  שני,  למצד  סביר  הארנונה,  חוב  התיישנות  כי  ן  הניח 

בקטגורית    שנכלל  ע"ס  הסכום  עמד  ש  11,574ההתיישנות  להניח  שסביר   ,₪  , זה 

 לכאורה, אינו בר גבייה בכלל. 

 שלא חל  -עולה כי מפעיל המזנון שבתחום תיכון אלכוארזמי צבר חוב גבייה )בר גבייה

ע"ס   התיישנות(  ד  23,145עליו  העירייה שלחה  וכי  הח ₪,  כל  עבור  וב  רישת תשלום 

י, סביר להניח כי הסכום שנכלל בקטיגורית ההתיישנות עמד ע"ס  ר. מצד שנשבפיגו

46,405  .₪ 

   ,שלפי פסיקת  ₪ עבור חוב ארנונה בפיגור  57,979העירייה הפסידה סך של  לסיכום ,

 בג"צ חל עליו התיישנות, ולכאורה חוב זה טעון מחיקה מספרי העירייה.

   חויב בכלל, למרות    , ואילו לפי כן לא2014רק החל משנת    שחויב בארנונהיש מזנון אחד

 . 2014שהמזנון פעל הרבה שנים לפני שנת 

 המלצות הביקורת 

הביקורת ממליצה שהעירייה תפעל לגבות את הארנונה מכל מפעילי המזנונים בבתי   ✓

ה(  הספר כמתחייב, תנקוט בצעדים משמעותיים, לרבות אמצעי אכיפה )חברת הגביי 

 פיות. וכך תמנע את הפסד ההכנסות הכס

ויעקבו אחרי מיצוי  בנוסף, גזבר העירייה ומנהל מחלקת הגבייה ינקטו באופן שוטף   ✓

כל המאמצים לגבות את חובות הארנונה ולהימנע שחוב שבפיגור יהפוך לבלתי ניתן  

 לגבייה בשל נושא ההתיישנות. 

ו  ✓ המזנונים,  של  הבעלים  היא  העירייה  כי  לציין,  זכיינים  יש  רק  הם  המפעילים  כי 

התנות  לתקופה קצובה, ולכן ניתן להתנות ואפילו חייבים ל  לים את המזנונים המפעי

בהתאם   ארנונה,  חובות  לרבות  שבפיגור,  החובות  כל  בתשלום  ההפעלה  המשך 

 להוראות כל דין. 

להדגיש, כי חלק מהמפעילים משלמים ארנונה כמתחייב, ואילו החלק השני לא   ✓

    משלם בכלל.
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 תשלום מים וחשמל 

 ונים בקשר להוצאות החשמל והמים בתי הספר: של מצב המזנלהלן פירוט 

               הוצאות מים וחשמל      שם המפעיל             שם בית הספר  

 ע. מ                 ע"ח בית הספר -אבו אלרומאן ב'           ש

 ר ע"ח בית הספ               אלזהראא ג'                   ה.ס       

 ע.י                      אספקה מהבית הפרטי                          אלראזי ה'

 2015ר                 ע"ח בית הספר עד  -חט"ב אלפראבי              א.א

 ע.א                 ע"ח בית הספר -ד"ר השאם א.רומי         א

 ר ע"ח בית הספ   מ.ב                    תיכון אלכוארזמי            

 

 

 ממצאי הביקורת 

   המזנונים בבתי הספר מחוברים לרשת החשמל ולרשת המים של בתי הספר, ללא שעון

 חשמל ומד מים נפרדים כך שבאופן זה, נושא בית הספר בהוצאות אלו. 

  יוצא כי רק מזנון אחד, הממוקם בבית ספר אלראזי ה', מחובר לרשת החשמל ולרשת  

ונים  נהממוקם ליד בית הספר, ואילו יתר המז   המים של הבית הפרטי של מפעיל המזנון

 מחוברים לרשתות בתי הספר.   

   יזמה  2015. בשנת  2015יוצא, כי המפעיל של חט"ב אלפראבי, לא שלם חשמל לפני שנת ,

ה להכניס את חט"ב אלפראבי למסגרת ניהול עצמי תפעולי, ובית הספר נערך  העיריי 

תקינו מונה חשמל ומונה מים ע"ח  להוצאות המזנון מבחינת חשמל ומים וה  בהתאם

 , המפעיל של המזנון החל לשלם הוצאות מים וחשמל.   2016פר. החל משנת סבית ה 

  י השכירות החודשיים הינו  הביקורת בדעה, כי הכללת תשלומי המים והחשמל בתוך דמ

י שהוצאות אלה בנוסף, לתשלומי  לא תקין. צריך להפריד בין הוצאה לבין הכנסה, ורצו 

 ם בנפרד. יה כמצוין לעיל, ייגבו ממפעילי המזנונהארנונ 

 

 המלצות הביקורת 

הביקורת ממליצה לחייב את מפעיל המזנון להרכיב שעון חשמל ומד מים וכי המפעיל   ✓

 חשמל והמים כדין. ישלם את הצואות ה

 חשמל ומים.      הביקורת ממליצה להפריד בין דמי שכירות לבין תשלום הוצאות ✓
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 פיקוח על עסקי מזון

]נוסח חדש[, התשמ"גלקיחת דוגמאות • )מזון(  , נקבע  1983-: בפקודת בריאות הציבור 

דוגמאות  להיכנס לחצרים שמוכרים בהם מזון כדי להשיג ( כי מפקח רשאי "2)4בסעיף  

 ";   לאנליזה או כדי  לברר אם מפירים שם פקודה זו או תקנות שלפיה 

ה  זו  מפקח,  בפקודה  " וגדר  בתור:  היתר,  מפקחתברואן  בין  מקומית    או  רשות  של 

 שמועצתה הסמיכה אותו לגבי חצרים שבתחומה";

ן  נתגלה מתוך בדיקה או אנליזה כאמור כי מזו)ד( לפקודת הבריאות נקבע: ")ד(  8בסעיף   •

רקב,   מחמת  אדם,  למאכל  ראוי  שאינו  או  אדם,  של  לבריאותו  להזיק  עלול  כלשהו 

ול את המזון ולצוות להשמידו  כל סיבה אחרת, רשאי רופא ממשלתי לפס   הזדהמות או

את השימוש בו למאכל אדם; הודעה על כך תישלח לבעל המזון  באופן אחר    או למנוע

 ". יו של הרופאלפני ביצועו של הצו או לאחריו לפי ראות עינ

ינה או  רופא, או רופא וטרינרי, שהוא עובד המד"רופא ממשלתי" הוגדר בפקודה כך:   •

 ; עובד רשות מקומית

רשות מקומית תורה לפקידיה  חובת הרשות המקומית:    -ודה   לפק   9סעיף  עוד נקבע ב •

 . ליטול דוגמאות מפעם לפעם, לפי הצורך, כדי להבטיח מכירת מזון טהור ואמיתי

בקשה ממחלקת התברואה מסמכי הביקורים אצל מזנונים התחום בתי הספר    הביקורת  •

 בטמרה.  

 

 : 2017 –  2015קורים לשנים ז בכל הבילהלן ריכו

 

 שם בית הספר

 ביקורים של העירייה ושל משרד הבריאות 

2015 2016 2017 

משרד  עירייה 
משרד  עירייה  בריאות

משרד  עירייה  בריאות
 בריאות

 - 21/2/17 25/10/16 - - - אלרומאן ב' אבו 

 - 28/2/17 - - - - אלזהראא ג'

 - - - - - - אלראזי ה'

 - 21/2/17 4/3/16 - - - אביפראל

שאם ד"ר ה
 .רומיא

- - 16/10/16 22/11/16 21/2/17 - 

 - 28/2/17 3/11/16 - - - אלכוארזמי

 

 

 

 

 



48 

 

 ממצאי הביקורת 

  במחלקת התברואה, הווטרינר הוא אשר מבקר אצל המזנונים  בהיעדר תפקיד תברואן

 שבמתחם בתי הספר. 

 ל בין  ו אצל המזנון בבית ספר אלראזי ה' בכליוצא, כי הווטרינר של העירייה לא בקר

 .  2017 –  2015השנים 

  לא נערך שום ביקור לאף מזנון במתחם בית ספר.  2015יוצא, כי בשנת 

  צל מזנון בבית ספר אלזהראא ג'. , לא נערך שום ביקור א2016בשנת 

   בכל    2017  - ל  2015הביקורת העלתה, כי ווטרינר מחלקת התברואה, ביצע בין השנים  

ת  , לא יותר מבדיקה אחת כל שנה, בכל אח מזנון )למעט אלה שלא בקר אצלם בכלל(

שנים אלה. לדעת הביקורת תדירות כגון זו, על אף שלא נקבעה תדירות מינימאלית,  מ

לעיל, נקבע בפקודה כיהינה מו יחסית, בפרט שכאמור  "רשות  מקומית תורה    -עטה 

הצ לפי  לפעם,  מפעם  דוגמאות  ליטול  טהור  לפקידיה  מזון  מכירת  להבטיח  כדי  ורך 

מזוןואמי  מכירת  על  הוא  שהפיקוח  ובפרט  ולדעת    תי"  חינוך  במוסדות  לתלמידים 

להבט הבי בכדי  כך  כל  מועטה  בכמות  מזון  דגימות  נטילת  תברואתית  קורת  רמה  יח 

 נאותה של המזון הנמכר לתלמידים ולאחרים, אינה מספקת.  

 

 המלצות הביקורת 

ת  ✓ כי  י הביקורת ממליצה  גבוהה  ביקוונהג תדירות  בכל ותר של מספר    רות תברואיות 

רמה   להבטיח  מנת  על  תברואה  מחלקת  תברואן/ווטרינר  ידי  על  שנה,  מדי  מזנון, 

 מידים ולאחרים.  תברואית נאותה של המזון הנמכר לתל

להנחיות   ✓ בהתאם  תבוצענה  התברואיות  הביקורות  כי  ממליצה  הביקורת  מקרה  בכל 

י של תברואן/ווטרינר  מנכ"ל משרד החינוך ושיקול דעת מקצוע  משרד הבריאות, חוזרי

 העירייה. 

 

 התייחסות מנהל מחלקת התברואה  

 ביקורים ופיקוח על עסקי מזון: 

מתברר כי פקח המחלקה ביקר בבתי    2015-2017מההתכתבויות שנשלחו לבתי ספר בשנים   •

כי   נמצא  הסיורים  ברוב  פעמים  עשרות  רקיהפלא  ספר  והתכתב  דווח  הממצאים    ק  לגבי 

   ליקויים בבתי ספר.וה

כי בכל יום שהוא מבקר בבית ספר הוא נכנס למזנון ובודק את    הווטרינר השנילפי דבריו של   •

שוב    תברואתי אך לדבריו אם המצב תקין ואין ליקויים הוא לא מוציא דוח ממצאים.המצב ה 

לו כי כל ביקור אם זה    כי שיטת עבודה זו שגוייה ואינה מקצועית, הובהר והודגש  לו הוסבר  

  לא נערך ביקור(.שדווח  משמעו -ווח, )אייעליו חובת הדוה בליקויים חלה תקין ו/או מלו 

 ת מספר ותדירות הביקורים התברואתיים במזנון. כמו כן נדרש להגדיל א •
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 פיקוח על המזונות המותרים להגשה או למכירה

תשעו/ • החינוך  משרד  מנכ"ל  למזו 8חוזר  הן  פירוט  כולל  והן  א  למכירה  שמותרים  נות 

 סד החינוכי   שה או מכירה במושאסורים להג

את • מזנונים  פועלים  בהם  החינוך  מוסדות  מנהלי  כל  מול  בדקה  עמידתם    הביקורת 

במזנונים,   הנמכרים  המוצרים  על  פיקוח  קיום  החינוך,  משרד  מנכ"ל  חוזר  בדרישות 

 מחירים, איכותם וכד'.  

 ממצאי הביקורת 

   מה  רות לגבי "מה מותר" "וימות הנחיות חדות וברורד החינוך, קיחוזר מנכ"ל משלפי

כי אין  אסור" למכור במזנונים המופעלים בבתי ספר. על אף זאת, הביקורת   העלתה 

דרישה ,מצד העירייה, שתחייב מפעילי המזנונים לפעול על פי הכללים הקבועים בחוזר  

 מנכ"ל משרד החינוך. 

   נוך כי  החי רד  מוצרים עליהם קובע חוזר מנכ"ל מש במזנונים בבתי הספר בעיר נמכרים

  הם אסורים למכירה, ללא כל הגבלה או פיקוח מצד העירייה, וכי הם נקבעים על ידי 

מפעיל המזנון ללא כל התערבות של עיריית טמרה, ובטח לא בהתאם להנחיות משרד  

 החינוך.   

 ע את  הפיצה  העירייה  באם  התברואה  למחלקת  בבירור  פנתה  המזון  הביקורת  יקרי 

ל במזנונים  למכירה  החינוך.  המותר  משרד  הוראות  היתה  פי  לא  התברואה  מחלקת 

 נוך לא הודיעה להם בעניין. מודעת לפרסום חוזר מנכ"ל זה, ומחלקת החי 

     .לא נמצאו דוחות בדיקה ו/או פיקוח בכתב על המצב התברואי במזנון 

 הרשות המקומית, יחד עם    לדעת הביקורת חלה חובה על מנהל מחלקת החינוך, כנציג

 הוראות בריאותיות אלו.  ספר לפעול לקיוםמנהלי בתי ה

   בהיעדר הסכם חתום כדין בין העירייה לבין מפעיל המזנון, אין כל התניה שהמעפיל

מתחייב להישמע להוראות מנהל בית הספר בכל הנוגע להפעלת המזנון, והשוכר מוכר  

 ות ו/או כל ממתיק אחר.  ללא כל הגבלה על סוגי המזון ו/או המשקא

 ורת המלצות הביק

הספר ידאגו להקפיד ולחייב מפעילי המזנונים    מנהל מחלקת החינוך יחד עם מנהלי בתי  ✓

 שבתחום בתי הספר לפעול בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך הנ"ל.     

מנהל   ✓ החינוך,  משרד  מנכ"ל  חוזר  על  התברואה  למחלקת  שנודע  שברגע  לציין,  ראוי 

זה  חלקה ביחד עם הווטרינרים של המחלקה  המ שלחו בכתב את עיקרי חוזר מנכ"ל 

 י בתי הספר, למפעילי המזנונים שבתחום בתי הספר וגם למנהל מחלקת החינוך.   מנהלל
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 תגובת מנהל מחלקת התברואה:

נשלח ממחלקת התברואה מכתב שהופנה למפעילי המזנונים ,והמפרט ומסביר את    7.1.17בתאריך  

התשע"דהוראו  המנכ"ל  חוזר  והמזו  ומציין   2014-ת  למכירה  האסורים  המזונות  המותאת  רים  נות 

הבריאות. משרד  והנחיות  החוזר  להוראות  בהתאם  התברואה  מחלקת  תברואתי   ודרישות  פיקוח 

במזנונים ושמירה על בריאות התלמידים/והציבור בכלל הוא תחום עבודתו של התברואן, לכן ממליץ  

 מוסמך. רייה למנות במחלקת התברואה תברואן ומבקש מהנהלת העי

 לממצאי הביקורת תגובת מנהל מחלקת החינוך 

 - בנושא הקיוסקים פעלתי בכול הכיוונים להסדרת הנושא ולא עלה בידי 

 .  מאשר ממצאי הביקורת .1

ליועץ המשפטי להכנת הסכם חדש בנושא הקיוסקים. הודיע לי שידאג    16.1.12פניתי ביום   .2

   צאות , אך בפועל לא בוצע.לשמאי להערכת ההו 

  ונתקבלו החלטות שנשלחו לכול בעלי התפקידים. התקיימה ישיבה  25.6.14ביום  .3

   נשלח מייל לכול המנהלים  במה עליהם לעשות על מנת לסגור את הקיוסקים. 11.4.14ביום  .4

   שוב פניתי ליועץ המשפטי להסדרת הפעלת הקיוסקים בבתי הספר.-6.4.15ביום  .5

במי  5.4.16ביום   .6 לכול  העברתי  מנכ"ל   חוזר   הספר  יל  בתי  המותר  מנהלי  המזון   בנושא 

    לאספקה בבתי הספר.

  התייחסתי לנושא הקיוסקים שיש לסגור אותם. 25.12.18ביום  .7

   התקיימה ישיבה בנושא הקיוסקים ונשלח העתק לכבודך. 9.3.19ביום  .8

ל סגירת הקיוסקים בבתי  אנוכי שלחתי פעמיים מכתבים  לבעלי הקיוסקים המודיע להם ע .9

  ראש העירייה לשעבר   העירייה לסגירתם. הראשונה בזמנו של  מידי אחרת תפעל  הספר באופן 

ד"ר סוהיל דיאב וחבל שלא   ראש העיר המכהן   מר עאדל אבו אלהיגא והשנייה בזמנו של

מוצא המכתבים כי נשמרו בקלסר ולא מצליח לאתר אותם. ההוכחה לכך השליח מר אברהים  

 שמסר את המכתבים.המאם 

 

 הערה:  

 )נספח א'(  25/6/2014מיום  3י סעיף ישיבה לפ רוטוקולמצורף פ .1

 '( ב. )נספח 30/1/2019מיום  8מצורף פרוטוקול ישיבה לפי סעיף  .2
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 לממצאי הביקורת:  גזבר העירייהתגובת 

  , היות ונושא זה ברותע"י הגז   ולא אושרה לא הובא לידיעתי,  רנושא הפעלת מזנונים בבתי ספר טמ

 הן מבחינת חוק רישוי עסקים.  חינה בריאותית, ו חשוב מאוד הן מב

אני רואה שתפנה ליו"ר העירייה ולמנכ"ל העירייה ולמנהלי בתי הספר אשר מופעל בבית ספרו מזנון, 

 שינקוט בכל הצעדים החוקיים לפתיחת מזנון כדין וכשורה.

העירייה של  שהמבקר  היא  המזנונים    המלצתי  הפעלת  אחרי  ולעקו יעקוב  לחוק  אחרי בהתאם  ב 

   סגירתם

 

 התייחסות הביקורת לתגובת הגזבר: 

גזבר העירייה הוא האחראי על כספי העירייה, לרבות גביית ארנונה ותשלומים עבור החשמל  

והמים במזנונים במתחם בתי הספר. להדגיש, כי חוב הארנונה של מפעילי המזנונים הסתכם  

 חת אחריותו. היות וזה נופל ת   לטפל בחובות אלה,מאה אלף ₪, והגזבר היה אמור ביותר מ

 
 
 
 

 הביקורת של  כלליות הערות

פנתה עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין לעיריית טמרה ובקשה    2018במהלך שנת   .1

 נתונים על המזנונים שבמתחם בתי הספר בטמרה, וזאת לפי חוק חופש המידע. 

 ים שבקשה. ה את הנתונמסרה לעמותהעירייה  .2

העובדה   .3 נער שלאור  בעלא  שוםיריי ך  המזנונים,  ה  מפעילי  לבחירת  ולחלק    מכרז 

העמותה הגישה עתירה מנהלית לבית    מהמפעילים לא היה להם רישיון לניהול עסק, 

עורכי דין לקידום מנהל תקין נ' עיריית    64863-02-18)עת"מ    המשפט המחוזי בחיפה

מכרז  לחייב את העירייה לפרסם  יימים ות המזנונים הקבכדי לסגור א  טמרה ואח'(

   .כדין

המשפט,  ,  2018יולי    10ביום   .4 בית  להסכמות בהמלצת  והמשיבים  העותרת    הגיעו 

 כדלקמן:

 החלק של מפעילי המזנונים יגישו בקשה לקבלת רישיון לניהול עסק כדין.  .4.1

 .העירייה תכריע באשר לבקשות לקבלת רישיון עסק .4.2

 . 1/3/2019להפעלת המזנונים עד פרסם מכרז העירייה מתחייבת ל .4.3

הביקורת, העירייה טרם החליטה באם לסגור את המזנונים ו/או לפרסם  יום  עד ס .5

 מכרז כדין. 

 

  (נספח ג')  10/7/2018: מצורף פסק הדין מיום הערה
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 נספחים 

 
 

 ' אנספח 
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 נספח ב' 
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 נספח ג'
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 ליקויים ן ביקורת מעקב לתיקו 

 
  כללי

 
 בהתאם להוראות המחייבות.   מבקר העירייה ות הביקורת הגישה דו"ח •

מליאת מועצת  פני  נידונו ב  )כולל(  2016לשנת    6כל דוחות מבקר העירייה עד דו"ח מס'   •

 .    אושרו על ידיה המלצות מבקר העירייה בכל הדוחותו העיר, 

ת העיריות בכדי להתחיל לתקון  ראש העיר מינה וועדה לתיקון ליקויים בהתאם לפקוד •

 העירייה שבדוחות הביקורת.    ת מבקר להמלצו את הליקויים בהתאם 

. יתר  1הוועדה לתיקון ליקויים התחילה בישיבותיה לתיקון דוח מבקר העירייה מס'   •

 הדוחות טרם נידונו על ידי וועדה זו. 

 לא תוקנו.   1בדו"ח מבקר העירייה מס'   כל החריגות בשכר •

 . 2017נת לש  7לוועדה לענייני ביקורת לדון בדו"ח מס'  שום ישיבה לא התקיימה •

 .  2017לשנת  7ראש העיר הגיש התייחסותו לממצאי דו"ח ביקורת מס'   •

 מועצת העיר וטרם אושר.  דיון  טרם הוגש ל 2017לשנת  7דו"ח מבקר העירייה מס'  •

ל מצב תיקון  מבקר העירייה יעקוב אחרי תיקון הליקויים וידווח בכל דוח ביקורת ע •

 הליקויים בנספח מעקב ליקויים זה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


