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 לכבוד
 מר רונן מרלי  –רה"ע 

 

 2020דוח מבקרת העירייה לשנת הנדון: 

 שלום רב;

אשר עותק ממנו נמסר לחברי    2020עיריית נהריה לשנת  הנני מתכבדת לצרף בזאת את דוח מבקרת  

 ת פקודת העיריות ]נוסח חדש[.  ובהתאם להורא והכל  ,הוועדה לענייני ביקורת

ובשירותים   העירונית,  העשייה  בליבת  העוסקים  ביקורת  דוחות  השנתי  העירייה  מבקרת  בדוח 

שמספקת העירייה לתושבי נהריה שהינם בתחום סמכויותיה של מבקרת העירייה. הביקורות נערכו  

 בהתאם לתוכנית העבודה ולפי בקשת רה"ע והוועדה לענייני ביקורת.  

רואה עצמה חלק פעיל ברשות, ומשיים את העקרונות  הדוח השנתי מבטא את גישת הביקורת ה

אותם שמתי לנגד עיניי כמבקרת העירייה, בהם הקפדה על סדרי מנהל תקין ובכלל זה עקרונות 

הייעול, החיסכון ושמירה על טוהר מידות שהינם מערכי היסוד של מדיניות תקינה, וכן שיפור  

   וייעול תפקוד הרשות ואיכות שירותיה לתושבי העיר.

הערכה   לספק  תכליתה  הציבורית.  הביקורת  במערך  חלק  מהווה  המקומיות  ברשויות  הביקורת 

ובלתי תלויה בגין התנהלות הגורמים המבוקרים, ויעילותה מושגת בחובה המוטלת    תאובייקטיבי 

על הנהלת העירייה לפעול באופן מידי ושוטף לתיקון הממצאים שפורטו בדוח זה, ובדרכים למניעת  

 התיישנותם. משכך, יש לראות בביקורת כלי ניהולי ממדרגה ראשונה לייעול ולשיפור המערכת.  

תמיכתך במוסד מבקרת העירייה ובפעילות  שיתוף הפעולה ו את, רה"ע,  ש בפניךהדגיאני מבקשת ל

קיום דיונים שוטפים ומקצועיים במהלך השנה בראשות מנכ"ל העירייה,    . בנוסף,מערך הביקורת

וההמלצות   מסקנותיו  ביקורת,  דוח  כל  ממצאי  על  המבוקרים  הגורמים  בשיתוף  אלבז,  אלי  מר 

מידיות ליישום המלצות הביקורת, תורמים רבות לשיפור התפקוד  העולות בו תוך קבלת החלטות  

 והניהול בעירייה, ומעיד על תפיסת ההנהלה והכרתה בחשיבות עבודת הביקורת. 

הנדרש במהלך    נתונה למנהלים ולעובדים ביחידות המבוקרות, על שיתוף הפעולה המלא  הערכתי

 עבודתי.  

 ,בכבוד רב

 

 קרן דרכמן אבירם

 מבקרת העירייה  
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 מבוא
וזמינותם,   הדיגיטליים  השירותים  בכמות  הגידול  הטכנולוגיים,  השינויים  של  המהיר  הקצב 

נרחב    הממשק כר  יוצרים  ספקים,  עם  תקשורת  בקווי  וגדל  ההולך  והצורך  ותיקות  מערכות  עם 

לסיכוני סייבר משמעותיים. בד בבד, חלה  תה של העירייה  להתפתחותם של איומי סייבר ולחשיפ

יה מתמדת במספרם של גורמי איום בהיבטים של יכולות, זמינות, כלי תקיפה  בעשור האחרון עלי

ניצול של חולשות במערכות, בתהליכים  מסייבר עלולים להתממש כתוצאה  סיכוני    .וקבוצות תקיפה

אספקת שירותים  מניעה של  פעילות השוטפת,  ב  ומתגבשים לכדי שיבוש  ובהתנהלות הגורם האנושי,

 . וכיו"ב עיצומים רגולטורייםלהעירייה לתביעות משפטיות ו חשיפת,  בשגרה ובחירום לתושבים
אפריל   בחודשים  שנערכה  בנושא  רחבות   2020יולי    –הביקורת  מדגמיות  בדיקות  על  התבססה 

היקף בהתאם למובא להלן. הביקורת מציינת את שיתוף הפעולה של מנהל מערכות מידע בעירייה,  

 ניקה שירותי מחשוב רחבים לעירייה.והחברה לאוטומציה המע

 הביקורת פעלה לבחינת הפרמטרים הבאים:  -מטרת הביקורת והמתודולוגיה 

באופן יישום אמצעי טכנולוגיה    ,קיימיםה כשלים  החשיפת  והערכת הסיכונים הפוטנציאליים   .1

בשל   לפגיעה או לדלף מידעשל העירייה  החושפים את מערכות המידע    טכנולוגייםותהליכים  

ניצול   נגיף הקורונה. בחינת אפשרות  מתקפות סייבר ממוקדות, אשר התגברו במהלך משבר 

 מצב החירום המאופיין בעבודה מרחוק, והערכת סיכוני סייבר לעבודה מרחוק בימי החירום. 

לדרישות   .2 בהתייחס  בעירייה,  טכנולוגיים  בתהליכים  הפרטיות  והגנת  סייבר  סיכוני  הערכת 

 לתקנות הגנת הפרטיות בפרט.  הרגולציה בכלל ו

: בחינה של תהליך הערכת סיכונים ושל תוכנית ניהול  להלן עיקר ההיבטים שנבחנו בביקורת .3

תקנות הגנת בסיכוני סייבר במשבר נגיף הקורונה, ובעבודה בחירום ובשגרה; בחינת העמידה  

לרבות, קיום נהלים; מבנה ארגוני;  ,  התקנות(  - )להלן    2017-הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז

הדרכות; בקרות טכנולוגיות ומיקור חוץ; בחינת ההיערכות הטכנולוגית של העירייה לעבודה  

בחינת הקורונה;  נגיף  במשבר  בחירום  אמצעי    מרחוק  חדירת  אבטחה  האפקטיביות  למניעת 

ל ניידיםנוזקות  עובדי  אשר    ,מחשבים  לרשות  לההועמדו  ביצוע  עירייה  מרחוקשם  ,  עבודה 

ולרשת העירייה באמצעות השימוש בדוא"ל, במדיה נתיקה ובגלישה במרשתת; בחינת אמצעי  

האבטחה לשם מניעה של זליגת מידע רגיש מהעירייה; בחינת רמת אבטחת המידע במחשבים  

נגיף   משבר  עקב  בחירום  לעבודה  מרחוק  גישה  הוגדרה  מהם  העירייה,  עובדי  של  הביתיים 

  "ללדוא WAO 1גישה דרך דפדפן  ממשק  אפקטיביות מנגנוני האבטחה של  בדיקת  נה;  הקורו 

ממשק  ו  ארגוניה ושימוש   VPN2של  כניסה  לשם  ההזדהות  מנגנון  וחוזק  מרחוק,  בגישה 

מרחוק;   בכניסה  המחשוב  מנגנוני  במערכות  אפקטיביות  ו הבחינת  לאירועי  הניטור  תגובה 

ו  ,סייבר עובדי מערכות המידע  ידי  בעירייה;  על  מידע  עובדי  בחינת  מחלקת אבטחת  מודעות 

מבדק חדירה לאיתור חשיפות אבטחה  ; 3(Fishingהעירייה, להתמודדות עם מתקפות דיוג )

 
1 OWA    ראשי תיבות שלOutlook Web Access  -    אתר אינטרנט מרוחק אשר באמצעותו מתקבלת גישה לתיבת

  הדואר האלקטרונית.
2 NVPראשי תיבות של Virtual Private Network או רשת פרטית מדומה רשת פרטית וירטואלית תרגום חופשי: ב .  

תשתית גבי  על  פרטי  מידע  להעברת  לכלל   ,שיטה  גישה  עם  פרטית  בבעלות  או  ציבורית  בבעלות  כולה  או  שעיקרה 
של   מטרתו  קיימת    נההי  VPN -ההציבור.  לא  בו  במקום  שנמצא  כלשהו,  לאדם  הארגונית  מהרשת  מידע  להעביר 

 .טלפוניה או  מרשתת  - תשתית תקשורת פרטית של הארגון, אבל קיימת תשתית ציבורית 
3 Fishing –    התחזותל ידי שיטת הונאה המבוססת על “דיג” של מידע פרטי וחסוי של הקורבן, ע -דיוג  .  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99_%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94


  
 
 

6 
 

העירייה   IP4בכתובות   .4 של  הפנימית  ברשת  אבטחה  חולשות  איתור  העירייה;  של  חיצוניות 

 באמצעות כלי סריקה אוטומטי.  

שילוב של כלי תוכנה מקצועיים  נערך    :כדלקמן  בדיקות טכנולוגיות מדגמיות  ביקורת בוצעוב .5

הפנימית  המחשוב  ובדיקות ידניות שונות ברשת   ,לסריקה אוטומטית לאיתור חולשות אבטחה

ה;  חיצוניתהו דרך  חדירה  לכתובות    מרשתתמבדקי  לביקורת    IPבהתאם  שסופקו  חיצוניות 

  בידי   המרשתתניסיונות תקיפה מ  בגיןהגנה  הבחינת אפקטיביות  לשם    ,מזוהות עם העירייההו

על   זדוני  העירייה הממשקים  הגורם  של  ני;  5חיצוניים  מחשב  לדוגמבדיקת  ארגוני  של   איד 

  דיוג   ביצוע סימולציה של תרגיל;  הנדסהה  המשויך לאגףנוסף    נייד  ומחשב  ,מבקרת העירייה

((Fishing עובדים באמצעות פנייה טלפוניתה לבחינת מודעות  ,מדגמי  . 

 חוקים ותקנות בהיבטי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע 

החוק  .  הזכות לפרטיות מסדיר את סוגייתהחוק(    –)להלן    1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .1

שוניםה משפט  לתחומי  ונוגע  הפרטיות  הגנת  תחומי  את  פגיעה  ,  מקיף  מהי  בפרטיות  מגדיר 

הכוללים   מאגרי מידע שלבנוסף, מסדיר החוק גם את פעילותם  ת.  ובאילו מצבים היא מוצדק

לא תהיינה קבילות,    , תוך כדי פגיעה בפרטיותשהושגו   ראיותכי    , קובעמידע פרטי ורגיש, וכן  

 מוגדרים המונחים הבאים: חוק ב  7בסעיף   .אלא באישור בית המשפט

מידע ▪ או    -  אבטחת  שימוש  חשיפה,  מפני  המידע  על  הגנה  או  המידע,  שלמות  על  "הגנה 

 . העתקה, והכל ללא רשות כדין"

מידע ▪ לעיבוד    -  מאגר  והמיועד  אופטי  או  מגנטי  באמצעי  המוחזק  מידע,  נתוני  "אוסף 

 . ממוחשב..."

"נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו   -  מידע ▪

 . י, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו"הכלכל

( נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי,  1")   -  מידע רגיש ▪

( מידע ששר המשפטים קבע בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של  2דעותיו ואמונתו; ) 

 הכנסת, שהוא מידע רגיש." 

המגדירות את חובותיו של בעל מאגר מידע בו מנוהל  התקנות,  נכנסו לתוקפן    2018במאי    8ביום   .2

הפרת   ומניעת  המאגר  אבטחת  לצורך  וטכנולוגיות  תהליכיות  בקרות  ביישום  אישי,  מידע 

היא לפרט ולקבוע את עקרונות אבטחת המידע    ,מטרת התקנותהפרטיות של נשואי המידע.  

 .ש במידע אישי, בהתבסס על תקני אבטחת מידע מקובלים בעולםהקשורים בניהול ובשימו

התקנות מתייחסות בין היתר, לאבטחת הגישה מרחוק למאגרי מידע, ולניטור אוטומטי לאחר  

 אירועי אבטחת מידע.  

הפרטיות בעקבות  הגנת  מסמך בנושא "  6הרשות להגנת הפרטיות פרסמה    2020במרץ    23  -ב   .3

".  הציבור, גופים ציבוריים והשוק הפרטי  התפשטות נגיף הקורונה: שאלות ותשובות להתנהלות

 
המשמש לזיהוי נקודת קצה, כגון מחשב ברשתות  מזהה מספרי ייחודי שמתפקד כ"כתובת הדיגיטלית"   -  IPכתובת   4

 תקשורת.  
5 VPN"דוא של    OWA, SMTP   (STMPל,  ,  תיבות  חופשי:    Simple Mail Transfer Protocolראשי  בתרגום 

 . )ך המרשתתדר ת דוא"ל  לשליח  פרוטוקול פשוט

המסדיר, המפקח והאוכף על פי חוק הגנת הפרטיות בישראל.  מטעם משרד המשפטים  הגוף    -  הרשות להגנת הפרטיות 6
כרגולטור הפועל להגנה על זכות היסוד לפרטיות ולהגנת מידע אישי בישראל, הרשות להגנת הפרטיות מופקדת על הגנת  

מפעילה רגולציה, לרבות אכיפה  המידע האישי במאגרי מידע דיגיטליים ועל ביצורה של הזכות לפרטיות. לתכלית זו  
 .המעבדים מידע אישי דיגיטלי/פרטיים, עסקיים וציבוריים, המחזיקים -מנהלית ופלילית, על כלל הגופים בישראל 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA
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של   .4 מרחוקת  לעבודה  סבירים  אבטחה  אמצעי  לנקיטת  התייחסות  היתר,  בין  כולל  המסמך 

כי   וקובע,  לבחוןהעל  עובדים  בהוראות    ,מעסיקים  עומדים  הם  להגנת    הרשות תקנות.הכי 

בכך  הפרטיות הגופים   , מכירה  את  מחייבים  הנוכחי,  המצב  כדוגמת  חירום,  השונים   שמצבי 

ת עם זאפרטיות.  ל   הנוגעותלפעול במהירות, וכי לחובה זו עשויה להיות גם השלכה על סוגיות  

אי    כי בכל הנוגע להיבטים של אבטחת מידע, אין במצב חירום בכדי להצדיק  מבהירה הרשות, 

 עמידה של הגופים השונים בהוראות הדין הרלוונטיות לעניין זה.

התרעה בגין "ניצול הבהלה הציבורית סביב   7מערך הסייבר הלאומי פרסם    2020בפברואר    27-ב   .5

ו מרץ  בחודשים  סייבר".  מתקפות  לביצוע  הקורונה  הסייבר    2020אפריל  נגיף  מערך  פרסם 

מסמך  בהם,  סייבר,  מתקפות  לביצוע  הקורונה  מגפת  ניצול  בדבר  נוספים  מסמכים  הלאומי 

 "המלצות הגנה לארגונים ועסקים לעבודה מהבית בעקבות התפשטות הקורונה".  

המעבר לעבוד מהבית לשם מזעור המפגשים במקום העבודה, הופך את סביבת העבודה לפגיעה  

התקשורת  :  יותר רמת  ואת  הטבעית,  עבודתו  מסביבת  המותקף  של  ריחוקו  את  מנצל  התוקף 

ברמת אבטחה פחותה   Fi -iW8המזערית עם שולח ההודעה. מרבית העובדים מתחברים דרך רשתות

מזו של העירייה; עובדים מתפתים לפתוח הודעות דוא"ל בנושא נגיף הקורונה, הצעות להלוואות  

בודה; קבלת הודעת דוא"ל מתוקף המתחזה לאישיות בכירה בארגון, בה  או מידע כוזב בענייני ע

או קישורים   הודעות, מידע שגוי  זדוניות. קבלת  זה, התקנת תוכנות  ובכלל  הנחיות שונות  ביצוע 

 מושכים, מאפשרים השתלטות על המחשב מרחוק  

 

 ממשל תאגידי בהיבטי אבטחת מידע ורישום מאגרים, הגדרות מאגרים 
 העניינים מאגר את כל הגדרות במסמך יגדיר מידע מאגר בתקנות קובע כך: )א(   בעל  2סעיף   .1

תיאור1)  :לפחות האלה ) והשימוש האיסוף פעולות של כללי (   תיאור2במידע;   מטרות (  

)  השימוש  סוגי   לרשימת לב  המידע, בשים במאגר הכלולים  השונים המידע  (  סוגי 3במידע; 

 ממנו מהותי חלק או המידע, מאגר העברת  על (  פרטים4הראשונה; ) בתוספת שבפרט המידע

 ההעברה, ארץ המדינה, מטרת לגבולות במידע מחוץ שימוש או לגבולות המדינה מחוץ אל

 (  הסיכונים6מחזיק; ) באמצעות עיבוד מידע (  פעולות5הנעבר; ) וזהות ההעברה היעד, אופן

) ההתמודדותואופן   המידע, באבטחת פגיעה של העיקריים  מאגר מנהל של  (  שמו7עמם; 

 מאגר )ג(   בעל  .כזה מונה  בו, אם אבטחת מידע על הממונה  ושל המאגר  מחזיק  המידע, של

 .המאגר למטרות מן הנדרש רב במאגר שומר שהוא המידע אין לשנה, אם אחת  יבחן, מידע

 להלן הממצאים והמלצות הביקורת:

נכתבו מסמכי הגדרות למאגרים. נדרש לכתוב מסמכי הגדרות לכלל המאגרים  טרם  .א

הקיימים בעירייה, לעדכנם אחת לשנה ולאשרם מול מנהלי המאגרים. 

 
גוף ממלכתי, ביטחוני וטכנולוגי האמון על הגנת מרחב הסייבר הלאומי ועל קידום וביסוס    -  הסייבר הלאומי   מערך 7

פועל ברמת המדינה לחיזוק תמידי של רמת ההגנה של הארגונים והאזרחים,  עוצמתה של ישראל בתחום. ה מערך 
 . לטיפול בתקיפות סייבר ולסילוקן ולהיערכות לחירום

8 Fi-Wi -  אלקטרונייםטכנולוגיה למכשירים  נתונים  המאפשרת  מיקרו באמצעות  לחוטיתא להעביר  חלק   גלי  שהם 
 .הקרינה האלקטרומגנטית מספקטרום

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A9%D7%A8_%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A9%D7%A8_%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A9%D7%A8_%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA
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לא בוצע כל תהליך בחינה בו נבדק, האם המידע הנשמר במאגרים רב מן הנדרש למטרות   .ב

אמור, סביר, כי היה  המאגרים. לדעת הביקורת, כי במידה והיה מתקיים תהליך בחינה כ

 מתגלה שבמאגרים השונים מנוהל מידע ישן על תושבים לשעבר, עובדים לשעבר וכיו"ב.   

תוך הסרת  .ג בהם  ככל הפרטים  ועדכון  בעירייה,  כלל המאגרים  של  מיפוי מקיף  לבצע  יש 

 מאגרים שהמידע בהם אינו רלוונטי והוספת מאגרים חדשים.

 נהלי מאגרי המידע בעירייה בנוגע לתפקידם. יש לקיים הדרכות, ולרענן הנחיות למ  .ד

 יש לבצע בחינה של קיום מידע עודף במאגרים בהקדם האפשרי.   .ה

מומלץ, כי השירות המשפטי בעירייה, יוביל ויפקח אחר יישום כלל היבטיהם המשפטיים   .ו

 של חוק הגנת הפרטיות והתקנות. 

 ממשל תאגידי בהיבטי אבטחת מידע  .2

פי   ▪ המידע    אישית   באחריות   חביםהבחוק,    17סעיף  על  המידע  בלמאגרי  ולאבטחת  כלל 

 ביחד ולחוד.  מנהל המאגרו  בעל המאגר םהינ ,בפרט

)ב()ב( מוסיף ומטיל אחריות אישית לאבטחת המידע גם על הממונה על אבטחת  17סעיף   ▪

  לתפקיד  מתאימה   הכשרה  בעל  אדם  למנות  מחויבת  עירייה כגוף ציבורי,   כי   ,קובעו  המידע

 . מידע אבטחת על  הממונה

 על ממונה  מונה מידע, או אבטחת על ממונה למנות חובה "חלה, כי  קובע  תקנותב  3סעיף   ▪

 ישירות כפוף יהיה  אבטחה ממונה (    1)   :אלה הוראות במאגר המידע יחולו  מידע אבטחת

בעל פעיל למנהל  או  המידע  מאגר  למנהל   או העניין, לפי  בו,   המחזיק  או המאגר של 

 לבקרה תכנית יכין הממונה(   3)  ;המאגר ישירות למנהל הכפוף אחר בכירה משרה לנושא

 ולמנהל המידע מאגר ויודיע לבעל יבצע אותה אלה, תקנות בדרישות העמידה על שוטפת

 להעמידו שעלול  נוסף תפקיד  ימלא לא  אבטחה  על הממונה(    4)   ממצאיו; על המאגר

הטיל בעל מאגר המידע על  (    5)  ;אלה תקנות לפי  תפקידו  במילוי לניגוד עניינים  בחשש

ממונה על אבטחה משימות נוספות על החובות המנויות...לשם ביצוע תקנות אלה, יגדירן  

 ; בצורה ברורה

הבקרה  על   ▪ רביםלתכנית  היבטים  אבטחה  ,כלול  עדכוני  סטטוס  בדיקת  בקרת   ;לרבות 

בקרה על    ;חיבור מדיה נתיקה  ;נאותות הרשאות גישה למאגרים  ;תקינות מוצרי אבטחה

בקרה    ;זיהויהחוזק מנגנוני  ו  גישההלרבות מורשי    ,אבטחת גישה פיזית למערכות המאגר

 . ניטור אירועי אבטחת מידע ועוד, תקינות גיבויים,  על תקינות לוגים במערכות

ות מידע האחראי ליישום בפועל של תכנית העבודה בהיבטי  בביקורת נמצא, כי מנהל מערכ .א

בעירייה, ולמעשה מבקר אבטחת מידע    על  ממונהמערכות מידע, מונה במקביל גם לתפקיד  

ומפקח על פעולותיו שלו עצמו ושל העובדים הכפופים לו בגין העמידה בדרישות התקנות.  

, ל אבטחת המידע שבמאגרמנהל המאגר אינו יכל לשמש גם כממונה עיודגש בזאת, כי  

קובעת, כי ממונה על אבטחת מידע יהיה כפוף ישירות ה( לתקנות  1)3תקנה  זאת בהתאם ל

בנסיבות   .למנהל מאגר המידע או לנושא משרה בכיר אחר הכפוף ישירות למנהל המאגר

קיים חשש לניגוד עניינים בין התפקידים בהם תיווצר התנגשות בין צורכי מערכות   אלו,

זה,   בהקשר  הפרטיות.  והגנת  מידע  אבטחת  צורכי  לבין  ההסבר מידע  לדברי  אפנה 

לפיהםב התפקידים  ,תקנות,  הממונה   לאבטחת  הנועד  הפרדת  של  בארגון  בכירותו 

.וועצמאות שיקול דעת
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עבודה   .ב תכנית  הוצגה  לשנת  לביקורת  מידע  לחלק    2020למערכות  התייחסות  הכוללת 

הדרכות לעובדים, סקר סיכונים, ניטור אירועי   מדרישות תקנות הגנת הפרטיות בלבד כגון:

 אבטחה ושדרוג מחשבים. לביקורת נמסר, כי בשנים עברו לא הוכנה תכנית כאמור. 

 

 להלן המלצות הביקורת בנושא: .ג

ביצועי במערכות  (1) בעירייה, אשר אינו מכהן בתפקיד  יש למנות ממונה אבטחת מידע 

 מידע. הממונה לא ימלא תפקיד נוסף העלול להעמידו בחשש לניגוד עניינים.  

תוגש    (2) אשר  התקנות,  דרישות  בכל  לעמידה  שוטפת  בקרה  תכנית  להכין  הממונה  על 

 מנהלי המאגרים.  לאישור הנהלת העירייה, וידווח על ביצועה להנהלה ול

להנהלה  (3) ישירות  או  היגוי,  ועדת  במסגרת  בכתב  תקופתי  דיווח  להעביר  הממונה  על 

הבכירה ולמנהלי המאגרים, בו יוצגו תוצאות פעולות הבקרה שבוצעו על ידו והפערים 

ככל שימצאו לעמידה בדרישות התקנות. במסגרת זו, על הממונה לתעד באופן מפורט 

 על ידו.  כל פעילות בקרה המבוצעת

 : ועדת היגוי להיבטי אבטחת מידע .ד

מידע    תחומי קידום  לשם   בואבטחת  רבים  נעזרים ארגונים  היגויוהגנת הפרטיות,    ועדת 

ניהול  פיקוח    ;ונהלים  אישור ועדכון מדיניות אבטחת המידע:  מקובליםה  התפקידי אשר מ

המידע;בתקין   אבטחת  מידע  תחום  אבטחת  בתחום  העבודה  תכנית  הקצאת ,  אישור 

ייש  תקציבים אחר  דיונים  ;ומהומעקב  חריגים;  קיום  מידע  אבטחת    הבטחת  באירועי 

; בקבלת החלטות בתחום  הנהלה הבכירה ל סיוע  קיומם של מנגנוני פיקוח ובקרה נאותים; 

   קבלת דיווחים תקופתיים והנחיות מממונה אבטחת מידע. 

לנושאי אבטחת מידע והגנת הפרטיות  נמצא, כי לא הוגדרה באופן פורמאלי ועדת היגוי   (1)

 באמצעות כתב מינוי או במסגרת נוהל ארגוני לרבות תפקידיה, סמכויותיה וחבריה. 

יש להגדיר באופן פורמאלי ועדת היגוי לנושאי אבטחת מידע והגנת הפרטיות לרבות  (2)

משתתפיה, תפקידיה וסמכויותיה, וכן יש לכנסה בתדירות קבועה ומספקת כפי שיקבע 

יעוד מסודר בפרוטוקולים של הנושאים שנדונו, החלטות ומעקבי ביצוע. חברי תוך ת

משפטי,   יועץ  )לרבות  מידע  מגוונים מלבד מערכות  מנהליים  יהיו מתחומים  הוועדה 

הוועדה   וכיו"ב(.  מאגרים  מנהלי  אנוש,  משאבי  ביטחון,  לתקצין   עירייהה  ראשדווח 

ל  העירייה  נכ"לולמ הפחות  שנהאחת  פעיללכל  על  והמלצותיה    ,היות ,  מסקנותיה 

. מומלץ, כי הדיון השנתי בו יאושרו תכנית העבודה והתקציב, בנושאים בהם הוסמכה

 יהא במעמד מנכ"ל העירייה.  

 אבטחת מידע  נהלי .ה

"הממונה2) 3סעיף   ▪ כי  קובע,  בתקנות   ויביאו מידע אבטחת נוהל יכין  אבטחה על  ( 

 .  "המאגר בעל לאישור

תקנות מטעם הרשות להגנת הפרטיות מורה, כי "הממונה על אבטחה המדריך ליישום   ▪

 .לאישור ההנהלה הבכירה של הארגון"יכין נוהל אבטחת מידע ויביאו 

סעיף .  יקבע בעל מאגר מידעאותו  נוהל אבטחת מידע  בתכולת    דן )ג( בתקנות  4סעיף   ▪

מוסיף, כי במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה, יכלול    הןב  )ד(4

מחמירים נוספים. נוהל אבטחת מידע התייחסות לסעיפים 
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 נמצא, כי קיימים נהלי אבטחת מידע המתייחסים למרבית הדרישות בתקנות.   (1)

נוהל 2018נוהל אבטחת מידע בעירייה )ממאי    לביקורת הוצגו המסמכים הבאים: (2)  ;)

(;  נוהל חוק הגנת הפרטיות )ממאי  2018דרישות אבטחת מידע מגורמיי חוץ )ממאי  

(; נוהל גיבוי  2018(; טופס הרשאות עובד והתחייבות לאבטחת מידע )מפברואר  2018

 (.  2020(;  טיוטת נוהל קליטה וסיום עובד )יוני 2018מידע )מפברואר 

. על מנהל מחלקת מחשוב 2018הנהלים לא עברו תהליך אשרור ועדכון החל משנת  

 להגיש את הנהלים לאחר עדכונם, לאשרורם בידי ועדת ההיגוי ומנכ"ל העירייה. 

 הדרכות עובדים ומדיניות בקרת גלישה במרשתת
 הדרכות עובדים

)ב( בטרם יקבלו גישה למידע ממאגר המידע או לפני שינוי היקף    :כדלקמן  קובע  תקנות ב  7סעיף  

מאגר מידע הדרכות לבעלי הרשאות בנושא החובות לפי החוק ותקנות  הרשאותיהם, יקיים בעל  

)ג( במאגר מידע שחלה  ;  אלה, וימסור להם מידע על אודות חובותיהם לפי החוק ונוהל האבטחה

לבעלי   תקופתית  הדרכה  פעילות  המאגר  בעל  יקיים  הגבוהה,  או  הבינונית  האבטחה  רמת  עליו 

נוהל האבטחה והוראות אבטחת המידע לפי החוק ולפי  הרשאות שלו, בדבר מסמך הגדרות המאגר,  

תקנות אלה, בהיקף הנדרש לצורך ביצוע תפקידיהם, ובדבר חובות בעלי ההרשאות לפיהם; הדרכה  

 כאמור תיערך אחת לשנתיים לפחות.

מבדיקת הביקורת עולה, כי בעת תחילת העסקה בעירייה, נדרשים העובדים החדשים לחתום   .1

לקיום הצהרה  טופס  העובדים    על  כל  לא  כי  יודגש,  בארגון.  מידע  אבטחת  וכללי  סודיות 

 המועסקים בעירייה הוחתמו על  מסמך הצהרה כאמור.    םהוותיקי

בגין    ןכחלק מפעילות מנהל מערכות מידע בנושא ההדרכה ניתן למנות: שליחת הודעות ריענו  .2

ב מהבית  מרוחקת  עבודה  בנושא  בפרט  העובדים,  לכלל  מידע  אבטחת  משבר  סיכוני  ימי 

מאובטח   שימוש  )Zoomבתוכנת  הקורונה;  דיוג  של  קמפיינים  על  התרעות   ;Fishing  .ועוד  )

התקיימו סדרות של הדרכות לכלל העובדים, וכן תוכנן ביצוע הדרכות חוזרות    2018באוגוסט  

 שקיומן נדחה עקב משבר הקורונה.  2020לעובדים בחודש מרץ 

התמודדות של עובדים עם מתקפות סייבר, ולשם בדיקת תגובת  לצורך הגברת מודעות וכושר   .3

( כוזב  פרסומי  מסע  סימולציית  של  תהליך  לבצע  רבים  בארגונים  נפוץ  (  Fishingהעובדים, 

 באמצעות שליחת דוא"ל לעובדים, ולבחון בכך, האם לדוגמא העובדים יפתחו קישור שצורף. 

 הביקורת ממליצה כדלקמן:  .4

את   .א להחתים  עובד לכיש  ממוחשבת,י  ל  גישה  ניתנת  להם  התחייבות    העירייה  טופס  על 

עללשמיר ו  ה  מידעעל  סודיות  אבטחת  שעברו    ,כללי  ועובדים  חדשים  לעובדים  בדומה 

 .  המנוידים מתפקידם

הדרכות  יש   .ב בלבצע  מידע,  ולמאגרי  למערכות  גישה  להם  מידע  לעובדים  אבטחת  היבטי 

אחת  דרכה תקופתית  לביצוע  ת מנגנון  הטמע  לרבות  ,נדרש בתקנותכפי הוהגנת הפרטיות  

 .  לכל הפחותלשנתיים 

עובדים להתמודד   ם שללהגברת יכולת(, Fishingסימולציית דיוג ) תרגולי לבצעלשקול יש  .ג

. תאמ עם אירועי



  
 
 

11 
 

 מדיניות בקרת גלישה במרשתת

מערכות המאגר לרשת האינטרנט  "בעל מאגר מידע לא יחבר את , כי קובעתקנות ב)א( 14סעיף  .1

או לרשת ציבורית אחרת, בלא התקנת אמצעי הגנה מתאימים מפני חדירה לא מורשית או מפני  

 . תוכנות המסוגלות לגרום נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב"

אש"  .2 "חומת  מערכת  דרך  מבוצעת  במרשתת  הגלישה  וקבצים.  9כיום,  אתרים  סינון  ומודול 

המודול אמור לחסום גישה לקטגוריות של אתרים המוגדרים כחסומים לגלישה, כגון אתרים  

בעלי תוכן בלתי הולם, לחסום הורדה של קבצים בפורמטים בלתי מורשים ולמנוע זליגה של  

 מידע רגיש לאתרים חיצוניים.

באופן מספק. לא מיושמת חסימה של חלק  בביקורת נמצא, כי מדיניות הגלישה אינה מגבילה   .3

ואחסון קבצים;  שיתוף  שימוש; אתרי  עלות  ללא  דוא"ל  כגון אתרי  סיכון  ברות  מקטגוריות 

פצחנות   אתרי  אנונימית;  גלישה  מורשות; 10( Hacking)שירותי  בלתי  תוכנות  שיתוף  ; אתרי 

להורד חסימה  קיימת  לא  בנוסף,  מדיה.  והזרמת  סרטים  אתרי  משחקים;  קבצי אתרי  של  ה 

 מהמרשתת.    Scripting))12ותסריט  11הרצה

המרשתת,  דרך  העירייה  מרשת  רגיש  מידע  לזליגת  החשיפה  גוברת  הנתון,  במצב  כי  יודגש, 

 ולחדירה של תוכנות זדוניות לרשת העירייה בגלישה לאתרים ברי סיכון.

 המלצות הביקורת הינן כדלקמן: .4

יש לבדוק מחדש את מדיניות הגלישה המתירנית הקיימת כיום בעירייה, ולהטמיע מדיניות   .א

גלישה מחמירה יותר לכלל העובדים בהתאם לעקרון של מתן גישת גלישה לצורכי עבודה  

 בלבד, תוך צמצום הסיכונים לזליגת מידע רגיש וחסימת קטגוריות.  

, לשם מניעה של הורדת קבצי הרצה יש לבדוק את הגדרות סינון הקבצים הקיימת כיום .ב

 ותסריט מהמרשתת.  

 

 ניהול משתמשים והרשאות במערכות המחשוב

רק לאנשים המתאימים תהיה גישה  כי    ,להבטיחמשתמשים והרשאות, הינה  ניהול  המטרה ב ▪

עבור   שנדרשים  הטכנולוגיים  המשאבים  לכלל  המתאים,  בזמן  תפקידםמתאימה,  .  מילוי 

בעל מאגר מידע,   הינה על  הגנת הפרטיות,  בחוק  17האחריות לאבטחת מידע בהתאם לסעיף  

מנהל או  במאגר  מתבצע  ו.  מחזיק  ההרשאות  הניהול  מערך  כל  של  ויישום  מיפוי  ידי  על 

ב  עמידה  עירייהוהתפקידים  תוך  בלבד,  לכך  הזקוקים  התפקידים  לבעלי  הגישה  והגבלת   ,

שעבור כל   ,מידור והפרדת תפקידים למניעת ניצול לרעה של הרשאות. השאיפה היאבעקרונות 

הזהות   יצירתה,  יחידה, שמרגע  דיגיטלית  זהות  לכל    תנוטרו  תתוחזק ,  תנוהלמשתמש תהיה 

.העירייהמשאבי ל אורך מחזור חיי הגישה

 
 רת או מחשב יחיד.   התקשו  רשתלניטור וחסימת התקשרויות בלתי רצויות ל מערכת  ):Firewall באנגלית) חומת אש 9

טובות יותר   אבטחת מידע תהליך בו עושים שימוש במערכות ממוחשבות בכדי להגיע לתוצאות  -  (Hacking)פצחנות   10
כיום המקורי.  בתכנון  ופורצים    ,מאשר  ומאובטח,  חסוי  מידע  משיגים  באמצעותו  אשר  בתהליך  מדובר  למעשה 

 .מערכות ותוכנות
  .מחשבעל ידי ה תוכנית אשר מכיל נתונים המתורגמים ל  קובץ   - קובץ הרצה  11
מחשב הנכתבת על מנת למכן ביצוע משימות, שאחרת היו אולי מבוצעות באופן ידני   תוכנית  - Scripting)תסריט ) 12

 .על ידי משתמש בסביבת תוכנה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D
https://www.michlalot.co.il/limudim/prof-teuda-information-security.php
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
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, המשתמששל  זהותו   אימותל למידע ומשאבים, ושיטות  יהול משתמשים והרשאותמדיניות נ  ▪

מול   ניטור פעילות משתמשים עירייה,משתמשים במערכות ה הרשאות  ה שלמתן והסר כוללת

סיכוניםהעירוני,   עהמיד ו בקרת  איתור  למידע,  משתמשים  גישת  בחריגות בעת  טיפול 

מימוש בקרות של המשתמשים וכלים ל  עירוניהמידע האישי וה שמירה על עדכניות ,הרשאות

   .הבקרה אינה מתאפשרתבמקומות שבהם  מפצות

בעל  8בסעיף   ▪ )א(   כדלקמן:  נקבע  גישה  הרשאות  בניהול  הדן   יקבע מידע מאגר בתקנות 

 תפקיד; להגדרות המאגר בהתאם המידע ולמערכות למאגר הרשאות בעלי של גישה הרשאות

)ב(   בעל התפקיד לביצוע הנדרשת במידהתהיה   תפקיד  לכל הגישה הרשאת המאגר   בלבד 

 הממלאים ההרשאות בעלי שניתנו, ושל הגישה הרשאות תפקידים, של מעודכן רישום ינהל 

 אלה.   תפקידים

 

בתחילת העסקת עובדים חדשים, וכן בניוד עובדים בין תפקידים ביחידות שונות, קיים תהליך של  

העובד.        של  הישיר  מנהלו  ידי  על  הנחתם  מובנה  הרשאות  טופס  הכולל  מחשוב,  הרשאות  ניהול 

 יודגש כי, תהליך זה מבוקר באופן חלקי, וגורם לשימוש בלתי ראוי במשאבי העירייה כדלקמן: 

גרת תהליך תיקוף, כל מנהל מאגר מידע הממונה על מאגר, נדרש לבצע סקירת הרשאות,  במס .1

בה עליו לקבל הרשאות גישה פר משתמש, ולקבוע, באם ההרשאה נחוצה לכל משתמש או שמה  

קיימת הרשאה עודפת ונדרש להסירה. בפועל, לא מיושם תהליך תקופתי של תיקוף הרשאות  

 ולכלל המאגרים העירוניים.   גישה קיימות לכלל המשתמשים, 

עדיין הייתה קיימת סיסמא  להם    ,הביקורת מדגישה בזאת, כי נמצאו שני עובדי עירייה לשעבר .2

  . חודשים לאחר סיום העסקתם והרשאה למאגרי מידע רגישים

ביצעה עובדת עירייה במחלקה לשירותים חברתיים,   2020חמור מכך נמצא, כי בחודש אוגוסט   .3

ל מיסודו במידע חסוי ורגיש, זאת תוך ניצול החשיפה לנתונים שאינם תחת  שימוש אישי פסו

טיפולה במאגר מידע אליו היא מורשית לגשת. זאת ועוד, בעת תשאול העובדת, היא הכחישה  

על   העובדת  כזב. במכלול הנסיבות כמתואר, עברה  וטענה דברי  כנגדה  את הטענות שהופנו 

כל אמונה  חובת  את  והפרה  החוק  הליך  הוראות  קיום  לאחר  לב.  בתום  שלא  העירייה  פי 

 משמעתי, העובדת הושעתה מעבודתה, ובזאת יודגש כדלקמן: 

   ."כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו"  כי   )א(7קובע בסעיף   חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו .א

  , בכללה עירייה,כי רשות ציבורית  ,(3() )א9סעיף  קובע ב  1998  –, תשנ"ח  חוק חופש המידע .ב

אלא  ות,  דע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטילא תמסור מי

 ן. אם כן הגילוי מותר על פי די

נקבע העיקרון הבסיסי לפיו "לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא    בחוק הגנת הפרטיות .ג

העתקת תוכן של מכתב או כתב    :ו, ומגדיר פגיעה בפרטיות, בין ביתר, כאחת מאלההסכמת

; הפרה  בסייגים  אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב

  וענייני שימוש בידיעה על  ;  הפרטיים של אדם  וענייני של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי  

  פרסומו או מסירתו;  הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה

של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי הסעיפים הקודמים; הפרה של חובת סודיות לגבי  

או משתמע  וענייני  מפורש  בהסכם  שנקבעה  של אדם,  הנוגע  ;  הפרטיים  ענין  של  פרסומו 

  .לצנעת חייו האישיים של אדם, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93:_%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D_%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%95
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
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לא ישתמש אדם במידע שבמאגר מידע החייב  כי    8עיף  מוסיף וקובע בס   חוק הגנת הפרטיות, .ד

  .ברישום לפי סעיף זה, אלא למטרה שלשמה הוקם המאגר 

הסודיות .ה ב חובת  כי  16סעיף  שנקבעה  בתוקף "  מורה,  אליו  שהגיע  מידע  אדם  יגלה  לא 

תפקידו כעובד, כמנהל או כמחזיק של מאגר מידע, אלא לצורך ביצוע עבודתו או לביצוע 

 . על פי צו בית משפט בקשר להליך משפטי..."חוק זה או 

בפרטימש .ו הפגיעה  לחוק,מעות  בהתאם  הסודיות  חובת  והפרת  פלילית    ינהה   ות  עבירה 

   . שעונשה מאסר ועוולה אזרחית, שבגינה ניתן לתבוע פיצוי כספי

משמעות מיוחדת לגבי    7.1בסעיף    חוק העונשין( מורה  –)להלן      1977  -  תשל"ז  ,חוק העונשין .ז

מסירת   בדבר  הוראות  קובע  והוא  מקומיות, מאחר  רשויות  עובדי  ובכללם  ציבור,  עובדי 

תפקידו בתוקף  לעובד  שהגיעו  רשמיות  ובהחזקתןו  ידיעות  בשמירתן  הפרת    ;התרשלות 

החוזה ביצוע  עקב  אליו  שיגיעו  ידיעות  בסוד  לשמור  התחייבות  ובו  מסירה חוזה  ללא    ; 

לקבלה מוסמך  היה  שלא  לאדם  כאמור  ידיעה  כדין,  על  החוק   .סמכות  עונשים  מטיל 

 (.    בחוק העונשין  118  –א' ו  117העוברים על הוראות אלו )לעניין זה סעיף  

מעסיק .ח עובד  פי יחסי  על  העבודה נחשבים  חוזיים דיני  עבודה  .ליחסים  על  חוזה  מושתת 

יחסי אמון הדדיים. חובת האמון וחובת תום הלב כלפי המעסיק חלות על העובד, מרגע  

פעולות  יודגש בזאת, כי    .קבלתו לעבודה, במהלך כל תקופת יחסי העבודה ואף לאחר סיומם

מהוות באופן בולט    עסיק לשימוש פרטי שלא בתום לב,בהם ניצול של משאבי המ   מסוימות

 .  וברור הפרת חובת אמון מצד העובד

, בחוק העובדים הסוציאלייםב'  8חלה חובת הסודיות מתוקף סעיף   הרווחה  על כלל עובדי .ט

 .חלות גם על כל אדם שקיבל מידע לפי הסעיף האמור (א)כי הוראות סעיף קטן  ,כנאמר

להוראה   (1) מידע   13ס בתע"  1.19בהתאם  מאגר  משפחות    –בנושא  אודות  יסוד  נתוני 

חברתיים   לשירותים  במחלקות  חברתיים   -מטופלות  לשירותים  המחלקה  עובדי  על 

להקפיד בשימוש במידע העומד לרשותם, לבל יפגע חופש הפרט של הלקוח העומד בכל 

 בתע"ס בנושא חובת הסודיות.   1.17הכללים המפורטים בהוראה 

על כל עובדי המחלקות לשירותים חברתיים חלה חובת    1.17הוראה מספר  בהתאם ל  (2)

   .ושימוש בו רק במטרה שלשמה נועד  ,מגיע אליהם בתוקף תפקידםהמידע  גין  סודיות ב

בתע"ס בנושא כללי התנהגות של עובדי מנהל וזכאות, מוגדרת    2.13בהוראה מספר   (3)

רת עיסוקיהם כעובדי רשות  חובתם של אלו לשמור בסוד על מידע המגיע עליהם במסג 

 מקומית, ולא יגלו אותו, אלה על פי כל דין.    

הגנה על מידע ממוחשב הכולל תיקי משפחה ממוחשבים ודו"חות ממוחשבים, יתבצע  (4)

, הדן באבטחת  בתע"ס  1.25  מספר  בהוראה  כפי המופיעעל פי אמצעי אבטחת המידע  

להגן ולשמור על   -על כל עובד     :לפיה בין היתר  ,חברתיים  מידע במחלקות לשירותים

המידע המצוי ברשותו באמצעים פיזיים בהתאם להנחיות הממונה על אבטחת המידע  

 
קובץ תקנות מפורט, הבא להסביר ולהסדיר את החוקים    ינו , ה(תע"ס  - )להלן    תקנון העבודה הסוציאלית בישראל 13

התקנות לחוק    : הוא מכוח  ,תע"סב תוקפן החוקי של ההוראות המופיעות    .הקיימים בענייני רווחה במדינת ישראל

, הקובע  1963  -; תקנות ארגון לשכת הסעד )תפקידי המנהל וועדת הסעד(, התשכ"ד  1958  –שירותי הסעד, תשי"ח  

הנחיות המנהל הכללי  ( "מתן טיפול סוציאלי לנזקקים והגשת סעד על פי דין ובהתאם להוראות נוהל ו 1)א( )  4בסעיף  

 .1986  -וכן מכוח תקנות שירות הסעד, טיפול בנזקקים התשמ"ו   ,של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 

https://www.ovdim.org.il/
https://www.ovdim.org.il/Page10838.asp
https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/Mancal/Pages/OpenSpecialHozerMenakal.aspx
https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/Mancal/Pages/OpenSpecialHozerMenakal.aspx


  
 
 

14 
 

שימוש במאגרי המידע של הרשות המקומית יהיה אך ורק לצורך   .ברשות המקומית (5)

 .ת שלומילוי תפקידו של העובד המשתמש בהם ובהתאם להרשאות הגישה הייעודיו

יודגש, כי לעובדת הרשאת כניסה למאגרי מידע חסויים ורגישים, וזאת מבלי שהיא   (6)

 בניגוד להוראות התע"ס.  טופס התחייבות לשמירת סודיות חתומה על 

   –מסירת מידע למבקרת העירייה  .י

ב)א( בפקודת העיריות }נוסח חדש{ קובע בין היתר, כי עובדי העירייה יתנו   170סעיף   (1)

למבקר העירייה, על פי דרישתו, כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה 

 בדרישה ובאופן הקבוע בה. 

אמונים (2) והפרת  בסעיף   ישראלב עבירה היא מרמה  העונשיןל  284המופיעה   ,חוק 

עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים בהתאם לו,  

הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד, דינו 

שני שלוש  דין  .  םמאסר  ברק 14בפסק  הנשיא  הפרת  כי    ,ציין  על  הפלילי  האיסור 

טוהר המידות של פקידי הציבור, ן של  מוגה  ך ערבין היתר על האמונים בא לשמור  

 .  והוא שמירה על התנהגות הוגנת וישרה של עובד ציבור

   – אבטחת מידע במחלקות לשירותים חברתיים .4

בנושא  במחלקה לשירותים חברתיים ימונה רפרנט  בתע"ס    1.25בהתאם להוראה מספר   .א

שיהיה מנהל המחלקה או מי מטעמו. הרפרנט יפעל על פי    הרפרנט(  – )להלן    אבטחת מידע 

   .הנחיות הממונה על אבטחת המידע ברשות, ובהתאם לחוק הגנת הפרטיות ותקנותיו

הקורונה,   .ב תקופת  כגון  חריגים,  במקרים  מידע,  אבטחת  ונוהל  הנחיות  למסמך  בהתאם 

ציבורי )כגון ביטוח לאומי, המשרד לשירותים חברתיים( ניתן    גוף   מאת  מידע  לקבלת  בקשה

 למנות בכתב מינוי מסודר, עובד שאינו עובד מחלקה לצורך מתן מענה או סיוע. 

בביקורת נמצא, כי מנהלת פרויקט "עיר חכמה" בעירייה, מונתה כרפרנטית בנושא אבטחת   .ג

מנ ידי  על  מאושר  מינויה  עוד  כל  כי  מדגישה,  הביקורת  לשירותים  מידע.  המחלקה  הלת 

 חברתיים, קיים איסור שלרפרנטית תהיה גישה למידע חסוי. 

אחת לשנה    ניהול אבטחת המידע במחלקה לשירותים חברתיים יתבצע בהתאם כדלקמן: .ד

וידאג   ,יבצע הרפרנט ריענון של נהלי אבטחת מידע במחלקה לשירותים חברתיים ברשות

העובדים בקרב  גם,    .להפצתם  יבכמו  נהלי  הרפרנט  לביצוע  באשר  אקראיות  בדיקות  צע 

על   לממונה  בכתב  דו"ח  יפיק  אלה  בדיקות  במסגרת  במחלקה.  המידע  אבטחת  שמירת 

   . אבטחת מידע ברשות ולמנהל המחלקה, בו יציין המלצותיו לטיפול

 , אבטחת מידע בקרב עובדי הרווחה  של נוהלי  ענוןיהנחיה, לא בוצע רליצויין, כי בניגוד  

 ולא בוצעו בדיקות אקראיות באשר לביצוע שמירת אבטחת המידע במחלקה.  

של  .5 המשתמש  חשבונות  של  זמנית  הקפאה  בוצעה  הקורונה,  נגיף  משבר  בתקופת  כי  יצויין, 

 העובדים שלא עבדו בחירום.  

 להלן המלצות הביקורת:  .6

ת  .א לבצע  מנהל  יש  כל  מעורבות  תוך  המאגרים,  בכל  ההרשאות  נאותות  של  תקופתי  יקוף 

המאגר בגין הרשאות הגישה למאגר שבאחריותו. 

 
 . 2004בנובמבר  30-ניתן ב ,מדינת ישראל נ' שמעון שבס 1397/03דנ"פ   14

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9F
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/03/970/013/a11&fileName=03013970.a11&type=4
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יש להגדיר באופן יסודי לכל עובד בעירייה, ולכל עובד בחברה חיצונית לעירייה לו גישה   .ב

ם  ממוחשבת למאגר מידע עירוני, את תחום ההרשאה המאושרת )צפיה ו/או שינוי נתוני

 מלאים או חלקיים( בהתאם למסגרת עבדותם בלבד, ובכך למנוע עודף הרשאות.   

יש להחתים את כלל עובדי העירייה ועובדי חברות חיצוניות המעניקות שירותים לעירייה,   .ג

 כנדרש.   טופס התחייבות לשמירת סודיותעל 

 איתור, דיווח ותגובה לאירועי אבטחת מידע 
 התגלה שבו מקרה כל  לתיעוד אחראי מידע מאגר בעל)א(      :הגנת קובע כדלקמן  תקנותב  11סעיף  

 ככל ;המהרשא לחריגה או הרשאה בלא בו המידע, לשימוש  בשלמות חשש לפגיעה  המעלה  אירוע 

בנוהל האבטחה יקבע בעל מאגר מידע גם  ; )ב(    אוטומטי רישום על  האמור התיעוד  יבוסס  האפשר

לעניין   רגישות המידע,  הוראות  ומידת  לפי חומרת האירוע  עם אירועי אבטחת מידע,  התמודדות 

לרבות לעניין ביטול הרשאות וצעדים מידיים אחרים הנדרשים וכן לעניין דיווח לבעל המאגר על  

בעקבותיהם שננקטו  פעולות  ועל  אבטחה  )ג(   אירועי  האבטחה  ;  רמת  עליו  שחלה  מידע  במאגר 

ר דיון אחת לשנה לפחות באירועי האבטחה ויבחן את הצורך בעדכונו  הבינונית, יקיים בעל המאג

של נוהל האבטחה; במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הגבוהה, ייערך דיון כאמור אחת לרבעון  

יודיע על כך בעל המאגר לרשם באופן מידי, וכן ידווח  (    1)  – אירע אירוע אבטחה חמור  )ד(    ;  לפחות

רשאי הרשם להורות לבעל מאגר המידע...לאחר  (   2)   בעקבות האירוע;  שנקטלרשם על הצעדים  

שעלול   מידע  לנושא  האבטחה  אירוע  על  להודיע  הסייבר,  להגנת  הלאומית  הרשות  בראש  שנועץ 

 להיפגע מן האירוע. 

משבר נגיף הקורונה הביא להתגברות רבת מידות במתקפות סייבר ודיוג מאסיביות כלפי ארגונים,  

ות בתקיפת מחשבי עובדים אשר עברו לעבוד מהבית. למותר לציין, כי לא ניתן למנוע  תוך התמקד

כל מתקפה, לפיכך קיימת חשיבות משמעותית לקיום תהליכי ניטור וזיהוי אפקטיביים לאירועי  

 אבטחת מידע, ולתגובה מידית לאירועים אלה ולכל אירוע חריג לשם מניעת התפשטותם.  

  דוח יומי , ב פנימית של העירייההחריגים ברשת    ם תרעות על אירועיה   מנהל מערכות מידע מקבל  .1

הרחבת יכולות  את  בוחן    הלהבתדירות שוטפת.   15קונסול מערכת הצופה באוטומטי, וכן הוא  

כמו  .  להעלאת רמת אבטחת המידע והסייברבצע בחינה  מו  ,הניטור באמצעות כלים אוטומטיים

ועל פרצות    ,דוא"ל על מתקפות סייבר המתפרסמות בעולםאמצעות ההתרעות ב לידיו    כן, מקבל

 ומשרד הפנים.  ר מהמרכז הארצי לניהול אירועי סייב  מתגלות במוצרי תוכנה וחומרההאבטחה  

ת בקרה על תוכנת מדיניות  מופעל  ,רשתהאבטחה ברמת שרתי ניהול  הלחלק מאירועי   כי  ,נמצא .2

נבחנים   GPO16) (קבוצתית גישהבה  הארגונית,    ניסיונות  לרשת  משתמשים  אירועים  של 

 ועוד.  הפעלההתפעוליים של מערכת  

, לאור התגברות מתקפות סייבר בשנה האחרונההניטור הקיים    , לדעת הביקורת  לא כל שכן, .3

 :כפי המציין כדלהלןאינו מספק 

בעירייה לא מתקיים דיון שנתי במעמד הנהלת עירייה, בדבר אירועי אבטחת מידע.   .א

 
 .מערכת ממוחשבתהתקן פיזי להצגת והכנסת הודעות טקסט, הקשורות לניהול   15
על פי מדיניות הנקבעת   מחשבים מאפשרת לנהל קבוצות שלה תכונה    -  (Group Policy, GPO) מדיניות קבוצתית 16

הנאכפת על המחשב קובעת הגבלות ואפשרויות  בידי מנהל המחשוב ומוחלת על המחשבים המנוהלים. המדיניות  
 . ב(והגבלות על שינוי תיקיות במחש לוח הבקרה : מניעת שינוי השעה בשעון, הגבלה של סמלים בכגוןשימוש במחשב )

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%94
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אין בעירייה מידע בגין רמת הניטור המיושמת בחברה לאוטומציה לאחר אירועי אבטחת   .ב

 מידע, וכן לא ידוע מהם שירותי האבטחה ומערכות הליבה המסופקות על ידה לעירייה. 

החברה לאוטומציה, מן הראוי כי יבוצע על ידה ניטור  לאור רגישות המידע המנוהל על ידי   .ג

ושימוש במוקד ניטור  17(SIEM)  ניהול אבטחת מידע ואירועיםמוגבר הכולל שימוש בתכנת  

 בתדירות רציפה בידי צוות מנתחי נתונים.   המופעלותגובה אנושי 

נגיף   .ד גילוי  אירוע  בעת  אוטומטי  באופן  להישלח  האמורה  מפורטת,  התרעה  מוגדרת  לא 

להיות   אירוע כאמור  על  כי  עוררין,  אין  גישה מרחוק.  הניידים מהם מבוצעת  במחשבים 

 מטופל בסמיכות לקיומו, לרבות ביטול הרשאת הגישה מרחוק עד לסיום הבדיקה.  

 ידע הגדיר התרעה בנושא.  יצויין, כי במהלך הביקורת מנהל מערכות מ 

ניטור אירועי אבטחת מידע   .ה מנהל מערכות מידע מסר, כי בוצע פיילוט להטמעת מערכת 

אך רכישתה לא  2020ברשת העירייה. רכישת מערכת הניטור נכללה בתוכנית עבודה לשנת 

 בוצעה, בשל ביטול המימון באמצעות קול קורא על ידי משרד הפנים. 

בגין תוכנת מדיניות קבוצתית  מספר הגדרות   .ו וקיים מקום    )GPO(בקרה  אינן מופעלות, 

 .  18להפעילן לשם תיעוד אירועים רגישים נוספים בשרתי ניהול הרשת הארגונית 

 להלן המלצות הביקורת בנושא: .4

התגובה   .א מדיניות  את  להקשיח  יש  בעולם,  הסייבר  מתקפות  ניסיונות  התגברות  לאור 

במחשבים  חריגים  אירועים  לאיתור  ספציפיות  התרעות  להגדיר  וכן  אבטחה,  לאירועי 

 הניידים מהם מבוצעת גישה מרחוק. 

תרגולים   .ב לבצע  וכן  מידע,  אבטחת  אירועי  אחר  הקיימים  הניטור  מנגנוני  את  לעבות  יש 

 פנימיים לבדיקת אפקטיביות המנגנונים ותהליכי התגובה לאירועים. 

לאוטומציה, את נאותות רמת הניטור המיושמת בה עבור העירייה    יש לבחון מול החברה .ג

אחר אירועי אבטחת מידע במערכות הליבה ובשירותי הגישה מרחוק, וכן נאותות מספקת  

 .19פתרונות אבטחה מתקדמים   של אבטחת המידע, לרבות קיום שירותי

ו .ד תיעוד  נוספים לשם  אירועים  להוסיף  מדיניות קבוצתית  יש  בתוכנת  גישה בקרה  )כגון: 

 למשאבי הרשת על ידי המשתמש; חסימה ומניעת גישה(. 

 התקנים ניידים ואבטחת מכשירי טלפון ניידים ומחשבי לוח 

  12סעיף    - אבטחת התקנים ניידים ומניעת חיבור התקנים זרים לרשת המחשוב העירונית    .1

"בעלתקנות  ב כי  למערכות   קובע,  ניידים  התקנים  לחיבור  אפשרות  ימנע  או  יגביל  המאגר 

המאגר במתכונת ההולמת את רמת אבטחת המידע שחלה על המאגר, את רגישות המידע, את  

 

17 MSIE - anagementM ventE nformation andI ecurityS -לניתוחתוכנה  / התקן  םניהול אבטחת מידע ואירועי  
המערכת מקבלת נתונים ממערכות ארגוניות, מנתחת אותם ומאפשרת בקרה    .לוגים מרכיבי תקשורת ותוכנות שונות

 . על תהליכים ואירועים, הפקת דוחו"ת, זיהוי פרצות אבטחה ותגובה למתקפות המתרחשות בזמנים שונים

 . ( and policy change Account management uditA)ועל שינוי מדיניות בקרה ניהול חשבונות   על קרה ב:  כגון 18

של C SIEM SO  – SIEMכגון  19 באנגלית  תיבות   : anagementM ventE andn nformatioI ecurityS ראשי 
SOC  של באנגלית  תיבות  מערכות    :enter C perationsO ecuritySראשי  המשלב  מתקדם  אבטחה  פתרון 

 .זיהוי פרצות אבטחה ותגובה בזמן אמת לאירועיםטכנולוגיות המנטרות תהליכים ואירועים חשודים במערכות,  
ואפליקציות.   נתונים  בסיסי  שרתים,  רשת,  תעבורת  רבים:  ממקורות  נתונים  אוספת  מבצעת המערכת    המערכת 

 .תיאום נתונים לזיהוי פעילות חשודה, כגון זליגת מידע או הצפנתו באופן לא לגיטימי
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הסיכונים המיוחדים למערכות המאגר או למידע הנובעים מחיבור ההתקן הנייד, ואת קיומם  

מ בעל  אלה;  סיכונים  מפני  מתאימים  הגנה  אמצעי  במידע  של  שימוש  המאפשר  מידע  אגר 

לסיכונים   לב  בשים  הגנה  אמצעי  ינקוט  נייד,  להתקן  שלו  העתקה  או  נייד  בהתקן  מהמאגר 

המיוחדים הקשורים לשימוש בהתקן נייד באותו מאגר מידע; לעניין זה, יראו שימוש בשיטות  

   הצפנה מקובלות כנקיטת אמצעים סבירים להגנה על מידע שהועתק להתקן הנייד".

נתיקה   .א מדיה  חיבור  למניעת  חסימה  זאת  .קצההתחנות  אל  מיושמת  עם  לא    , יחד  חלק 

 .למחשבים שבשימושם מורשים לחבר כל מדיה נתיקה ,(במספר 40מבוטל מהמשתמשים )

המותקן    נוגד נגיפיםלא תזוהה באמצעות  אשר  קיימת חשיפה רבה להחדרת נוזקה  נהיר, כי  

 חשיפה לסיכונים נוספים של זליגת מידע רגיש. קיימת וכן   ,במערכות העירייה

 א הופעלה טכנולוגיה להצפנת נתונים במדיה נתיקה. יצויין, כי ל .ב

מחלקת מערכות מידע בלבד   מטעםלא נאכף מנגנון המאפשר חיבור של התקנים ניידים   .ג

 .על ידה לשימוש הותרו ש ו/או 

נעשה ש .ד על כך, לא  נתונים    דלףימוש בטכנולוגיה למניעת  נוסף  מידע רגיש בזמן העתקת 

)מסוג  נתיקה  שימוש   Softwar  Prevention Loss Data  -  DLP) ,20למדיה  הוטמע  ולא 

 קצה או שימוש בעמדות הלבנה ייעודיות. התחנות אל בטכנולוגיה של הלבנת קבצים 

 להלן המלצות הביקורת:  .ה

 יש לבחון ביצוע חסימה גורפת לאפשרות החיבור של מדיה נתיקה למערכות.   (1)

השימוש   (2) את  להגביל  יש  נייד,  בהתקן  בשימוש  משמעותי  צורך  וקיים  במידה 

למשתמשים מורשים בלבד ותחת מנגנונים לצמצום הסיכון כתוצאה מהחיבור כגון:  

טכנולוגיה להצפנת נתונים, הגבלה לחיבור התקנים שאושרו מראש בלבד, יישום מנגנון 

 ועוד.  DLPהלבנה טרם החיבור, יישום מודול  

בהינתן גישה פיזית של    -  המחשוב העירוניתחיבור התקנים זרים לרשת  ל  המניע מערכת   .ו

היקפיים המיושמים   מנגנוני אבטחה  לעקוף  הגורם  יכל  העירייה,  אל משרדי  זדוני  גורם 

ברשת, לרבות מערכת "חומת אש", ולבצע ניסיון חדירה ממחושב באמצעות חיבור למחשב 

 תקינה לרשת.  IP  עירונית, תוך קבלת כתובתאו באמצעות חיבור התקן זר לרשת הפנים 

פותחה   (1) זו,  לחשיפה  מענה  לספק  מנת  גישה מערכתית  טכנולוגי על                                          לרשת בקרת 

(NAC  -  Network Access Control  ולנתק התקן בלתי ניתן לזהות  (, שבאמצעותה 

 פנים עירונית, ובכך למנוע חדירה לרשת לכל הפחות.  מורשה המנסה להתחבר לרשת ה

הפנים  (2) המחשוב  לרשת  גישה  בקרת  של  טכנולוגיה  מיושמת  לא  כי  נמצא,  בביקורת 

 עירונית. בתגובה נמסר, כי מתוכנן ביצוע פיילוט למערכת כאמור.  

חשוב הפנימית.   הביקורת ממליצה לבחון הטמעה של מערכת בקרה, בכל רשת המ

 

המערכת מנטרת נתונים ובהתאם    .רגיש בתוך הארגון ומחוצה לו  תוכנה המנטרת, מדווחת ומונעת דליפה של מידע  20
 .  למדיניות החוקים שנקבעה מראש חוסמת העברת המידע אל גורמים בלתי מורשים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA_%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94
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באמצעות יישומים זדוניים המועתקים בתם לב    - אבטחת מכשירי טלפון ניידים ומחשבי לוח   .2

להתקנים ניידים, ניתן לגזול מידע רגיש, לרבות סיסמאות גישה ופרטי דוא"ל ארגוני, העשויים  

 לכלול נתונים חסויים ואישיים.

ניידים ומחשבי לוח, מסוג ניהול רשומות  טרם הוטמע בעירייה פתרון להגנה על טלפונים   .א

. יתרה מכך, לא יושמו הגדרות אבטחה בסיסיות,  21(Master Data Services - MDMאב )

כגון אכיפת הגדרת קוד הגישה למכשיר המבצע סנכרון לדוא"ל ארגוני וחיבור ממכשיר 

 מורשה בלבד מזוהה, יכולת מחיקה מרחוק ועוד. 

הטמעה .ב לבחון  ממליצה  ועד    בהתקניםMDM תשתית  של    הביקורת  עירוניים,  ניידים 

 להשלמת ההטמעה, יש להפעיל מנגנוני אבטחה בסיסיים לשם צמצום הסיכון.  

 ת הפיזי תםשימוש במערכות הפעלה מעודכנות, הפרדת מערכות המאגרים ואבטח 

  מערכות  של  שוטפים  עדכונים  שייערכו  לכך  ידאג  מידע  מאגר  כי "בעל  ,תקנות קובע)ג( ב13סעיף   .1

  תומך   לא  שהיצרן  במערכות  שימוש  ייעשה  לא  לפעולתן;  הנדרש  המחשב  חומר  לרבות  המאגר,

 מתאים".  אבטחתי  מענה ניתן כן אם  אלא שלהן  אבטחה  בהיבטי

בעירייה   .2 כי  נמצא,  ב  אחידה  מדיניות  מתמיושבביקורת  אבטחה  עדכוני  מערכת לביצוע  רמת 

 . לעדכון וניטור מרכזיובתחנות הקצה באמצעות כלי   ,שרתיםהפעלה ב

חסרים .3 אבטחה  עדכוני  נמצאו  וסריקות,  חדירה  מבדקי  במסגרת  זאת,  עם  במערכות   יחד 

 ההפעלה ובתוספי תכולה לתוכנות הקיימות.   

וכן מספר   Windows 7קיימות מספר תחנות קצה בהן מותקנת מערכת הפעלה מסוג  נמצא, כי   .4

מסוג   הפעלה  מערכת  בעלי  היצרן,    Server Windows 2008שרתים  לפרסומי  בהתאם  אשר 

 .  2020התמיכה במערכות הפעלה אלו הסתיימה מזה כבר בינואר 

 הביקורת ממליצה כדלקמן: .5

יש לתכנן בהקדם שדרוג של תחנות הקצה ושל שרתים בהן מותקנות מערכות הפעלה ישנות   .א

 וללא תמיכת היצרן.   

יש להפעיל באופן תקופתי כלי סריקה ייעודי, באמצעותו ניתן לבדוק את סטאטוס עדכניות   .ב

 מערכות ההפעלה ותוכנות המותקנות במחשבים ובשרתים ברשת.

 ושדרוגי גרסאות בהתאם לממצאים שעלו בביקורת.  יש להשלים ביצוע עדכוני אבטחה .ג

המאגרים .6 מערכות  "בעל13סעיף    -  הפרדת  כדלקמן:  קובע  בתקנות  יפריד,   מידע מאגר  )ב( 

 למידע, לבין מהן לגשת ניתן  המאגר אשר מערכות האפשריים, בין הסבירים ובמידה בהיקף

 המאגר".   בעל את המשמשות אחרות מחשוב מערכות

בביקורת נמצא, כי לא מיושמת הפרדה בין תחנות הקצה ברשת העירונית לבין השרתים, לרבות  

גיבוי; שרת מערכת נתוני משרד הפנים   ניהול רשת; שרתי קבצים; שרת דוא"ל; שרת  שרתי 

הואיל וכך, יש להוסיף הפרדה בין רשת תחנות הקצה לרשת השרתים, באמצעות שימוש  ועוד.  

 ימית.במערכת "חומת אש" פנ

פיזית של מערכות המאגר .7 נקבע כדלקמן:    6בסעיף    -  אבטחה  בעל מאגר מידע      )א(בתקנות 

( )תשתיות ומערכות חומרה, סוגי רכיבי תקשורת  1)א() 5יבטיח כי המערכות המפורטות בתקנה  

 
וכלים   21 תהליכים  של  מהימנים  השורה  נתונים  אותם  על  ולשמור  מידע,  רשימות  אותן  את  ולנהל  להגדיר  עוזרים 

 .  ומתוקפים
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הרשאה והתואם את אופי  יישמרו במקום מוגן, המונע חדירה וכניסה אליו בלא    ואבטחת מידע(

בעל מאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית או     )ב(  פעילות המאגר ורגישות המידע בו.

מצויות   שבהם  מאתרים  והיציאה  הכניסה  של  ולתיעוד  לבקרה  אמצעים  ינקוט  הגבוהה, 

 ( ושל הכנסה והוצאה של ציוד אל מערכות המאגר ומהן. 1)א()5המערכות המפורטות בתקנה 

תקנה  במ יישום  בתקנה  6סגרת  נקבע  בגין    17)ב(  אבטחהבתקנות  נתוני                כדלקמן:  שמירת 

  חודשים.  24הנצברים, באופן מאובטח למשך  האמורים  בעל מאגר מידע ישמור את הנתונים     )א(

במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה, בעל המאגר יגבה את הנתונים     )ב(

 באופן שיבטיח שיהיה ניתן, בכל עת, לשחזר את הנתונים האמורים למצבם המקורי.  שנשמרו

 להלן ממצאי הביקורת:

לה   .א מחוסמת,  בדלת  הנעול  העירייה  בבניין  במתחם  ממוקם  העירייה  של  השרתים  חדר 

שומר   ידי  על  היום  בשעות  מוגן  המתחם  בלבד.  המחשוב  מחלקת  ברשות  הנמצא  מפתח 

ייעודי בכניסה, ולאחר סיום יום העבודה מופעלת מערכת אזעקה המקושרת למוקד חיצוני.  

 ע בידי המוקד העירוני על ידי מצלמה ראשית.  מעקב אחר הנכנסים לבניין העירייה, מבוצ

נמצא, כי לא מיושם מנגנון בקרה ותיעוד גישה לחדר השרתים, לרבות רישום של הניגשים  .ב

כי אין בעירייה מידע בגין זהות   יוצא איפה,  אליו לטיפול ולהכנסה או הוצאה של ציוד. 

 הנגישים ומועד הכניסה אל חדר השרתים.  

י כי  מדגישה,  לקבוע  הביקורת  בהתאם  השרתים,  לחדר  הגישה  לבקרת  מנגנון  ליישם  ש 

בתקנות )כגון בקר זיהוי ביומטרי באמצעותו ניתן לשמור באופן דיגיטלי גישות בהתאם לזיהוי  

אישי, או כרטיס קירבה אישי(. לכל הפחות, יש להתקין מצלמות לניטור ותיעוד גישות לחדר  

 כנדרש בתקנות.  חודשים  24השרתים, אשר נתוניו ישמרו למשך 

 

 קיום הגנה אפקטיבית כנגד מתקפות מתוחכמות 
לרשת    :כדלהלן  קובעתקנות  ב)א(  14סעיף   .1 המאגר  מערכות  את  יחבר  לא  מידע  מאגר  בעל 

התקנת בלא  אחרת,  ציבורית  לרשת  או  לא    האינטרנט  חדירה  מפני  מתאימים  הגנה  אמצעי 

 . מורשית או מפני תוכנות המסוגלות לגרום נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב

"  "מתקפת אפס הימיםפרצות    בשנים אחרונות התגברו מתקפות סייבר מתוחכמות המנצלות   .2

day attack)-Zero )22  נגיפיםתוכנ  ההוגדר  טרם, להם נוגד  נוספים  ומוצרי  מתאימה  ת    ,אבטחה 

להתגלות  משכך,ו לא  עלולות  להיחסם.    הן    פותחו  ,אלה  פרצות  עם  התמודדות  לצורךולא 

ניתן    טכנולוגיות דרכן  את  אפקטיביות  גלישה    ולאפשר  , קצההממשתמשי    האיוםלהרחיק 

  .23מרשתת מאובטחת ב

"חומת   .3 במערכת  שימוש  קיים  בעירייה  כי  מקצועי  נמצא,  נגיפים  נוגד  לרבות  פנימית,  אש" 

החברה  ובתחנ של  חיצונית  אש"  "חומת  מערכת  קיימת  מכך,  יתרה  והשרתים.  הקצה  ת 

מרחוק של העובדים ומנגנון לסינון דוא"ל. זאת ועוד,    בגישה  VPN  ממשק  לחיבורילאוטומציה  

מיושמת מדיניות סיסמאות טובה בגישה לרשת הארגונית ולשרתים.  

 
אשר  ו בלתי מזוהה ע"י גורמי האבטחה   פרצת אבטחה כינוי לשימוש ב  -(  day attack)-Zero"מתקפת אפס הימים"   22

 .  אינה ברת תיקון עד כה
23

   (. Secure browsingמרשת האינטרנט ) ארגוניות פניםרשתות  והפרדתק ו שימוש מרח באמצעות 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%AA_%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94
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למנהל  הביקורת   .4 שפורטו  כפי  וזאת  נוספות,  הגנה  שכבות  להוסיף  מקום  קיים  כי  סבורה, 

 מערכות מידע. 

מומלץ להפעיל מודולים והגדרות נוספות במוצרי האבטחה הקיימים בעירייה, לשם שיפור   .א

 אפקטיביות המוצרים להתמודדות עם מתקפות סייבר. 

יכולת נאותה להתמודד    השגת  לשםמומלץ לבחון יישום של טכנולוגיות מתקדמות נוספות,   .ב

כי הטכנולוגיות שהומלצו, נפוצות כיום בארגונים    ,עם מתקפות סייבר מתוחכמות. יודגש

 בקנה מידה כשל העירייה, ואף בארגונים בעלי פעילות פחותה מזו. 

 

 חולשות אבטחה בכתובות חיצוניות של העירייה הנגישות למרשתת ולדוא"ל 

אוטומ כלים  באמצעות  מבדק  מקצועיים ביצוע  כתובות   24טיים  בטווח  אבטחה  חשיפות  לאיתור 

לתיקוף   ידניות  ובדיקות  סקירות  תוצאות  וניתוח  העירייה,  של  את  חיצוניות  מעלים  מדגמי, 

  :25הממצאים הבאים

נמצאו   .1 הבדיקה  במסגרת  אש",  "חומת  מערכת  בידי  מוגן  העירוני  המרשתת  שאתר  אף  על 

 . הממצאים הועברו לטיפול החברה לאוטומציה.   26סייבר ממצאים החושפים אותו למתקפות 

בממשק   .2 אבטחה  חולשות  נמצאו  הבדיקה,  לדוא"ל  המספק    OWAבמסגרת  מרחוק  גישה 

וקיימת תמיכה   27רכיבי שרת המערכת אינם מעודכנים יתרה מכך,  באמצעות הדפדפן.   הארגוני

 . 28בפרוטוקולי תקשורת ישנים 

גיאוגרפי  .3 מיקום  בסיס  על  הגנה  מופעלת  ולא  ממשק  29הואיל   ,VPN    מרחוק וממשק לגישה 

OWA  גלובלית, ובפרט למדינת מצרים. הואיל והעירייה הינה גוף המספק שירותים    פתוחים

וגולשים מכתובות  את עובדי העירייה הנמצאים בארץ    משמשים  ם אלוממשקיבישראל בלבד, ו

 ישראליות בלבד, אין נחיצות כי ממשקים אלו יהיו נגישים מחוץ לישראל. 

בוצע מבדק לשליחת דוא"ל עם צרופות מסוגים שונים, שמטרתו לבחון את אפקטיביות סינון  .4

 קבלת דוא"ל זדוני אל שרתי העירייה. בבדיקה נמצא כדלקמן:

קבצים  .א בהם  נחסמים,  ואינם  מתקבלים  שונים,  מסוגים  סיסמאות  הכוללים  קבצים 

 . 30בפורמטים המשמשים פצחנים )"האקרים"( להסתרת נוזקות 

יודגש, כי לא ניתן לבדוק קיום נגיפים בקבצים המוצפנים בסיסמא. לאור זאת מקובל, כי 

 קבצים אלה ייחסמו בפיקוח מחלקת מערכות מידע.  

קבצים מסוימים להם צורף קובץ דמוי נוזקה, נחסמו. עם זאת, שני קבצים שכללו פקודות   .ב

לא נחסמו בדוא"ל, והפעלתם הודגמה על ידי מנהל מערכות מידע.   31מאקרו 

 
 .  ברשתות ויות המשמשת לסריקה ואיתור פגיע ,חוצה פלטפורמות תוכנה מסחרית -  ProfessionalNessusכלי  24

 מחשש להשבתת פעילות.    יצוין כי, לא בוצעו פעולות אקטיביות לניצול חולשות ופריצה 25

רכיבי   26 מספר  מקבצי    JavaScriptכגון:  חלק  מעודכנים,  לכל    harepointSשל    webservicesאינם  לגישה  חשופים 
   המרשתת. 

 .pacheA –ו   pensselOלרבות   27
 SSL 2,3מסוג  28
29 protectionGEO   -  (Geostationary earth Orbit-GEO  לוויינים מפני  הגנה  תקשורת (  שירותי    המספקים 

 מתמשכים. 
30 WAV  ו- ZIP 
 SLKקובץ אקסל וקובץ   31

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%A4%D7%9C%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA
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מבירור עם החברה לאוטומציה עולה, כי שירות הסינון המסופק לעירייה במכרז הקודם,  .ג

ת סינון בסיסי. יתרה מכך, לא הוגדרה חוקה ברורה בגין סוגי הקבצים אותם  הינו שירו

נדרש לסנן. הביקורת מציינת, כי קיים מקום להרחבת השירות או יישום של סינון פנימי  

 נוסף לכלים הקיימים בעירייה.

 להלן המלצות הביקורת:   .5

 של העירייה.   OWAיש לפעול לתיקון הפרצות באתר המרשתת העירוני ובממשק  .א

 כי העירייה.  גישה בהתאם לצורהלהגבלת חסימה גיאוגרפי יש להפעיל שירות   .ב

תוך הוספת מנגנוני  ם,  ארגוני ולהקשיחהדוא"ל  המתקבלים בקבצים  ליש לבחון חוקי סינון   .ג

 סייבר.  ה סינון נוספים לאור התגברות סיכוני 

 

 מיקור חוץ  
בעל מאגר המתקשר עם גורם חיצוני לצורך קבלת שירות,    כי   15נקבע בסעיף    ,תקנותה במסגרת   .1

יבחן, לפני ביצוע ההתקשרות עם הגורם החיצוני המסוים    הכרוך במתן גישה למאגר המידע

 הגורם עם בהסכם  במפורש  יקבע, וכן  אבטחת המידע הכרוכים בהתקשרותכאמור, את סיכוני  

בשים את החיצוני אלה,   ומטרות לעבד  רשאי החיצוני  שהגורם המידע ם:לסיכוני לב כל 

לצורכי המותרות השימוש  לגשת רשאי החיצוני שהגורם המאגר מערכות  ;ההתקשרות בו 

אופן משך  לעשות; רשאי החיצוני  שהגורם הפעולה או העיבוד סוג  אליהן;  ההתקשרות, 

 ודיווח החיצוני הגורם של מרשותו בסיום ההתקשרות, השמדתו הבעלים לידי המידע השבת

 בהן חייב  שהמחזיק  המידע אבטחת  בתחום  החובות יישום אופן   המידע; לבעל מאגר כך  על

וכן לפי תקנות  המידע,   בעל מאגר שקבע  מידע אבטחת אמצעי לעניין נוספות  הנחיות אלה, 

 לשמור על התחייבות שלו ההרשאות בעלי את להחתים החיצוני הגורם של חובתו  קבע; אם

 האבטחה אמצעי  את  האמור בהסכם, וליישם לפי רק  במידע המידע, להשתמש סודיות  על

 בהסכם.  הקבועים

 באמצעות גורם להעניק שירות   החיצוני לגורם במידה והעירייה, כבעלת מאגר המידע, התירה .2

 המפורטים הנושאים כל  הנוסף את  הגורם עם  בהסכם לכלול החיצוני הגורם של  נוסף, חובתו

 . 15בתקנה 

 אופן אודות מאגר המידע, לפחות לבעל לשנה לדווח אחת החיצוני  הגורם של בנוסף, חובתו .3

וההסכם, לפי חובותיו ביצוע לבעל  התקנות  אבטחה.            אירוע  של במקרה המאגר ולהודיע 

לנקוט יש  ועוד,  בהוראות   החיצוני הגורם של  עמידתו בגין ופיקוח  בקרה באמצעי זאת 

 לסיכונים.   לב  ובשים הנדרש אלה, בהיקף תקנות ובהוראות ההסכם

במערכות של מאגר מידע אשר חלה עליו רמת  בתקנות,    10בהתאם לסעיף    בקרה ותיעוד גישה: .4

הגישה  האבטחה   על  ביקורת  שיאפשר  אוטומטי  תיעוד  מנגנון  ינוהל  הגבוהה,  או  הבינונית 

 ; התאריך והשעה של ניסיון הגישה ;למערכות המאגר, ובכלל זה נתונים אלה: זהות המשתמש

 היקפה ואם הגישה אושרה או נדחתה.  ;סוג הגישה ;רכיב המערכת שאליו בוצע ניסיון הגישה

יאתר שינויים או ביטולים  , ומנגנון הבקרה לא יאפשר, ככל יכולתו, ביטול או שינוי של הפעלתו

  בהפעלתו ויפיץ התראות לאחראים.
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נתוני התיעוד של מנגנון הבקרה, ויערוך דוח של    עלבעל מאגר מידע יקבע נוהל בדיקה שגרתי   .5

מנגנון הבקרה יישמרו למשך  נתוני התיעוד של  .  צעדים שננקטו בעקבותיהןההבעיות שהתגלו ו 

 פחות. כל החודשים ל 24

 הביקורת מעלה ממצאים כדלהלן:

ליבה   מערכות  המספקת  לאוטומציה  החברה  ביניהם,  חוץ,  מיקור  ספקי  במספר  נעזרת  העירייה 

 ניהול לשירותי הרווחה וכן בספקים נוספים.  המספקת מערכת EPR מרכזיות לעירייה, חברת

כפי   דנן  הדרישות  על  עונים  אינם  חוץ,  מיקור  מול ספקי  והבקרה המחשובים  תהליכי הפיקוח 

 המובא להלן:

העיריה אינה מבצעת פנייה שנתית לכלל ספקיה המעניקים מיקור חוץ, ודורשת מהם נתונים   .1

 בדבר עמידתם בדרישות תקנות הגנת הפרטיות ואבטחת מידע כנדרש בתקנות.  

  2019רייה נוהל "דרישות אבטחת מידע לגורמי חוץ", עליו חתם בשנת  העיפרסמה    2018בשנת   .2

 ספק חוץ אחד בלבד. 

 חלק מהספקים חתומים על התחייבות דרישות אבטחת מידע בנוסח ישן טרם פרסום התקנות.  .3

  10העירייה אינה עורכת לספקי מיקור חוץ, בדיקה לעמידתם בכל הדרישות שנקבעו בסעיף   .4

 על ידם. גישה למערכות המאגרל  קרהשיאפשר ב אוטומטי, וד בתקנות בגין מנגנון תיע 

העירייה מעסיקה את החברה לאוטומציה כספקית מיקור חוץ עיקרית לשירותי מערכות מידע,   .5

עימה חתמה על הסכם התקשרות טרם פרסום התקנות. חרף סיכוני אבטחת המידע הכרוכים  

לביקורת    בתקנות.  15כפי שנקבעו בסעיף  בהתקשרות, ההסכם בין הצדדים חסר פירוט לתנאים  

בהסכם   מדובר  אין  אך  בתקנות,  לאוטומציה  החברה  של  עמידתה  את  המסביר  מסמך  הוצג 

 משפטי על כל המשמעויות הנובעות מכך. 

וכן קיים    ISO 27001מחזיקה בתעודת הסכמה לתקן   EPRמבדיקת הביקורת עולה, כי חברת   .6

דרישות לאבטחת מידע בהתייחס לחלק מדרישות    המפרט  2015נספח התחייבות להסכם משנת  

בתקנות בלבד. יצויין, כי לא בוצעה בחינה להוספת נספח נוסף אשר יהא תואם לכל    15סעיף  

 .   2018דרישות התקנות, לרבות חתימת הספק על הנוהל העירוני שפורסם בשנת 

 המלצות הביקורת בנושא הינן כדלהלן:

יש ליישם תהליך של ניהול סיכוני אבטחת מידע עבור ספקי מיקור חוץ בהתאם לנדרש בתקנות,   .1

סעיף   בדרישות  העמידה  את  לבחון  זו,  תיעוד    10ובמסגרת  מנגנון  בדבר  י  אוטומט בתקנות, 

 .  על הגישה למערכות המאגר  בקרהשיאפשר 

ו ספקי מיקור החוץ   יש לקבל ולבחון את תוצאות סקרי אבטחת המידע ומבדקי חדירה שבצע .2

על ידי מומחים לאבטחת מידע, ובהתאם להן, יש לבחון נקיטת צעדים נוספים לבקרה ולפיקוח,  

 בהם ביצוע ביקורת עצמאית בכותלי הספק.  

יש לקבל מכל ספקי מיקור החוץ באופן תקופתי, את התקנים והתצהירים המעידים על העמידה   .3

 בהוראות התקנות.   

ההסכמי .4 כי  לוודא,  סעיף  יש  דרישות  בכל  עומדים  החוץ,  מיקור  ספקי  עם  החתומים    15ם 

 בתקנות, ובמידת הצורך, יש להחתימם על נוסח התחייבות מעודכן בהתאם. 

יש להגביר את מעורבותה של מחלקת מערכות מידע, בגין ניהול סיכוני סייבר במערך הרמזורים   .5

יקט "עיר חכמה". והמצלמות בעירייה, וכן בפרו
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 הערכה וניהול סיכוני סייבר במעבר לעבודה בחירום במשבר נגיף הקורונה

העירייה.   פעילות  על  רוחביות  השלכות  מגפה,  כשל  בינ"ל  ואף  לאומי  סייבר  לאירוע  מתקפת  גם 

במטרה  לשם חדירה לסביבת הרשת המחשובית   התקפיתנמנית כפעולה  היא  ו ,אירוע מיוחד  מהווה

  הן ולהסב לה  ובמערכות המסתמכות ב   סביבת הרשתמידע, וכן במטרה לשבש את הפעילות ב  לגנוב 

, ומסמכים  תפיסה לאומי להיערכות ולניהול מצבי משברמערך הסייבר הלאומי פרסם מסמך  .  נזק

 . 32נוספים נלווים, בהם החובה לביצוע סקר היערכות בארגון

נמצא .1 כי  ככלל  בביקורת  תכנית לעירייה  ,  מאסון  קיימת  תכנית    התאוששות  המשכיות  )קרי, 

ונהלים המשמשים להתאוששות מאסון  ,  (עסקית מדיניות  )כגון: שריפה,  הכוללת תהליכים, 

את התשתית הטכנולוגית    ממושך המשבית לזמן  הצפה, רעידת אדמה, מחיקה מוטעית וכיו"ב(  

ממיקום    העירונימוקד  הקיימת תכנית חלופית להפעלת    , בפרט  .לפעילותה של העירייההחיונית  

 בתוכנית קיימת התייחסות למערכות גיבוי לרבות חשמל, תקשורת וחומרת מחשוב.  חלופי.

יצויין, כי התוכנית כוללת התייחסות לאירוע של העדר כוח אדם חיוני המהווה אירוע מקומי   .2

בעל השלכה מוגדרת, והיא אינה כוללת התייחסות מפורשת לאירוע לאומי ובנ"ל כמגפה, כמו 

נדרש לכלול    ,לא כל שכןים העלולים להשבית את פעילות העירייה.  גם אירוע סייבר, כאירוע

באירועי העסקית  וההמשכיות  ההתאוששות  התגובה,  לאופן  נפרדת  מגיפה    התייחסות 

 , לרבות תוכניות מגירה מפורטות. וסייבר

בכללן   .3 רבות  השלכות  ישנן  סייבר  גורמים    -באירוע  מצד  לסחיטה  ניסיון  במוניטין;  פגיעה 

זדוניים לתשלום כופר; נדרש להוציא דיווחים לרשויות החוק והרגולציה )כגון הרשות להגנת  

הפרטיות( והודעות לתקשורת ולתושבים; נדרש לבצע חקירה פורנזית תוך שימוש בכלי תחקור  

 צע רכש טכנולוגי במקרה של פגיעה בחומרה ועוד.  מיוחדים, וכן לב

נמצא, כי בוצעו תרגולים לעבודה בחירום, אך ברם, לא בוצע תרגול מפורש להתמודדות עם   .א

 אירוע סייבר או אירוע מגפה.   –אירועים מהותיים בעירייה  

 יצויין, כי לא נרשם תיעוד מפורט לתוצאות תרגולי החירום שבוצעו בעירייה.   .ב

נערך בעירייה סקר סיכונים, אשר התמקד ברשת המחשוב הפנימית.    2018בשנת    ונים:סקר סיכ .4

הסקר לא כלל בחינה של הסיכונים ברשת המחשוב החיצונית, אי לכך, לא בוצע מבדק חדירה  

   .OWA -ו  VPNלרשת והקשחה של ממשקי הגישה מרחוק לרבות  

סייבר רשמי והיה מוצג להנהלת העירייה, סביר, כי ממצאים   במידה והיה מתבצע סקר סיכוני 

 שנתגלו בביקורת, היו מטופלים מזה כבר, או לכל הפחות, היו במתווה תכנון לשיפור.   

ירּות ליצויין לחיוב, כי יושמו אמצעים   .5   במהרה  כדי לאפשרב  ,גיבוי תשתיות ותקשורתל ו 33ַיתִּ

בשל  תוכנה וקו תקשורת ראשי    ,חומרהשל    במקרה של פגיעה או השבתה   המשך עבודה מרחוק

 סייבר.   אירוע לרבות ,אירועים חיצוניים

נגיף הקורונה  ,נמצא .6 וכן שירותי התמיכה    למשתמשים  הטכנית תמיכההשירותי    ,כי במשבר 

.  לתמקוב ה  מתודההמשיכו להינתן באמצעות תמיכה מרחוק בלחדר השרתים, 

 
32                                     https://www.gov.il/he/Departments/news/cybercrisispreparedness         

      v.il/BlobFolder/news/cybercrisispreparedness/he/tfisa.xlsxhttps://www.go 

 
 . אחד מהםב  שנועדה למנוע קריסה במקרה כשל במערכות  כפילות, כגון כפילות של רכיבים/עודף – יתירות 33

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%94_(%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A7%D7%A8%D7%91)
https://www.gov.il/he/Departments/news/cybercrisispreparedness
https://www.gov.il/BlobFolder/news/cybercrisispreparedness/he/tfisa.xlsx
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כי    ,נמצא  , להערכת סיכוני סייבר בגישה מרחוקהלאומי  מערך הסייבר  על אף פרסום הנחיות   .7

לא הוגדרה תכנית עבודה לניהול  , וכן  לא בוצע תהליך מתועד ופורמאלי להערכת סיכוני סייבר

 קורונה. נגיף העבודה בחירום במשבר   גיןצמצום סיכוני סייבר בלו

זאת,   עם  ביחד  מידע  לצמצום הסיכוןצע  ימנהל מערכות  צעדים  כגוןמספר  הקשחת    ,  ביצוע 

 . מרחוק העובד לעבודה ניגשממנו  במקרים האבטחה במחשב הביתי של העובד 

 להלן המלצת הביקורת בנושא: .8

יש לבצע סקר סיכוני סייבר ייעודי לעבודה בחירום במשבר נגיף הקורונה או דומה לו, תוך   .א

תהליכים תפעוליים וחיוניים בעירייה.  הסקר יוגש  הערכת השלכות תרחישים שונים על  

 בצירוף המלצות להנהלת העירייה, ויתקיים בגינו דיון שבסופו יתקבלו החלטות.  

יש לעדכן את התוכנית העירונית להתאוששות מאסון, עקב לקחי הגל הראשון של משבר  .ב

ל שלבי פעולה  נגיף הקורונה והנחיות מערך הסייבר הלאומי. במסגרת התוכנית, יש לכלו

 ספציפיים לתגובה ולהתמודדות עם אירוע סייבר. 

 יש לבצע תרגול תקופתי להתמודדות עם אירוע סייבר מהותי בעירייה, ואירוע מגיפה.  .ג

 יש לתעד בפרוט את תוצאות תרגולי החירום המתבצעים בעירייה, לרבות מסקנות לשיפור. .ד

 

 רייה אבטחת מחשבי הקצה מהן מבוצעת גישה מרחוק לרשת העי
המידע במחשבי הקצה מהן מבוצעת גישה מרחוק, בהתייחס   הביקורת בדקה את נאותות אבטחת

 לחוק, לתקנות ולהנחיות שפורסמו.  

קצה   מחשבי  סוגי  משני  מתאפשרת  בעירייה  מרחוק  ידי    -הגישה  על  שחולקו  ניידים  מחשבים 

 על ידי מחלקת מערכות מידע. 34העירייה, ומחשבים ביתיים של עובדים אשר עברו הקשחה

נייד נוסף השייך   בביקורת בוצעה בדיקה מקצועית במחשב הנייד של מבקרת העירייה, ובמחשב 

 לעובד במינהל ההנדסה, ולהלן תוצאותיה:

בגרסה כמעט    נגיפים מקצועיתבמחשב הנייד של מבקרת העירייה, מותקנת גרסה לתוכנת נוגד  .1

יותר(אחרונה   עדכנית  גרסה  הגדרות  .  )קיימת  את  לשנות  ניתן  כי  נמצא,  המחשב  בבדיקת 

 התוכנה ואף להסירה לחלוטין. במחשב הנוסף, לא ניתן היה לבטל את התוכנה. 

  המעודכנת   10Windowsת  במחשב הנייד של מבקרת העירייה, מותקנת מערכת הפעלה מסדר .2

. במחשב הנייד הנוסף שנבדק, אותה מערכת ההפעלה מעודכנת לתאריך  12/01/2020לתאריך  

פורסמו עדכוני אבטחה חודשיים, אשר    2020. יצויין, כי בחודשים פברואר ועד מאי  24/03/2020

 לא עודכנו במחשבים שנבדקו.

העירייה .3 מבקרת  של  הנייד  במחשב  המשתמש  מקומי"   חשבון  "מנהל  הרשאת  כבעל  מוגדר   ,

המאפשרת למשתמש הקצה לבצע שינויים בהגדרות המחשב, להתקין בו יישומים ללא אישור  

ידיעת   ללא  בסתר,  במחשב  לפעול  זדוניות  נוזקות  על  מאוד  ומקלה  העירוני,  המחשוב  צוות 

משתמש הקצה. במחשב הנייד הנוסף, לא הייתה הרשאת "מנהל מקומי". 

 
ככל   :)Hardening אנגליתב) הקשחה  34 גדלה  אשר  הפגיעות  שטח  הקטנת  ידי  על  המערכת  אבטחת  של  תהליך 

ברירת מחדל, הסרה  שהמערכת מבצעת יותר פעולות. הקטנת אפשרות תקיפת המערכת לרוב כוללת שינוי סיסמאות  
 .והסרה של שירותים מיותרים  (login)של תוכנה מיותרת או התחברויות מקודדות 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
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להריץ פקודות רגישות במחשב,   מאפשרה Windows PowerShell 35 ןנמצא כי מנגנויתר על כן,  

 אינו חסום למשתמשי הקצה בשני המחשבים הניידים שנבדקו.  

מתאפשרת שמירה של קבצי עבודה בכונן המקומי במחשבים הניידים, בכלל זה, שמירה של   .4

תושבי העיר ועובדיה(. נמצא, כי הכוננים הקשיחים של  מידע רגיש )כגון מידע אישי ופיננסי של  

שני המחשבים הניידים אינם מוצפנים. יודגש בזאת, כי במקרה של אובדן, או של גניבת מחשב 

נייד בעל כונן קשיח שאינו מוצפן על ידי גורם זדוני, ניתן בקלות יתרה לחבר את הכונן הקשיח  

 הרגיש מתוכו.    של המחשב הנייד למחשב אחר, ולהיחשף למידע

 לביקורת נמסר בתגובה, כי נרכש פתרון הצפנה מתאים אשר יוטמע בקרוב. 

בעלי   .5 ניידים  חיצוניים  זיכרון  התקני  לחיבור  חסימה  מיושמת  לא  הניידים,  המחשבים  בשני 

ולהעתקת חומרים מהתקן החיצוני ואליו. לפיכך במצב   36(USB)  יציאות אפיק טורי אוניברסלי

 ה לזליגת מידע מהעירייה ולחדירת נוזקות דרך התקנים חיצוניים. זה, מוגברת החשיפ

בשני המחשבים הניידים שנבדקו, לא מופעלת מערכת "חומת אש" אישית. רצוי להפעיל מערכת   .6

רשת  זו, במצב בו המחשב הנייד אינו מחובר לרשת העירייה אלא מחובר לרשת חיצונית )כגון  

Wi-Fi העובד(.  בבית 

רבי .7 סוגים  טרויאני" קיימים  "סוס  מסוג  מזיקה  מחשב  תכנת  כגון:  נוזקות  של  החודרת    ם 

תמימה,   התחזות תוך מחשבל במסך  המולתוכנה  במתרחש  לצפות  זדוניים  לגורמים  אפשרת 

"רישום  נוזקה מסוג    .המחשב, להפעיל מצלמה, להקליט, להזיז עכבר וללחוץ על מסכי מערכות

ומתעדת  (Keylogger)הקשות"   במקלדת  מזהה  הקשה  בהובעכבר  כל  ונתונים    ן,  סיסמאות 

 . רגישים בזמן החיבור מרחוק לרשת הארגונית

ניצול   .א תוך  העירייה,  מבקרת  של  הנייד  המחשב  על  השתלטות  סימולציית  במסגרת 

נוגד   תוכנת  את  לבטל  שניתן  נוזקה,   נגיפיםהעובדה  המדמה  קובץ  הרצת  צלחה  בו, 

 מרוחקת והרצת פקודות ממחשב הבדיקה.המאפשר שליטה 

בדומה להשתלטות על המחשב הנייד של מבקרת העירייה, ניתן לדוגמא לבצע השתלטות   .ב

על המחשב הנייד של מנהלת החשבונות, בעלת הרשאת גישה לאתרי הבנקים. באופן דומה,  

ובשימוש העירייה,  של  הבנקים  לחשבונות  הגישה  סיסמאות  את  לגנוב  זדוני  גורם    יכל 

בהרשאתה של העובדת וללא ידיעתה, לבצע העברת כספים לחשבונות בנק יעודים, או לבצע 

שקלים   מיליוני  של  בסך  שתשלומים  כך  עירוני,  ספק  של  הבנק  חשבון  במספר  שינוי 

 המיועדים לספק, יועברו בפועל לחשבון הבנק שבשליטת הגורם הזדוני.  

משמעותית גובר  סייבר  למתקפות  הסיכוי  כי  השייכים  יודגש,  ניידים  מחשבים  בו  במצב   ,

לעירייה נמצאים בביתם של העובדים, ואינם מוגנים דרך הרשת הארגונית. העדר הקשחת  

אבטחה נאותה במחשבים הניידים, עשוי להפוך מידע רגיש וחסוי, ל"טרף קל" עבור גורמים 

 זדוניים, העלולים לעשות בו שימוש אף כדי המשך המתקפות כנגד העירייה.  

 להלן המלצות הביקורת: 

יש ליישם בהקדם, מדיניות אבטחה והקשחה אחידה בכלל המחשבים הניידים העירוניים מהם   .1

הכונן   של  והפעלת הצפנה  הנדרשים  האבטחה  רכיבי  של  התקנה  תוך  גישה מרחוק,  מבוצעת 

סימה של חיבורי מדיה נתיקה  הקשיח המקומי. יתר על כן, יש לבצע עדכוני אבטחה שוטפים, ח

 
35  Windows PowerShell  -  של עבודה שמה  חברת סביבת  של  משימות  של   ,מיקרוסופט לאוטומטיזציה 

 .מקומיות ומרוחקותWindows ומאפשרת כלי ניהול במערכות  ,שפת תסריטו ממשק שורת פקודה  המכילה 
36 USB  של  ראשי תיבות  Universal Serial Bus   להתקני   מחשבים לחיבור בין תקן- אפיק טורי אוניברסלי ת:בעברי

 .ציוד היקפי

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%AA_%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/Windows
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99_%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
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למחשבים הניידים, ביטול הרשאות "מנהל מקומי" למשתמשי הקצה, הפעלת מערכת "חומת  

אש" אישית וביצוע הקשחות אבטחה נוספות, והכל בהתאם להנחיות מערך הסייבר הלאומי  

 והרשות להגנת הפרטיות.  

נגיפים  יש להגדיר בהקדם בכלל המחשבים ניידים, חסימת גישה לשינוי ההגדרות בתוכנת נוגד   .2

 באמצעות סיסמת ניהול, הגלויה לצוות מערכות המידע בלבד. 

ייעודים לצורכי עבודה השייכים לעירייה בלבד ואשר עברו  .3 ניידים  יש לאפשר שימוש בהתקני זיכרון 

 וגדר בעל מספר סידורי לכל מחשב מאושר.  , ולהגדיר חיבור של התקן מ37הלבנה 

 לגרסה העדכנית ביותר.  נגיפים יש לשדרג את גרסת תוכנת נוגד  .4

 

   אבטחת גישה מרחוק לרשת הפנימית, לדוא"ל הארגוני של העירייה ולמערכותיה

לא   אשר  עובדיה  מרבית  את  להעביר  נאלצה  רבים,  כבגופים  העירייה  הקורונה,  נגיף  משבר  עקב 

מעובדיה  הוצאו   לחלק  העירייה  מאפשרת  שגרה,  בעתות  גם  מבתיהם.  מרוחקת  לעבודה  לחל"ת, 

( לגישה  VPNלעבוד מרחוק. לשם חיבור מאובטח ומוצפן, נעזרת העירייה ברשת פרטית וירטואלית )

מרוחק   בנוסף,  אל  ממחשב  המרשתת.  דרך  הפנימית  הארגונית  הרשת  העירייה  נעזרת  משאבי 

 מסופק על ידי חברה לאוטומציה. הארגוני הלדוא"ל  OWAדפן בממשק גישה מרחוק דרך דפ

במאגר מידע שניתן לגשת אליו מרחוק,  )ג( בתקנות הדן באבטחת תקשורת,  14בהתאם לסעיף   .1

אבטחה   אמצעי  על  נוסף  שימוש  ייעשה  אחרת,  ציבורית  רשת  או  האינטרנט  רשת  באמצעות 

ו ) )א(  , באמצעים שמטרתם לזהות את המתקשר והמאמתים את ()ב(-כאמור בתקנות משנה 

ברמת למאגר  הרשאה  בעל  של  גישה  לעניין  היקפה;  ואת  מרחוק  הפעילות  לביצוע    הרשאתו 

 .ייעשה שימוש באמצעי פיזי הנתון לשיטתו הבלעדית של בעל ההרשאה  ,אבטחה בינונית וגבוהה

להגנת   .2 הרשות  ומטעם  הלאומי  הסייבר  מערך  מטעם  מהבית  מאובטחת  לעבודה  בהנחיות 

הפרטיות, הדנו בין היתר בהזדהות בגישה מרחוק נקבעו החובות: להתקין רשת וירטואלית  

פרטית להתחברות מאובטחת בין העובדים לבין משאבי הארגון וכן הפעלת אימות רב גורמי,  

בכ קשיח  הזדהות  מנגנון  לאכוף  המהווה  מוקשחת;  אבטחה  סיסמת  להגדיר  לרשת;  ניסה 

אפשרויות העתקה ושמירת מידע רגיש במכשיר הביתי; להגדיר חובת ניתוק וחיבור לאחר פרק  

 זמן של חוסר פעילות בגישה מרחוק; לבטל אפשרות לעבודה עם תוכנות השתלטות מרחוק.    

כי שיטת ההזדהות בעת הגישה מרחוק של העובדים דרך   .3 על  VPNממשק  נמצא,  , מבוססת 

מנגנון סיסמאות קבוע שאינו מתחלף בסיום השימוש, וזאת בניגוד לנדרש בתקנות, בהנחיות  

 מערך הסייבר הלאומי ובהנחיות הרשות להגנת הפרטיות. 

המתקבל   ממסר  בדמות  )לדוגמא  פעמי  חד  סיסמאות  חילול  במנגנון  הינו  המקובל,  השימוש 

לש והנתון  עובד  של  הנייד  פעמית  בטלפון  חד  סיסמא  המחולל  ביישום  או  הבלעדית,  ליטתו 

 המותקנת בטלפון הנייד של העובד(. 

מחייבת הזנת סיסמא של המשתמש.   OWAהגישה מרחוק לשירות הדוא"ל הארגוני בממשק   .4

יום( וניתנת לניחוש מושכל, לחשיפה במסגרת    90סיסמא זו קבועה )ומשתנה בתדירות של כל  

תרגיל דיוג ולגניבה במידה ומבוצעת גישה ממחשב בלתי מאובטח שקיימת בו נוזקה. 

 
טכנולוגי מתקדם למניעת תוכנות זדוניות באמצעות ביצוע סריקת קבצים ופירוק תוכנות זדוניות  תהליך    -  הלבנה  37

ומנטרל לחלוטין את האיום של החדרת   עוד לפני כניסתם לרשת הארגונית. תהליך ההלבנה אורך שניות בודדות 
 .נוזקה לארגון
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כוחנית תקיפה  לבצע  ניסיון  נעשה  לאוטומציה,  החברה  עם  בתיאום  בדיקה                    במהלך 

 orce)F(Brute     מנת המשתמשעל  סיסמת  את  חשבונות  בדיקה    באמצעות  ,לנחש  מדגם  של 

 .   ציםאו נפוים סבירים, סיסמאות אפשריו

מסוימת   הגנה  קיימת  כי  זוהה,  וכן  הסיסמאות,  את  לנחש  היה  ניתן  לא  כי  נמצא,  בביקורת 

המגבילה את הבדיקה. בהינתן חוסר מגבלת של זמן, יוכלו גורמים זדוניים לבצע בדיקה שקטה  

, לתקוף  מעובדים במרמה והתחזותעל כלל החשבונות בעירייה ותרגילי דיוג, להשגת סיסמאות  

 בדים בביתם ולדלות משם הסיסמאות.מחשבי קצה של עו

לא מיושמת חסימה להעתקת קבצים בין כונני הרשת, לבין מחשב פרטי ממנו מבוצעת גישה   .5

טקסט  העתקת  של  לאפשרות  גורפת  חסימה  מיושמת  לא  גם,  כמו  העובד.  ידי  על  מרחוק 

(Clipboard)  38   מסוימות נוזקות  כי  עוררין,  אין  המרוחק.  המחשב  לבין  הפרטי  המחשב  בין 

 במחשב הפרטי עלולות להתפשט גם לרשת הארגונית.  

העובד   .6 למחשב  בבית  יותר, ממחשבם הפרטי  ומסוכנת  ישירה  גישה  אף  מתאפשרת  לעובדים 

 בעבודה, וזאת בניגוד להנחיות מערך הסייבר הלאומי.  

הינ  יותר,  מאובטחת  טרמינל     גישה  שרת  כגון  ממשק  דרך  והתחברות  שימוש  ידי  על  ה 

(Terminal Service)  .  השרת אינו מאפשר גישה ישירה למחשבי העירייה ומשאביה, ומתיר רמת

. השרת מידור גבוהה בחשיפה ליישומים ותיקיות מוגדרות בהתאם להרשאות שהוגדרו מראש

 ע במניעת פגיעה בזדון או בשוגג. מהווה סביבת עבודה אחידה וקשיחה למשתמשים, ומסיי 

תקיפה   . VPN  –על ממשק ה   39(DDOSמבוזרת ) לא מיושמת הגנה כנגד מתקפת מניעת שירות .7

ב על ידי יצירת עומס חריג על  ומחשה מערכת  את  נועדה להשבית    ,גורם זדוני  בידיזו מרחוק  

ועשויה  הממשק את    מורשים ממשתמשים  בכך  למנוע  ,  להאט  מסוים,  מחשב  למשאב  גישה 

בתקופת משבר נגיף הקורונה, עשוי הדבר לפגוע  שירות הממשק ואף לגרום לקריסה בשירות.  

    בפעילות העירייה לאור התלות בעבודה מרחוק. 

כי מחשב הקצה ממנו    ,( הינה לוודאSecurity  Compliance)ת תאימות אבטחה  מטרת בדיק .8

יתר על המידה.    , מבוצע החיבור מרחוק בין  אינו מסכן את הרשת הארגונית  הבדיקה מעלה 

  , מעודכנת, עדכוני אבטחה נדרשים ועוד  נוגד נגיפים   אם במחשב הקצה מותקנת תוכנת   היתר,

. רק במקרה ומחשב הקצה עומד ברף התאימות שנקבע  הלאומיבהנחיות מערך הסייבר  כמפורט  

 יתאפשר החיבור מרחוק.   ,בארגון

נמצ מתאפשרת  בביקורת  העובדים,  ע"י  העירונית  המחשוב  לרשת  מרחוק  התחברות  כי  א, 

 מבלי שנבדקים מנגנוני האבטחה הנדרשים.   

  ממדינות מסוימות  OWA  -  ו  VPN  יכי לא מיושמת חסימה למניעת גישה לממשק   ,עוד נמצא .9

 מתאפשרת גישה ממדינות ערב כמו מצרים.   ,בין היתרו

לא  של חוסר בפעילות. יחד עם זאת,    דקות   15לאחר    מוגדרת  עירייהה   ימחשב במסך  הת  נעיל  .10

ניתוק   זמן  במהמערכת  תקשורת  המוגדר  פעילות  חוסר  ה  עקב  הביקורת  VPN  – ממשק   .

פתוח. ערוץ תקשורת מתריעה על הסיכון שבהשארת 

 
38 Clipboard :י.  באופן זמנ נתונים בו מאוחסנים זיכרון המחשבחלק ב -לוח עריכה   או בתרגום חופשי: לוח העתקה

תמונה )טקסט,  מידע  להעתיק  או  )"לגזור"(  להעביר  למשתמשים  מאפשר  העריכה  מ קובץ , לוח  אחת   תוכניתועוד( 
אחת לתיקייה אחרת   תיקייההפועלת במחשב באותה עת לתוכנית אחרת הפועלת בו )וכן מתוכנית אל עצמה(, או מ

 . )ת הקבציםמערכ )להעביר למיקום שונה ב
39 DDoS -ervice attack S-fO-enialDistributed D 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D
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לפופולריות    עתהעם הצורך הגובר בקיום פגישות ותקשורת מרחוק, אחת הפלטפורמות שזוכה   .11

התרעה מפני גידול בהיקף    FBI  -ה    הוציא   2020באפריל  .Zoom 40משמעותית היא אפליקציית 

 (Zoom-bombing) ם"הפצצת זו  כינההפריצות לפלטפורמות שיתופיות לשיחות וידיאו, שהוא  

. הצטרפות בלתי מאושרת של  על רקע ריבוי השימוש בטכנולוגיות אלו בשל מגיפת הקורונה"

 משתתפים שמוצאים את קישורים לישיבות בזום מנצלים זאת כדי לחדור אליהן בזדון מרחוק.

בביקורת נמצא מקרה, בו הותרה הצטרפותו של תושב העיר לישיבה בזום של ועדת משנה  

בין מוזמניה. יודגש בזאת, כי כפי הנראה הזימון לישיבה נשלח    לתכנון וסביבה מבלי שהיה

לתושב על ידי אחד המוזמנים. לא למותר לציין ולהדגיש, את הסיכונים שבהשתתפות גורמים 

 בעלי עניין החיצוניים לעירייה בישיבות פנים עירוניות. 

 ריענון בנושא.   יצויין לחיוב, כי מנהל מערכות מידע הוציא לעובדי העירייה באופן מידי

 : להלן המלצות הביקורת .12

 יש להטמיע מנגנון הזדהות חזק בגישה מרחוק לכלל הממשקים, בתצורת אימות דו שלבי.   .א

לבין   .ב מרחוק  החיבור  מבוצע  מהן  הקצה  מחשבי  בין  נאותים  מידור  מנגנוני  ליישם  יש 

שימוש   וכן  קבצים  להעתקת  האפשרות  ביטול  לרבות,  הארגונית,  הרשת  של  המשאבים 

 בשרת טרמינל.  

לרשת  .ג מרחוק  חיבור  מתבצע  מהם  הקצה  למחשבי  אבטחה  תאימות  בדיקת  ליישם  יש 

יום נוגד נגיפים  בדיקת קר לרמת האבטחה בהם )כגון:  הארגונית, תוך הגדרת רף מזערי סבי

תקף ומעודכן, קיום גרסאות אבטחה עדכניות ביותר ועוד(. מחשבים אשר לא יעמדו ברמת 

 האבטחה הקבילה, לא תתאפשר התחברותם לרשת הארגונית.  

בזמני משבר קיצוניים או מתקפות סייבר גלובאליות לכל הפחות, יש להגביל את הגישה   .ד

מדינת ישראל. כל או  בתוך  IPועוד( רק מכתובות  OWA ,VPNלמשאבי העירייה ) מרחוק

 אחרת, יש לבצע חסימה גיאוגרפית לגישה ממדינות עוינות. 

 . OWA -ו VPNיש להגדיר מנגנון ניתוק עקב חוסר פעילות בממשקי  .ה

ה .ו מנגנון  של  הפעלה  לשקול  שירותיש  מניעת  מתקפת  כנגד    Anti DDOS))  מבוזרת  גנה 

 .VPN  -ה  קלממש

 ( Fishingמבדק סימולציית דיוג ) 
עקב מעבר לעבודה מרחוק בשל משבר נגיף הקורונה, הוגברו המתקפות כנגד חברות ישראליות על  

הארגונית, לרשת  גישה  השגת  לשם  המשבר  אתרי    וקמוה  ;דיוגהמתקפות    הוגברוובעיקר    רקע 

יישומים ת;הונאו לכאורה    ופצווה   יםזדוני   הופעלו  לגיטימיים  מסמכים  של  במעטה  כופרות 

זוהו מתקפות דיוג טלפוניות  הנושאים את שם הנגיף. גורם זדוני מתקשר לעובד  41כמו גם,  , בהן 

 ומתחזה במטרה לקבל גישה לסיסמאות המחשב, ומשם לתכולתו ולמערכות המחשוב העירונית.   

ידע ובאישורו, בוצעה התקשרות טלפונית למספר עובדים. לאחר  בתיאום עם מנהל מערכות מ  .1

שהביקורת הציגה עצמה כחברה לתמיכת מחשוב חיצונית העובדת בשיתוף עם מנהל מערכות 

 
40 Zoom -   באפליקציה המאפשרת ביצוע של שיחות ועידה בווידאו וניהול תקשורת עם ריבוי משתמשים.  

 
41 Vishing  Voice Phishing) )  -    וקטור תקיפה כנגד הגורם האנושי דרך הטלפון. הונאת הנדסה חברתית בה מנסים

 האקרים לגרום לקורבן לגלות פרטים אישיים/פיננסיים באמצעות שיחות טלפון זדוניות. 
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בדיקת   לשם  הנייד  למחשבו  גישה  להעניק  לשיחה  שענה  מהעובד  נדרש  בעירייה,  המידע 

 תקלה לכאורה. יצויין בזאת כדלקמן:

 .42שליטה מרחוקל הלביקורת להפעיל במחשבו תכנ העובד אפשר  .א

מחשבו של העובד, שכלל סיסמת גישה בעבודה הנמצא קובץ על שולחן  ,במהלך הבדיקה .ב

 אשר נשמרה באופן גלוי.  VPN ממשקל

 להלן המלצות הביקורת לאור ממצאי הבדיקה: .2

והנחיות הרשות להגנת הפר   על העירייה  .א טיות,   לאמץ את הנחיות מערך הסייבר הלאומי 

  (. (Fishingדיוג בנושא ההתמודדות עם מתקפות 

, תוך פירוט דבר ביצוע בדיקת  לכלל עובדי העירייה בנושא מתקפות דיוג  ן יש לערוך ריענו .ב

הביקורת. יש לחדד בפני העובדים את האיסור במתן גישה או מסירת פרטים לגורמים כאלו  

 ואחרים, ללא קבלת אישורו של מנהל מערכות המידע בעירייה.  

לבחון ביצוע הקשחה בכלל מחשבי העירייה, לשם מניעה של התקנת תוכנות שליטה  יש   .ג

 של מנהל מערכות המידע.  מרחוק בהם, ללא אישורו 

 סיכום
העירייה משתמשת בטכנולוגיות מידע ותקשורת לשיפור ניהול נכסיה ואיכות החיים של תושביה. 

מגמה זו, מביאה לגידול חד בכמות הנתונים שבידה ובמספר מאגרי המידע שבבעלותה המשמשים  

תכנון ובנייה, חינוך, רווחה, כוח בסיס לעבודתה בעתות רגיעה וחירום, לרבות בתחומי: כספים,  

ועוד. פגיעה במערכות הממוחשבות ובמאגרי  וחניה, תברואה, עיר חכמה  אדם, רישוי, תחבורה 

המידע של העירייה, עלולה לגרום לנזקים כבדים, כמו פגיעה בשירותים הניתנים לתושב ובדליפת  

להגן החובה  העירייה  על  מוטלת  ומשכך,  הפרט,  בצנעת  הפוגעת  את    מידע  ולהגביר  המידע  על 

 חסינותה לצורך הגנה על רציפותה התפקודית לטובת השירות לציבור.

 והעריכה באופן מדגמי את  2020יולי  –אפריל  להלן עיקר ממצאי הביקורת אשר נערכה בחודשים  

לפגיעה או לדלף  של העירייה  החושפים את מערכות המידע    והכשליםהסיכונים הפוטנציאליים  

 פות סייבר בעתות שגרה וחירום, ובהסתמך על דרישות הרגולציה. , בשל מתקמידע

טרם נכתבו מסמכי   -רישום מאגרים, הגדרות מאגרים וממשל תאגידי בהיבטי אבטחת מידע   .1

לא נבחנה כמות המידע הנשמר בהם באם רב מן הנדרש בעירייה, וכן  הגדרות למאגרי המידע

מנהל מערכות מידע משמש במקביל כממונה על אבטחת מידע,  ; בניגוד לתקנות  למטרותיהם

מפקח על פעולותיו שלו ושל עובדיו בגין העמידה בדרישות התקנות, ומעלה בכך חשש לקיומו 

לשנת   מידע  למערכות  עבודה  תכנית  עניינים;  ניגוד  דרישות   2020של  בכל  עומדת  אינה 

והגנת הפרטיות אינם מנוהל ועדת היגוי; נהלי התקנות; נושאי אבטחת מידע  ים באמצעות 

 .  2018אבטחת מידע לא עברו תהליך אשרור ועדכון החל משנת  

לא כל עובדי העירייה הנדרשים, חתומים   –  הדרכות עובדים ומדיניות בקרת גלישה במרשתת .2

מידע;   אבטחת  וכללי  סודיות  לקיום  הצהרה  טופס  אינה  על  במרשתת  הגלישה  מדיניות 

   מיושמת חסימה של חלק מקטגוריות ברות סיכון;מגבילה באופן מספק, ולא 

המחשוב .3 במערכות  והרשאות  משתמשים  תיקוף    -  ניהול  של  תקופתי  תהליך  מיושם  לא 

עדיין להם    ,לשעבר  םנמצאו עובדי;  הרשאות גישה קיימות לכלל המשתמשים ולכלל המאגרים

 
42 AnyDesk -    במטרה לספק שירותי תמיכה,    ,אחר  תוכנת שליטה מרחוק המקשרת בין המחשב למחשב

 . ביצוע התקנה, או מתן שירות מרחוק ובאופן לא פיזי 
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למאגרי והרשאה  סיסמא  קיימת  העסקתם רגישיםם  הייתה  סיום  לאחר  חודשים   , ;               

שימוש אישי פסול מיסודו ביצעה    עובדת במחלקה לשירותים חברתיים,נמצא, כי    חמור מכך

היא    לו במידע חסוי ורגיש, תוך ניצול החשיפה לנתונים שאינם תחת טיפולה במאגר מידע  

ואר, עברה העובדת על הוראות טענה דברי כזב. במכלול הנסיבות כמתה  בעת תשאול ו   , מורשית

לב בתום  העירייה שלא  כלפי  אמונה  חובת  את  והפרה  הושעתה החוק  העובדת  כי  יודגש,   .

ולא בוצעו בדיקות   ,אבטחת מידע בקרב עובדי הרווחה  של נוהלי  ענוןילא בוצע רמעבודתה;  

 . במחלקה לשירותים חברתיים כנדרשאקראיות באשר לביצוע שמירת אבטחת המידע 

  האינמדיניות התגובה לאירועי אבטחת מידע    –  איתור, דיווח ותגובה לאירועי אבטחת מידע .4

על הדרישות:   אירועי אבטחת  עונה  בגין  דיון שנתי  לא מתקיים  ניטור;  נרכשה מערכת  לא 

ידע בגין רמת הניטור המיושמת בחברה לאוטומציה לאחר אירועי אבטחת מידע,  מידע; אין מ

מוגדרת מערכת   לא  ידה;  על  ומערכות הליבה המסופקות  שירותי האבטחה  ידוע מהם  ולא 

מרחוק.  גישה  מבוצעת  מהם  הניידים  במחשבים  נגיף  גילוי  אירוע  בעת  אוטומטית  התרעה 

אינן מופעלות, על תוכנת מדיניות קבוצתית    בקרהממצא זה תוקן במהלך הביקורת; הגדרות  

 ומשכך אירועים רגישים נוספים בשרתי ניהול הרשת הארגונית, אינם מתועדים.   

לוח .5 ומחשבי  נייד  טלפון  מכשירי  ואבטחת  ניידים  להחדרת  -התקנים  רבה  חשיפה  קיימת 

תזוהה  שנוזקה   ידי לא  ול  על  נגיפים  רגישנוגד  מידע  לחבר  משתמשים    40:  זליגת  מורשים 

מוטמעות א  למחשביהם ללא קיום מנגנון סינון לשימוש בהתקנים מאושרים; ל  מדיה נתיקה

  העתקת נתונים  עתב רגיש מידע דלףמניעת   ;הצפנת נתונים במדיה נתיקה ות רבות:טכנולוגי

נתיקהמהמחשב/מהרשת   הפנים  ;  למדיה  המחשוב  רשת  אל  מורשים  בלתי  גישת  חסימת 

   טלפונים הניידים ומחשבי הלוח בהם מיושמות הגדרות אבטחה בסיסיות ועוד.ול עירונית

בניגוד    –  שימוש במערכות הפעלה מעודכנות, הפרדת מערכות המאגרים ואבטחתם הפיזית  .6

קיים במערכות ההפעלה ובתוספי תכולה לתוכנות הקיימות;   עדכוני אבטחהלתקנות: חסרים  

מאגרי   מערכות שימוש במערכות הפעלה ישנות ללא תמיכת יצרן; לא מיושמת הפרדה בין

לבין מערכת   מחשוב מערכות המידע  באמצעות  בלתי אחרות  התקשרויות  וחסימת  ניטור 

 ו במחדר השרתים כניסה ויציאה  נתוני ולגיבוי תיעודל ,אמצעים לבקרהלא קיימים  ; רצויות

 ממנו;   ציודשל  של הכנסה והוצאה  תשתיות, חומרה וסוגי רכיבי תקשורת, וכן    מצויות מערכות

לשם השגת יכולת נאותה להתמודדות עם מתקפות   –קיום הגנה אפקטיבית כנגד מתקפות   .7

)מודולים,   נוספות  הגנה  שכבות  להוסיף  מקום  קיים  כי  סבורה,  הביקורת  הגדרות  סייבר, 

 וטכנולוגיות מתקדמות( כפי שפורטו למנהל מערכות מידע. 

על אף ההגנות    –  חולשות אבטחה בכתובות חיצוניות של העירייה הנגישות למרשתת ולדוא"ל  .8

הקיימות, אתר המרשתת העירוני חשוף למתקפות סייבר; נמצאו חולשות אבטחה בממשק 

שירות חסימה אל שרתי העירייה על בסיס מיקום גיאוגרפי ;  גישה מרחוק לדוא"ל הארגוני

מופעל, ה  אינו  ממשקים  קבלת    פתוחיםוקיימים  של  וחסימה  סינון  אפקטיביות  גלובלית; 

 ף נוזקות אל שרתי העירייה לוקה בחסר.  דוא"ל זדוני בצירו

הליך ניהול סיכוני אבטחת מידע עבור ספקי מיקור חוץ לשירותי מחשוב לוקה    -   מיקור חוץ .9

לא נדרשים נתונים בגין עמידתם בהוראות התקנות ואבטחת מידע, ולא נערכת בדיקה  בחסר:  

החוזים עימם  חתומים על  נוהל דרישות אבטחת מידע, ולעמידותם בהם; ספקי החוץ אינם  

אינם כוללים פירוט בגין סיכוני אבטח מידע הכרוכים בהתקשרות כנדרש בתקנות. 
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תוכנית עירונית   –  הערכה וניהול סיכוני סייבר במעבר לעבודה בחירום במשבר נגיף הקורונה .10

, כמו גם לאירוע סייבר,  להתאוששות מאסון אינה כוללת התייחסות מפורשת לאירוע מגפה

כאירועים העלולים להשבית את פעילות העירייה, וכן לא בוצע תרגול להתמודדות עם אירועים 

לא כלל    2018סקר הסיכונים שנערך בשנת  אלו; תוצאות תרגולי החירום שכן בוצעו לא תועדו;  

לרש חדירה  מבדק  בוצע  לא  ומשכך,  החיצונית,  המחשוב  ברשת  הסיכונים  של  ת  בחינה 

והקשחה של ממשקי הגישה מרחוק; בוצע הליך חלקי להערכת סיכוני סייבר, ולא הוגדרה 

     תכנית עבודה לניהול סיכוני סייבר בגין עבודה בחירום במשבר נגיף הקורונה;    

בדיקה מקצועית ממצאי    –  אבטחת מחשבי הקצה מהן מבוצעת גישה מרחוק לרשת העירייה .11

רמת חשיפה גבוהה   מבקרת העירייה ובמחשב נייד נוסף, העלתהשבוצעה במחשב הנייד של  

 בהם מרחוק כפי שהתאפשר בפועל. לזליגת מידע מהעירייה מהם, לחדירת נוזקות ולשליטה 

ולמערכותיה  .12 העירוני  לדוא"ל  הפנימית,  לרשת  מרחוק  גישה  הסיסמאות   -   אבטחת  מנגנון 

בתום השימוש בניגוד לנדרש;   כהזדהות בעת הגישה מרחוק במחשבי העובדים, אינו מתחלף

לא מיושמת חסימה להעתקת קבצים בין כונני הרשת לבין מחשב פרטי ממנו מבוצעת גישה  

מרחוק, ובין מחשב פרטי לבין מחשב מרוחק, כך שנוזקות מהמחשב הפרטי עלולות להתפשט  

גם לרשת הארגונית; בניגוד להנחיות לעובדים מתאפשרת גישה ישירה ומסוכנת ממחשבם  

מערכת את  ועדה להשבית ה שנלא מיושמת הגנה כנגד מתקפפרטי בבית, למחשב בעבודה; ה

הנדרשים;  ;  בומחשה האבטחה  מנגנוני  שנבדקים  מבלי  מתאפשרת  מרחוק  לא  התחברות 

גיאוגרפי, מיקום  בסיס  על  מרחוק  הגישה  ממשקי  אל  חסימה  שירות  וקיימים    מופעל 

לא מוגדר זמן קיים סיכון בהשארת ערוץ תקשורת פתוח, בעוד  גלובלית;    פתוחיםממשקים ה

פעילות  מהמערכת  תקשורת  הניתוק   חוסר  מקרה,  עקב  נמצא  בביקורת  הותרה  בו  מרחוק; 

 בקשת הצטרפותו של תושב העיר לישיבת ועדה בזום, זאת מבלי שהיה בין מוזמניה.

דיוג   .13 סימולציית  הליך    –  (Fishing)מבדק  בוצע  מידע,  מערכות  מנהל  ובאישור  בתיאום 

הונאתי על ידי התקשרות טלפונית, באמצעותה עובד עירייה אפשר לביקורת להפעיל במחשבו 

ופיננסים   אישיים  חסויים,  נתונים  לדלות  היה  ניתן  דרכה  מרחוק,  לשליטה  תוכנה  הנייד 

   מהמחשב ומרשת המחשוב העירונית.    

  

בתחום  לפעולותיה  בנוגע  בדוח  לתיקון הממצאים שהועלו  מוסדרת  בתכנית  לפעול  העירייה  על 

עובדיה  בקרב  המודעות  להעלאת  לפעול  להמלצות,  בהתאם  הפרטיות  והגנת  המידע  אבטחת 

ה. לחשיבות הנושא ולהעמיד לרשות העובדים את האמצעים למילוי חובותיהם בתחום ז
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 :בנושאמבקרת העירייה לדוח  הערות רה"ע

 בשגרה  נאותות ניהול מסיכוני סייבר והגנת הפרטיות

 ובמהלך משבר נגיף הקורונה

 

בחינה של כלל האירועים    ךתו  ,בקפידה  הערות הביקורת לניהול סיכוני סייבר והגנת הפרטיות נבחנו

 דוח.  בהחריגים שעלו 

השינוי הקיצוני    אולם  ,בשנים האחרונותהעירוני    במוקדלא היה    הדיגיטציהכי תחום    ,יש לציין

את הנושא למהותי    הפך  ,שירות לתושבבתחום הודיגיטציה    לטכנולוגיהשעברה העירייה במעבר  

ו  .יותרולמרכזי   לשפר את המצב    ל מנת נדרש לבצע לא מעט פעולות עהערות הביקורת התקבלו, 

 ומיטבית בהקשר זה.    מרביתולהבטיח הגנה  

  , האמורשתוארו בדוח    כפי לבצע תיקון ליקויים  מנהל מערכות מחשוב  ל העירייה הנחה את  "מנכ

החל בכתיבת    ת המידעוכ . מנהל מעראשר יתכלל וירכז את התחוםממונה אבטחת מידע    מונהכמו כן  

   נהלים הפצתם ואבטחתם בקרב עובדי העירייה.

ע"י  נוטר  לרעה  בולט  בזמן הביקורת  ו,  ם הרלוונטייהגורמים    אירוע אחד  מיטופל  נוכח  באופן  די 

  , של הליך בחירת מערכות ליבה  בעיצומוחולשות אבטחה, העירייה נמצאת    בעניין  .חשיבות הנושא

 היבטי אבטחה וטיפול בחולשות אבטחה על כלל הרבדים.  נכללובה 
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 בואמ

עד  וכל הילדים בגילי גן חובה  כי  ,קובע חוק לימוד חובה(  -להלן )  1949-חוק לימוד חובה, התשי"ט

נועדה לאפשר את    ,הסעת תלמידים במערכת החינוך.  חינוכי מוכרכיתה י"ב חייבים ללמוד במוסד  

  .םהם לומדים מרוחק מבתיהבו   יה"סאו שב י"סיישום החוק על תלמידים שבאזור מגוריהם אין ב

ההיסעים   ארגון  הרשו  ווביצוע  מערך  על  התלמידים כ  ת חל  של  ולשלומם  לביטחונם    אחראית 

 כפי המפורט בפרק הבא.   חוזרי מנכ"ל בתקנות ו בחוקים, במוסדר המתגוררים בתחום שיפוטה, ו

חובה חינוך  במוסדות  הלומדים  מוגבלויות  תלמידים  בעלי  ותלמידים  מיוחד  חינוך  במוסדות   ,

בקריטריונים   ובחוזרי  העומדים  בחוק  ל   ממשלה,  ימשרד המוגדרים  הסעה ממקום  מימון  זכאים 

  ,נכות פיזית קשה  במידה ונקבעה לזכאי להסעה  יצורף,מלווה  .  החינוכי ובחזרהמגוריהם למוסד  

 .  1988-מופיע בחוק חינוך מיוחד, תשמ"חהכפי  לקויות סובל מ ינוה וכי 

הסעות התלמידים מתבצעות באמצעות  תוך ש  ,מקיימת מערך היסעים גדול ומורכב  ת נהריהעיריי

ובהתאם לבקשתו  לאור תלונה שהתקבלה    .חובה דלימו, במטרה לסייע ביישום חוק היסעים קבלני

מקיפה בנושא התנהלות מערך ההיסעים   ביקורת  2020 אוקטובר –נערכה בחודשים יולי של רה"ע,  

תקציב; בקרת    –)יוני( אשר התמקדה בבדיקת סוגיות נבחרות בכללן    2020  –  2019ברשות בשנים  

החברה למשק  חשבונות והדיווח למשרדי הממשלה; מדיניות העירייה; התקשרויות עפ"י מכרזי  

ובסביבת  בטיחות בהסעות  ה  ; בקרה ופיקוח;משכ"ל(  -)להלן  וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ  

 ההסעות והליווי בחינוך המיוחד; תלונות וכוח אדם.   מוסדות החינוך;

 הוראות החוק ונהלים 
של   ההסעות,    ,הרשותמתפקידה  קווי  מסלולי  את  להגדיר  להסעות,  הזכאים  הילדים  את  לאתר 

ולפקח על ביצוע ההסעות בפועל, בהתאם לכללים שנקבעו ועל פי    עיםס ילהתקשר עם חברות הה

כך,    .המשתמשיםצרכי   כתובת   הרשות  אחראיתלשם  ישמש  אשר  מטעמה,  הסעות  רכז  למנות 

החינוך ל ב  מוסדות  הקשורולהורים  ופתרונן   כל  בתקלות  טיפול  הפעלתן,  ההסעות,           . 43לתכנון 

  פים משתתה  משרד הרווחה(  –)להלן  ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים    משרד החינוך

אל    כללים והנחיות להסעות תלמידים על ידי הרשויות  וקבע,  במימון ההסעות ובפיקוח על ביצוען

 , בכלל זה, דיווח אליהם באמצעות מערכת ממוחשבת.   מוסדות החינוך ומהם

 :להלן הבסיס החוקי לניהולה של הרשות את מערך היסעי תלמידים בתחום שיפוטה

   –כללי  –חוקים  .1

 .  תקנות לימוד חובה(  – )להלן    1959  - חובה וחינוך ממלכתי )רישום(, התשי"ט  תקנות לימוד .א

  תקנות התעבורה(. –)להלן  1961-תשכ"א תקנות התעבורה .ב

   –הסעות בחינוך המיוחד   –חוקים  .2

 .  חוק חינוך מיוחד( –)להלן   1988 –חוק חינוך מיוחד, התשמ"ה   .א

התשנ"ד   .ב נכים,  לילדים  בטיחותית  הסעה  בטיחותית    –)להלן    1994  –חוק  הסעה  חוק 

. לילדים נכים(

 
 . 2013מנחה למנהל המוסד החינוכי ברשות המקומית; משרד החינוך;  43
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תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים )כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי(, התשנ"ה   .ג

 .  תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים( –)להלן   1995 –

התשנ"ה .ד בטיחותי(,  רכב  )מפרטי  נכים  לילדים  בטיחותית  הסעה   – )להלן    1995-תקנות 

 . תקנות לרכב הסעה בטיחותי לילדים נכים(

   –הסעות למעונות יום שיקומיים   –חוקים  .3

עה חוק הס  –)להלן    1994  –חוק הסעה בטיחותית לילדים ופעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד   .א

 .בטיחותית לילדים ופעוטות עם מוגבלות(

 .  חוק מעונות יום שיקומיים( –להלן ) 2000 –חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס  .ב

)כללים להסעה וליווי של פעוטות    תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות .ג

וממנו( שיקומי  יום  התשי"ד  למעון  לילדים   –)להלן    2014  – ,  בטיחותית  הסעה  תקנות 

 . ולפעוטות עם מוגבלות(

   –חוזרים  .4

"הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך    –4חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ט/ .א

 חוזר מנכ"ל משרד החינוך(.    –)להלן   2018 ;0153רשמיים"; הוראת קבע מס'  

"נוהל הסעות פעוטות למעונות יום שיקומיים"; חוזר מנכ"ל    ––חוזר מנכ"ל משרד הרווחה   .ב

   חוזר מנכ"ל משרד הרווחה(. –)להלן   2013;  47מיוחד מס' 

מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי    אקלים חינוכי"  – חוזר מנכ"ל משרד החינוך   .ג

חוזר מנכ"ל משרד החינוך    –)להלן    2020מאי    ;0256הוראת קבע מס'  ";  אלימות וסיכון

 . לאירועי אלימות וסיכון( 

סיוע במימון שירותים בקהילה לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית    -  14.8תקנת תע"ס   .ד

  תקנות תע"ס(.  –)להלן   2012)פיגור שכלי(;  

)להלן   2018;  0137"הפעלת משמרות זה"ב"; הוראת קבע מס'   -חוזר מנכ"ל משרד החינוך   .ה

        . חוזר מנכ"ל משרד החינוך להפעלת משמרות זה"ב(

 תלמידים מכרזים להסעת 

הדרך לקיום    נקבעה  ,תקנות העירייה מכרזים(–)להלן  1987- תקנות העיריות )מכרזים( התשמ"חב

קבלנים לבחירת  התשל"ב  .מכרז  משותפים(  )מכרזים  המקומיות  הרשויות  מאפשר  1972-חוק   ,

  אישור שר הפנים. במוסד ציבורי,  /מכרז שפרסם ארגוןשל    בפטור ממכרז עם זכיין  לרשות להתקשר 

נוסח אחיד  משרד החינוך  לפי חוזר מנכ"ל  פי  על  ייערכו  חוזי ההתקשרות עם המסיעים  המופץ  , 

בלרשויות   האזוריותינושהוסכם  המועצות  וארגון  המקומי  השלטון  מרכז  לשנת    .,  נחתם  החוזה 

יך את תוקפו פעמיים,  רה להאר ילימודים אחת, ולרשות ניתנת לפי שיקול דעתה הבלעדי זכות בר

לש פעם  לימודיםבכל  שנים  נת  שלוש  על  תעלה  לא  כולה  ההתקשרות  שתקופת  כך                .נוספת, 

בחוזה נכללו התנאים שמנה משרד החינוך להשתתפותו במימון הוצאות הסעת תלמידים למוסדות  

התלמיד יוסעו  שבהם  הרכב  כלי  של  והמפרטים  הסוגים  בו  נקבעו  כן,  כמו  המסמכים  ם,  י חינוך. 

במכר ההסעות  קבלני  להשתתפות  והתנאים  המציעים  ז.                                                                   שיגישו 

( המבוקרות  עם  2018  –   2020בשנים  הרשות  התקשרה  היסעים  חבר(  אותם  במכרז  ושזכות  ים 

התקשרה הרשות עם משכ"ל לקבלת    תחום שיפוטה, וכןלביצוע הסעות תלמידים ב  משכ"ל,פרסמה  

שירותי ניהול ופיקוח על מתן השירות הניתן ע"י אותן חברות היסעים. תוקף ההתקשרות בהתאם  

.  31.08.2022לאישור ועדת השלושה העירונית, הינו עד ליום 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_115.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_115.htm
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 השתתפות משרד החינוך במימון הוצאות הסעות התלמידים

  יה"סהוצאות הסעה לגני חובה ולב במימון  משתתף    משרדבהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, ה

והשתתפות כספית של המשרד תינתן רק בעבור    ,מכיתה א' עד כיתה י' ועד בכללד,  רשמיים בלב

ו בחוזר,  המפורטות  לזכאות  המידה  באמות  העומדים  נסיעה  ועדת  ה מסלולי  ידי  על  מאושרים 

וך ישתתף במימון הסעות תלמידים  משרד החינכי    נקבע בחוזר,  עוד  .ההסעות המחוזית של המשרד

   .ובהתאם לעמידתה בתנאיםת לפי סוג ומעמד הרשו  90%- ל 40% נעים ביןה ברשויות בשיעורים 

 מההוצאות המאושרות על ידו.    75%- משרד הרווחה משתתף במימון הוצאות הסעה וליווי מטעמו ב  

קים, לתקנות ולהוראות  להלן פירוט הקריטריונים לקבלת מימון בגין ביצוע הסעות בהתאם לחו

 משרד החינוך ומשרד הרווחה: 

 זכאות לקבלת סיוע בהסעות בחינוך הממלכתי 

 

המצדיק   המרחק המזערי אפיון התלמיד אפיון החינוך 

 השתתפות בהוצאות הסעה 

אופן חישוב מימון משרד  

 החינוך 

התלמידים הזכאים  עפ"י מספר   ק"מ  2 )ועד בכלל)מגן חובה ועד כיתה ד'  חינוך רגיל 

 ק"מ  3 מכיתה ה' ומעלה  להסעה ועפ"י דיווח הביצוע 

  ועד  3החל מכיתות הגן של גילאי  חינוך מיוחד 

 הסובלים מ:  21גיל 

ההסעה  מסלול  בתוך    עפ"י 

הרשות שיפוט  או  תחום   ,

פועלת   בה  אחרת  ברשות 

הנדרשת.  מסגרה הזכות  ת 

להסעות חלה גם בימי הפעילות  

לבית   בפגרת  שאושרו  הספר 

החגים ובחופשות  עבור  הקיץ   .

חובה   קיימת  מוגבלות  בעלי 

בטיחותי   ברכב  לשימוש 

החוק   להוראות  בהתאם 

 והתקנות 

פיגור קשה/ עמוק וסיעודי;  

נכויות    משותקי מוחין ובעלי

 D.D.Pפיזיות קשות; אוטיסטים/ 

הפרעות נפשיות קשות וחולי  ;בעלי

 בעייתי. -רבבינוני   נפש; בעלי פיגור

מיוחד מאורגנת  להסעה  ת, זכאים 

המרחק להגבלת  קשר  וללא  .ללא   ,

 אישור ועדת השמה.  

חריגות תפקוד    - אפיון  קל,  פיגור 

שפתי,  עיכוב  למידה,  לקויי  גבולי, 

 .עיכוב התפתחותי

להסעות   עמידה    עפ"יזכאים 

תלמידי   )כמו  המרחק  בקריטריון 

 החינוך הרגיל( 

 

בעלי 

מוגבלויות  

שכליות  

 התפתחותיות 

מגיל   להגיע   21החל  מנת  על 

 למסגרת תעסוקתית יומית 

חובת השתתפות הורים במימון   

להשתתפות   בנוסף  ההסעות 

המחושבת   הרווחה,  משרד 

 בהתאם לבסיס נקודות זכות.   

 

האגף   מחוננים  ידי  על  כמחוננים  אובחנו 

ומצטיינים   במשרד  למחוננים 

הספר  החינוך בבית  לומדים  והם   ,

 שקבע האגף. 

הלומדים  מחוננים  תלמידים  עבור 

פעם   למחוננים  בשבוע, במסגרות 

במסגרת   הלומדים  עבור  והן 

 למחוננים כל ימות השבוע 

 

ולתלמידים    שאינם עומדים בקריטריונים,   תלמידים למשרד החינוך אינו משתתף במימון הסעות  

בב ללמוד  וב-על  יה"סהבוחרים  וייחודיים  ניסויים  תורניים    ביה"סאזוריים,  דתיים  ממלכתיים 

 .שמונהגת בהם הפרדה בין המינים

בהסעות בטיחותית,    -   ליווי  הסעה  לתקנות  עבור  בהתאם  מלווים  העסקת  על  אחראית  הרשות 

יום   למעונות  נכויות המוסעים  בעלי  ובוגרים  פעוטות  ועבור  חינוך,  למוסדות  תלמידים המוסעים 

  שיקומיים או טיפוליים באחריות המחלקה לשירותים חברתיים.
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מפרט את אופן בחירת ספקי ההסעות, הנהלים להשתתפות בתקציב    רד הרווחה,חוזר מנכ"ל מש

 ההסעות, אופן הדיווח, הפיקוח והתשלומים לרשויות בגין ההסעות.   

 

 תקציב 
 )יוני(:  2020–ו  2019, 2018שנים ב תלמידים בגין הסעותוההכנסות הוצאות הלהלן התפלגות  

 נתונים כספיים –הסעות תלמידים 

 שנה                  

 הוצאות

 והכנסות 

 )יוני(   2020 2019 2018

 ביצוע תקציב ביצוע תקציב ביצוע תקציב

 הסעות הוצאות

 4,922,881   8,500,000 11,611,970          8,200,000 10,109,203 8,500,000   חינוך   -  הסעות

 251,585 - 650,136 - 519,586 - רווחה -הסעות  

 5,174,466 12,262,106 10,628,789 הסעותהוצאות 

 הוצאות ליווי

 1,654,035 3,150,000 3,566,676   3,305,000 3,209,270 2,750,000 חינוך   –ליווי 

 80,315 - 202,468 - 157,781 - רווחה  –ליווי 

 1,734,350 3,769,144 3,367,051 הוצאות  ליווי

 6,908,816 16,031,250 13,995,840 סה"כ הוצאות

 הכנסות

 5,371,225 6,666,000 6,615,195   6,900,000 5,981,986 6,400,000 חינוך 

 138,863 - 764,898 - 440,492 - רווחה 

 5,510,088 7,380,093 6,422,478 סה"כ הכנסות

 1,398,728 8,651,157 7,573,362 מימון עצמי

מ'₪ ובשנת    14  –בכ    2018סך ההוצאות בגין הסעות תלמידים וליווי בהסעות, הסתכם בשנת   .1

 מ'₪ בהתאמה.  7.4 –מ'₪ ובכ  6.4 –מ'₪, וכן סך ההכנסות הסתכמו בכ  16 – בכ  2019

מ'₪ בשנת   8.6 –וסך של כ  2018מ'₪ בשנת   7.6 – יוצא, כי העירייה מימנה מכיסה סך של כ 

 עבור שירותי הסעה וליווי )הסיבות לכך יובאו בהמשך הדוח(.     2019

, הנובעת מצמצום בהיקף  2019ניכרת ירידה הן בהכנסות והן בהוצאות ביחס לשנת    2020עד יוני   .2

לתקופה   עד  הבריאותית.  החירום  בתקופת  החינוך  מוסדות  סגירת  בשל  והליווי  ההסעות 

ההוצאו  הסתכמו  בכ  האמורה,  בכ    7  – ת  הסתכמו  וההכנסות  שהמימון    5.5  – מ'₪  כך  מ'₪ 

 מ'₪.     1.4העירוני נעמד על 

 הוצאות והכנסות הסעות וליווי בחינוך .3

מתקיימים  בהן  רשויות  בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, שיעור השתתפות המשרד ב .א

מענק  ;  1-5אקונומי  -אשכול סוציו ;  75,000מספר תושבים עד  )שלושה תנאים מצטברים  

 ידו. של העלות המאושרת על  80% ( הינולתושב לשנה₪  300-איזון של משרד הפנים מ

בשנת   כי  סוציו  2018יצויין,  מאשכול  הרשות  בין   6לאשכול    5אקונומי  -עברה  ומשכך 

. 30% – על ידו ירד ב היתר, שיעור השתתפות משרד החינוך בגין העלות המאושרת 
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תוקצב בחסר באופן שאינו סביר ביחס להחזרים הצפויים.  ממשרד החינוך  הכנסותאומדן  .ב

 בזמן אמת.   החינוךיכול היה להתריע על החוסר בתקבולים ממשרד    ,הכנסות ריאלי  תקציב

₪, ושנת    420,000– המהווים כ  6.5%הסתיימה בחסר ביחס לאומדן בשיעור של    2018שנת  

 ₪.   285,000–המהווים כ 4%–תיימה בחסר ביחס לאומדן בשיעור של כהס  2019

של    2018בשנת   .ג בשיעור  בחריגה  נמצאו  בחינוך  הליווי  המהווים                             16.7%הוצאות 

 ₪.   262,000 –המהווים כ   8%נמצאה חריגה בשיעור של   ₪2019, ובשנת  460,000 –כ 

  50%  -  60%בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, שיעור ההשתתפות המשרד ברשויות הינו   .ד

 מהעלות המאושרת על ידו. להלן התפלגות ההכנסות ממשרד החינוך עבור הסעה וליווי:  

 )יוני(   2020 2019 2018 חינוך

 6,576,916 15,178,645 13,318,473 סה"כ הוצאות חינוך 

 5,371,255 6,615,195 5,981,986 סה"כ הכנסות חינוך 

 18% 56% 55% אחוז השתתפות הרשות 

 82% 44% 45% אחוז השתתפות משרד החינוך

בשנים  מימון  שיעור   היווה  החינוך  ההוצאה   44%  –ו    45%  2019–ו  2018משרד  מסך 

 מההוצאה בהתאמה.   56%  –ו  55% מימנה בשנים אלו שיעור שלהעירייה  בהתאמה, כך ש

ממערכת התשלומים של משרד החינוך    –  אי העברת מימון תשלומים עבור שנה"ל תש"פ .ה

)דצמבר  )מית"ר הביקורת  למועד  עד  כי  עולה,  עבור  2020(  התשלומים  הועברו  טרם   ,)

   ₪. 31,000 –חוסר ההכנסות מוערך בכ הוצאות ההסעות בקיץ. 

תלמידים בלבד   37  –( תקצב משרד החינוך את הרשות ב  2019בשנה"ל תש"פ )מספטמבר   .ו

זאת בהסתמך על  תלמידים לפחות הזכאים לשירות, ו  237כזכאים לליווי בהסעות במקום  

 דיווחי העירייה למשרד החינוך. 

עבור   בשיפוי  חסר  מהווה  כאמור  של                      200תקצוב  תקציבי  באובדן  ומתבטא  תלמידים 

 מידי חודש לקופת העירייה.      178,000 –כ 

 הוצאות והכנסות הסעות וליווי ברווחה .4

 לא נמצא אומדן תקציבי של הכנסות לפעולות הסעה וליווי.  -הכנסות ממשרד הרווחה  .א

יכול היה להתריע על החוסר בתקבולים ממשרד הרווחה בזמן    פוטנציאליהכנסות    תקציב

 , ובכך למנוע הפסד בהכנסות. אמת

 אין סעיפי תקציב יעודים עבור ביצוע הסעות וליווי הסעות ברווחה.   .ב

סעי לשייך  לשירותים יש  במחלקה  והליווי  ההסעה  הוצאות  עבור  ייעודים  תקציב  פי 

 חברתיים, ולערוך עבורם אומדן הכנסות ריאלי.   

כי "הרשות המקומית תעביר מדי חודש עד לסוף אותו    ,קובעמשרד הרווחה  לנוהל    7.2סעיף   .ג

  וזלידי מרכז/ת בכיר/ה לתקצוב רשויות מקומיות במח  הדיווח המפורטים  חודש את נתוני

וגזבר  ברשות  חברתיים  לשירותים  המחלקה  מנהל  ידי  על  חתומים  כשהם  המשרד, 

עבור כל חודש בנפרד ובמעטפה נפרדת. על הרשות לשמור אצלה    הרשות...המסמכים יועברו

 שנים...".   את המסמכים כמפורט...למשך חמש

כדלקמן:    7.3-7.4סעיפים   לא   7.3קובעים  לשלושה    "רשות  מעבר  רטרו  לדווח  תוכל 

"רשות שלא תעביר את המידע הנדרש עם החתימות הנדרשות ובמלואו, על      7.4;  חודשים"

תתוקצב, המשרד לא ישתתף בהוצאותיה והחומר יוחזר לרשות". פי המפורט לעיל, לא
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הדיווחים נשלחו שלא    -  שלא במועדבגין הסעות רווחה  דיווח הוצאות  בביקורת נמצא,  

בסך של   2018הוצאות משנת    .מדי חודש כנדרש, אלא באופן מרוכז בגין מספר חודשים

 .   ₪2020 דווחו בשנת   286,605בסך של  2019. הוצאות משנת ₪2019 דווחו בשנת  181,763

אל  בדיווחים  היו  ועיכובים  הכרה  לאי  לגרום  בו   ,עלולים  הכיר  שהמשרד    מילא העובדה 

 .              גם בהמשך  םת נהליו, אינה מבטיחה כי יכירהנוגד א  בהוצאות שדווחו באופן

 השתתפות משרד הרווחה בהוצאות הסעות למעונות יום שיקומיים:   .ד

 2018 2019 2020  (1-6 ) 

 474,124 545,293 391,120 חשבונות שדווחו למשרד 

 288,973 2,500 47,509 חשבונות שלא אושרו ע"י משרד

 185,151 547,793 343,611 המשרדחשבונות שאושרו ע"י 

 138,863 410,845 257,708 75% –שיפוי משרד הרווחה ב 

נתוני הטבלה שלעיל מציגים, כי בשנים המבוקרות משרד הרווחה לא הכיר בהוצאות בסך 

 ₪.      ₪254,236 ומשכך העירייה לא קיבלה שיפוי בסך של  338,982של 

הדיווח למשרד הרווחה הינו בגין הוצאות עלות מעביד המלווים.    – הכנסות ליווי ברווחה   .ה

האישור נקבע בהתאם למספר שעות הליווי לו זכאי כל מוסע. משרד הרווחה מאשר תשלום  

עבור שעות הליווי שבוצעו בהתאם לתעריף הקבוע מראש, הכולל שכר מינימום בתוספת  

 הזכויות הסוציאליות לפי חוק. 

על ההוצאות המשולמות על ידה לחברת כוח אדם עבור העסקת   העירייה אינה מדווחת

 ₪, ובכך גרמה במשך שנים להפסד קבוע בהכנסות.        6,500 -מלווה בעלות חודשית של כ 

כולל נוהל להסעת    , של מנכ"ל משרד הרווחה  47חוזר מיוחד מס'    -הוצאות ליווי ברווחה   .ו

את אופן הדיווח של הרשויות למשרד   ,למעונות יום שיקומיים, ומסדיר בין היתר  פעוטות

כי   ,קובע   5.3סעיף    הפעוטות למעונות אלה, ואת אופן המימון של המשרד.  אודות הסעות

 מינימום.   שעות ליום בהתאם לחוק שכר  4השתתפות המשרד בהעסקת מלווה לא תעלה על  

הרווחה משרד  ע"י  המשופות  לשעות  מעבר  המלווים  את  מעסיקה  העירייה  כי  ,  יצויין, 

 ומשלמת למלווים שכר הגבוה משכר מינימום. 

 להלן פירוט העלוות והמימון עבור הליווי בתחום הרווחה:

 2018 2019 2020  (1-6 ) 

 ₪  80,315 ₪  200,500 ₪  157,596 סך עלות מעביד 

 ₪  121,975 ₪  212,637 ₪  130,816 סך דיווח למשרד הרווחה 

 ₪  116,973 ₪  150,363 ₪  112,888 סך שאושר ע"י משרד הרווחה

 ₪  5,002 ₪  62,274 ₪  17,928 סך שלא אושר ע"י משרד הרווחה

לעיתים נמוך ולעיתים גבוה אף הרווחה בגין הליווי  הדיווח למשרד  בשנים המבוקרות   (1)

הדיווחים . בדיקת הסיבה לכך העלתה דיווחים באיחור:  ( מעלות מעביד2020מאוד )

שהורה   כפי  חודש  מדי  שלא  בסעיף  נשלחו  שלושת לנהליו  7.2המשרד  שנה  ומידי   ,

 החודשים האחרונים לה, דווחו במרוכז בשנה העוקבת.  

אלה  בדיווחים  עיכובים  הכרה  לאי  לגרום  עלולים  שהמשרד  ו  ,היו  במילא  העובדה 

גם בהמשך.  םאת נהליו, אינה מבטיחה כי יכיר בהוצאות שדווחו באופן הנוגד הכיר
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משרד הרווחה לא הכיר בשנים המבוקרות בהוצאה חורגת של מימון מלווי הסעות  (2)

 ₪.    90,204 -המסתכמת ב 

 לביקורת נמסר, כי משרד הרווחה אינו מכיר בעלויות של חופשה ומחלה.    

יום   (3) למעונות  עד  הוצאות הסעות  של  בסכומים  ם בשני   ונרשמ₪    650,000שיקומיים 

בסעיף   שייכות המבוקרות  שאינן  נוספות  הוצאות  נרשמו  בו  החריג",  לילד  "תכנית 

השיקום, לתחום  אלא  יום  למעונות  השוטפת   ופןבא  להסעות  הבקרה  על   המקשה 

 והעשוי לפגוע בריכוז ההוצאות לצורך קבלת החזרים ממשרד הרווחה. 

בחינוך המיוחד   .ז וליווי  הרווחה  - מימון הסעות  מנכ"ל משרד  לחוזר  השתתפות  ,  בהתאם 

שאושרו על ידו.  והליווי  מהוצאות ההסעה    75%משרד עבור מעונות יום הינה בשיעור של ה

גילאי   עבור  בהוצאות  השאר+  21השתתפותו  בין  הפעולות,    ,מותנית  בגין  מפורט  בדווח 

   .הזכאים ועלויות ההסעות

 להלן התפלגות ההכנסות ממשרד הרווחה עבור הסעה וליווי:  

 )יוני(   2020 2019 2018 רווחה

 331,900 852,604 677,367 סה"כ הוצאות רווחה 

 138,863 764,898 440,492 סה"כ הכנסות רווחה 

 58% 10% 35% אחוז השתתפות הרשות 

 42% 90% 65% אחוז השתתפות משרד הרווחה

 

מערך ההוצאה בלבד.  65%היווה   2018נמצא, כי שיעור ההכנסות ממשרד הרווחה בשנת 

בשנת   ההשתתפות  ב    2019שיעור  גבוה  של   15%–היה  המקסימלית  המימון  ממכסת 

 המשרד, ומעלה בכך סברה על עיכובים בדיווחי העירייה בגין הוצאותיה למשרד הרווחה. 

בגין   יסודית  בקרה  לבצע  הרווחה,  למשרד  הוצאותיה  על  דיווחים  במועד  להעביר  הרשות  על 

ל לקבלת  התקבולים המדויקים אותם העירייה זכאית לקבל לקופתה ממשרדי הממשלה, ולפעו

 תקבולים שעדיין לא הועברו לה כפי הנדרש.  

 בקרה תקציבית  .5

  בין היתר בתחום   תקציבית,  בקרה  שירותי  למתן  ח "רו  משרד  העירייה  מעסיקה  במשך שנים  .א

  התקבולים בקרה חודשית על    עריכת  ,הכנסות ממשרד החינוךהמיצוי    זאת לשם  החינוך,

 .דוהסכומים שאושרו לתשלום על יפערים בין הדיווח לבין וניתוח    ממנו

 ברשות לא בוצעה בקרה תקציבית חיצונית ומקיפה בנושא ההיסעים.  כי, יודגש בזאת

ממשרד  .ב בפועל  שהתקבלו  הסכומים  באם  בקרה  המבצע  גורם  אין  בעירייה  ועיקר,  כלל 

 החינוך, תואמים לסכומים האמורים היו להתקבל בהתאם להסעות שאושרו.  

החינוך  הביקורת   משרד  מטעם  בשנה  שקלים  מיליוני  של  בסך  תקבולים  כי  מעירה, 

 המועברים לקופת העירייה, אינם עוברים בדיקה לאימות הסכומים ולנכונותם.

ישנם קווי הסעות אותם אין אפשרות לדווח במערכת ההיסעים הממוחשבת) כגון: מוסדות   .ג

דים קבועה, ומשכך גם לא ניתן לדווח על הסעתם ממוסדות  חינוך בהם אין רשימת תלמי

החינוך אל המרכז לחינוך ימי; הסעות תלמידים לכיתות מחוננים; הסעות הממומנות ע"י  

קו"(.   "רב  כרטיסי  בעלות  משפה  אך  מממנת  אינה  שהעירייה  הסעות  החינוך;  מוסדות 

דיווחים אלו מדווחים בנפרד למשרד החינוך באופן ידני.  
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ך יודגש, כי לא מתבצע מעקב אחר קבלת תקבול גם עבור הסעות המדווחות באופן ידני  על כ

 ולא באופן ממוחשב למשרד החינוך.    

 

 בקרת חשבונות 
חבר  חודש  ההומידי  מגישותס ית  הכולל   נותחשבו   עים  .      בוצעושההסעות  של  פירוט    ותלתשלום, 

 ההיסעים בשנים המבוקרות:  חברותהתשלומים ל   סיכוםלהלן  

 

טרם שליחת החשבון הסופי, מגישים קבלני ההיסעים לרכז ההיסעים דיווח    -   בקרת חשבונות  .1

קבלני המשנה, ובהתאם לו, מבצע רכז ההיסעים השוואה ידנית, בין  ממוחשב, מטעמם ומטעם 

 הדיווחים האמורים לבין תכנית העבודה ועדכוניה. 

מערכת המחשוב הקיימת, אינה מספקת את הצרכים הנדרשים לעבודת רכז ההיסעים. לא  .א

ניתן לכייל בה את הנתונים המובאים ע"י קבלני ההיסעים, משכך לא ניתן לבצע בה הקבלה  

 בין חשבונות הקבלנים, לבין הביצוע בפועל וההשוואה מתבצעת באופן ידני.  

ברשימות התלמידים המוסעים .ב שינויים  חלים  במערך   במהלך השנה  הגוררים להתאמות 

בשל  ההיסעים המוסדה  כאלו ,  את  בעיר ,  ותעוזבים  להתגורר  המגיעים  וזכאים    כאלו 

   .שינויים בימי הלימוד או היעדרות תלמידים  בשלו ,עוברים מוסדותוכאלו ה  להסעות

בקרת חשבונות של חברות ההסעה מתבצעת באופן מיושן וידני, אל מול נתונים מעשרות  

 הודעות דוא"ל בחודש שנשלחו ע"י רכז ההיסעים אל חברות ההסעה.      

מיליוני   של  בהוצאה  המסתכמים  חשבונות  בדיקת  ובאופן  בחסר,  לוקה  כאמור  ניהול 

 ם בשנה, לא מן הנמנע כי יהיו משגים.  שקלי

תיקונים על גבי דיווחי  ובבדיקת חשבונות מדגמית נמצא, כי באופן רציף נערכים שינויים   .ג

  קבלני ההסעות, המפחיתים את סכומי התשלום עבור ביצוע ההסעות. 

נאותיםנהיר ובקרה  פיקוח  חוסר  בין  ישיר  קשר  קיים  כי  ההיסעים  ,  חברות  לבין על   ,

  .בהתאם לביצוע בפועל שגוי לכל הפחות, ושאינו על ידם שהינועל ביצוע הסעות ים דיווח

מדיניות להתוות  העירייה  שירותים   נוקשה,  על  למעניקי  התראה  מכתבי  ישלחו  לפיה 

, באופן עקבי  המגישים חשבונות שלא בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל, ובאם נשנית התופעה

 יש להפסיק העסקת קבלנים אלו ברשות העירייה. 

לשנת    –  חשבונות .2 חשבונ   2020עד  רכז   ותמרבית  של  בחתימותיהם  אושרו  ההיסעים  קבלני 

.  בלבד ההיסעים ומנהלת חשבונות בגזברות

 תשלומי ספקי הסעות חינוך ורווחה

 סה"כ חינוך 

 

 סה"כ סה"כ חינוך ורווחה סה"כ רווחה

 ספק ב' ספק א' ספק ב' ספק א' ספק ב' ספק א'

2018 10,109,203 - 519,586 - 10,628,789 - 10,628,789 

2019 10,640,847 971,123 650,136 - 11,290,983 971,123 12,262,106 

2020  

 )יוני( 

3,813,356 1,109,525 251,585 - 4,064,941 1,109,525 5,174,466 

 28,065,360 2,080,648 25,984,712 - 1,421,307 2,080,648 24,563,405 סה"כ
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אישר    ,שמנהל אגף החינוך לשעבר  בלאיוצא איפה, כי מיליוני שקלים שולמו מקופת העירייה  

 , ובלא שבכך ביצע בקרה מדגמית על אמיתות הדיווחים.  את חשבונות התשלוםבחתימתו 

מספטמבר   מחודש  החל  כי  נמסר,  היסעים    2020לביקורת  בתוכנת  שימוש  עושה  העירייה 

מתבצע מערך בקרה פרטני של חשבונות קבלני ההיסעים    2020עירונית ייעודית, כן, מאוקטובר  

עים מאושרות על ידי ראש מינהל  כיום, חשבונות קבלני ההיסתוך שימוש בתוכנה האמורה. ו

 חינוך וקהילה כפי הנדרש.   

הסכמי ההתקשרות קובעים כסעדים ותרופות המוקנים לרשות על הפרות, פיצויים מוסכמים   .3

 ₪ ליום או למקרה.          ₪50,000 ועד   250בסך של 

בידי הביקורת ממצאים רבים בדבר חוסר עמידתם של חברות ההיסעים בהסכם ההתקשרות,   

מתלונות של מנהלי מוסדות חינוך והורים, ומממצאי הבקרות על חברות ההיסעים שבוצעו על  

 ידי משכ"ל )כפי שיובא בהמשך(.  

₪.     4,000קנסה הרשות חברת הסעה ארבע פעמים, בסך כולל של   2018בביקורת עלה, כי בשנת  

ונית כנגד התנהלות  יצויין, כי קיים חוסר מידתיות בין כמות התלונות וממצאי הבקרה החיצ

חברות ההיסעים, לבין כמות הקנסות וגובה סכומיהם אותם הטילה העירייה על אותן חברות. 

חברות  שנים  ובמשך  ההסכמים,  מכוח  בידה  שיש  בסעדים  נעזרת  אינה  העירייה  קרי, 

 ההיסעים אינן נקנסות כנדרש בשל הפרות תנאי ההסכמים.

העומדי בסעדים  שימוש  לעשות  העירייה  הפרת על  ובעת  ההסכמים,  מכוח  לרשותה  ם 

ממנה   המגיע  סכום  מכל  העניין,  לפי  בהם,  כאמור  הפיצויים  סכומי  את  לנכות  ההסכמים, 

לחברות ההיסעים, או לגבות את סכום הפיצויים בכל דרך חוקית אחרת, ובכלל זה בדרך של  

 חילוט ערבויות.   

 

 מדיניות העירייה  
קיומם של נוהלי עבודה מקצועיים ומפורטים, שמקורם בהתאם  מערך ההיסעים מנוהל ללא   .1

להוראות החוקים והתקנות; הנחיות משרד החינוך; הנחיות משרד הרווחה והמדיניות הפנים  

 עירונית. בנוסף, לא נקבעה הגדרה לתפקידו של רכז ההסיעם ברשות. 

לאור ביחוד  יבים  מחי, בהם יוגדרו כללים  הלי עבודה כתוביםוקיים משנה חשיבות לעיגון נ

 .  ובטיחות הילדים י ההסעה והליוויההיקף הכספי הגבוה וההשפעה על שירות

  .ה"סאינה כוללת את הזכות למימון הסעה לבי  ,כי הזכות לחינוך חינם  ,44ביהמ"ש העליון קבע  .2

משרד החינוך קבע קריטריונים ברורים בדבר הזכאים למימון הסעה אל מוסד החינוך, ובהתאם  

 לאלו, ישנם תלמידים אשר אינם זכאים למימון כאמור.  

ולעיתים מימון   ופורסמה, הינה מימון הסעות  מדיניות העירייה מזה שנים, מבלי שנקבעה 

נתית של מיליוני ₪  עבור תלמידים המתגוררים בתחום שיפוטה, אשר  ליווי בהסעות בעלות ש

אינם עומדים בקריטריונים של משרד החינוך, ומשכך שירותים אלו אינם מאושרים ואינם 

משופים על ידו. זאת ועוד, מזה שנים פועלת העירייה במתן שירותי הסעה לתלמידים בהתאם  

:איפה ואיפה במתן השירות כפי המובא להלןלקבלתם, ויוצרת   לקריטריונים בלתי אחידים
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 להלן פירוט מספר התלמידים המוסעים, התלמידים הזכאים להסעה ואלו שאינם זכאים:      .3

 תלמידים 

 

 

 שנה"ל 

מספר התלמידים  

 באחריות העירייה 

מספר התלמידים  

 המוסעים

מספר התלמידים  

 הזכאים 

חינוך  

 רגיל 

חינוך  

 מיוחד

חינוך  

 רגיל 

חינוך  

 מיוחד

חינוך  

 רגיל 

חינוך  

 מיוחד

 תשע"ט

2018/2019 

10,005 551 1,463 551 385 470 

 תש"פ

2019/2020 

10,147 655 1,538 607 375 519 

של   הסעתם  את  הרשות  מימנה  תשע"ט  בשנה"ל  הנ"ל,  לנתונים  תלמידים    2,014בהתאם 

תלמידים נמצאו זכאים לקבלת השירות. בשנה"ל תש"פ    855המתגוררים בתחום שיפוטה, בעוד  

 תלמידים נמצאו זכאים.   894תלמידים, בעוד   2,145מימנה הרשות את הסעתם של 

ואומר, כי בכל שנת לימודים מימנה העירייה באופן מלא, הסעות לתלמידים בשיעור הגבוה        

 מכמות התלמידים שנמצאו זכאים לשירות.   58% -בכ 

  , הסעהקבלת שירותי  לשל משרד החינוך  תלמידים העומדים בקריטריונים    -  "צנסיעה בקווי תח .4

נסיעותיהם   בהתאם  .  קו"( -)"רב  ח"צ באמצעות כרטיסיות ת  בעדיפות ראשונה זכאים למימון 

אם זמינותה נמוכה,  באו    ח"צתמענה להסעה בקווי  אם אין  ברק  לחוזר מנכ"ל משרד החינוך,  

 .  תתבצע ההסעה בתחבורה מאורגנת

את  במשך שנים מממנת הרשות הסעות מאורגנות לתלמידים שאינם זכאים לשירות, וז .א

"רב   כרטיס  רכישת  באמצעות  אלו  הסעות  למימון  כלכלי  תחשיב  שערכה  קו"   –מבלי 

 לשימוש בתח"צ, המתבסס על עלויות נסיעה נמוכות יותר. 

קו"    –בהתאם לנתונים שהתקבלו, במידה והעירייה הייתה מממנת כדוגמא כרטיסי "רב   .ב

₪ כתחליף להסעה בקו ביה"ס קנדי בעכו שעלותה לאחר שיפוי חלקי    200,000– בעלות של כ

   ₪. 150,000 –היה נגרם חיסכון שנתי של כ ₪  350,000הינה 

ואלו   .ג נמצא, כי אין קריטריונים ברורים לאלו מוסדות יאורגנו הסעות על חשבון הרשות 

 תלמידים יאלצו לשאת בעלות נסיעתם בתח"צ. 

רשם יבמידה ואזורי הרישום פתוחים, קרי, תלמיד יכל להון, כי  על הרשות לקחת בחשב  .ד

אז   אולם  השיבוץ,  אזור  במסגרת  שלא  חינוכי  או  היא  למוסד  להסיע  מתחייבת  אינה 

 . תח"צלהשתתף בעלות 

קו" עבור – יש לערוך תחשיב כלכלי מפורט ומוסדר, שישווה את סך העלות בגין רכישת "רב

סך התלמידים הזכאים להסעה ללא ליווי, להם ניתן להעניק שירות הסעה בתח"צ, אל מול  

ניתוח התחשיב   כי  נכון,  לרבות התקורה המשולמת למשכ"ל.  עלות הסעות מאורגנות,  סך 

יועבר לוועדת החינוך, ויהווה בסיס להמלצה למדיניות עירונית בנושא.  
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  : 45לותן בשנת תש"פ, עבור תלמידים שאינם זכאים לשירות להלן בחינה מדגמית של ההסעות וע .5

 בהתאם לנתוני הטבלה שלעיל:

  בעבר משאר שכונות העיר,   הייתה מבודדת ם  נבנתה בשלביהשכונה ש   –  שכונת נהריה הירוקה .א

חינוךכבישים  תשתית  ללא   מוסדות  וללא  נאלצה  ,  מספקת  שירותי  העירייה  משכך  להעניק 

  קין שיסשכונת אומחוברת ל  השכונה התרחבה ומזה שנים.  לתלמידים המתגוררים בה  הסעה 

 ובה קיים שירות תח"צ אל רחבי העיר.  

מ'₪, מתבצעות אל    2.08הסעות תלמידי החינוך הרגיל מהשכונה וחזרה אליה בעלות של   (1)

)בתיה"ס   המגורים  ממקום  ק"מ  משני  פחות  של  במרחק  הממוקמים  חינוך  מוסדות 

כצנלסון   לקבלת  אוסישקין,  בקריטריונים  התלמידים  של  עמידתם  בלא  זאת,  ורמב"ם(, 

 שירותי הסעה. 

בשנים עברו, העירייה גבתה השתתפות עצמית מהורי התלמידים המוסעים בקו ביה"ס  (2)

אוסישקין, שלא היו זכאים להסעה בהתאם למתווה משרד החינוך. השתתפות זו פחתה 

 
  .וקהילה הנתונים התקבלו ממינהל חינוך  45

 שם המוסד החינוכי/ 

 שם שכונת המגורים

 סה"כ עלות הסעות חזור  הסעות הלוך  מס' תלמידים

 ₪ -ב 
מספר       

 כלי הרכב

 סוג            

 כלי הרכב

מספר כלי 

 הרכב 

 סוג 

 כלי הרכב

   2,080,000 אוטובוס  16 אוטובוס  14 695 נהריה הירוקה 

   97,000 מונית  2 מונית  2 24 ( אכזיבשכונת בוימל ) 

 725,000 אוטובוס  1 ס אוטובו 2 109 טרומפלדור

הכולל  

הסעה 

 ומלווים

 מיניבוס  1 מיניבוס  1

 מיקרובוס  2

 טרנזיט  1

   550,000 אוטובוס  3 אוטובוס  3 130 רמב"ם  דתי-לכתי ממ

   383,000 אוטובוס  3 אוטובוס  3 163 אבן שוהם  דתי -מלכתימ

 350,000 אוטובוס  2 אוטובוס  2 90 ממלכתי דתי קנדי בעכו 

 טרנזיט  1

   90,000 טרנזיט  1 טרנזיט  1 8 ברנקו וייס

  ינוך מיוחדתלמידי ח 

 נהריה מחוץ ל

   500,000 מיניבוס  2 ת מוני 6 34

 מוניות  6 מיניבוס  2

   4,775,000 כלי רכב  38 כלי רכב  32 1,163 סה"כ
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  ₪2018. בשנת    175,000  –גבתה העירייה כ    2017: בשנת  ובא להלןעד הפסקתה כפי המ

₪    79,000  -גבתה העירייה כ  ₪2019 בלבד. בשנת    12,000  – )שנת בחירות( גבתה העירייה כ  

  . חיובופסק הה  ₪2020, ובשנת  150,000כאשר מנגד, אומדן הגבייה הסתכם בסך של 

)אכזיב( .ב בוימל  בה    2019האכלוס בה החל בשנת    –  שכונת  עדיין חסרים  ועד מועד הביקורת, 

עד מתן שירות זה, מסתכמת ההוצאה השנתית  שירותי תח"צ המקשרים בינה לבין רחבי העיר.  

 ₪.    100,000  –עבור הסיעי תלמידים בכ 

 יצויין, כי עבור הסעות מ/אל השכונה, לא ניתן שיפוי ממשרד החינוך ועל כך הוגשה השגה. 

מפאת חוסר בתלמידים,    בשל סגירת ביה"ס היסודי בשכונה לפני כעשור  –  כונת טרומפלדורש .ג

מתבצעות הסעות אל מוסדות חינוך ברחבי העיר במימון מלא של העירייה, וזאת על אף קיום  

 שירות תח"צ מהשכונה אל רחבי העיר.  

₪, בעוד    725,000  –סך ההוצאה השנתית עבור מערך הסעות תלמידי השכונה הסתכם ב   (1)

 במקביל התקבל שיפוי סמלי בלבד ממשרד החינוך עבור התלמידים הזכאים.  

בלא   (2) הסעות,  מלווי  קבוע  באופן  מצוותים  הרגיל  מהחינוך  השכונה  תלמידי  בהסעות 

לא מתקבל שיפוי ממשרד החינוך,    שהתלמידים עומדים בקריטריונים לקבלת ליווי בגינו

₪.  לביקורת נמסר,   100,000 -ומשכך, העירייה נושאת על כתפה הוצאה שנתית בסך של כ  

 כי הליווי נדרש בשל בעיות משמעת בקרב התלמידים.   

הביקורת בדעה, כי אין לשמר כסטטוס קוו את קיום הוצאת הליווי האמורה. יש לרתום את 

ה"ס בנושא, כמו גם להיעזר בהוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך  מערך ההורים והנהלות בי

לאירועי אלימות וסיכון, בו מוגדרים כללי התנהגות וטיפול באלימות בזמן הסעות, ובאם הופרו  

הכללים, יש לפעול בהתאם לטווח התגובה עד לכדי השעיית המפרים. לחלופין, על העירייה  

 לגבות מההורים את מלוא עלות הליווי.  

   – דתי-חינוך ממלכתי .ד

העירייה מממנת לתלמידים הסעות בעלות של כמיליון ₪  בקווי מוסדות החינוך רמב"ם  (1)

  שוהם וזאת ללא עמידה של מרביתם בקריטריונים.  –ואבן 

בתחום שיפוט העירייה    -ביה"ס קנדי בעכו    -  מימון הסעה למוסדות חינוך דתיים מחוץ לעיר (2)

ממלכתי ביה"ס  )ז'-אין  לבנים  יסודי  על  במוסד  תלמידייב'(.  - דתי  בלימוד  המעוניינים  ם 

 ". אביר יעקב"   זכאים ללמוד בישיבה התיכוניתחינוכי דתי, בו מונהגת הפרדה בין המינים,  

"קנדי" עכו, בעלות שנתית העירייה מממנת זה שנים הסעה בקו ביה"ס    למרות האמור, ▪

 ₪ משופה ע"י משרד החינוך.  ₪150,000 מתוכם סך של  500,000 –כ  בסך של

בקשה לשיפוי חלקי להסעות    לוועדת חריגים במשרד החינוךמידי שנה מגישה העירייה   ▪

 השיפוי החלקי מוטל לבחינה מחודשת מידי שנה, ואינו מובטח. .  הנ"ל

וייס .ה ברנקו  ללמוד  משרד החינוך    –  ביה"ס  במימון הסעות תלמידים הבוחרים  אינו משתתף 

  . מיועד לתלמידים שנשרו מהחינוך הממלכתי ו ביה"ס הינו על יסודי בבתי ספר ייחודים. 

שנשרו  (1) בתלמידים  המטפל  בנהריה,  פסגות  טכנולוגי  לחינוך  המרכז  של  קיומו  אף  על 

 מהמסגרת הלימודית, מממנת העירייה הסעה למוסד חינוך הממוקם מחוץ לעיר.  

₪ מקבלת העירייה שיפוי שנתי    110,000תלמידים בעלות שנתית בסך של    90עבור הסעת   (2)

 ₪.    20,000בסך של 

לביקורת נמסר, כי בשנה"ל תשפ"א הסעת תלמידים לביה"ס ברנקו וייס על חשבון העירייה  

הופסקה.  
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   - לליוויואשר אינם זכאים להסעה    ינוך מיוחדהסעות תלמידי ח  .ו

אינם  , שילדי החינוך המיוחדבדיקה מדגמית מעלה, כי העירייה מממנת הסעות וליווי עבור  

 לשירותים בהתאם למתווה משרד החינוך, בעלות שנתית של כחצי מיליון ₪ כדלקמן:  זכאים

מס'  מוסד החינוך

 תלמידים 

הסעות 

 הלוך

הסעות 

 חזור
 

   עלות שנתית

 הסעות וליווי   מיניבוס  מיניבוס  12 גן לילך 

 500,000   ₪ 
 מיניבוס  מיניבוס  14 קין שיסאוביה"ס 

 גן דולב קיבוץ איילון  

 מקום בנהריה(   חוסר)

 מונית  מונית  1

פנינת האור מגדל העמק  

 חרדי ה  ינוך מיוחד למגזרח

 מונית  מונית  1

 מונית  מונית  1 בי"ס שלווה חיפה 

 מונית  מונית  3 (קריות )רגבים, קורצ'ק, רבין 

            אבן גבירול חיפה 

 ממלכתי דתי( ינוך מיוחד )ח

 מונית  מונית  1

 ביה"ח טירת הכרמל  

 ( )אשפוז יום נפשי

 מונית  מונית  1

 ₪  500,000 כלי רכב  8 34 סה"כ

שרון .ז אריק  בשנה"ל    –  שכונת  להתאכלס  העתידה  חדשה  לקראתה תשפ"אשכונה    צפויות   , 

 החינוך ברחבי העיר או מחוצה לה.   אל מוסדותבקשות חדשות להיסעים  להתווסף

יצויין, כי בשל תוואי המדיניות הבלתי הפורמלית העירונית כיום, והכשרת מימון הסעות לילדי  

 היסעים העירוני.  בתקציב הנוספת  צפויה עליה  השכונה, 

  המתגוררים: תלמידים  ההסעותלהלן דוגמאות נוספות לקריטריונים בלתי אחידים בהפעלת   .ח

תלמידים   שוהם.  אבן  לביה"ס  הסעות  מקבלים  אינם  חניתה(  לרח'  )דרומית  העיר  במרכז 

לב   מתגורריםה וויצמן. תלמידים  תבסביבות רח' שטיינמץ, אינם מקבלים הסעות  יה"ס רמז 

 אינם מקבלים הסעות לביה"ס רמז.  ,בשכונת רסקו מתגורריםה

המ מהתלמידים  יותר  ב  תגורריםרבים  רב  מרחק  ללכת  נאלצים  לעיל,  המפורטים  אזורים 

  . 46לקבלת השירות  דים בקריטריוניםמאינם עומוסעים שלביה"ס לעומת תלמידים 

על העירייה לקבוע קריטריונים שוויוניים, אחידים ושקופים בדבר מימון הסעות מאורגנות אל  

ל מוסדות חינוך מחוצה לה. במסגרת זו, יקבע באלו מקרים תשתתףמוסדות חינוך בעיר וא

 
כגון המתגוררים בשכונת נהריה הירוקה והמוסעים אל ביה"ס אוסישקין, כצנלסון ורמב"ם; המתגוררים בצפון העיר,   46

 באוסישקין ועין שרה והמוסעים לביה"ס אבן שוהם.    
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תאורגן   מקרים  ובאלו  לתלמידים,  נסיעה  הוצאות  החזר  של  בצורה  ההסעה  בעלויות  העירייה 

 הסעה במימון העירייה.  

 מדיניות העירייה בתחום ההסעות בשנה"ל תשפ"א  .6

החלה הנהלת העירייה בסדרת דיונים מקיפה בנושא   2020לחיוב, כי החל מחודש מאי    יצויין

    ההיסעים בשיתוף ועדת החינוך, כפי המובא להלן:

 המליצה לרה"ע כדלקמן:   24.06.20ועדת החינוך בישיבתה ביום   .א

בניגוד למדיניותם של גזבר העירייה וראש מינהל חינוך וקהילה, הומלץ ללא הנמקה  (1)

 כי יש להמשיך את כל הסעות החינוך המיוחד, כולל אלו שאינם זכאים להסעה.  כתובה,

הפסקת מימון ההסעות לתלמידים היוצאים מחוץ לנהריה, לגביהם תהא השתתפות  (2)

 מלאה של ההורים. 

₪ עבור כל תלמיד ללא  500-600גביית השתתפות עצמית מההורים בסך שנתי הנע בין  (3)

 החרגה )מלבד תלמידי החינוך המיוחד( ובניית מנגנון גבייה וכללי אכיפה ברורים.  

 ההחלטות הבאות:    20.07.2020בסופם של הדיונים התקבלו בישיבת הנהלה ביום  .ב

ההסעות במקרים חריגים בהתאם   הקמת ועדה לבחינת השתתפות הרשות בהוצאות (1)

 לקריטריונים שיקבעו.  

גובה השתתפות בהוצאות ההסעה יבחן ע"י הגזבר וראש מינהל חינוך    - ביה"ס קנדי   (2)

 וקהילה, ויאושר ע"י מנכ"ל הרשות.  

בתוכניות   (3) להשקעה  יועבר  החינוך,  משרד  למתווה  בהתאם  שאינו  הסעות  תקציב 

ו' יוכפל. תכנון הפרויקטים הפדגוגיים   –י א'  פדגוגיות, בהן סכום ההשקעה בחינוך ילד 

 שיושקעו כפועל יוצא מקיזוז עלויות ההסעות, יוצג במועצת העיר. 

א' (4) בכיתות  הירוקה  נהריה  שכונת  תלמידי  הסעת  כצנלסון,  -תימשך  בתיה"ס  אל  ג' 

 אוסישקין ורמב"ם. כמו כן, ההסעות בקו ביה"ס אבן שוהם תתאפשר לזכאים בלבד. 

י התוכנית תתאשר במידה וכניסתה של הרשות לתוכנית ההבראה תתעכב. בישיבה נקבע, כ

לא   האוצר,  ומשרד  הפנים  משרד  המלווה,  החשב  הבראה,  לתוכנית  תכנס  הרשות  באם 

 יאפשרו הסעת תלמידים שלא עפ"י מתווה משרד החינוך. 

את מתווה תכנית    8/2020העיר בישיבתה מספר  אישרה מועצת    05.08.2020ביום  יצויין, כי  

אוקטובר   חודש  מאמצע  והחל  מלווה.   2020ההבראה,  חשב  של  בשיתופו  העירייה  פועלת 

עבור  בהם  והליווי  ההיסעים  עלויות  את  כתפיה  על  לשאת  העירייה  ממשיכה  במקביל, 

 תלמידים שאינם זכאים להם, וזאת בניגוד להחלטה העירונית שהתקבלה.        

ככזו לא ההיסעים,  מערך  מימון  מדיניות  בקביעת  ברשות  שנעשתה  מאומצת  עבודה  חר 

וכן   הפועל,  אל  להוציאה  יש  הנדרש,  והתקציבי  החינוכי  המתווה הממשלתי,  עם  המטיבה 

 לפרסמה ברבים.     

 

 התקשרות על פי מכרז מסגרת של משכ"ל 
הכנה ופרסום של מכרזי מסגרת    -תחומי פעילות עיקריים: האחד  משכ"ל עוסקת זה שנים בשני  

מתן שירותי תיאום, ניהול ופיקוח לפרויקטים ברשויות הבוחרות להתקשר   - עבור הרשויות; השני 

עם הקבלנים שזכו במכרזי המסגרת.
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 מתן שירותי תיאום, ניהול ופיקוח

של                2020)אוגוסט(    -  2016בשנים   .1 בעלות  ופיקוח  ניהול  שירותי  לעירייה  משכ"ל  העניקה 

מ'₪ זאת מבלי שהעירייה התקשרה בהסכם המגדיר את אחריותה של משכ"ל ואת    2.3  –כ  

 היקפי שירותי הניהול והפיקוח המסופקים על ידה. 

ו ותחומי אחריותה  מהותבו הוגדרו  נחתם הסכם התקשרות בין הצדדים    2020בחודש אוגוסט   .2

  ףהיק: לא הוגדר  אך לא הוסדרה הבקרה והפיקוח של משכ"ל על שירותי ההסעה  של משכ"ל,

השירותים, כמות שעות ביצוע הבקרה; תדירות ביצוע הבדיקות ביחס למספר כלי הרכב וביחס  

)אילו   היקף הבקרה שתתבצע  שיופעלו,  כמות הפקחים  למספר המסלולים שכל קבלן מבצע, 

 נושאים יפוקחו(, תיעוד הבקרות, מועד העברת הבקרות לידי העירייה וכיו"ב.  

בשירותי משכ"העירייה  כל שכ לניהולנעזרת  לקבוע    ל  עליה  חברות ההיסעים,  על  הפיקוח 

   .חוזיתתדירות ואופן הפיקוח ולעגן זאת במסגרת ההיקף, מלוא האת  ימהע

( לתקנות העירייה מכרזים, לפיה התקשרות לרכישת  15) 3נכנסה לתוקף תקנה    11.01.2018ביום   .3

ופיקוח, בין הרשות לבין משכ"ל פטורה ממכרז, בהתאם לה  ניהול  וראות המפורטות  שירותי 

 .   2021. יצויין, כי תקנה זו תעמוד בתוקפה שלוש שנים מיום פרסומה, קרי, עד ינואר  47בתקנה 

כבר לא יהיה בתוקף לאחר    ,והפטור ממכרז להתקשרות עם משכ"ל כחברת ניהול ופיקוח  ככל

 הצעות מחיר או מכרז. ךהלייהיה לקיים  על העירייה, (8/2022) ההסכם הנוכחי תקופתתום 

מאת    11/2015בהתאם למסמך ריכוז הצעות מחיר למתן שירותי היסעים במסגרת מכרז הס/ .4

מיולי   של  2016משכ"ל  בשיעור  תקורה  כוללים  המחיר  בהצעות  המפורטים  המחירים   ,6% 

לא    9/2019שתועבר למשכ"ל מכל תשלום המגיע לחברות ההיסעים. מסמך זהה עבור מכרז הס/ 

שיעור התקורה, אך בהסכם ההתקשרות בין העירייה לבין משכ"ל שנחתם בספטמבר  ציין את  

 . 4.5%נקבעה תמורה לשירותים בשיעור של   9/2019ונגע למכרז משכ"ל הס/  2020

מעלות ההסעות,    4.5%שיעור התקורה היה    2019בדיקת אחוז התקורה העלתה, כי עד לאוגוסט  

 מעלות ההסעות.   4.31%שיעור התקורה הינו   2019והחל מספטמבר  

מצוינות בהסכמי   1.69%שיעורי התקורה ששולמו בפועל הנמוכים עד לכדי   מהנקבע, אינן 

 ההעסקה עם חברות ההיסעים, כמו גם לא ברור כיצד נקבעו. 

 

 הסכמי ההתקשרות עם קבלני ההיסעים 

החלופה הראשונה, כל  ישנן שתי חלופות לבחירת הקבלנים במסגרת מכרזי הסעות התלמידים. לפי 

אחד קבלן  באמצעות  יבוצעו  במסגרת    ההסעות  שפורסמו  הקווים  לכל  הצעותיו  כלל  סכום  אשר 

חברות, כשכל    מספרהמכרז הוא הנמוך ביותר; לפי החלופה השנייה, ההסעות יבוצעו באמצעות  

   .בקווים עבורם הציעה את התעריף הנמוך ביותר תבצע הסעותאחת 

מספר    2016בשנת   במכרז  זכתה  אשר  אחת,  היסעים  חברת  עם  להתקשר  העירייה  החליטה 

  9/2019חודשים, קרי עד    36שנערך בניהולה של משכ"ל לתקופת התקשרות של עד    2015/11הס/

הסכם א'(. –)להלן 

 
  ( התקשרות לרכישת שירותי ניהול ופיקוח עם חברה שבעלי המניות שלה הם רוב הרשויות המקומיות.15)3 47

   נסת משכ"ל. בהגדרה זו נכ 
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שנערך בניהולה    9/2019הס/התקשרה העירייה עם שתי חברות היסעים אשר זכו במכרז    2019בשנת  

 הסכם ב'(.    –)להלן   9/2022חודשים, קרי עד ליום  36של משכ"ל, לתקופת התקשרות של עד  

 הסכם א' אושר ע"י רה"ע לשעבר והגזבר לשעבר, ונעדר בחתימתו של יועמ"ש הרשות.   .1

 בהסכמי ההתקשרות נקבע כדלהלן:  .2

על ידו במסגרת החוזה לא הורשעו   .א ולא מי שיועסק  הקבלן מצהיר ומתחייב, כי לא הוא 

בעבירות שיש עימן קלון, והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע כאמור וקיים את כל  

התשס"א   מסוימים,  במוסדות  מין  עברייני  של  העסקה  למניעת  החוק         2001  –הוראות 

. הקבלן מתחייב לדרוש מכל המועסקים  עברייני מין(החוק למניעת העסקה של    – )להלן  

 על ידו במסגרת החוזה, אישור ממשטרת ישראל על פי דין ולהציגו לנציג הרשות.  

 הקבלן מתחייב להעסיק לצורך מתן השירותים נהגים שהינם בין היתר:   .ב

 בעלי רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב בו תבוצע ההסעה ולהסעת קבוצות ילדים;   (1)

 שור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין.   בעלי אי (2)

תדיר. באופן  מתחלפים  הנהגים  כי  נמסר,  רשימה    לביקורת  העירייה  בידי  אין  כי  יודגש, 

עדכנית של נהגי הסעות ובה נהגים חדשים מטעם חברות ההיסעים ומטעם קבלני המשנה  

המשנה, ולגבי   שלהן. זאת ועוד, אין בידי העירייה כל מידע הקשור לקבלני משנה של קבלני

צילומי  מין;  ועבירות  פלילי  רישום  העדר  בגין  משטרה  אישורי  העירייה  בידי  אין  אלו,  כל 

  רישיונות נהיגה ואישור רפואי המעיד על מצב בריאותי תקין.

בהסכם.  .3 המפורטים  ברכבים  ורק  אך  ההסעות  את  לבצע  רשאי  הקבלן  להסכמים,  בהתאם 

אשר אינם מפורטים בחוזה זה, בכפוף לאישור מראש הקבלן רשאי לבצע את ההסעות בכלי רכב  

נוחותם   בטיבם,  יפחתו  לא  כאמור,  הרכב  שכלי  ובתנאי  המזמינה,  הרשות  נציג  של  ובכתב 

הרישיונות   בכל  מצוידים  ויהיו  בו  ומהנדרש  בחוזה  המפורטים  הרכב  מכלי  ובטיחותם 

 והביטוחים הנדרשים על פי חוק.  

כלי הרכב המשמשים בפועל להסעת התלמידים עבור   אין בידי העירייה רשימה עדכנית של

 העירייה, לרבות כלי הרכב של קבלני המשנה וקבלני המשנה שלהם.    

אלא   .4 השירותים  ביצוע  לשם  משנה  קבלני  להעסיק  שלא  מתחייב  הקבלן  להסכמים,  בהתאם 

ב  לאחר קבלת הסכמת הרשות מראש ובכתב, עפ"י נוסח נספח ו' להסכם. כמו כן, הקבלן מתחיי 

 להציג לאישור הרשות את כל המסמכים והאישורים של קבלן המשנה כמפורט בנספח ו'.  

מטעם   .א משנה  קבלני  עם  להתקשר  ב'  בהסכם  בחתימתו  אישר  לא  הרשות  מטעם  נציג 

העירייה   לידי  הועברו  וכי  החוזה,  במסגרת  שהוזמנו  ההסעה  שירותי  לביצוע  הזכיינים 

 ני המשנה כמפורט בהסכם. האישורים והמסמכים הרלוונטיים עבור קבל 

באופן גורף, הרשות לא אישרה בהסכמים את העסקת קבלני משנה של קבלני המשנה של   .ב

 זכייני המכרזים, כמו גם, לא הוגשו המסמכים והאישורים שלהם כמפורט בנספח ו'.  

קבלני ההיסעים התחייבו, כי יעסיקו בכל תקופת תוקפו של ההסכם, קצין בטיחות בעל כתב   .5

הסמכה וכתב מינוי מטעם משרד התחבורה בהתאם להוראות תקנות התעבורה. קצין הבטיחות  

ע"י   רישיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים  כי  ויוודא,  עבור הקבלנים את השירותים  ינהל 

המש  קבלני  ו/או  תקין   הקבלן  במצב  להסעות  המשמשים  הרכבים  בתוקף,  הינם  מטעמו  נה 

ופוליסות הביטוח ורישיונות כלי הרכב תקפים ומתאימים לכלי הרכב המשמשים להסעות.  
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ביום   .א תוקפו  פג  ההיסעים  מחברות  באחת  הבטיחות  קצין  של  ההסמכה  כתב  כי  נמצא, 

 ואין בידי העירייה כתב הסמכה נוסף בתוקף.   25.01.20

 אין בידי העירייה בדיקות תקופתיות אותן ביצעו קציני הבטיחות של חברות ההיסעים.   .ב

אין ברשות העירייה אישור על קיום השתלמויות בטיחות ככל שבוצעו לנהגי ההסעות, לרבות   .6

נהגי קבלני המשנה על ידי חברות ההיסעים, היות והצהרה כאמור לא אושרה בשמם ובחתימתם  

 מנכ"לי הקבלנים בהסכמי ב'.  של קציני הבטיחות ו

 

 הבקרה והפיקוח על ביצוע ההסעות
וקובע מה ייחשב הפרת חוזה    עוסק ב"הפרות, ביטול מכרז ופיצויים"  ,ההסעות  בהסכם  9פרק   .1

ומה הם סכומי הפיצוי על הפרות שונות שהרשות רשאית לנכות מכל תשלום שיגיע לקבלן או  

 .₪48 להפרות מסוימות  50,000 -המגיעים עד ל לגבות בכל דרך חוקית אחרת, 

 :  בהסכמים נקבעו התחייבויותיהם של קבלני ההיסעים הנוגעות לבטיחות בהסעות כדלקמן .2

קיומם של כלי הרכב המתאימים במספר הנדרש, הציוד, כל הרישיונות הנדרשים על פי כל   .א

 דין לביצוע השירותים ופוליסות ביטוח תקפות ומתאימות. 

 ביצוע ההסעות בבטיחות, בנוחות, ביעלות ובדייקנות, בהתאם ועל פי המפורט בהסכמים. .ב

על ידי    1983  –ריים התשמ"ג  אכיפה והקפדה על שמירת חוק הגבלת עישון במקומות ציבו .ג

 הנהגים ועל ידי הנוסעים. 

שנים אלא בכפוף לאישור   10גיל כלי הרכב, שישמשו למתן שירותי ההסעות, לא יעלה על   .ד

מראש ובכתב של הרשות בהתאם להוראות משרד החינוך בעניין, וכלי הרכב יהיו במצב 

 ים. בטיחותי תקין, ללא כל סיג, לכל אורך תקופת תוקפם של ההסכמ

כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים ע"י משרד התחבורה, לרבות מזגן תקין,   .ה

עפ"י   ראשונה  עזרה  ותרמיל  ישראלי  לתקן  בהתאם  וסימון  איתות  פנסי  מילוט,  ערכת 

 המפורט, והכל בהתאם לתקנות התעבורה. 

ת חילוץ, גלגל  בכלי הרכב יוצבו כל אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין, לרבות ערכ .ו

 חילוץ, מגבה, משולש אזהרה, מטפי כיבוי אש מתקניים והכל כמפורט בתקנות התעבורה.

כלי הרכב יהיו מצוידים בחגורות בטיחות תקניות עבור כל נוסעי הרכב על פי חוק כמחויב   .ז

 בתקנות התעבורה, וכפי המופיע ומוגדר בחוזר מנכ"ל משרד החינוך. 

ילדים או   9לתקנות התעבורה, המחייב כל נהג המסיע    84לפעול בהתאם לתיקון לתקנה   .ח

ילדים שאישרה רשות הרישוי, ולקבל היתר להסעת   יותר לסיים בהצלחה קורס למסיעי 

 קבוצת ילדים מטעם רשות הרישוי, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת.  

ם כלשהם וכן הנהגים יתודרכו  לא יוסעו בכלי הרכב, בעת מתן שירותי ההסעות, אנשים זרי .ט

להסיר   כדי  כאמור,  הנהגים  בתדרוך  אין  כי  בזאת,  "מובהר  זרים.  אנשים  להסיע  שלא 

 מהקבלן אחריות בנושא זה". 

מסוג   .י הסעה  ברכבי  חשבונו,  על  טכנולוגית    8להתקין,  התרעה  מערכת  ומעלה,  מקומות 

למניעת שכחת ילדים ברכב.

 
מסירת רשימות ומסמכים של כלי  -בחוזה נקבע סכום הפיצוי המוסכם בגין איחורים, התנהגות לא נאותה של נהג, אי 48

 עמידה בדרישות הבטיחות, סירוב למסור פרטי מסמכי רכב ומסמכי נהג למפקח ועוד.  -רכב שהקבלן מפעיל, אי
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הפי בטיחות  על  קצין  ההיסעים,  רכז  בידי  להתבצע  בהם  והליווי  ההיסעים  של  והבקרה  קוח 

 בתעבורה עירוני, רכז תחבורה ומשכ"ל. 

 :   להלן ממצאי הביקורת בגין ביצוע בקרה ופיקוח על הסעת תלמידים

 רכז ההיסעים  .1

הלה לא פעל בהתאם לתוכנית עבודה מוסדרת שבועית/חודשית לביצוע ביקורות מדגמיות   .א

 יזומות ושיטתיות בשטח, כחלק מפיקוח עליון על קבלני ההיסעים והמלווים.  

  תחומים לא תועדו, ועל כן לא ניתן לוודא אילו  על ידו לדבריו,    שנערכוהביקורות הספורות   .ב

 .נבדקו ומה היו תוצאות הבדיקות

 גם על מילוי תפקידו של רכז ההיסעים לא בוצעה בקרה מדגמית.   .ג

לביצוע פיקוח עליון פנים עירוני על שירותי חברות ההסעה, לרבות   מן הראוי שיקבעו נוהלים

 תיעוד הבדיקות ותוצאותיהן, ולפיהם יהיה לפעול.  

ראש מינהל חינוך וקהילה מסר, כי החל משנה"ל תשפ"א מערך הפיקוח והבקרה שופר באופן  

 משמעותי, הן מבחינת מ"מ רכזת ההיסעים והן מבחינת הנהלת העירייה הבכירה.    

לגבי רשות מקומית, כי רשות המפעילה צי    קובעות   תקנות התעבורה  -  קצין בטיחות בתעבורה .2

 ה.  מחויבת להעסיק קצין בטיחות בתעבור ,של כלי רכב פרטיים או שבבעלותה אוטובוס אחד

בין    , בהם49ו של קצין הבטיחות יתפקידו  בקובץ תיאורי התפקידים של משרד הפנים, הוגדר

: אפיון צרכי הבטיחות  בכללו  פיקוח על מערך ההיסעים המתבצע על ידי קבלני המשנה  ,היתר

הוצאת מכתב תקופתי לקבלת אישור  ;  בהכנת מכרזים לבחירת קבלני משנה בתחום ההסעות

פיקוח על תקפות האישורים  ;  תקינות ובטיחות של כלי הרכב מקצין הבטיחות של קבלן המשנה

הפעלת סנקציות  ;  תקפות רישיונות כלי הרכב של קבלני המשנה  בדיקת;  של נהגי קבלני המשנה

המשנה   קבלני  תנועה  בכלפי  עבירות  עברו  או  במכרז,  שנקבעו  מהתנאים  חרגו  לרבות    –אם 

 .עצירת חשבונות שהוגשו לתשלום

 מועסק בעירייה בחלקיות משרה, ובזאת יצויין:  קצין הבטיחות, כי הועלה

ו, תפקידיו בתחום הסעות התלמידים אינם מתבצעים  מלבד לבקרה מסוימת הנערכת על יד .א

   בהתאם לנדרש בהגדרות התפקיד מטעם משרד הפנים.

 קצין הבטיחות פועל ללא תכנית עבודה מוסדרת בגין ביצוע הבקרה הנדרשת. .ב

מספר הבדיקות שנערכו ע"י קצין הבטיחות הינו מזערי ביותר ביחס להיקף ההסעות, ואינו   .ג

בוצעו ביקורות על שישה רכבי הסעות, בשנת    2018משנה: בשנת    כולל בדיקת רכבי קבלני 

 )עד אוקטובר( לא בוצעו ביקורות כלל.   2020ביקורות ובשנת  16בוצעו   2019

לרשות לא מוגשות אסמכתאות ע"י קבלני ההסעות בגין תיקון הליקויים ברכבי ההיסעים   .ד

 שנמצאו בבדיקותיו של קצין הבטיחות.     

זוכה לתשומת לב ראויה בשל  לדברי קצין הבטיח  על רכבי ההיסעים אינו  ות, תחום הבקרה 

 חלקיות המשרה בה הוא מועסק. 

על קצין הבטיחות ברשות לבצע את כלל הבקרות הנדרשות בהתאם להגדרת תפקידו מטעם 

משרד הפנים, תוך שיתוף פעולה עם רכז ההיסעים. ראוי לבחון את מסגרת העסקתו ביחס 

לנושאים שבטיפולו, בכדי לקבוע אם יש ביכולתו למלא את תפקידו כנדרש.    

 
   .2020ועודכנו במאי    2014בשנת  והוגדר 49
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תחבורה  .3 מנכ"ל    -  רכז  החינוך  בחוזר  התפקידים  נמשרד  בעלי  של  האחריות  תחומי  קבעו 

הסעות   בנושא  תחבורה  רכז  של  תפקידו  ובהם  בהסעות,  הבטיחות  הבטחת  על  המופקדים 

המקומית  ברשות  התלמידים  שעליו  תלמידים  של  וההורדה  האיסוף  תחנות  כל  את  למפות   :

ה  ברשות ולוודא שתחנות אלו מאפשרות גישה בטוחה לרכב ההסעה; לתדרך את חברות ההסע

ואת הנהגים שלהן בנושאים הנוגעים לבטיחות בהסעות; לתחקר כל אירוע חריג שאירע במהלך  

ההסעות ולהיות בקשר רצוף עם הנהלות מוסדות החינוך ועם רכז ההסעות, כדי לעדכן אותם  

בממצאי בדיקות האירועים החריגים ובטיפול הנדרש; לוודא שכלי הרכב של חברות ההסעה  

 .ד התחבורה ובתקנות המחייבות לגבי הסעת ילדיםעומדים בדרישות משר

תפקיד   אויש  לא  בעירייה  כי  הבטיחות של  יצויין,  דרישות  קיום  על  המופקד  תחבורה  רכז 

   .בהסעות תלמידים כמתחייב מחוזר המנכ"ל

לופין, לשקול הפקדת תחום זה בידי קצין הבטיחות ייש לשקול מינוי של רכז תחבורה, או לח

 .הרשותבתעבורה של 

ל  -  פיקוח משכ"ל על קבלני ההסעות .4 חברות ההיסעים שזכו  ההתקשרות עם    הסכמיבהתאם 

ביצוע הסעות על ידי הזכיינים.  של  התיאום והבקרה    ,ניהולבאחריות משכ"ל ה,  במכרז משכ"ל

ואת    ,בתנאי הבטיחות  של חברות ההסעה  ןבשטח נועדו לבחון את עמידת  יהבדיקות  ,במסגרת זו

 אחיד.   , והן מתועדות על גבי טופסהסכמיםקיום התחייבויותיהן בהתאם ל

 הבקרות שבוצעו על ידי משכ"ל בשנים המבוקרות: בלוח שלהלן פירוט 

סך ביקורות  מספר הביקורות השנתי  שנים

 שלילי  חיובי שנתי 

 585 42 540 תשע"ח  2017-2018

 199 17 182 תשע"ט  2018/2019

 453 26 427 תש"פ  2020)יולי( / 2019

 : להלן פירוט הממצאים בהתאם לנתוני הטבלה שלעיל ולאור הבדיקה שנערכה

 ישנו פער מהותי במספר הבקרות שהתבצעו ע"י משכ"ל מידי שנת לימודים:  .א

(1)  ( תשע"ט  ב  2018-2019בשנה"ל  הסתכם  הבקרות  מספר  בלבד   34%והיווה    199  –( 

 (.  2017-2018ממספר הבקרות שבוצע בשנה"ל תשע"ח )

ב    2020/  2019בשנה"ל תש"פ   (2) בהשוואה לשנה"ל   128%  –)יולי( עלה מספר הבקרות 

 ( )מספר הבקרות צפוי עוד לעלות עד לסיום שנה"ל(.    2018-2019תשע"ט ) 

יימים, בעוד ישנם מסלולי  יודגש בזאת, כי הבקרות אינן חולשות על כלל המסלולים הק .ב

 הסעות אשר באופן קבוע אינם נבדקים.  

בשנה"ל   .ג לדוגמא:  השונים.  הבקרות במסלולים  ביצוע  של  או אחידה  חלוקה סבירה  אין 

בקרות בהתאמה,   147  -בקרות ו    42תשע"ח ובשנה"ל תש"פ בוצעו במסלול ביה"ס כצנלסון  

 מסך הבקרות השנתי בהתאמה.   35% -ו  21%המהוות 

משכ"ל  בד .ד מטעם  יועץ  של  הבקרה  דוחות  המבוקרת, יקת  בתקופה  ההיסעים  חברות  על 

 ממצאים כדלקמן:   העלתה

מרבית הליקויים שאותרו בבקרות דנו בנושאי בטיחות מובהקים, וקיומם נוגד את   (1)

עת כגון העדר אישור נהג להס   הוראות החוק, נוהלי משרד החינוך והסכם ההתקשרות

תלמידים; חוסר פריטים בערכת מילוט; העדר שילוט הסעת תלמידים; העדר אישור 

קצין בטיחות של תקינות הרכב; אישור קצין בטיחות שאינו בתוקף; ביטוח רכב שאינו 
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מורשה  שאינו  ברכב  שימוש  תקינים;  בלתי  איתות  ופנסי  בטיחות  חגורות  בתוקף; 

ילדים; מושבים לא בטיחותיים; מזגן    להסעת ילדים; שימוש ברכב ללא חיישן שכחת 

 שנים; איחור בהגעת ההסעות.    10לא תקין; רכב מיושן שגילו עולה על 

יודגש בחומרה, כי חלק מליקויי הבטיחות שנמצאו ברכבי ההיסעים לא טופלו ע"י   (2)

קבלני ההיסעים, היות ואותם ליקויים שנמצאו מזה כבר, אותרו בביקורת בבקרות 

על  שבוצעו  שעלו   חוזרות  לליקויים  כי  נהיר,  רכב.  כלי  באותם  הבקרה  חברת  ידי 

 בדוחות הבקרה, העירייה לא נתנה כל משקל.   

דוחות הבקרה אשר נשלחו באמצעות דוא"ל אל רכז ההיסעים, לא נשמרו על ידו, והם  (3)

 אינם ברשות העירייה.

בניגוד להסכם עם חברות ההסעה, באחד מדוחות חברת הבקרה צויין,     –   הסעת זרים (4)

כי בהסעה נמצאו שלושה הורים; לביקורת נמסר, כי בהסעות מטעם הרווחה, נאלצו 

לעיתים הורים לשמש כמלווים בהסעות, כאשר מלווה המועסק על ידי חברת כוח אדם  

הסעה בוצע שלא בידי נעדר מעבודתו; לידיעת הביקורת הובא מקרה חמור, בו ליווי  

עובדת עירייה, אלא בידי מחליף מטעמה החיצוני לעירייה )פירוט נוסף בפרק בדיקה 

 מדגמית של מערך ההיסעים(. 

אין עוררין, כי חומרת המעשה כפולה ומכופלת, היות ונעשתה על ידי מי שהופקדו 

לא   המלווה ונהג ההסעה, אשר-לשמור על בטיחותם וביטחונם של תלמידי ההסעות

מן הנמנע עשו במעש יד אחת. יתרה מכך, העלאת נוסעים זרים להסעות כפי שנעשתה  

 העמידה את העירייה בסיכון למחדל נזיקי על כל המשמעויות הנובעות מכך.              

כי בהעדר  יצויין .ה ב,  וביןהסכם  פירוט  ותדירות הב   ,משכ"ל  בין העירייה    קרה היקף, אופן 

   .של משכ"ל יקול דעתהלש  ניםונתו  יםמוגדרם אינ

מ' ₪ שעיקרו,   2.3  –שילמה העירייה למשכ"ל סך של כ    2020ועד ספטמבר    2016משנת   .ו

 שימוש במכרז מסגרת ופיקוח על חברות ההיסעים. 

כדאיות   בדיקת  תבצע  הביקורת,  בדוח  המוצגים  הנתונים  כלל  את  תבחן  שהעירייה  ראוי 

באם  שקול  בנושא ההיסעים, ובהתאם לה, תכלכלית להמשך ההתקשרות בינה לבין משכ"ל  

 בניהולה. פיקוח ובקרה מכרז ו להמשיך את ההתקשרות או לבצע

על מערך ההסעות, באמצעות חברה שנבחרה   קרהב מבצע משרד החינוך - פיקוח משרד החינוך .5

כנית נקבעת על ידי המשרד בכל חודש, ואלה הגורמים הנבדקים: התאמת סוג כלי  ותה .במכרז

ההסעות בחוזה  למוגדר  בלוח    ,הרכב  ההסעה  רכב  עמידת  נדרש,  אם  ברכב  מלווה  הימצאות 

בדיקת תשתית המסוף  ו   הזמנים, הקפדה על חגירת תלמידים, תקינות הרכב והתנהגות הנהג 

   )., גדר הפרדה בין המדרכה לכביש וסככות המתנהיםקיום מפרצי חנייה מתאימ ) ספרי- הבית

 על מערך ההסעה והליווי שנערכו על ידי משרד החינוך.    בעירייה לא התקבלו בקרות

על העירייה לעתור לביצוע בקרות של מערך ההסיעם על ידי משרד החינוך, ולהיעזר בשירות 

 .     לתלמידים ניתניםה והליווי ההסעהי לצורך תיקון ליקויים ושיפור שירותהנוסף פרו בונו, 

 ולשמירה על בטיחות הנסיעה והנוסעים שוטפת טכנולוגיות ברכבי ההסעה לבקרה 
ובהסכמי   התעבורה  בתקנות  נקבעו  ההסעות,  רכבי  על  הפיקוח  ואת  הבטיחות  את  להגביר  בכדי 

על   ולשמירה  לבקרה  טכנולוגיות  יותקנו  ההיסעים  ברכבי  כי  ההיסעים,  קבלני  עם  ההתקשרות 

יחות הנסיעה והנוסעים. בט
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התקנת מערכת התרעה  ל  החלה חוב,  2017שפורסמה בשנת    2ע"פ תקנות התעבורה תיקון מס'   .1

מלפנים התנגשות  חדש  ,מפני  ומסחרי  פרטי  ברכב  מנתיב  סטייה  על  התרעה               .ומערכת 

בהסכם ב' נקבע, כי הקבלן מתחייב שברכבי הסעה מסוג אוטובוס/אוטובוס זעיר, יותקנו על  

 חשבונות מערכת התרעה על סטיית רכב מנתיב הנסיעה ומערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים.  

כי   בין השנים  יודגש,  א' שתוקפו  בהסכם  עדכון  כנספח  נכללה  לא  זו  וכן   2016-2019חובה 

 עולם לא נבדקה על ידי משכ"ל כחלק מהבקרה על רכבי ההסעה בשטח.  תקינות המערכות מ

מערכת   –בהסכם ב' נקבע, כי הקבלן מתחייב שברכבי ההסעות תותקנה "הקופסה הירוקה"   .2

לניטור התנהגות הנהג בעת הנהיגה ו/או מצלמות אבטחה ו/או אמצעים להפחתת זיהום אוויר,  

 ככל שנדרש לכך על ידי הרשות בנוהל הצעות מחיר.  

אמצעים   של  קיומם  את  בהליך,  מהמתמודדים  מחיר  הצעות  בנוהל  דרשה  לא  העירייה 

 טכנולוגים ברכבי ההסעות לשמירה על בטיחות הנסיעה והנוסעים ולהפחתת זיהום אוויר.   

בהסכם ב' הקבלן התחייב להתקין על חשבונו, ברכבים מסוג אוטובוס המבצעים את שירותי   .3

אשר דרך/אבטחה  מצלמות  של    ההסעות,  הקדמי  בחלק  האחת  כדלקמן:  ויקליטו  יצלמו 

הקדמי,   לחלקו  שתכוון  כך  האחורי  בחלקו  השניה  האחורי,  לחלקו  שתכוון  האוטובוס 

לכיוון צד האוטובוס. משך ההקלטה המינימלי   לאוטובוס באזור המראות  והשלישית, מחוץ 

קצ  30הינו   של  אישור  החוזה,  חתימת  במועד  לרשות  להציג  הקבלן  על  על  ימים.  בטיחות  ין 

 התקנת מצלמות כאמור בכל הרכבים. 

עם קבלנים שהתקינו ברכבי רק  מחויבת להתקשר    העירייה  מתוקף הסכמי ההתקשרות, .א

 ת מצלמות.  ההסעות מערכ

לעירייה לא הוגשו אישורי קציני הבטיחות של קבלני ההסעות ושל קבלני המשנה שלהם,  .ב

 על התקנת מצלמות בכל הרכבים כפי הנדרש.  

התקינו בכלי הרכב הזכיינים  אם  ב   נבדקלא  אי הגשת אישורים כאמור בסעיף ב' לעיל,  חרף   .ג

 הסכמים.  לדרישת ה  התאםב מצלמותמערכת 

קיומן של מצלמות ברכבי ההיסעים ותקינותן, אינה נבדקת על ידי משכ"ל כחלק מהבקרה  .ד

 על רכבי ההסעה בשטח.   

מה, לרבות החברה המנהלת, מערכת בהסכמים נקבע, כי ככל שתופעל ע"י הרשות או מי מטע  .4

הנוגעים   נתונים  בה  ולהזין  הנ"ל  למערכת  להתחבר  הקבלן  מתחייב  היסעים,  מערך  לניהול 

 לביצוע ההסעות.  

  2016לביקורת נמסר על ידי נציג מטעם משכ"ל, כי משכ"ל העמידה לרשות העירייה משנת  .א

כנולוגיה של מעקב  כחלק מההסכמים, מערכת מחשוב לניהול מערך ההיסעים, המהווה ט

  הנתונים   .מדויק אחר תנועת רכבי ההסעה, שביכולתה להעניק תמונת מצב מלאה לעירייה

  מספר  באמצעות  ניטור  מבוצע  ובה  ואינטראקטיבית,  דיגיטלית  מפה  גבי  על  מוצגים  במערכת

 . ואף להורים לנהגים, למלווים: שונה יעד  לקהל מותאם מהם אחד  שכל יישומים

, כי למרות שהעירייה שילמה למשכ"ל תקורה גם עבור מערכת המחשוב, העירייה  יצויין

  ובלתי  זמין  לא,  מיושן  היסעים  מערך  עם  נותרה  לא עשתה במערכת כל שימוש, ומשך שנים

 . וודאות אי של מידי רחב טווח נגיש, ומשכך גם בעל

     במערכת המחשוב.החלה העירייה לעשות שימוש  2020יצויין, כי החל מחודש אוקטובר 

יום ממועד חתימת החוזה. המערכת   14בהסכם ב' נקבע, כי ההתחברות למערכת תהא תוך  .ב

המאפשר לעקוב ולהציג מסלול ומידע מפורט ברמת הנסיעה הבודדת.  GPSתכלול מרכיב 
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הסעה אחד   עימו מרכב  ועובד  לנהג  נייד המשויך  הרכב,  בכלי  קבוע  להיות  יוכל  המרכיב 

לאחר, או יישום המבוסס מיקום המותקן בטלפון הסלולארי של הנהג, או שילוב קבוע נייד,  

קרי, פתרון המשלב בין רכיב קבוע ברכב ובין רכיב או יישום נייד. המערכת תוכל להיות  

ותאפשר גישה לקבלת נתונים ו/או צפיה באשר לביצוע ההסעות.    מופעלת ע"י מי מהצדדים

ההסעות   לביצוע  באשר  צפייה  ו/או  הנתונים  לקבלת  גישה  לספק  הקבלנים  באחריות 

 המתבצעות עבור הרשות.   

ה   רכיב  בהסכם,  הנקבע  אף  על  כי  בזאת,  פעיל,   GPS  –יודגש  אינו  במערכת המחשוב 

 וכפועל יוצא, אין בידי העירייה היכולת לעקוב אחר ביצוע הסעות התלמידים.    

שבשליטת החברות    GPSלביקורת נמסר, כי בכלי הרכב השייכים לחברות, מותקנת מערכת   .ג

בכלי הרכב של קבלני המשנה של החברות, לא מצויה מערכת כאמור. יוצא איפה, בלבד, ו

 ות ההיסעים אין שליטה מרחוק על ההסעות שבאחריותן. כי לחבר

ממשק   ולה  דיגיטלית  במערכת  שימוש  תעשה  העירייה  כי  מומלץ,  הילדים  בטיחות  למען 

 ליישומים אשר יותקנו ברכבי ההיסעים או בידי הנהגים וכן בידי מלווי ההיסעים.    

 

 הסעות תלמידי החינוך המיוחד  
הסעות .1 רישום  בתחום    -  מערך  ההיסעים  מערך  לניהול  ממוחשבת  בתוכנה  שימוש  נעשה  לא 

החינוך המיוחד. הרישום עבורם מנוהל באופן ידני, ומבוזר על פני מגוון רחב של קבצים, חלקם  

 קבצי מידע פנימיים וחלקם קבצי מידע המועברים למשרד החינוך. 

מסלולים,   בכל  ריבוי  תלמידים  מספר  הרכב,  כלי  לקבלן  סוגי  המגיעים  ותעריפים  מסלול 

 תחום. ל ההמידע הרלוונטי לניהו   בה ירוכזעודית  ימערכת מידע ישימוש במחייבים    ,ההסעות

כללים לזכאות להסעה, לליווי ולארגון  ) תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות   .2

התשע(הסעה תלמידים  2018  –ח  ",  בהסעות  הקשורים  נושאים  כמה  היו    ,קובעות  שחלקם 

האחריות והתפקיד של הגורמים השותפים בהסעת תלמידים:    -כ"ל  מוסדרים עד אז בחוזרי מנ

החינוכי והמוסד  במסגרות    ;הרשות  המשולבים  תלמידים  של  זכאות  לרבות  להסעה,  זכאות 

 ם;כישורי נהגי הסעות ותפקיד  ;זכאות לליווי בהסעה, כישורי המלווה ותפקידו;  חינוך רגילות

   .הסעותבטיחות ב

פורסמועדיין  אולם    ,2019בינואר    אושרו  התקנות בג.  לא  פסיקת  במאי  " במקביל,    2019ץ 

מחייבת את משרד החינוך   ,בעתירה בנושא הסעות תלמידים משולבים במסגרות חינוך רגילות

המיוחד  החינוך  תלמידי  של  לאלו  דומים  זכאות  כללי  פי  על  אלו  תלמידים  גם זאת    ,להסיע 

    .בתקופת הביניים עד לכניסתן לתוקף של התקנות המסדירות עניין זה

על העירייה לפעול בשים לב בהתאם לתקנות האמורות לכשתפורסמנה, ובהתאם לפסיקת  

 בג"ץ הנ"ל. 

ארבעה באחריו .3 כדלקמן:  ובוגרים  ילדים  פעוטות,  הסעת  חברתיים,  לשירותים  המחלקה    ת 

המרכז הרפואי לגליל בנהריה; מעון שקמה בבית חולים  ,  כרמיאל)  קווים למעונות שיקומיים 

 ( חיפהבמעון מיח"א 

   – אחריות הרשות המקומית ותפקידיה .א

הסעה   (1) לתקנות  מוגבלותבהתאם  עם  ולפעוטות  לילדים  ההסעות    מערך,  בטיחותית 

()ג( בתקנות קובעת, כי  2א)  4תקנה   ברשות.ילדים אלו הינו באחריות ממונה ההיסעים 
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שכל רכב הסעה יעבור בדיקות תקופתיות של קצין בטיחות בהתאם על הממונה לוודא  

 . ושה חודשיםאחת לשל ולהוראות תקנות התעבורה, וכי תוצאות הבדיקה ידווחו ל 

יצויין, כי תוצאות הבדיקות התקופתיות של הרכבים המסיעים ילדים ופעוטות עם 

 מוגבלות, לא נמצאו בין כתלי העירייה.  

תדאג לכך שכל מלווה יעבור: קורס עזרה   הרשותלתקנות הנ"ל,  )ו(  5בהתאם לתקנה   (2)

ב לרבות  ולפעוטות    תחוםראשונה  לילדים  אחת   מטעםהחייאה  הבריאות   משרד 

עבודתו מתחילת  לפחות  מקצועית  ו  ,לשנתיים  לפי    מטעםהשתלמות  הרווחה  משרד 

 משותפת עם משרד הבריאות.  תכנית 

יודגש בזאת, כי הרשות לא ביצעה את חובתה, בכך שלא דאגה להשתתפותם של מלווי  

 הסעות בקורס עזרה ראשונה ובהשתלמות מקצועית כנדרש בהוראת התקנות.    

לא יועסק אדם כנהג להסעת פעוט עם מוגבלות אלא    )ד(:6בהתאם לתקנה    –  נהג ההסעה .ב

ת ילדים ופעוטות, סמוך לפני כניסתו  אם כן עבר קורס עזרה ראשונה לרבות בנושא החייא

 ת.  לתפקיד, ולאחר מכן אחת לשנתיים לפחו

ברשות אין כל אסמכתא, כי נהגי הסעות ילדים ופעוטות בעלי מוגבלות עברו קורס עזרה 

 ראשונה.    

 

 העסקת מלווי הסעה בחינוך המיוחד 
מלבד להסעה  כי ילד עם מוגבלות זכאי    ,בחוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות נקבע

הנסיעה בעת  מבוגר  אדם  בידי  לליווי  שלו.  ,גם  המגבלה  בסוג  בהתחשב  הנהג,  על                        נוסף 

נכים לילדים  בטיחותית  הסעה  בתקנות  נקבעו  זה  לעניין  ומבחנים  מורהכללים  בהם    2תקנה    , 

בתח  שגר  ילד  לליווי  האחראית  היא  המקומית  מי  שהרשות  ידי  על  ייעשה  ושהליווי  שיפוטה,  ום 

 .או בידי מתנדב שאושר לכך על ידי ארגון ציבורי ,שמועסק בתפקיד מלווה בידי הרשות המקומית

   – אישור משטרת ישראל .1

נספח ב' בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, מגדיר את כישורי המלווה שהינם בין היתר: ללא עבר   .א

ירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני  פלילי, ובכלל זה העדר הרשעה בגין עב 

לקטינים   שירות  למתן  המכוון  במוסד  מין  עברייני  של  העסקה  למניעת  תקנות  ולפי  מין 

ין סעיף  י לענהקובעות את הליך קבלת האישור האמור.   2003  – )אישור המשטרה(, תשס"ג 

 .   לקבלה לעבודהאישור שניתן בתקופת השנה שקדמה  -זה, "אישור המשטרה" 

מביא את הוראות החוק העיקריות והרלוונטיות    4/2011חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר   .ב

לרשות המקומית, ומדגיש, כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין קובע, שמעסיק לא  

צע בהיותו בגיר  בגיר שהורשע בעבירות מין, שאותה בי 50יעסיק ולא יקבל לעבודה במוסד 

ועליה נידון לשנת מאסר בפועל או יותר. לפיכך, טרם קבלת בגיר לעבודה במוסד, יש לקבל  

אישור ממשטרת ישראל, כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק זה.  

 
חוק הינה רחבה, וכוללת בה בין היתר, עסק שבין עיסוקיו הסעת קטינים, וכן הסעת בני  לת "מוסד" בהתאם  הגדר 50

אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע )בנוגע לילדי החינוך המיוחד(. יובהר, כי בהתאם לחוזר מנכ"ל  
 הסעות.   המשרד הפנים, בין התפקידים בהוראות החוק הכלולים הינם, נהגי אוטובוסים ומלווי
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 יתנאי חוזראת    מלווי הסעות, ומזה שנים העירייה אינה ממלאת  66בעירייה מועסקים   .ג

החינוך ומשרד  הפנים  בי,  משרד  והיעדר דה  ואין  פלילי  עבר  היעדר  על  אישור משטרה 

 . טרם העסקתם הרשעה בעברות מין של המלווים

על העירייה להקפיד להמציא את האישורים על העדר עבר פלילי ובכלל זה, היעדר הרשאה 

עבור כלל מלווי ההיסעים המועסקים בה, וכן עליה לא להעסיק מלווים אשר בעבירת מין  

 לא הגישו את האישורים הנ"ל בהתאם לבקשתה.  

 הסעה של בעלי מוגבלויות הדרכות למלווי  .2

חינוך בדבר הסעת תלמידי החינוך המיוחד, המלווה יעבור  בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד ה .א

חירום.   למצבי  הדרכה  הכולל  הכשרה  בוצעה  תהליך  עברו  בשנים  ההיסעים,  רכז  לדברי 

   הכשרה כאמור.

  ת מטעם העירייהוסדרומ  ותהכשרהביקורת מעירה, כי לא נמצאה אסמכתא לקיומם של  

בוצעו תרגולי התנהגות במצבי חירום ובמצבי . כמו כן, לא  ילדים בעלי מוגבלויותלמלווי  

  תאונה בבתיה"ס כפי הנדרש.

קובעת, כי לא יהיה    תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות   (4))ב(5תקנה   .ב

אדם מלווה אלא אם כן יש ברשותו אישור שעבר בסמוך לפני כניסתו לתפקיד קורס עזרה 

ופעו ילדים  החייאת  בנושא  לרבות  מי  ראשונה  או  הבריאות  משרד  ידי  על  שנערך  טות, 

 הנ"ל מחייבות את העירייה לדאוג לכך שכל מלווה יעבור: תקנות  )ו( ב5סעיף משנה  מטעמו.  

קורס עזרה ראשונה לרבות בנושא החייאה לילדים ולפעוטות, שנערך על ידי משרד   ▪

כן, על הרשות לוודא הבריאות או מי מטעמו, אחת לשנתיים לפחות מתחילת עבודתו.  

 כאמור.   כניסתו לתפקיד קורסוטרם בסמוך שיש ברשותו אישור שעבר 

 .  השתלמות מקצועית שיערוך משרד הרווחה והשירותים החברתיים לפי תכנית ▪

ההיסעים  מלווי  כי  מוודאת,  ואינה  לתקנות,  בהתאם  חובתה  את  אוכפת  אינה  הרשות 

 ורס עזרה ראשונה והשתלמות מקצועית. לילדים ופעוטות בעלי מוגבלויות אכן עברו ק

המלווה אחראי על שלומם ובטיחותם של הפעוטות עם המוגבלות בהסעה ועל קיום הוראות   .3

המלווה  על  בתום כל הסעה  )ג( בתקנות האמורות.  5מוגדרים בסעיף משנה    תפקידיווהתקנות,  

אינו מסוגל לקיים  טופס לפיו מולאו כל דרישות התקנות במהלך ההסעה; נוכח מלווה כי  למלא  

זו בתחילת ההסעה, במהלכה או בסיומה או אירעה תקלה בהסעה או אירע אירוע חריג,    ההורא

 .ידווח על כך לממונה ויפעל על פי הנחיותיו

בביקורת עלה, כי מלווי הסעות של פעוטות וילדים בעלי מוגבלות, אינם מאשרים באסמכתא, 

הנוגעו בהסעה  התקנות  דרישות  כל  מולאו  לכי  עם ת  הפעוטות  של  ובטיחותם  שלומם 

 כפי הנדרש בתקנות.  , וזאתהמוגבלות

של   .4 הסעתם  למערך  אחראים  ההיסעים,  רכז  בשיתוף  ברשות  חברתיים  לשירותים  המחלקה 

 ( אל מרכז תעסוקתי במעלות.  21קבוצת בוגרים בעלי מוגבלויות )מעל גיל  

עימה    באמצעות חברת כוח אדם  מספר שנים עובד המועסקמזה  מלווה  הסעה האמורה  את ה .א

העירייה מתקשרת. 
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ו על  , מהווה תחליף להעסקה ישירה של51קניית שירותי כוח אדם חיצוני ע"י קבלן כוח אדם

הרשות כי  .  ידי  לב,  לשים  זויש  העסקה  צורת  של  התוצאות  פגיעה    ,אחת  להיות  עלולה 

 . 52ביכולתה של הרשות לעצב מדיניות ולשלוט על איכות השירות 

הביקורת מדגישה בעייתיות ברת משקל, בעוד בעת היעדרותו של המלווה מעבודתו, אין   .ב

המוגבלויות בעלי  את  המלווה  אחר  מקצועי  גורם  כי  בהסעה  כל  נמסר,  לביקורת  בעת  . 

    ., וזאת בניגוד גמור להנחיותעל ידי הורההליווי בוצע  היעדרות המלווה,

איתור מלווים להסעות הרלוונטיות בחינוך  אחראית על    הרשות  –  מערך רישום מלווי הסעות .5

 .53ולהעסקתם  המיוחד,

אופן ניהול מערך מלווי ההיסעים עבור החינוך המיוחד אינו עקבי, ומנוהל ללא סידור עבודה   .א

 בהתאם לשמות המלווים המבצעים את הליווי בפועל.  יומי בהתאם לקווי ההיסעים ו

מערך ההיסעים מנוהל ללא תיעוד של החלפות שיבוצי המלווים בהסעות, המתבצע באופן   .ב

 תדיר בשל אילוצים.

מ   .ג למעלה  של  העבודה  בסידורי  השיבוצים  החלפת  ניהול  כי  בזאת,  מלווי   60  -יודגש 

וללא אישורם של ראש מינהל החינוך  ההיסעים, התבצע על ידי אחת המלוות, ללא יידוע  

תפקיד נוסף זה ניתן לה באופן בלתי פורמלי על ידי רכז ההיסעים,  ואגף הון אנשי בעירייה.  

 ללא הגדרת אופן פעולות וללא תגמול נוסף.  

רישום השיבוצים בוצע באופן ידני ביומנה הפרטי של המלווה, ללא תיעוד מוסדר במסמכי   .ד

מלווי   בשיבוץ  בפועל  שבוצעו  השינויים  על  להקיש  ניתן  לא  היומן,  מבדיקת  העירייה. 

 ההיסעים, המונעים פיקוח ובקרה על דיווחי נוכחותם, כמו גם על שכרם.   

ונם של התלמידים המוסעים. יצויין בזאת, כי אין  העירייה נושאת באחריות לבטיחותם ולביטח .6

בעירייה תיעוד רישומי של שמות הילדים, לכל הפחות בחינוך המיוחד, העולים בפועל מידי יום  

 לרכבי ההסעה, אשר עליו להתבצע על ידי מלויי ההיסעים.  

בגין מס ראשוני  פיקוח  קיים  כי החל משנה"ל תשפ"א  בתגובה,  מינהל החינוך מסר  פר  ראש 

 הילדים העולים בכל הסעה.   

העירייה אינה דורשת ממוסדות החינוך דוחות נוכחות של תלמידי החינוך המיוחד במוסדות.   .7

מאופיינ המיוחד  החינוך  תלמידים  ותהסעות  שלדריש  יחסי.  במיעוט  נוכחות   ה  דוחות 

החינוך ממוסדות  חשבונותקופתיים  על  נאותים  ובקרה  פיקוח  ביצוע  לעירייה  תאפשר  ת , 

 קבלני ההיסעים ועל דיווחי הנוכחות של מלווי ההיסעים.  

הסכם עבודה הינו מסמך המעגן התקשרות בין    –  הסכמי העסקה בין העירייה לבין המלווים .8

ומעסיק ועוד ,עובד  סוציאליים  תנאים  נלווים,  תנאים  השכר,  העבודה,  תנאי  מפורטים    .בו 

הגבלות והוראות מיוחדות כמו שמירה על סודיות, שיעורי    ,ההסכם גם מפרט במידת הצורך

ההסכם מגדיר  כן    .פיצויי, תקופת ניסיון, השכר באותה תקופה והתנאים המתחדשים לאחריה

את חובותיו של העובד כלפי מעסיקו. 

 
    , "קבלן כוח אדם" הוא "מי שעיסוקו במתן שירותי 1996-לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו   51

הם   שכרם, אך  משלם את  שהוא  בכך  הקבלן  עובדי  העובדים הם  זולתו".  אצל  עבודה  לשם  עובדיו  של  כוח אדם 
 התקדמות עבודתם. מקבלים הנחיות מהמעסיק בפועל ומדווחים לו על ביצוע 

 .  9(, עמ' 2003אלכ"א וג'וינט ישראל )ניהול הקשר בין רשויות מקומיות למלכ"רים,  ראובן שורץ,    52
 . 2013מנחה למנהל המוסד החינוכי ברשות המקומית; משרד החינוך;   53
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השעתיים   לעובדים  העסקה  הסכמי  ערכה  לא  העירייה  שנתי,  העסקה  למכתב  מלבד 

המשמשים כמלווי הסעות. מכתב מטעמה מפרט בתמצות את תנאי ההעסקה, ואינו כולל חלק  

 מתנאיי ההעסקה ואת התחייבות העובד כלפי העירייה במילוי תפקידו.      

כי   שנתי המונפק להם, חתמו בפתיחת  כלל המלווים, מעבר למכתב העסקה  לביקורת נמסר, 

 שנה"ל תשפ"א על נוהל ליווי הסעות, הכולל היבטים מקצועיים ומנהליים של התפקיד.

מומלץ, כי העירייה תעגן בכתובים הסכם העסקה אחיד לכל עובד במערך ליווי ההיסעים, ובו  

  מכלול הזכויות והחובות אשר יאושר בחתימת הצדדים.    

 

 תלונות והטיפול בהן 
  ם הורי תלמידים, מלווי  הנוגעות למערך ההיסעים מטעם תלונות ופניות  רכז ההיסעים מקבל לידיו  

באמצעות  חלק מהפניות מתקבלות בכתב, מרביתן מתקבלות  ך.  בהסעות וגורמים במוסדות החינו

 י.  טלפון, ומטבע הדברים הן דורשות מתן מענה וטיפול מידה

 .  פניותהלים ודפוסי עבודה לטיפול בוכי לא נקבעו נ  ,העלתה  בדיקהה .1

, המאפשר  טיפול בהןה  כמו גם תיעוד שלהתלונות שהתקבלו    מוסדר של כל    לא מתבצע רישום .2

 מעקב, פיקוח ובקרה נאותים ומניעת קבלת פניות נשנות באותם נושאים.    

מועד קבלתן, פרטי  ,  במועד הביקורת לא היה אפשר לקבל מידע על מספר התלונות שהתקבל .3

   הפונים, נושאי התלונות, מצב הטיפול בתלונות ומועד סיום הבירור.

ר של תלונות המתקבלות, שמחובתו לטפל בהן ולתת מענה  על רכז ההיסעים לנהל רישום מוסד

לפונים. רישום כזה ראוי שיכלול את פרטי התלונות, מועד קבלתן, מעמד הטיפול בהן, מועד  

 סיום הבירור ותוצאותיו.  

ראש מינהל חינוך וקהילה מסר, כי בשנה"ל תשפ"א נערך נוהל טיפול בתלונות ובפניות בתחום  

 החינוך, וכן תלונות המתקבלות בנושא היסעים מטופלות באופן אישי על ידו.    

תקנה  ל .4 התעבורה  416פי  בנימוס    ,לתקנות  הנוסעים  כלפי  להתנהג  מחויב  ציבורי  רכב  נהג 

מתבטא בצורה  הלמחוז חפצם בבטיחות ובנוחות. נהג רכב ציבורי    כי יגיעו   ,ובאדיבות ולהבטיח

, מפר את הנורמות המיוחדות שקיימות בינו  ואינו שומר על הוראות הבטיחות  מכובדת  שאינה

 כמי שנותן שירות לבין מקבלי השירות.  -לבין נוסעיו  

המעידות   תלונות חמורות ביותרבבדיקה התגלו תלונות כנגד נהגי חברות ההיסעים, חלקן אף 

עם חברות  ולהסכם ההעסקה  להנחיות ממשלתיות  להוראות החוק,  על התנהלות המנוגדת 

 ההיסעים, כפי המובא להלן:

ם  התקבלה תלונה חמורה כנגד נהג הסעה בקו ביה"ס תיכון "ברנקו וייס" במרו 2019ביוני  .א

הגליל. על פי התלונה, הנהג שוחח עם תלמידה במהלך הנסיעה באופן בלתי הולם, ויצר קשר 

יודגש, כי הנהג הינו עובד   טלפוני עימה מחוץ לשעות העבודה בו הציע לה להיפגש עימו. 

 בחברת משנה לחברת ההיסעים המספקת לעירייה שירות. 

החינוך בנושא הנחיות בטיחות לנהג נקבע, כי הנהג אינו רשאי לשנות  בחוזר מנכ"ל משרד   .ב

התקבלה תלונה כנגד נהג ההסעה בקו    2019בנובמבר    את מסלול הנסיעה על דעת עצמו.

מוסדות חינוך בעכו, לפיה הנהג, בניגוד לסמכות שניתנה לו ומבלי להתייחס להערות מלווה  
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וה הנסיעה  מסלול  את  ביוזמתו  שינה  במקום  ההסעה,  שלא  תלמיד  ההסעה  מרכב  וריד 

 ההורדה שנקבע, אם כי בכיכר, המהווה מקום בלתי חוקי ובלתי בטיחותי להורדת נוסעים.      

מפורטות   .ג בהן  בתיה"ס,  מנהלות  ע"י  הוגשו  אשר  נהגים  כנגד  תלונות  הביקורת  בידי 

מוסעי תלמידים  כלפי  הנהגים  מצד  ומילולית  פיזית  באלימות  המלוות  ם,  התנהגויות 

בדלת   תלמיד  זה  באופן  הוריד  נהג  כי  נטען,  הפעמים  באחת  וצעקות.  דחיפות  הכוללות 

לסעיף   בניגוד  זאת  ההסעה  רכב  של  לחוזר  2)ג()  83האחורית  ובניגוד  תעבורה  בתקנות   )

 מנכ"ל משרד הפנים האוסרים זאת. באחד המקרים הוגשה תלונה במשטרה כנגד נהג. 

בהן .ד נוספות,  תלונות  הביקורת  בבגדי    בידי  הנספג  עישון  ריח  הרכבים;  ניקיון  על  הערות 

תלמידים; שימוש בטלפון נייד ללא דיבורית/אזניה במהלך הנסיעות על ידי הנהג; נסיעה  

במהירות מופרזת; תחילת נסיעה מבלי שתלמידים ישובים וחגורים, והכל בניגוד להוראות  

 חברות ההיסעים.   תקנות התעבורה, חוזר מנכ"ל משרד הפנים והסכם ההעסקה עם 

 בביקורת נמצאו מספר תיעודיים בגין איחורים בהגעת רכבי ההיסעים אל מוסדות החינוך.   .ה

( בתקנות התעבורה, לא יסיע אדם ילדים בעמידה בהסעת תלמידים. 1)ב  83בהתאם לסעיף  .ו

התקבלה תלונה ע"י מנהלת    2020האיסור אף הודגש בחוזר מנכ"ל משרד החינוך. במאי  

דחיסת תלמידים והסעתם ברכב מיניבוס, בעודם אמורים היו לנסוע באוטובוס,  בי"ס, על  

 וזאת באופן בלתי חוקי ובלתי בטיחותי על כל המשתמע.    

יודגש בזאת, כי הרשות היא הנושאת באחריות לשלומם ולביטחונם של התלמידים המוסעים על  

 כל המשמעויות הנובעות מכך. 

והבקרה על התנהלותן של חברות ההיסעים   על העירייה להגביר באופן משמעותי את הפיקוח 

ונהגיהן, ולפעול באופן נחרץ ומיידי כנגד כל תלונה בגין הפרה של הוראות החוק, הנוהלים והסכם 

ההתקשרות. במידה ונתגלתה התנהגות והתנהלות בלתי סבירה וחריגה, יש לפעול באופן בלתי 

הפחות בסנקציה כלכלית כנגד חברות ההיסעים כמוסכם בחוזה, עד לכדי הפסקת  מתפשר לכל  

   ההתקשרות עימם.

 

 רכז היסעים 
ביצוע מעקב   דיווח למשרד החינוך,  ובקרה של ההסעות,  רכז הסעות תלמידים אחראי על ארגון 

ההיסעי מערך  כל  של  הסכמי  ובקרה  והוראות  הנוהלים  החוקים,  ואכיפת  חשבונות(  )כלל  ם 

 .קשרות מול חברות ההיסעיםההת

 ו.  ללא תקן או תקצוב לביצועתפקיד רכז היסעים הינו  .1

קב"ס( בבתיה"ס העירוניים, בנוסף לתפקידו    –מזה עשרות שנים שימש קצין ביקור סדיר )להלן   .2

 כרכז ההיסעים בעירייה.  

לוודא    ואחראי לדאוג ליישומו של חוק לימוד חובה מגן ועד סיום כתה י"ב. מתפקיד   הקב"ס .א

בעבודת החינוך.  ממערכת  תלמידים  נשירת  ומניעת  סדירה  באיתור,    ואה  ונוכחות  עוסק 

תלמיד אחר  ובקרה  טיפול  המתמודד   ים מעקב,  החינוך  לימודים,    יםבמערכת  קשיים  עם 

.54במסגרת החינוכית יהםבתפקודחברתיים או רגשיים הבאים לידי ביטוי 
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הסעות  .ב בנושא  לטיפול  יועד  הקב"ס  של  עיסוקו  עיקר  שנים,  עשרות  במשך  בפועל, 

לא    נהריהב  תלמידיםבו אלפי  ,  כשל מערכתי  תלמידים. הביקורת רואה באופן העסקה זה

 בהלימה להוראות חוק חינוך חובה. טופלו 

 מעסיקה העירייה קב"ס נוסף בהתאם לתקן הנדרש.   2020החל מחודש מרץ  .ג

ההיסעים    .3 במערך  הטיפול  אחריות  בעוד  גדלה,  המוסעים  התלמידים  כמות  השנים  במהלך 

 הוסיפה להיות מוטלת על נושא משרה יחיד.   

לא הוכשר ממלא מקום לרכז ההסעות, ומשכך בעת היעדרות ממושכת או בלתי צפויה שלו, לא   .4

 היה אחר אשר ידע את תהליכי העבודה ויעניק מענה ראוי לתקלות הדורשות התערבות מידית.  

ביום   .5 לגמלאות  ההיסעים  רכז  של  פרישתו  מלווה,  מונתה    01.09.2020לאחר  אשר  לתפקיד 

ה )שהינו תהליך שוויוני ופטור ממכרז( נמצא, כי הינה בעלת ניסיון  בתהליך ראיונות לתפקיד

 בתכנון קווי נסיעה ותפעולם. 

קובע בדבר חובה וסייגים    1979  -  בתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(, תש"ם)א(  2סעיף  

ולא אוישה   של מכרז פומבי, כי ככל שהתפנתה משרה שיש עליה הקצבה בתקציב המאושר, 

 .ת, יפורסם לגביה מכרז פומביבדרך אחר

 ל פי עעל העירייה לתקנן ולתקצב משרה של רכז היסעים ולאחריהם לפרסם מכרז לתפקיד  

  כנדרש.    כללי מינהל תקין

כי  ל נמסר,  בבביקורת  לשנת  הליך  משרות  תקציב  תתוקנן  2021ניית  ה,  ה  משרותתוקצב 

 שות עקב תכנית ההבראה. ייפורסם מכרז, לרבות ההתאמות הדר  אחריהםלש

 

 בדיקה מדגמית של מערך ההיסעים 
בביקורת בוצעה בדיקה מדגמית של נאותות דיווחי קבלני ההיסעים, ונאותות דיווחי הנוכחות של  

בחודשים   בהתנהלותם  ההיסעים  נוכחות  1-6/2020מלווי  דיווחי  בין  התאמה  בוצעה  בבדיקה   .

מוסדות חינוך, אל מול דיווחי נוכחות ידניים של מלווים בהסעות אלו,    11  -תלמידים מוסעים ב  

 ל חשבונות חברות ההיסעים בהם פורטו קווי ההיסעים ושעות פיזור ואיסוף התלמידים.   ואל מו 

 : להלן ממצאי הבדיקה

נמצא חוסר התאמה בין דיווחי נוכחות התלמידים במוסדות החינוך, לבין דיווחי נוכחות מלוויי   .1

המוסעים לא נכחו  הסעות וחשבונות חברות ההיסעים. יוצא איפה, כי בימים בהם תלמידים  

 במוסדות החינוך )בהתאם לדיווחי מוסדות החינוך(: 

 העירייה שילמה הן לחברות ההיסעים והן למלווים באותן הסעות עבור השירות; .א

 העירייה שילמה רק למלווי ההיסעים.  .ב

 העירייה שילמה רק לחברת ההיסעים.      .ג

 בידי הביקורת עדויות ממקור ראשון לפיהן:  .2

, אחת התלמידות המוסעות מהחינוך הרגיל, הייתה אחראית פעמים  בעת שמלווה נעדרה .א

 רבות בהסעה על שאר הילדים המוסעים )בני החינוך המיוחד(. 

נהג בחברת ההיסעים הצהיר, כי הוא אינו נוהג לבצע הסעות בצירוף מלווה, והציע למלווה   .ב

מחוץ לעיר, בטרם הורדת התלמידים.  להצטרף לנקודת הקצה בהסעת הפיזור בהגיעו
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( אשר אינו עובד עירייה, החליף באופן בלתי פורמלי את המלווה בהסעות,  80פנסיונר )כבן   .ג

 בעודה מצהירה על יום עבודה מלא.  

כוזב .3 ביום    –  דיווח  באילת  נפשו  היסעים,  ומלווה  מלוות  ארבע  של  נכחו    8.3.20קבוצה  ולא 

בגין דיווחם הכוזב שאושר להם על ידי רכז  בעבודה, ברם דיווחו על ביצוע יום עבודה מלא.  

 ההסיעם לשעבר, שולם להם שכר מלא עבור יום עבודה אותו לא ביצעו.  

יום  בגין  את התשלום שקיבלו  מלווים  אותם  של  לנכות משכרם  הפחות,  לכל  העירייה,  על 

העבודה, ומאידך אין לזכותם ביום חופשה.

   – ניהול קרובים מדרגה ראשונה .4

העיריות  'א174סעיף   חדש[  לפקודת  היתר,  אוסר ]נוסח  עובדים    בין  של  קרובים  העסקת  על 

למנוע נפוטיזם, פגיעה באימון    נה הי ת החיקוק,  מטר  .מערכת יחסי כפיפות  ים קיימים, היוצר

ופגיעה   הציבורית,  במערכת  לבין  בשוויוןהציבור  ברשות  משפחה  קרובי  להם  מועמדים    בין 

תופעה  משרד הפנים רואה חשיבות רבה בצמצום ה  .מועמדים להם אין קרובי משפחה ברשות 

כי אין    בכפוף לחוק,  55המנהל הכללי שלו   ריבחוז  הובהרשל העסקת קרובי משפחה ברשות, ו

להעסיק עובד קרוב משפחה ברשות ללא אישור ועדת השירות לעיריות אם בין היתר: ההעסקה  

עלולה להביא ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה בינו לבין קרוב המשפחה שלו ברשות; ההעסקה  

 .להביא לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר ברשותעלולה 

ולהנחיות משרד הפנים, .א נקלטו    2018  –ו    2017בשנים   בניגוד להוראות החוק  )אוקטובר( 

באזור   עליהם  ממונה  להיות  לה  התאפשר  ואף  המלוות  אחת  של  ילדיה  שני  בעירייה 

 שבאחריותה ולנהל את שיבוצם בסידור העבודה. 

עסיקה העירייה כמלווה את ביתה של מלוות הסעות נוספת, זאת ללא  מ  2016החל משנת   .ב

השירות   ועדת  אישור  ללא  להעסיקה  ניתן  כי  לעירייה,  מהיועמ"ש  בכתב  אישור  קבלת 

 לעיריות כפי המתאפשר בהוראות החוק. 

 בדיקת דיווחי הנוכחות של מלווי ההיסעים העלתה כדלקמן:  .5

 דוחות הנוכחות לא אושרו בחתימתו של מנהל אגף החינוך לשעבר.   .א

כנדרש   .ב פירוט  חסרי  נוכחות  בכרטיס    –דיווחי  למלא  שלא  המלווים  נהגו  עקבי  באופן 

נוכחותם הידני, את שמות מוסדות החינוך אליהם ומיהם ליוו בהסעות. דיווח כאמור הינו  

   יצוע העבודה בפועל.מנוגד לכללי מינהל תקין, ומונע פיקוח ובקרה על ב

 יודגש, כי דיווחים אלו אושרו על ידי רכז ההיסעים.  

בכרטיס   .ג מוסדות החינוך  מילאו את שמות  ההיסעים  ממלווי  חלק  ביצוע הביקורת,  בעת 

בוצעו   בפועל  בעוד  חינוך,  מוסדות  שמות  של  שגויים  דיווחים  נמצאו  בבדיקה,  הנוכחות. 

 ליווים בקווי מוסדות אחרים. 

שכרם של מלווי ההיסעים כעובדים שעתיים, נקבע    –ת החורג מהביצוע בפועל  דיווח שעו .ד

 בהתאם לאורך קו ההסעה אליו שובצו.   שעות עבודה דיווח גורף של כ

כפועל נמצאו מקרים בהם שעות הליווי לא תאמו לזמן ביצוע הליווי, והיו גבוהים ממנו.  

   ם.  בה  ושכר עבור שעות שלא עבדמלווי ההסעות   וקיבל ,יוצא

 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש(שתי מלוות )אם ובת( דיווחו על ימי מחלה בניגוד ל .ה

הצו(:   –)להלן  2020 –הוראת שעה(, התש"ף ) )בידוד בית(

 
  .1/2012; 4/2011; 3/2011חוזרי המנהל הכללי  55
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ימים מיום המגע האחרון עם   14הבידוד יהיה לתקופה של   )ג( בצו,2בהתאם לתקנה   (1)

מאחר ובהתאם לטופסי ההצהרה של משרד הבריאות   .תקופת הבידוד(  –חולה )להלן  

ביום   מאומת  לחולה  נחשפו  הן  המלוות,  הגישו  הבידוד 28.05.2020אותם  תקופת   ,

. מאידך, דיווחו המלוות על תקופת בידוד 10.06.2020שעליהן היה לשאת הינה עד ליום  

 בידוד.  ובכך ניצלו ימי מחלה בתקופה שאינה מוגדרת כתקופת  9-15.06.2020בימים 

טופסי ההצהרה של שתי המלוות מולאו בכתב יד אחד, כאשר באחד מטפסי ההצהרה,  (2)

 נראה כי זויפה חתימתה של אחת המלוות.    

יחדיו   ובמקביל לקזז משכרן    10על העירייה להשיב למכסת המלוות  ימי   10ימי מחלה 

את חתימתם   היעדרות בהן לא נכחו בעבודה. כמו כן, אין לקבל טפסים שאינם נושאים

 המקורית של העובדים.    

עובד    נקבע, כי  זכאות לקצובת נסיעה הדן ב 56באוגדן תנאי שירות   4.4.3- 1פרק   -   קצובת נסיעה .6

הזקוק בדרך כלל לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו בין אם הוא משתמש בתחבורה ציבורית  

ובין אם הוא משתמש ברכב פרטי או אחר, זכאי לקבל קצובת נסיעה, בתנאי שהמרחק בין ביתו  

אוטובוס תחנות  שתי  של  למרחק  מעל  הוא  עבודתו  מקום  לבין  העובד  קיים    .של  בו  במקום 

נסיעותכרטיס חודשי חו  או    .פשי אין לשלם כפל  רשות  עובד המוסע לעבודה או ממנה ברכב 

 .איננו זכאי לקצובה ,הסדר אחר הממומן על ידי הרשות המקומית

נמצאו מלוות אשר עולות להסעה באיסוף ובהורדה בסמוך לביתן, ובמקביל משולמת בשכרן 

 מידי חודש קצובת נסיעה בעלות של "חופשי חודשי" בניגוד לנדרש.    

 

 ן שאינ  יותרשות, התנהגו  יהולמת עובד  ןת שאיניוממצאים שעלו לעיל, התנהגובהביקורת רואה  

ושרו כפי הנראה על ידי רכז ההיסעים לשעבר, והמהוות  , בחלקן התנהגויות אשר אהולמת תפקיד

   .   1978  –פגיעה במשמעת בהתאם לחוק הרשויות המקומיות )משמעת(, תשל"ח 

 

לחיוב ה ביצויינו  אותן  הביקורתעוד  העירייה  הנהלת  צעה  יפעולות  לאור    ,במהלך 

 הימצאותם של אי סדרים שהובאו בפניה 

הליכים משמעתיים עד לכדי סיום  למלווי ההיסעים  בוצעו  לאור הממצאים שהובאו בפני רה"ע,   .1

כי לא עמדו בהנחיות הנדרשות ו/או עבדו שלא עפ"י הקוד האתי של    ,אשר הוכחשלהם  העסקה  

 העירייה והראו חוסר התאמה לתפקיד.  

ר .2 בפני  שהובאו  הממצאים  עם  ה"עלאור  התקיימה  הרלוונטיים,  הבהרה    המלווים  שיחת 

להתוות מינהל תקין ולהיצמד לכלל ההנחיות המחייבות, תוך הדגשה,    ה"עבמעמדו, בה הנחה ר

 כי לא יתקבלו עבירות משמעת משום סוג, לרבות ובדגש בגין פגיעה ביושרה ובאמינות הדיווח. 

פר .3 שיחות  קיימו  וקהילה  חינוך  מינהל  וראש  אנושי  הון  בהן  מנהלת  מלוות,  עם מספר  טניות 

הובהר באופן חד משמעי מהו תהליך הטיפול בעבירות משמעת, וכי תתקיים בחינה נוספת של  

.  עמידתן בהנחיות

 
ברשויות   56 העבודה  יחסי  את  המסדירות  ההוראות  מכלול  את  המקבץ  מסמך  ניסיון  הינו  השירות  תנאי  אוגדן 

הצווים, הסכמי העבודה וההסדרים הקיבוציים מסודרים    ,המקומיות, והוא  כולל את תוכן הוראות החוקים, התקנות
 .פי נושאים ענייניים-על
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לאור התנהלות חמורה, נערך הליך פיטורין בהסכמתה של אחת המלוות, ושני מלווי הסעות   .4

 התפטרו מעבודתם ללא קיום הליך מצד העירייה.    

בהעסקת   .5 האחד  מעורבות  ותוך  בעירייה  עבודה  יחידת  בתוך  משפחה  קרובי  העסקת  סוגיית 

 משנהו, תועבר לבדיקת יועמ"ש העירייה.  

 הושב לעירייה.   08.03.20בות דיווח כוזב של ביצוע יום עבודה ביום השכר ששולם למלוות בעק .6

 הותאמו לזמן אמת. ו צומצמו שעות הליווי  לפיו  ,חדששעות נקבע אומדן  .7

יאושרו בכפוף   .8 לפיו החשבונות  של קווי ההסעה בחינוך המיוחד,  נוהל הגשת חשבונות  הוצא 

 להגשת דוח נוכחות מטעם מוסדות החינוך.   

נוך וקהילה מאשר בחתימתו את דוחות הנוכחות של מלווי ההסעות. כמו כן,  ראש מינהל חי .9

)במידה    קווי הסעה נבנה טופס לדיווח שעות המפריד בין  לשם ביצוע בקרה ומעקב באופן מיטבי,  

 ה. החלפות בשיבוץ סידור העבוד  שלנבנה טופס דיווח , וומלווה אחראי על יותר מקו אחד(

בחוזר מנכל משרד    ם לנדרשהלי עבודה בהתאו ם על מסמך נבפתחה של תשפ״א חתמו המלווי .10

וכללי עבודה בתקופת    ,כללים מינהליים בנוגע לדיווח שעות עבודה והיעדרותבו גם  ,  ךהחינו

 הקורונה כפי שמוגדרים על ידי משרד הבריאות בכל הנוגע לליווי החינוך המיוחד 

עלות שעות ליווי    ת. בכך נחסכהבקו בתיה"ס בו הן מועסקוכמלוות    מועסקות  ביה"סב  סייעות .11

 בהסעות.    גם עם דמות חינוכית המלווה  ם של התלמידיםהיכרותוחוזקה   ף,תשלום עוד  בוטלו

, ולעבודת  עובדת כוח אדם הוקצתה לטובת ביצוע בקרה על דוחות נוכחותן של מלווי ההיסעים .12

 ההיסעים הושאל עובד נוסף מהחברה הכלכלית.  

אנושי   הון  אגף  נוהלמנהלת  כי  של    מסרה,  בתפיסתם  לכללים  ממהפך  הנוגע  בכל  ההסעות  ליווי 

וניכר כי מתבצע שינוי תודעתי בכל הנוגע להטמעת הקוד    ,לעמוד לקיים  עליהם  אותםולנהלי עבודה  

 .האתי גם ביחידה זו

 

 סיכום
ה העירייה   מערך  תלמידיםמקיימת  ומורכב  סעות  הגדול  באמצעות  ,  היסעיםמתבצע  , חברות 

חוק   ביישום  לסייע  תלונה שהתקבלה    .חובה  לימודבמטרה  רה"ע,  לאור  לבקשתו של  ובהתאם 

מקיפה בנושא התנהלות מערך ההיסעים בשנים ביקורת    2020  אוקטובר  –נערכה בחודשים יולי  

 )יוני( אשר התמקדה בבדיקת סוגיות נבחרות.  2020  – 2019

העירייה לטפל באחריות וברצינות הראויה עוד  להלן עיקר ממצאי הביקורת, בהם החלה הנהלת  

 : במהלכה כפי המוצג בגוף הדוח

מערך ההיסעים מנוהל ללא קיומם של נוהלי עבודה מקצועיים ומפורטים, שמקורם בהתאם   .1

של  קיומה  ללא  וכן,  עירונית,  פנים  ומדיניות  הנחיות ממשלתיות  ותקנות,  חוקים  להוראות 

 הגדרה לתפקידו של רכז ההסיעם.

מ' ₪ ובשנת  14 –בכ  2018סך ההוצאות בגין הסעות תלמידים וליווי בהסעות, הסתכם בשנת  .2

מ' ₪ בהתאמה.    7.4–מ' ₪ ובכ  6.4  –מ' ₪, וסך ההכנסות הסתכמו בשנים אלו בכ    16  – בכ    2019

מ'₪ בשנת   8.6 –וסך של כ  2018מ'₪ בשנת   7.6 – יוצא, כי העירייה מימנה מכיסה סך של כ 

ניכרת ירידה בהכנסות ובהוצאות ביחס לשנת   2020עבור השירותים האמורים. עד יוני    2019

, הנובעת מצמצום היקף ההסעות והליווי בשל סגירת מוסדות החינוך בתקופת החירום  2019

מ'₪. להלן עיקרי הסיבות למימון העירוני הגבוה:   1.4הבריאותית, והמימון העירוני נעמד על  
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ומשכך בין היתר, שיעור   6לאשכול    5אקונומי  -עברה הרשות מאשכול סוציו  2018בשנת   .א

 .30% –השתתפות משרד החינוך בגין העלות המאושרת על ידו ירד ב 

   – מדיניות העירייה .ב

מדיניות העירייה מזה שנים, בלא שנקבעה ופורסמה, הינה מימון הסעות והליווי בהן  (1)

תלמידים   החורג עבור   ₪ מיליוני  של  שנתית  בעלות  שיפוטה  בתחום  המתגוררים 

ואינן  מאושרות  אינן  אלו  הוצאות  ומשכך,  הממשלה,  משרדי  של  מהקריטריונים 

 משופות על ידם.

בהתאם   (2) לתלמידים  הסעות  במתן  העירייה  פועלת  שנים  בלתי מזה  לקריטריונים 

 לקבלתן, ויוצרת בכך איפה ואיפה במתן השירות. אחידים

)כ    במשך (3) לשירות  זכאים  לתלמידים שאינם  הסעות  העירייה  מממנת    58%- שנים 

מהנוסעים אינם זכאים להסעות( וזאת מבלי שערכה תחשיב כלכלי למימון הסעות 

קו" לשימוש בתחבורה ציבורית, המתבסס על   –אלו באמצעות רכישת כרטיס "רב  

 עלויות נסיעה נמוכות למכביר.

של חלק מהתלמידים שאינם זכאים להסעות,  השתתפות עצמית שנגבתה מהוריהם   (4)

 . 2020פחתה במהלך בשנים עד לכדי הפסקתה בשנת  

החלה הנהלת העירייה בסדרת דיונים מקיפה, שלאחריה   2020יצויין לחיוב, כי במאי   (5)

נקבעה מדיניות בנושא. מאידך, בשנה"ל תשפ"א העירייה עדיין ממשיכה לשאת על 

 עבור תלמידים שאינם זכאים להם.                     כתפיה את עלויות ההיסעים והליווי

לאחר עבודה מאומצת שנעשתה בקביעת ניהול מימון מערך ההיסעים, ככזו המטיבה עם 

 המתווה הממשלתי, החינוכי והתקציבי הנדרש, יש לפרסמה ולהוציאה אל הפועל.  

בסך   .ג החינוך  ממשרד  בהכנסות  חוסר  העלתה  מדגמית  וכן  31,000בדיקה  הפסד    ₪, 

תלמידים ממכסת   200  -₪ בשל תקצוב מופחת של כ    178,000 -הכנסות חודשי המוערך ב 

 הזכאים לליווי.        

העירייה מימנה כימות לשעות עבודתם של מלווי ההסעות מעבר לשעות המשופות על ידי   .ד

 משרד הרווחה, ובשכר הגבוה מהמאושר על ידו.  

ולמות על ידה לחברת כוח אדם עבור העסקת העירייה אינה מדווחת על ההוצאות המש .ה

 ₪.         235,000 –מלווה, ובכך נגרם במשך שנים הפסד קבוע בהכנסות המסתכם בכ 

ממשרד    כנסותההבשנים המבוקרות אומדן  - הוצאות והכנסות הסעות וליווי בחינוך וברווחה  .3

בחסר  החינוך   ₪  תוקצב  אלפי  מאות  ביחס  של  סביר  הצפוייםבאופן שאינו  אין להחזרים   ;

אומדן תקציבי להכנסות עבור הסעות וליווי ברווחה, ואין סעיפי תקציב יעודים עבור ההוצאות 

, ועלולים שלא במועדבגין הסעות וליווי דווחו  הוצאות  בגינם; בניגוד לנוהל משרד הרווחה,  

 בהם, וכפועל יוצא לאי קבלת שיפוי.  לגרום לאי הכרה  בכך

במשך שנים לא בוצעה בקרה תקציבית חיצונית ומקיפה בנושא ההיסעים,   -   בקרה תקציבית .4

מיליוני שקלים בשנה המתקבלים בקופת העירייה,   וכן תקבולים ממשרד החינוך בסך של 

 אינם עוברים בדיקה לאימות הסכומים ולנכונותם.

; חשבונות את הצרכים הנדרשיםמערכת המחשוב הקיימת, אינה מספקת    -  בקרת חשבונות .5

של חברות ההסעה המסתכמים במילוני ₪ מידי שנה, שולמו בלא שמנהל אגף החינוך לשעבר  

אישרם בחתימתו, והבקרה עליהם מתבצעת באופן מיושן וידני, ולא מן הנמנע כי יהיו בהם  

תים את המפחי  חברות ההיסעים על גבי דיווחי ידניים  באופן רציף נערכים שינוייםמשגים; 
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, לבין על החברות , כי קיים קשר ישיר בין חוסר פיקוח ובקרה נאותיםונהיר ,סכומי התשלום

על העירייה    .בהתאם לביצוע בפועל  שגוי לכל הפחות, ושאינו  שהינועל ביצוע הסעות  ם  דיווח

 להתוות מדיניות נחרצת, עד לכדי הפסקת העסקת ספקים וקבלנים המתנהלים כאמור. 

של                2020  –  2016בשנים   .6 בעלות  ופיקוח  ניהול  שירותי  העירייה ממשכ"ל  קיבלה  )אוגוסט( 

מ' ₪ זאת מבלי שהעירייה התקשרה בהסכם המגדיר את אחריותה של משכ"ל, את    2.3  –כ  

לא    2020לכשנחתם הסכם באוגוסט    היקפי שירותי הניהול ואת שיעור התקורה הניתן לה.

בו ה  נקבעו  הפיקוחהיקף,  המלוא  ואופן  בשנים  תדירות  בפועל  ששולמו  התקורה  שיעורי   ;

 המבוקרות נמוכים מהנקבע במסמכים, כמו גם לא ברור כיצד נקבעו. 

ההיסעים .7 קבלני  עם  לשנים    -  הסכמי ההתקשרות  חתימת    2019-2016ההסכם  ללא  אושר 

ו  יועמ"ש העירייה; לקבלני המשנה  אין בידי העירייה מיידעים הנוגעים לחברות ההיסעים 

שלהם בכלל זה, רשימות עדכניות של נהגים ושל כלי הרכב, בדיקות תקופתיות בכלי הרכב  

שביצעו קציני בטיחות בחברות ההיסעים, אישורי השתלמויות בטיחות ככל שבוצעו לנהגים;  

העירייה לא אישרה בהסכמים העסקת קבלני משנה של קבלני המשנה של זכייני המכרזים, 

אין בידיה מיידעים ובכלל זה, רשימת נהגים, רישיונות נהיגה, אישורי משטרה    ולגבי אלו,

 בגין העדר רישום פלילי והעדר עבירות מין, אישור רפואי המעיד על מצב בריאותי תקין ועוד.   

  – הבקרה והפיקוח על ביצוע ההסעות .8

בקרות יזומות בשטח, והלה לא פעל על סמך תוכנית עבודה לביצוע בקרות    -רכז היסעים   .א

 אף על מילוי תפקידו של רכז ההיסעים לא בוצעה בקרה.  .ולא תועדככל שבוצעו על ידו 

ואינו   –  עירוני  קצין בטיחות .ב פועל ללא תכנית עבודה מוסדרת  מועסק בחלקיות משרה, 

מבצע את כלל הבקרות הנדרשות בהתאם להגדרת תפקידו. כמו כן, חברות ההיסעים אינן  

 סמכתאות לתיקון הליקויים שנמצאו בבדיקותיו הספורות.  מגישות א

רכז תחבורה המופקד על קיום דרישות בטיחות   תפקידבעירייה לא אויש    –  רכז תחבורה .ג

  משרד החינוך.  חוזר מנכ"לבכמתחייב  ,בהסעות

ישנו פער מהותי במספר הבקרות שביצעה משכ"ל   -  פיקוח משכ"ל על קבלני ההסעות .ד

בכל שנה מהשנים המבוקרות; הבקרות אינן חולשות על כלל המסלולים הקיימים, ישנם 

הבקרות  לביצוע  אחידה  או  סבירה  חלוקה  ואין  נבדקים  אינם  בקביעות  אשר  מסלולים 

נו בנושאי  יודגש בחומרה, כי מרבית הליקויים שאותרו בבקרות ברכבי ההיסעים דבהם;  

והסכם  החינוך  משרד  נוהלי  החוק,  הוראות  את  נוגד  קיומם  אשר  מובהקים  בטיחות 

. דוחות הבקרה ההתקשרות, ולא זו בלבד, חלקם אף כלל לא טופל ע"י חברות ההיסעים

 לא נשמרו בעירייה, ונהיר, כי לליקויים שעלו בהם העירייה לא נתנה כל משקל.  

הנתו כלל  את  תבחן  שהעירייה  תתבצע ראוי  שלאחריה  הביקורת,  בדוח  המוצגים  נים 

בדיקת כדאיות כלכלית להמשך ההתקשרות בינה לבין משכ"ל בנושא ההיסעים, ובהתאם 

 בניהול העירייה. פיקוח ובקרה מכרז ו  באם להמשיך את ההתקשרות או לבצע לשקלה, יי

רייה לא  ברשויות. בעי  על מערך ההסעות  קרה ב  מבצע  משרד החינוך-פיקוח משרד החינוך .ה

 פנו לקבל בקרות פרו בונו על מערך ההסעות והליווי בהם מטעמו, על אף האופציה לקיימן.   

בניגוד להסכם עם חברות ההיסעים, בדוח חברת הבקרה עלה, כי בהסעה נכחו   – הסעת זרים .9

הורים; בהסעות מטעם הרווחה, נאלצו לעיתים הורים לשמש כמלווים, בזמן שמלווה המועסק 

תע"י חברת כוח אדם נעדר מעבודתו; לידיעת הביקורת הובא מקרה חמור, בו ליווי בהסעו
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בידי מחליף מטעמה החיצוני לעירייה, התנהלות אשר  בוצע שלא בידי עובדת עירייה, אלא  

 העמידה את העירייה בסיכון למחדל נזיקי על כל המשמעויות הנובעות מכך. 

ה  חובה  –  ולשמירה על בטיחות הנסיעה והנוסעיםשוטפת  טכנולוגיות ברכבי ההסעה לבקרה   .10

  ,סטייה מנתיבעל  ו  ת התרעה מפני התנגשות מלפניםוהתקנת מערכל  מכוח תקנות התעבורה

, לא כללו  2019הסכמים משנת  ;   2017-2019לא נכללה בהסכמים עם חברות ההיסעים בשנים  

את קיומם של אמצעים טכנולוגים ברכבי ההסעות לשמירה על בטיחות הנסיעה והנוסעים 

וקבלני  עם קבלנים רק להתקשר  ה של העירייה תומחויב ולהפחתת זיהום האוויר מהם; חרף

ת מצלמות, לא הוגשו לה אישורים להתקנתן כנדרש ברכבי ההסעות מערכ  שהתקינומשנה  

הנושא   זאת  ההיסעים   נבדקלא  ואף  ברכבי  ומצלמות  התרעה  מערכות  של  קיומן  ידה;  על 

ותקינותן, מעולם לא היה חלק מבקרתה של משכ"ל על כלי הרכב; על אף שהעירייה שילמה  

לניהול היס עבור מערכת מחשוב  גם  ומשך למשכ"ל תקורה  כל שימוש,  בה  נעשה  לא  עים, 

 רחב   טווח  נגיש, ומשכך גם בעל  ובלתי  זמין  לא,  מיושן  היסעים  מערך  עם  העירייה נותרה  שנים

נעשה שימוש במערכת מחשוב, אך ללא הפעלת    2020וודאות; החל מאוקטובר    אי  של  מידי

 וכפועל יוצא, אין בידי העירייה היכולת לעקוב אחר ההסעות באופן מקוון. GPSרכיב 

ממשק   לה  דיגיטלית  במערכת  שימוש  תעשה  העירייה  כי  מומלץ,  הילדים  בטיחות  למען 

 הגים, וכן בידי מלווי ההיסעים.ליישומים אשר יותקנו ברכבי ההיסעים או בידי הנ

המיוחד .11 החינוך  תלמידי  מחשוב    –  הסעות  בתוכנת  שימוש  ללא  ידני  באופן  מנוהל  המערך 

כללים  )תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות  ייעודית; יש לפעול בהתאם ל

תוצאות בדיקות לכשתפורסמנה;    2018  –ח  ", התשע(לזכאות להסעה, לליווי ולארגון הסעה

תקופתיות בכלי רכב המסיעים ילדים ופעוטות עם מוגבלות, אינן מועברות לידי העירייה אחת  

בידי העירייה   ופעוטות בעלי  לרבעון כנדרש בתקנות; אין  ילדים  נהגי הסעות  כי  אסמכתא, 

 .  ופעוטותלרבות בנושא החייאת ילדים מוגבלות עברו מידי תקופה קורס עזרה ראשונה, 

אין ,  משרדי הממשלה  יחוזר  מזה שנים חרף הוראות  -  העסקת מלווי הסעה בחינוך המיוחד .12

הרשעה בעברות מין של היעדר  על היעדר עבר פלילי ו  ת ישראלאישור משטרבידי העירייה  

ת ו סדרומ  ותהכשרלא נמצאה אסמכתא לקיומם של  טרם העסקתם;    מלווים  60  –למעלה מ  

, כמו גם, לא בוצעו תרגולי התנהגות במצבי חירום  ילדים בעלי מוגבלותלמלווי    מטעם העירייה

ותאונה בבתיה"ס כפי הנדרש; העירייה אינה אוכפת את חובתה בהתאם לתקנות, ומוודאת 

והשתלמות   ראשונה  עזרה  קורס  עברו  מוגבלות  בעלי  ופעוטות  לילדים  ההיסעים  מלווי  כי 

אינם   אלו  מלווים  גם  כמו  התקנות מקצועית,  דרישות  כל  מולאו  כי  באסמכתא,  מאשרים 

; מערך המלווים בחינוך המיוחד מנוהל  מוגבלותבעלי  שלומם ובטיחותם של  בהסעות הנוגעות ל

ללא תיעוד החלפות שיבוצם המונע פיקוח ובקרה על דיווחי נוכחותם, כמו גם על שכרם, אשר 

יידוע   ללא  המלוות,  אחת  ידי  על  פורמלי  בלתי  באופן  הרלוונטיים; נוהל  הגורמים  ואישור 

בחינוך  הפחות  לכל  המוסעים,  הילדים  שמות  של  רישומי  תיעוד  עורכים  אינם  המלווים 

  המיוחד, וכן העירייה לא דרשה ממוסדות החינוך דוחות נוכחות של התלמידים בהם.

בהן .13 וטיפול  נ  -  תלונות  נקבעו  לטיפוולא  עבודה  ודפוסי  בהלים  רישום ל  ולא התבצע   תלונות 

ה תיעוד  גם  כמו  כולן,  של  בהןמוסדר  חברות טיפול  נהגי  כנגד  תלונות  התגלו  בביקורת   ;

המעידות על התנהלות הנוגדת את הוראות החוק, הנחיות   חמורות ביותרההיסעים, חלקן אף  

שיש בידה מכוח   ממשלתיות והסכמים עם חברות ההיסעים; העירייה אינה נעזרת בסעדים

ההסכמים, ובמשך שנים חברות ההיסעים אינן נקנסות כנדרש בשל הפרות התנאים שנקבעו 
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המשמעויות  כל  על  המוסעים  תלמידים  ולביטחון  לשלום  באחריות  הנושאת  היא  העירייה 

הנובעות מכך, ומשכך, יש להגביר באופן משמעותי את הפיקוח והבקרה על התנהלותן של  

 . נהגיהן, ולפעול באופן נחרץ ומיידי בכל תלונה בגין הפרה רגולטוריתחברות ההיסעים ו

התפקיד שהינו ללא תקן או תקצוב, בוצע מזה עשרות שנים על ידי    -  תלמידים  רכז הסעות .14

.  לוודא נוכחות סדירה ומניעת נשירת תלמידים ממערכת החינוך  קצין ביקור סדיר שמתפקידו

בהלימה להוראות לא טופלו    תלמידים  אלפי בו  ,  כשל מערכתי  הביקורת רואה באופן העסקה זה

 .  חוק חינוך חובה

   – בדיקה מדגמית של מערך ההיסעים .15

נמצא חוסר התאמה בין דיווחי נוכחות תלמידים במוסדות חינוך, לבין דיווחי  -  תשלומים .א

נוכחות המלווים, לבין חשבונות חברות ההיסעים. יוצא איפה, כי בימים בהם תלמידים 

 נכחו במוסדות חינוך, שילמה העירייה לחברות ההיסעים ו/או למלווים.  לאמוסעים 

למלווים; מלווי ירייה לא ערכה הסכמי העסקה מלבד למכתב העסקה שנתי, הע  -  נוכחות .ב

דיווחו באופן כוזב על ביצוע יום עבודה אותו לא ביצעו   8.3.20הסעות שנפשו באילת ביום  

נוכחות לא אושרו בחתימתו של מנהל אגף החינוך   דוחות  ובגינו שולם להם שכר מלא; 

ומונעים פיקוח ובקרה לשעבר; דיווחי נוכחות ידניים חסרי פירוט נדרש, ולעיתים שגויים  

ו והיו גבוהים ממנו,  יוצאנאות; שעות הליווי לא תאמו לזמן ביצוען  מלווי   וקיבל  ,כפועל 

צו בריאות ן; מלוות דיווחו על ימי מחלה בניגוד לבה  ושכר עבור שעות שלא עבדההסעות  

וניצלו בכך ימי    2020  –)הוראת שעה(, התש"ף    )בידוד בית(   העם )נגיף הקורונה החדש( 

מחלה עודפים בתקופה שאינה מוגדרת כתקופת בידוד, כמו גם, טופס ההצהרה של אחת  

; מלוות העולות ויורדות מרכבי המקוריתהמלוות התקבל על אף שאינו נושא את חתימתה  

 ההסעה בסמוך לביתן, מקבלות קצובת נסיעה חודשית בניגוד לנדרש.    

העסקת מלווים שהינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה הותרה   -  סקת קרובי משפחההע .ג

ללא אישורו של היועמ"ש לעירייה. כמו גם בניגוד להוראות החוק ולהנחיות   2016בשנת  

הותר למלווה להיות ממונה על שני מלווים שהינם קרובים לה   2017משנת  משרד הפנים,

בדרגה ראשונה. 
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 :בנושא מבקרת העירייהלדוח  הערות רה"ע

 יםמערך הסעות תלמיד

 

עקב ההבנה כי מערך זה    ,מבקרת העיריה בהתאם לבקשתי  ל ידינבדק ע  תלמידיםהסעות    מערך

 .  באופן תקין פעללא ו  לרשות הן בכ"א והן במשאבים כספייםעולה משאבים רבים 

ידי להסקת מסקנות  ה פעלה באופן מ ייירעוד במהלך הביקורת ועם קבלת דוח מבקרת העירייה, הע

 ולתיקון הליקויים בהתאם להמלצות הביקורת. 

ובאופן אישי הנני מעורב    ,במשך שנתיים  מתבצעתתלמידים  ה  הסעותעל מערך    העבודה   , כייש לציין

אפקטיבי ונותן שירות תקין    , בבדיקת הנושא, קידומו וטיפול בבעיות הקיימות לכדיי מערך יעיל

 ומאפשר.  

השנתיים,   הוצאתבמהלך  למען  עבודה    פעלנו    והמשרדיםהממשלה    הנחיותאת    התואמיםנהלי 

עדיין השירות  , אך  כנסותאת ההוצאות והגדלנו את הה  ,אומנם באופן קטן  ,צמצמנו  .םהרלוונטיי

 . העיר  ומועצתכסף מתוך בחירת הנהלת העיר  לא מעטשניתן לתושבי העיר עולה  

במהלכה,   ועוד  הביקורת  ממצאי  הן  בעקבות  ידי  על  תחקירים  מספר  והן    למלווי בוצעו  הסעות 

בוצעו  ו  ,על מנת ללמוד את הנושא לעומק ולשפרו  לאחראי התחום ברשות   לרבות לחברות הסעה  

מנכ"ל הרשות  למידים מאושרת באופן אישי ע"י  תכל הסעה של ילד או קבוצת    .דיונים רבים בנושא

 וראש מינהל חינוך. 

  , בנוסף.  ושיטתי  והדבר מבוצע באופן שוטף  של המערך  להיות מבקר החשבונותהנחתי את הגזבר  

ההסעו  על  יומית  בקרה  ההסעהמתקיימת  וחברות  מלוויה  זאת   ת,  המתחייבת    כל  לבקרה  מעבר 

 ההסעה.  המפקח של חברותהגוף   אמור להיותה  ,ל"במכרז של משכ

ות  באמצע.  וכו'  עבודה  ומלווה, שעותמלווה    ,בנוסף, בוצעה התייעלות ואישור ספציפי לכל קו וקו

 תשלומי הרשות למלווים ירדה באחוזים משמעותיים.   עלות , האופטימיזצי ביצוע 

נערכים    .כי מחלקת כ"א ברשות בשיתוף עם מחלקת ההיסעים עובדים בצורה משולבת  ,יש לציין

בות  רלההסעות הן על חשיבות המשימה והן על הדאגה לפרט  י  מפגשים ותדריכים עם מלוו ,  ראיונות

גו  למלווים אשר חרושיחות בירור  תקיימו שימועים  כמו כן, הכללי התנהגות.  לו   לבטיחות  התייחסות

האמורות.   ההנחיות  ההסעותמביצוע  מסמך    ,מלווי  על  לבקיאותם  החותמים  הצהרה  מהווה 

 העדר רישום פלילי. בעניין   שראלישטרת מ מטעם ומצרפים אישור בכללים ובהוראות  ,בהנחיות

נציגי    עםל העירייה פגישה  "קיים מנכבטיחות ומיצוי נהלים כנדרש,    נושאב  בקרההפיקוח ו ה לעניין  

הבטיחות    "למשכ בדוחות  המובאים  הפערים  ותיקון  הסדרה  בתחום יו שצלשם  בביקורת.     נו 

 וביצוע בקרה ואכיפה.   הנדרשים אמצעיםההתקנת  לשםל "פנייה למשכבוצעה  ,הטכנולוגי
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 מבוא

הארנונה הינה מס שנתי המוטל על תושבי המדינה המחזיקים בנכס, ונגבה על ידי הרשות המקומית.  

  1992  –לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, תשנ"ג  )א(  8סעיף  

קובע, כי "מועצה תטיל בכל שנת כספים ארנונה כללית, על הנכסים שבתחומה שאינם אדמת בנין".  

בחוק נקבעו בין היתר סכומי מינימום ומקסימום לארנונה, החלים על הרשויות המקומיות והן אינן  

בו    האזור  שטחו,  הנכס,  לסוג  בהתאם  התעריף  את  קובעת  הרשות  מועצת  מהם.  לחרוג  רשאיות 

 ואופי השימוש בו. הרשות המקומית רשאית להעניק הנחה במס הארנונה לפי הוראות הדין.   נמצא

הרשות,   פעולות  את  לממן  ומטרתה  מקומית  רשות  כל  של  עיקרי  הכנסה  מקור  מהווה  הארנונה 

משכך, קיימת חשיבות רבה לגבייה של חובות הארנונה בשיעורים גבוהים. על מנת לשמור על רמת  

דרשת מערכת גבייה ולצדה מערכת אכיפה מיומנות, הן בתחום האכיפה המנהלית  גבייה ראויה, נ

 וככל שיש צורך בכך, גם בתחום האכיפה המשפטית. 

יולי   ביצעה העירייה    2020אוקטובר    –בביקורת שנערכה בחודשים  נבדקו פעולות האכיפה אותן 

מים וביוב( בכללן פעולות    לשם גביית יתרות החוב מחייבים )בעיקר מארנונה,  2016  -  2019בשנים  

בדיקות   בוצעו  חוק.  פי  על  הקבועים  הזמנים  ללוחות  לב  בשים  ומשפטיות,  מנהליות  אכיפה 

כונס   ומערכת  בעירייה  והאכיפה  הגבייה  מערכת  מתוך  קבצים  וניתוח  חוב,  בעלי  של  רנדומליות 

 הנכסים הרשמי.  

 

 הבסיס החוקי 
אחרים   חובה  ותשלומי  ארנונה  תשלומי  המקומיותברשוגביית  באמצעות    , יות    פקודתמוסדרת 

לפיה, "החובות לרשות המקומית יהיו מס כמשמעותו   כוח אכרזה של שר האוצר, מהמסים )גביה(

 להלן הוראות החוק המסדירות את האכיפה המנהלית והמשפטית: בפקודת המסים )גביה(". 

בפקודת    305-315בפקודת המסים )גביה(; סעיפים    4-5: מוסדרת באמצעות סעיפים  אכיפה מנהלית

תפיסה    –פקודת העיריות(, פרק חמישה עשר, גביית ארנונות, סימן א'    –)להלן  העיריות ]נוסח חדש[  

 . 57ועיקול, וכן באמצעות הוראות רגולטוריות נוספות 

בפקודת העיריות, מאפשר לראש הרשות להחליט, כי הוא פועל לגביית    317: סעיף  אכיפה משפטית

דרך   לגבייה  פנייה  באמצעות  או  לביהמ"ש  תביעה  הגשת  באמצעות  קרי,  אזרחי,  בחוב  הארנונה 

 ההוצאה לפועל. ראש הרשות רשאי לעשות כן, בין שהחלה הרשות בפעולות מנהליות ובין אם לאו.  

לרשות ניתנת אפשרות לבחור בין שני מסלולים לגביית חובות. המסלול המנהלי: מאפשר גבייה של  

בפקודת    4-5בפקודת העיריות וסעיפים    309-315חובות ללא התדיינות משפטית, כאמור בסעיפים  

אזרחיות כנגד החייבים.    המסים. המסלול המשפטי: מאפשר הליכי הוצאה לפועל, או הגשת תביעות

ה מכוח אחד החיקוקים,  י, אך משפתחה בהליכי גביהנ"ל  רשות רשאית לבחור בין שני ההליכיםה

.עליה למצותו לגבי אותו חוב 

 
 .  : הפעלת הליכי גבייה מנהליים לפי פקודת המסים )גביה(2012מפברואר  7.1002הנחיית היועמ"ש לממשלה מספר   57
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העיריו זכותה   לרשות  המעניק  תפקודת  מלבד  ומים,  ארנונה  חובות  של  מנהלית  לאכיפה    סמכות 

   בתביעה אזרחית.  ביהמ"שחובות ב התשלום  את לתבוע 

אלה  סמכויות גבייה רחבות מ  המקנההחיל שר האוצר את הוראות פקודת המסים,    2000במרס  

  מלבדקיימת אפשרות לעקל מקרקעין    ,. כך לדוגמה58פקודת העיריות על תשלומי חובה עירוניים שב

שניתנו מאז, התחולה הגורפת של פקודת המסים על    סויגה באכרזות   ,ואילך  2002מיטלטלין. משנת  

העירוניים החובה  הרשות  , תשלומי  הוגבלוב לנקוט    וסמכות  מנהלית  אכיפה  השימוש  .  הליכי 

כל   ,לא יחולו  כי הליכי גבייה ,חובות שאינם שנויים במחלוקת. נקבע גיןנעשה רק בבסמכויות אלו, 

ערר השגה,  להגשת  לא חלף המועד  ערעור  ,עוד  סופי  ,או  דין  פסק  למתן  סופית  לאו    ,או  החלטה 

 או תובענה אחרת.  ,במקרים של נקיטת הליכי ערעור

 

 ניתוח נתוני הגבייה 
לשנת   בכ    2019נכון  הסתכמו  העירייה  בספרי  הרשומים  החובות  מתוכם,                                   281  – כלל   ₪ מ' 

 מ'₪ הינן יתרות חוב בגין ארנונה, מים וביוב. 245.8 –כ 

הביקורת בחנה את סך יתרות החוב בארנונה, במים ובביוב בהן מטפלת חברת הגבייה. להלן   .1

 התפלגות  סיכומי יתרות החוב העיקריות בגינם: 

 ₪    – יתרה ב סוג החוב
 49,718,961   2017-2019ארנונה  
 9,451,961   2017-2019מים  
 18,889,976   2013-2016ארנונה  
 6,624,860   2013-2016מים  
 1,493,661   2016-  2013ביוב  
 80,018,859 כולל מסופקים   2013ארנונה מתחת לשנת  
 20,677,202 כולל מסופקים   2013מים מתחת לשנת   
 6,783,043 כולל מסופקים   2013מתחת לשנת  ביוב 

 193,658,523 סה"כ
 

  2004מ'₪ נוספים מהווים חובות אבודים טרם שנת    52  -, כי חובות כלליות בסך של כ  יצויין

 מ'₪ מתוכם הינם חובות ארנונה.    41 –שלא נכללו בתחשיב. לביקורת נמסר, כי כ 

 59באלפי ₪: 2019-2016להלן נתוני הביצוע התקציבי של הרשות בתחום הארנונה בין השנים  .2

 שנה 

יתרות חוב 
ארנונה  

 לתחילת שנה 
יתרות חוב 
 לסוף שנה 

גידול 
ביתרות 

 חוב

חובות 
מסופקים 
 ולמחיקה 

יתרות חובות ארנונה  
לסוף שנה כולל חובות  
מסופקים ומיועדים 

 למחיקה 
2016 106,044 112,468 6,424 77,041 189,509 
2017 112,468 112,709 241 60,325 173,034 
2018 112,709 123,605 10,896 63,840 187,445 
2019 123,605 125,009 1404 64,370 189,379 

 
; ק"ת מס'  2000-אכרזת המסים )גבייה( )ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות( )הוראת שעה(, התש"ס 58

שישה חודשים, והוארכה בכל פעם סמוך למועד    האכרזה ניתנה מלכתחילה לפרק זמן של  .406( עמ'  16.3.00)  6025
 פקיעתה. 

 .מתוך תמצית הדוחות הכספיים של העירייה 59
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הגידול ביתרות החוב היה זניח, בשל מחיקת חובות    2017כעולה מהטבלה שלעיל, בשנת   .א

 מ'₪ שבוצעה שבאותה שנה.   6.752 –בסך של  כ 

 יתרות החוב קטנו משמעותית בשל העלייה בגביית החובות  2019לחיוב, כי בשנת    יצויין .ב

 )כפי המובא בסעיף הבא(.   

על מנת לבחון את משמעות שיעורי הגבייה השוטפת ושיעורי הגבייה מיתרות הפיגורים, נבחן   .3

ושל אלה   לחובות מסופקים,  יתרות החוב שהופרשו  גם את  הכולל  המשוקלל  הגבייה  שיעור 

 המיועדות למחיקה, כפי שנעשה כדלקמן: 

 שנה 
אחוז גבייה  
 פיגורים

אחוז גבייה  
 שוטף

- גבייה שוטפת ב 
 ₪ 

יחס הגביה לחוב  
 הכולל

2016 17% 86% 135,786,823 50.54% 
2017 16% 86% 136,845,034 58% 
2018 16% 85% 139,939,239 56% 
2019 17.3% 88.9%  150,856,348 59.3%  
 

בשנת   העלייה  נוכח  שלעיל,  לנתונים  שנת    2019בהתאם  פיגורי    2018לעומת  גביית  בשיעור 

גדל באופן משמעותי, בשיעור של   הכולל  לחוב  יחס הגביה  ובשיעור החוב השוטף,  תשלומים 

 מ'₪. 11  –למעלה משלושה אחוזים, והגבייה השוטפת עלתה בכ 

הגבייה   במגמת  החיובי  את השינוי  עקבית  יש לשמר  להגדלה  בפעולות אכיפה שיביאו  ולנקוט 

 בשיעורן.

 

 הסכם ההתקשרות עם חברה חיצונית לאכיפת הגבייה 
/שג מטעם החברה למשק וכלכלה, לקבלת  20/2016יצאה העירייה למכרז מספר    2017בחודש יולי  

 . שירותי גבייה של חובות בפיגור, בו נבחרה חברה א' לביצוע פעולות האכיפה עבור העירייה

בסעיף   בגין    3.4כאמור  ההוצאות  את  מהחייבים  ייגבה  הקבלן  הצדדים,  בין  התקשרות  בהסכם 

 פעולות האכיפה המנהלית בהתאם לתקנות המסים )קביעת הוצאות מרביות(.  

הסכם ההתקשרות מתיר לחברה לבצע כל פעולת אכיפה כאמור בפקודת המסים, והוא  אינו כובל  

בהסכם, הוא אף מתייחס לסוגי   8.1.7סוימות. כאמור בסעיף את החברה מלבצע פעולות אכיפה מ

 העיקולים שניתן לבצע בפועל, ובהם גם עיקולי מיטלטלין ועיקולי רכב.

מידע על התיקים שנסגרו; היקף החוב שנגבה;    -החברה נדרשה לספק לרשות דוח חודשי הכולל   .1

על חובות שהועברו לאכיפה באמצעות הח דוח  ברה אולם טרם החלו  הוצאות הגביה שנגבו; 

לפעול נגדם; דוח על חובות העומדים בפני שיהוי/התיישנות; דוח יתרות לגביה לפי סוג פעולת  

האכיפה שבוצעה לגביהם; דוח מפורט על היקף החוב המומלץ לסיווג כמסופק או אבוד; דוח  

מחויבת   כן  טיפול.  וסטטוס  החוב  היקף  תיקים;  מספר  לפי  מפולח  אבודים  חובות  מחיקת 

 החברה להעמיד לרשות העירייה מערכת מעקב אחר כלל החובות שנמסרו לטיפולה. 

 נמצא כי החברה מספקת את הדוחות כאמור בהסכם.

התקיימה ישיבת מועצת עיר, אשר אישרה את ההליכים שיש    1.1.2020ביום    -  מסגרת הסמכות .2

חוב   יתרות  העברת  טרם  את  לנקוט  קיבל  העיר,  מועצת  בפני  הוצג  אשר  במסמך  למחיקה. 

ן:הסכמת היועמ"ש וגזבר העירייה ואושר על ידה, נקבעו סמכויות חברת הגבייה כדלקמ
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חוב;   קיום  על  הודעה  ומהווה  בגינם  מידע  המכילה  שוטפים,  חוב  יתרות  על  הודעה  שליחת 

בנק לחייבים שלא הסדירו  דרישה ראשונה בהתאם לפקודת המסים; דרישת חוב שניה; עיקול 

ונתונים משפטיים לרבות   נסיבות  לפי  על הגבייה  דעת הממונה  לשיקול    -את חובם; פעולות 

הזמנת חקירה כלכלית, נקיטת הליכי פשיטת רגל נגד חייבים, נקיטת הליכי פירוק נגד תאגידים  

 כו לעולמם. בשים לב לשיקולי עלות תועלת ובדיקת אפשרות מימוש עזבונות בקרב חייבים שהל

יצויין, כי הרשות לא אישרה פעולות אכיפה אפקטיביות נוספות העשויות לסייע בהגברת  .א

כגון   כפי   -האכיפה  ואכן,  רכב,  כלי  ועיקולי  כרטיסי אשראי  עיקולי  עיקולי משכורות, 

ומסתכמות בעיקולי  ביותר  פעולות הגבייה האקטיביות היו מצומצמות  שיוצג בהמשך, 

 . חשבונות בנקים בלבד

אשר בהובעה הסתייגות   60בפסק דין שניתן בעתירה שנדונה בבית המשפט המחוזי בחיפה  .ב

כי אמנם הוא נועד להקל על הרשות ולצמצם את   ,ונאמר  המנהליתלתכלית הליך הגבייה  

משך הזמן לגביית חובות, אך לא כדי לקצץ בזכות הנישום, ולכן אין להשתמש בו כאמצעי  

או כאשר שאלה    ,באותם מקרים שקיימת בהם מחלוקת של ממש בדבר החבות  ,לגביית מס

משפט  בית  אותו  של  אחר  דין  בפסק  הפרק.  על  עומדת  התיישנות  ה 61של  ספק  וטאף  ל 

בכללה המנהלית  הגבייה  המנהלית               .בחוקתיות  הגביה  על  כי  ביהמ"ש,  קבע  למשל  כך 

ציה, של סבירות. הרשות צריכה לנקוט לא  לעמוד במבחנים של מידתיות, של פרופור"...  

הפוגע   לנקוט באמצעי  צריכה  היא  חובותיה, אלא  גביית  את  לה  יאפשר  בהליך אשר  רק 

 .  בזכויותיו של האזרח במידה הפחותה ביותר"

הביקורת מציינת, כי מדובר בפסק דין אשר ניתן בביהמ"ש המחוזי והוא אינו מהווה הלכה  

אז ניתנו פסקי דין מחוזיים אשר לא שללו את ההליך מבחינה  פסוקה ומחייבת. זאת ועוד, מ

חוקתית, אולם ניתן לקבוע, כי בהיות ההליך המינהלי הליך העלול לפגוע בזכויות הפרט, 

 יש לקיים בקפידה את הוראות החוק בכל הנוגע להפעלת הליכי הגבייה המנהליים. 

כיפה בהתאם לאפשרויות הקבועות הביקורת סבורה, כי ראוי היה להרחיב את מגוון פעולות הא

בחוק, ולאפשר לחברת הגבייה לבצע פעולות אכיפה אקטיביות נוספות, מלבד עיקולי חשבונות  

המסבנקים.   בידי    ינהה  ים,פקודת  לסייע  נועדה  ארנונה  גביית  על  והחלתו  חשוב,  גבייה  כלי 

  העירייה קנו לפקידי  מנהלית. את הסמכויות הרבות שהו ךלגבות את חובות הארנונה בדר  העירייה

 ן,והדי םבהקפדה יתרה על הכללי ן שיפוטי, יש לאזיך  של החייב ללא הלים  לעקל ולמכור נכס

בכל   וקניינו  החייב  של  זכויותיו  שמירת  על  ולהקפיד  ראויה,  בזהירות  אלה  בזכויות  להשתמש 

 .מקרה שיש בו מחלוקת אמיתית וראויה

 

 מסלול האכיפה בגבייה מנהלית 
קובע, כי לאחר שהחוב לא נפרע במועדו, רשאית    בפקודת המסים  4סעיף   :מכתב דרישה ראשון

הרשות להוציא לחייב מכתב, הדורש ממנו לשלם את חובו. מכתב זה, הינו ההליך הפותח את הליכי  

אם סכום המגיע לחשבון ארנונה  " המקביל לו בפקודת העיריות קובע כדלקמן: 306הגבייה. סעיף 

 
 .  8706(, 4)2007מח - בע"מ נ' עיריית חיפה ואח', תק 1983אורלן  4091/07עת"מ  60
 . 13831(, 3) 2007מח -רכבת ישראל בע"מ נ' עיריית חדרה, תק 3061/06 עת"מ  61
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מיום שחל פרעונו, תומצא לחייב   62עשר יום   שהוטלה לפי הוראות הפקודה לא שולם, תוך חמישה

שהומצאה   לאחר  יום  עשר  חמישה  תוך  המגיע  את  לשלם  יידרש  בה  בכתב,  הודעה  בתשלומו 

 ".ההודעה

: במידה ולאחר מכתב הדרישה הראשון לא נפרע החוב,  דרישה לתשלום מידי )מכתב דרישה שני(

אה לגובה מסים ובו יצטווה לדרוש  פקיד גביה כתב הרש  ןלפקודת המסים, כי "יית   4קובע סעיף  

..." וככל שמדובר בפקודת העיריות, רשאי  מאת החייב לשלם מיד את הסכום המגיע ממנו ולגבותו

ליתן צו הרשאה בחתימת ידו ובחותמת העיריה המופנה לגובה  "   309ראש העירייה כאמור בסעיף  

 ". הארנונה ומורה לו לדרוש תשלומו לאלתר

אי היענות לדרישה זו, תביא את גובה המסים להתחיל בפעולות מעשיות לגבייה הכוללות, בין היתר  

 הטלת עיקולים לסוגיהם השונים.  

 : להלן תרשים הזרימה של פעולות אכיפת הגביה המנהלית

            
   

         
         
         

            
                 

      25  
                        

           
                         

      
                                

      
      

         
             

         

 

 : לוחות הזמנים מרגע יצירת החוב הינם כדלקמן

בפקודת    306בפקודת המסים או לפי סעיף    4משלוח דרישה כאמור בסעיף    :הודעת דרישה ראשונה

 ימים מהיום שבו החוב הפך לסופי.   25ותחולתה   –העיריות, מהווה פתיחה בהליכי גביה מנהליים 

מידי(: לתשלום  )דרישה  שניה  דרישה  בתום    הודעת  מכתב    25תחולתה  משלוח  ממועד  ימים 

הראשונה.                                                  הדרישה  ההודעת  משלוח  ממועד  שנה  מחצי  יאוחר  ולא  הראשון,  הדרישה 

פרקי זמן    נקבעולממשלה, בפרק הדן בפעולות שלאחר הפתיחה בהליכי הגביה,    מ"ש בהנחיית היוע

ההליכים בין  הדרישה  מרביים  למכתב  הראשון  הדרישה  מכתב  שבין  המקסימלי  לזמן  באשר   .

 כי יעמוד על חצי שנה לכל היותר, ככל שלא נקבע חיקוק אחר.  לממשלה, המיידי קובע היועמ"ש

ובין משלוח    הטלת עיקול: תחולתו, שנה מן היום הראשון שנודע לרשות על נכסים שניתן לעקל 

 ההודעה על הטלת עיקול ראשון. 

ככל שלא פעלה הרשות לגביית החוב מהחייב תוך שלוש שנים ממועד היווצרו, יחולו על החוב דיני  

גזבר   או  יועמ"ש  בהחלטת  וניתנו  זאת  שהצדיקו  מיוחדות  נסיבות  התקיימו  אם  אלא  שיהוי, 

ה כל פעולה במשך שבע  העירייה. אם דיני השיהוי מאפשרים גמישות כאמור, הרי שבמידה ולא ננקט

שנים ממועד היווצרות החוב, יחולו עליו דיני התיישנות.   

 
אכרזת המסים )גביה( קובעת לוחות זמנים הן באשר למועד המצאת הדרישה הראשונה והן באשר למועד ההמצאה   62

ך  ימים מהמועד שבו הפ   25  –של הדרישה לתשלום מידי ומעמידם באופן הבא: המועד למשלוח מכתב הדרישה הראשון  
 ימים ממועד משלוח מכתב הדרישה הראשון.   25 –החוב לסופי.המועד למשלוח הדרישה לתשלום מידי 
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 הודעות דרישה

למעלה מ  סתכם  ה  2016-2019ודרישה שניה בין השנים   ראשונה   פעולות של הוצאות דרישההסך  

 : המפורטות להלןבוצעו בתקופות , העיקריות שבהן 33,483 -  פעולות ש 34,000 –

פקודת המסים קובעת, כי תחולת הדרישה הראשונה עבור יתרות חוב תהא    - דרישה ראשונה   .1

ימים לאחר הפיכת החוב לחלוט. יוצא אפוא, כי יש לבצע לפחות שש פעולות של משלוח    25

קרי,   התשלום,  שוברי  כל אחת מתקופת הפקת  עבור  קלנדרית,  שנה  ראשונה במהלך  הודעה 

 ה.  הודעות דרישה ראשונ 24הפקת 

הודעות דרישה במועדים שונים עבור   17,400  -נמצא, כי בתקופה הנבדקת הונפקו למעלה מ  

בהוראות   9,620 עמדו  לא  אלה  כי  מעלה,  ראשונות  הדרישות  הפקת  מועדי  בדיקת  חייבים. 

 החוק לעניין לוחות הזמנים כדלקמן:

 מספר פעולות האכיפה סוג האכיפה   תאריך
 2,979 ראשונה התראה  03/04/2016
 5,509 התראה ראשונה  28/04/2017
 4,150 התראה ראשונה  21/03/2018
 1,017 התראה ראשונה  09/01/2019
 3,598 התראה ראשונה  10/04/2019

 17,253  סה"כ
 

המ התקופה  במשך  כי  עולה,  שלעיל  חמש    מבוקרת,הטבלה  הונפקו  ראשונה  דרישה  הודעות 

בלבד, וזאת אם לא לוקחים בחשבון הנפקת הודעות ספורדיות. הווה אומר, כי פעולות  פעמים  

כי   ומעידות,  דרישות לתשלום שוטף,  ההפקה של דרישה ראשונה אינן עוקבות אחר משלוח 

   משלוח הודעת הדרישה נעשה זמן רב מיום היווצרות החוב.

הופקו הודעות דרישה ראשונה לתשלום. דרישות לתשלום שוטף    2017באפריל   28  – לדוגמא, ב  

ימים    25. בהתאם לחוק, על דרישות אלו להישלח  2017במאי    1השלישי בשנה, נשלחו ביום  

  21. בפועל, דרישות התשלום הופקו ביום  2017ביוני    25לאחר הפיכת החוב לחלוט, קרי, ביום  

 התשלום נשלחו בפיגור של כתשעה חודשים מהנדרש. הווה אומר, כי דרישות 2018במרץ 

ימים    25כאמור בפקודת המסים, על הודעת דרישה שניה להישלח לחייב תוך    -  דרישה שניה .2

 ולא יאוחר מחצי שנה מיום שנשלחה הודעה ראשונה לתשלום.

הודעות דרישה שניה במועדים שונים    16,800  -נמצא, כי בתקופה המבוקרת הונפקו למעלה מ  

 הודעות הופקו בתשע תקופות עיקריות כדלקמן:  16,720חייבים, מתוכן   8,580 –עבור 

 מספר פעולות האכיפה סוג האכיפה תאריך 
 1,927 התראה שניה  14/06/2016
 152 התראה שניה  06/11/2016
 4,126 התראה שניה  18/06/2017
 2,078 התראה שניה  30/05/2018
 930 התראה שניה  05/02/2019
 2,456 התראה שניה  22/05/2019
 2,856 התראה שניה  25/06/2019
 338 התראה שניה  09/09/2019
 1,857 התראה שניה  15/11/2019

 16,720  סה"כ
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ולמעט  כעולה   בחסר,  לוקה  היא  אף  מידי  לתשלום  דרישה  הודעות  משלוח  לעיל,  מהטבלה 

לא נשלחו הודעות דרישה   2018שנעשה באופן ראוי יחסית. בשנת  2019משלוח ההודעות בשנת 

 שניה מלבד פעם אחת, וכך גם בשנים עברו.

לוח  הביקורת בחנה את מועד מש  -איחור בהוצאת הודעת דרישה לאחר ההודעה הראשונה   .3

נבדקו מועדים בהם   .הדרישה השנייה ביחס למועד הפקת הודעת דרישת התשלום הראשונה

ב   ושנייה, אשר הסתכמו  נרחבת של הודעות דרישה ראשונה  הודעות    33,821  -הייתה הפקה 

 . 2016-2019הודעות שהונפקו בשנים    34,225מתוך 

 
 הפרש בימים בין משלוח הודעה ראשונה להודעה שנייה 

 סך החוב סך הפעולות סוג פעילות תאריך 
הודעת  הפרש בימים בין 

   Iלהודעת דרישה  IIדרישה 
  26,964,386 2,979 דרישה ראשונה  03/04/2016
 72 22,346,428 1,927 דרישה שניה  14/06/2016
  169,633,113 5,509 דרישה ראשונה  28/04/2017
 51 110,523,506 4,126 דרישה שניה  18/06/2017
  23,019,923 4,150 דרישה ראשונה  21/03/2018
 70 15,189,924 2,078 דרישה שניה  30/05/2018
  10,307,909 1,017 דרישה ראשונה  09/01/2019
 27 9,643,099 930 דרישה שניה  05/02/2019
  26,122,243 3,598 דרישה ראשונה  10/04/2019
 42 22,913,105 2,456 דרישה שניה  22/05/2019
 76 8,204,121 2,856 דרישה שניה  25/06/2019
 152 1,488,533 338 דרישה שניה  09/09/2019
 219 3,430,950 1,857 דרישה שניה  15/11/2019

   33,821 סה"כ 
 

₪ הונפקו בחודש   3,430,950הודעות דרישה שניה בסך כולל של    1,857כעולה מהטבלה,   .א

 בפרק זמן העולה על חצי שנה בין הדרישה הראשונה לדרישה השנייה.   2019נובמבר 

הודעות דרישה ראשונה, ולאחריהן הופקו ארבע פעמים    3,598הופקו    2019אפריל   בחודש .ב

 הודעות דרישה שניה.  

לעיל   .ג נעשה  מהאמור  ולא  לחלוטין  אקראי  הנו  החוב  לבעלי  ההודעות  משלוח  כי  עולה, 

בתקופות קבועות, ומכאן, כי חברת הגבייה לא הקפידה לאכוף את הוראות החוק באשר 

לפרקי הזמן הנדרשים בין משלוח הודעת דרישה ראשונה להודעת דרישה שניה, ופרקי 

 זמן אלה מגיעים לעתים לחצי שנה ואף יותר.  

מעירה, כי ביצוע פעולות אכיפת הגבייה במועדים קבועים, מבטיח העדר חייבים  הביקורת .ד

הנחיות   את  להפר  בכדי  בה  שיהיה  לב,  תשומת  חוסר  מחמת  עליהם  פסחה  שהאכיפה 

 היועמ"ש לממשלה באשר למועדים לביצוע פעולות האכיפה. 

באופן העוקב אחר מועד הפקת החשבונות השוטפים. כמו  יש להקפיד על הפקת דרישות תשלום  

גם, יש להקפיד על הפקדת הודעות דרישה לתשלום מיד לאחר הפקת הדרישה הראשונה ובפרקי 

הזמן הקבועים בחוק.
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בשנת   כי  הובהר  האכיפה   2020לביקורת  לסרגל  בהתאם  מסודרת  עבודה  תוכנית   63קיימת 

 הנדרש. 

ה  ימהנחיית היועמ"ש לממשלה, על רשות להפעיל אמצעי הגביכעולה    –  בנקיםחשבונות  עיקולי   .4

לפקודת המסים במאמץ לגבות את החוב "במרווחי זמן סבירים". תכלית    4הקבועים בסעיף  

יש להניח שאם  שכן "...,  ""כדי להסיר חשש של פעולות גבייה שהן מהשפה לחוץהינה  פעולה זו,  

מעטות, מקריות שאינן מגלות כוונה לגבות  פעולות הרשות לגביית חוב בהליכים מנהליים הן  

את החוב, עשוי בית המשפט למנוע מהרשות לטעון נגד ההתיישנות אף שמהבחינה הפורמלית  

   . 64החלה בפעולות הגבייה" 

כי פרק הזמן המירבי בין מועד הוצאת מכתב דרישה לתשלום מידי ומן    ה הנ"ל נקבע,בהנחי

  והינ  ,ובין משלוח ההודעה על הטלת עיקול ראשון  ,היום שבו נודע לרשות על נכסים שניתן לעקל

 שנה. 

השנים   עיקולי  פעולות    9,000-כבוצעו    2016-2019בין  כנגד  חשבונות  של  מ  בנקים   – למעלה 

  םאשר יתרת חובפעולות עיקולי כנגד חייבים,    1,221בחנה הביקורת  . מבין אלה  חייבים  4,2000

 מועד הנפקת הודעת דרישה שניה: בעת  ₪ 10,000 -הסתכמה למעלה מ  2017-2019בין השנים 

תאריך  
 הפעולה

סך 
 סוג הפעולה הפעולות

יתרת החוב  
 לפעולה

הפרש בימים בין הודעה  
 שניה לעיקול בנק 

שניה הודעה  766 18/06/2017    
 18 46,263,273 עיקול בנקים  146 06/07/2017
 21 1,147,239 עיקול בנקים  18 09/07/2017
 22 1,975,673 עיקול בנקים  36 10/07/2017
 31 2,658,275 עיקול בנקים  30 19/07/2017
 38 16,347,153 עיקול בנקים  114 26/07/2017
 49 18,024,078 עיקול בנקים  194 06/08/2017
 63 3,240,683 עיקול בנקים  34 20/08/2017
 136 930,761 עיקול בנקים  11 01/11/2017
 158 255,974 עיקול בנקים  10 23/11/2017
 189 253,888 עיקול בנקים  10 24/12/2017
 197 346,113 עיקול בנקים  10 01/01/2018
   הודעה שניה  201 30/05/2018
 166 2,541,552 עיקול בנקים  41 12/11/2018
 1 1,854,383 עיקול בנקים  115 13/11/2018
 2 108,262 עיקול בנקים  15 15/11/2018
   הודעה שניה  162 05/02/2019
 22 1,331,087 עיקול בנקים  41 27/02/2019
 47 953,596 עיקול בנקים  22 24/03/2019
   הודעה שניה  2 22/04/2019
 7 1,846,841 עיקול בנקים  80 29/04/2019
   הודעה שניה  222 22/05/2019
 32 1,144,988 עיקול בנקים  57 23/06/2019
   הודעה שניה  188 25/06/2019
 8 1,141,695 עיקול בנקים  39 03/07/2019
 30 483,683 עיקול בנקים  24 25/07/2019

 
, לרבות שליחת  וגבייתו  סדר פעולות על ציר זמן המגדיר את השלבים השונים משלב יצירת החיוב   -  סרגל אכיפה  63

 . והתראות הודעות 
 ( בע"מ נ' עיריית נס ציונה.  1999מסקון סנטר )   10-11-6882 עת"מ  64
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 35 1,407,092 עיקול בנקים  14 30/07/2019
 62 1,693,157 עיקול בנקים  39 26/08/2019
   הודעה שניה  24 09/09/2019
 9 208,970 עיקול בנקים  13 18/09/2019
 34 349,386 עיקול בנקים  46 22/10/2019

 

הזמן הקבוע יצוין לחיוב, וכפי כעולה מהטבלה לעיל, פעולות העיקול התבצעו בתוך פרק   .א

משלוח   ממועד  החל  אקטיביות,  אכיפה  פעולות  לביצוע  לממשלה  היועמ"ש  בהנחיות 

 .  הודעה לתשלום מידי

ברם, האמור בטבלה אין בו בכדי להעיד, כי כל פעולת עיקול מתבצעת בזמנים הקבועים  

בחוק )כמוצג בהמשך(, או כי פעולות העיקול מכסות את כל החייבים וכל החובות, והמוצג  

 בטבלה מעיד רק על פרקי הזמן בין משלוח הודעות לתשלום מידי לביצוע עיקול בפועל.  

עולות האכיפה, בכפוף ללוחות זמנים כקבוע בהוראות החוק וכפי יש לשמר את אופן ביצוע פ

 שנקבע בסרגל האכיפה המנחה את עבודת מחלקת הגבייה.

תשלום היטל השבחה נעשה באחד משלושה מקרים: אישור תכנית בניין עיר, אישור הקלה,   .ב

חורג   שימוש  אישור  על האו  ההיטל  את  המטיל  הגוף  הנכס.  בשווי  לעלייה  מובילים 

על  /יחוכר עומד  ההיטל  כאשר  ולבנייה,  לתכנון  המקומית  הוועדה  הוא  הנכס    50%בעלי 

כיסוי הוצאות הוועדה המקומית העוסקת בתכנון    נההי   ,מטרת ההיטל.  65משווי ההשבחה 

 שלופיתוח, ברכישת נכסים לצרכי הציבור לרבות הוצאות שימור אתר, ותשלום פיצויים ב

  הרשות  שנה, רשאית  מידי.  1965 -, תשכ"ה  לחוק התכנון והבנייה  197ירידת ערך לפי סעיף  

  היטל ה   .גבלות הקבועות בחוקהלהשתמש ביתרת הכספים לטובת השקעה בחינוך, על פי ה

, משמעשהיה בעל הזכויות בעת ההשבחה.    ,משולם בעת מימוש ההשבחה על ידי הקונה

עת תחילת הניצול בפועל של זכויות ההשבחה, או בעת  ההיטל משולם בעת מכירת הנכס, ב

קבלת היתר הבנייה או השימוש. מועד חישוב שווי ההשבחה הוא היום בו אושרה התכנית  

 . המשביחה, ההקלה או השימוש החורג

האכיפה  מחלקת  כי  נמצא,  הביקורת  במהלך  חשיבותם,  בשולי  לא  אך  הדברים  בשולי 

ח יתרות  כנגד  אכיפה  פעולות  של  מבצעת  בסך  השבחה"  "היטלי  בגין  ₪    1,441,311וב 

 משלמים כדלקמן:  4שהינם יתרת חוב של 

 

 

 

 

 

היטלי השבחה, עלולות להעיד על הליך גבייה לקוי, המצביע, יצוין, כי קיומן של יתרות חוב בשל  

כי העירייה העניקה לכאורה היתרים, עוד טרם פרע החייב את חובו.

 
ההשבחה    לכל זכות בנייה יש שווי כספי הנקבע על פי אזור המגורים, היקף השטח המתווסף לדירה וכו', כאשר היטל  65

 .  העומד על חצי משווי ז

 יתרה לסוג שרות  מספר משלם
510274368 88,570 
45627221 197,756 
9510942 390,703 
11930 764,282 
 1,441,311 סה"כ
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 תוכנית עבודה לביצוע פעולות אכיפה 
על מנת לעמוד בהוראות החוק לעניין לוחות הזמנים בביצוע פעולות האכיפה, נדרשת תכנית אכיפה  

שנת עבודה, המעניקה ביטוי ליתרות החוב הישנות ולאלה הנוצרות במהלך  מוסדרת הנפרסת על פני  

מוכתבות   מידי,  לתשלום  הדרישה  הודעת  משלוח  לאחר  המבוצעות  פעולות  של  אופיין  השנה. 

יתרות החוב   גביית  לשם  לפעולות אכיפה  הגבייה  פקיד  ידי  על  ומתורגמות  של הרשות,  כהחלטה 

 בהתאם לסמכותו, כמו על ביטולן. 

עבודה  הביק תוכנית  נבחנה  זה  ובכלל  האכיפה,  שלבי  לפי  הגבייה  אכיפת  מדיניות  את  בחנה  ורת 

 מוסדרת לביצוע פעולות אכיפה, וכיצד נתקבלו ההחלטות על טיבן של פעולות האכיפה שיש לנקוט. 

הפנים    2020בינואר   .1 משרד  מנכ"ל  לחוזר  בהתאם  העיר  במועצת  פעולות   5/2012אושרו 

שיש   וכרטיסי האכיפה  בנקים  עיקולי  התראות,  משלוח  לרבות  חובות  מחיקת  טרם  לבצען 

לכללים   בהתאם  פועלות  הרשות  זה  ממועד,  והחל  בפועל,  ועיקול  ברישום  עיקול  אשראי, 

 שאושרו במועצה.

להסכם    8.1.5הכינה חברה ב' תוכנית עבודה לביצוע פעולות אכיפה, כאמור בסעיף    2020בשנת   .2

חילת כל שנה קלנדרית יגיש הקבלן תוכנית עבודה הכוללת "פירוט  ההתקשרות הקובע, כי בת

של מכלול הפעולות אותן בכוונתו לבצע, יעדי הגביה והאכיפה, סדרי עדיפויות ולוחות זמנים  

 לביצוע פעולות האכיפה והגביה במהלך השנה הקלנדרית..." כדלקמן: 

סוג פעולת  
 האכיפה 

סכום מינימלי  
 הנחיות פרטניות  הנחיות החוק  לביצוע האכיפה 

דרישה  
 400 ראשונה 

ימים לאחר שהחוב   25
 הפך לחלוט 

 15אחת לשתי תקופות. מועד לתשלום +
 יום גרייס הוא המועד הסופי. 

דרישה שניה  
 400 ( 3)טופס 

ימים ממועד משלוח   25
 ימים גרייס  5ימים ממועד המשלוח +  25 מכתב דרישה ראשון 

 15 400 עיקול בנק 

 ימים מיום מסירת מכתב לחייב  5
עיקול כרטיס  

 15 2,000 אשראי 
ג'   עיקול צד 

 15 2,000 )משכורת( 

 1,000 עיקול ברישום 
ימים ממועד   8לפחות 

 3משלוח טופס 
ימים לאחר קבלת תשובה מהבנקים או   10

 2,000 עיקול בפועל  לאחר ביצוע עיקול ברישום 
ימים ממועד   8לפחות 

 3משלוח טופס 
עיקול ברישום  

  רכב 
ימים ממועד   8לפחות 

 3משלוח טופס 
עיקול בפועל  

 ללא הגבלת זמן  5,000 רכב 

 ללא הגבלת זמן 
עיקול  

 ללא הגבלת זמן  6,000 מקרקעין 

 

 עד למועד האמור, כפי שיוצג בהמשך, פעולות הגביה האקטיביות היו מצומצמות ביותר. 

 

 אפקטיביות פעולת האכיפה
כפי שצוין לעיל, שיעורי הגביה של יתרות החוב    -פעולות אכיפה שבוצעו על פי מערכת האכיפה   .1

אחוזים בלבד. על מנת להבין את שיעורי הגביה הנמוכים, יש לבחון בין היתר    16  –עומדים על כ  

החוב.                                               יתרות  לגביית  הרשות  נוקטת  בהן  האקטיביות  הפעולות  אפקטיביות  את 

:פה שביצעה הרשות בתקופה הנבחנת מתפלגים כמובא להלןנתוני פעולות האכי
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 2016-2019פעולות אכיפה שבוצעו בין השנים 

 

 

 

 

פעולות האכיפה העומדות לרשותה, והסתפקה מהטבלה עולה, כי הרשות לא מיצתה את כלל  

שימוש בכלים נוספים המוקנים לה מכוח החוק עשוי להיות    בעיקולי חשבונות בנקים בלבד.

אפקטיבי יותר, זאת בייחוד נוכח פעולות אכיפה כנגד יחידות עסקיות, דוגמת עיקול ברישום,  

עיקול   נוספות שניתן לבצען באמצעות  וכן פעולות  עיקול של חברות  עיקולי רכב,  )כגון  ג'  צד 

 ביטוח, ספקים, לקוחות, כרטיסי אשראי וכיו"ב(.  

מהוות בסיס לחישוב הוצאות    -פעולות האכיפה שבוצעו בהתאם לנתוני מערכת האוטומציה   .2

הגבייה של חברת הגבייה, ושיש בהן כדי לבחון את מגוון פעולות האכיפה המבוצעות על ידה  

 לשם גביית יתרות החוב. 

 :  2017-2019להלן פעולות האכיפה כמשתקף מדוח מערכת האוטומציה בשנים   .א
 סה"כ לתקופה 2019 2018 2017 תוויות שורה

 29,569 17,414 5,462 6,693 הודעה ראשונה 
 18,378 10,084 3,218 5,076 הודעה שניה 

 12,082 5,171 2,428 4,483  )חברת גביית דוחות חנייה(  עיקול בנק
 4,273 965 1,297 2,011 )חברת גביית דוחות חנייה(מוש עיקול בנק ימ

 843 1 10 832 טלטלין ימ  עיקול ברישום
 161 39 1 121 עיקול בנק במדיה 

 23 1 9 13 )חברת גביית דוחות חנייה( טלטליןיעיקול בפועל מ 
 5   5 רישום בטאבו 

 2  1 1 עיקול צד ג' 
 127,095 61,141 31,095 34,859 סכום כולל

 
להלן סך הוצאות האכיפה עבור פעולות האכיפה שביצעה חברת הגבייה בתקופה   .ב

 המבוקרת: 

 סוג הפעולה

הוצאות 
אכיפה  
2017 

הוצאות 
אכיפה  
2018 

הוצאות 
אכיפה  
2019 

סה"כ 
 לתקופה

 441,527 236,849 78,536 126,142 הודעה ראשונה 
 375,595 182,692 58,811 134,092 הודעה שניה 

 608,312 222,165 19,316 366,831 )חברת גביית דוחות חנייה( עיקול בנק 
 119,059 17,008 36,062 65,989 )חברת גביית דוחות חנייה( ממוש עיקול בנק

 8,886 (354) 3,780 5,460 )חברת גביית דוחות חנייה( עיקול בפועל מיטלטלין
 (25,383) 1,944 0 (27,327) עיקול בנק במדיה 

 142,574 - 1,926 140,648 )חברת גביית דוחות חנייה( עיקול ברישום מיטלטלין
 35  16 19 עיקול צד ג' 

 795   795 רישום בטאבו 
 1,676,600 660,304 198,446 817,850 סכום כולל

 

על אף ההסכם המאפשר לחברת הגבייה לבצע כל פעולת אכיפה כאמור בפקודת המסים, בכלל   .3

זה, עיקולי מיטלטלין ועיקולי רכב, ביצעה חברת הגבייה פעולות אכיפה מוגבלות. 

 מספר הפעולות סוג הפעולה
 17,439 התראה ראשונה 

 16,786 התראה שניה 
 9,112 עיקולי בנקים 

 43,337 סך  פעולות  האכיפה 
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כעולה מהטבלאות וכפי שיפורט בהמשך, שתי פעולות אכיפה משמעותיות לא התקיימו  .א

ונות: פעולת עיקול צד ג' העשויה להיות יעילה  כלל ובהם לא נעשה שימוש בשנים האחר

בעיקר באכיפה כנגד עסקים, ופעולת רישום הערות אזהרה המהווה כלי אכיפה פסיבי 

 יעיל.  

ואילו    2017-2018כן נמצא, כי הוצאת דרישה ראשונה ודרישה שנייה היו מועטות בשנים   .ב

 אלו.שילשה חברת הגבייה את פעולות האכיפה ביחס לשנים   2019בשנת 

חברת הגבייה לא נקטה בכל פעולת אכיפה, למעט עיקולי חשבונות בנקים. עם זאת, בשנת   .ג

קטנה בכמעט חצי, פעולת האכיפה באמצעות עיקולי חשבונות בנקים ביחס לשנת    2018

 . 2018גדלה פעולת האכיפה בכפי שתיים וחצי ביחס לשנת  2019אך בשנת    2017

יפה פסיבית יעילה. למעשה, בשנים האחרונות חברת הגבייה אף לא נקטה בפעולות אכ .ד

 לא בוצעה כל פעולות של רישום הערות אזהרה בטאבו על נכסי החייבים.  

מבוצעות פעולות של רישום הערות אזהרה כנגד כל חייב אשר    2020בתגובה נמסר, כי בשנת  

 ₪. 50,000צבר יתרת חוב של מעל 

גדן בוצעו  כניחידות עסקיות    215הביקורת בחנה    -  העדר מגוון פעולות אכיפה כנגד עסקים .4

בנקים. נבחנו יתרות החוב שהיו בתחילת  חשבונות  עיקולי    אמצעותפעולות אכיפה ב   2019בשנת  

 בהתאם למובא להלן:  2019ל אלה, נבדקו יתרות החוב בסוף שנת וביצוע פעולת האכיפה ומ

 סוג נכס
יתרה  
 מקורית

יתרה במצב  
 חשבון

סך יחידות  
 מחויבות

שיעור השינוי  
 ביתרת החוב 

 (5.6%) 28 1,147,607 1,216,171 בתי קפה ומסעדות 
 (1.1%) 1 836,476 846,020 בתי הבראה 

 (16.7%) 22 814,540 978,218 2אזור -חנויות
 (3.3%) 38 811,854 839,331 1אזור -חנויות

 5.7% 30 701,213 663,415 משרדי הנה"ח 
 2.3% 23 570,142 557,292 קניון -מרכז קניות

 110.3% 4 311,813 148,238 אולמי שמחות 
 (33.1%( 19 257,920 385,321 בתי מלאכה ומוסכים 

עסק שנמצא במבנה שלא  
 (5.4%) 15 184,108 194,712 מיועד לח 

 15.9% 7 109,115 94,112 גני ילדים פרטיים 
 (15.4%) 9 29,420 34,759 בנין עזר של חנויות 

 (28.1%) 6 27,240 37,879 קולנוע ואולמות בתי 
 (1.4%) 3 21,206 21,499 מרפאות פרטיות 

 (12.5%) 4 16,569 18,935 מחסן מסחרי 
 185.8% 1 15,755 5,513 בתים פרטיים-השכרת חדרים

 (74.9%) 1 7,983 31,814 בניני תעשיה 
 (50.0%) 1 2,890 5,786 מעברים ציבוריים קניון 

 (42.8%) 2 927 1,622 דירות בתי מלון 
 (100.0%) 1 - 21,631 מוזל  -משרדי 

 (3.9%) 215 5,866,779 6,102,267 סכום כולל
 

בשנת    הסתכמה  ,בנקים  חשבונות יתרת החוב עליה בוצעו פעולות עיקולמהטבלה עולה, כי 

סך    , חייבים אלה בסוף אותה שנה מעלהמיליון ₪. מצב החשבון של    6.1סך כולל של  ב  2019

וכן  מיליון ₪  5.9  –כב  שהסתכםיתרה   ביתרות החוב  ,  ירידה של כארבעה אחוזים בלבד 

אפקטיביות נמוכה של פעולות הגבייה האקטיביות. נתונים אלה משקפים . לעסקים
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קיות, יש להגדיל את מגוון פעולות האכיפה האקטיביות כנגד חייבים. ככל שמדובר ביחידות עס

מומלץ להגדיל את השימוש בעיקולי צד ג' השונים. כמו כן, יש לחדש את השימוש בפעולות אכיפה 

 פסיביות, דוגמת רישום הערות אזהרה.

 

₪ ואשר נגדן לא    50,000יתרות חוב של מעל    2019יחידות עסקיות להן נזקפו בשנת    28נמצאו   .5

, כי לא בוצעה כל פעולת  עלהלגביהן  .  2018בוצעו פעולות גביה אקטיביות בגין יתרות חוב משנת  

  , על אף שמדובר מלבד משלוח הודעת דרישה )בד"כ התראה לתשלום מידי(  אכיפה אקטיבית

 כפי המובא להלן:    2016-2017תרות חוב, אשר החלק הארי בהן נזקף בין השנים בי

מספר  
 חייב

יתרה  
 מקורית 

יתרה  
 יתרת מצ'ח  נוכחית

מזהה  
 פיזי

תאריך  
 פעילות 

גיל 
החוב  
 סוג בימים

 1אזור -חנויות 1130 18/06/2017 200000 255,602 255,602 251,695 2000
 מחסנים לתעשיה  1130 18/06/2017 13517001 59,053 59,053 58,115 6250
 בתי מלאכה ומוסכים  1130 18/06/2017 1960000 86,134 86,134 84,788 19600
 בתי קפה ומסעדות  1130 18/06/2017 3455000 158,738 158,738 156,668 34550
 בתי מלאכה ומוסכים  1130 18/06/2017 2520000 89,508 89,508 88,110 42880
 בנין עזר של חנויות  1130 18/06/2017 15968012 57,913 57,913 56,993 71940

175110 58,778 59,725 59,725 17511000 18/06/2017 1130 
עסק שנמצא במבנה  

 שלא מיועד לח 
 1אזור -חנויות 1130 18/06/2017 17972000 52,891 52,891 52,047 210350
 1אזור -חנויות 1130 18/06/2017 18514000 78,100 78,100 76,875 214540
 בתי מלאכה ומוסכים  1130 18/06/2017 2173001 417,035 417,035 410,690 226550
 1בתי אבות אזור  1130 18/06/2017 3272002 58,644 58,644 57,713 232530
 2אזור -חנויות 1130 18/06/2017 7254003 75,854 75,854 74,663 232860
 בתי קפה ומסעדות  1130 18/06/2017 2003012 145,688 145,688 143,442 236430

238790 70,448 71,574 71,574 9649002 18/06/2017 1130 
עסק שנמצא במבנה  

 שלא מיועד לח 
 משרדי הנה"ח  1130 28/04/2017 11478008 1,013,971 1,013,971 1,007,253 251410
 1אזור -חנויות 1130 18/06/2017 18890000 50,358 50,358 49,670 314240
 קניון -קניותמרכז   1130 28/04/2017 30000069 62,709 62,709 62,276 330860

 1אזור -חנויות 1532 14/06/2016 15727002 116,909 116,909 111,465 3244266
 בתי קפה ומסעדות  1130 18/06/2017 1999000 135,398 135,398 133,628 28888519
 אולמי שמחות  394 25/06/2019 35532008 100,955 51,031 49,986 39707849
 2אזור -חנויות 1130 18/06/2017 13738000 168,132 168,132 165,547 41228867
 בתי מלאכה ומוסכים  1130 18/06/2017 15781000 348,077 348,077 343,958 55782304
 בתי מלאכה ומוסכים  1130 18/06/2017 2520000 102,757 102,757 101,159 60590536
 גני ילדים פרטיים  1130 18/06/2017 1386002 240,283 240,283 237,174 72147168

 בתי מלאכה ומוסכים  1130 18/06/2017 2873000 484,143 484,143 476,784 510973266
 1אזור -חנויות 1130 18/06/2017 1199031 107,106 107,106 105,465 511652091
 פרטיים גני ילדים  1130 18/06/2017 2488004 119,557 119,557 117,566 512094442
 בתי מלאכה ומוסכים  1130 18/06/2017 2488006 52,912 52,912 52,081 580392942

     4,769,724 4,719,801 4,655,038 סה"כ 
 

בהתאם לטבלה, במרבית המקרים פעולת האכיפה שבוצעה הסתכמה בהפקת הודעת דרישה  

לתשלום מידי, שלאחריה לא בוצעה כל פעולת אכיפה אקטיבית משך תקופה של שנתיים עד  

מיליון ₪.   4.8 – שלוש שנים, לשם גביית יתרות החוב המסתכמות בכ 
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פעולות אכיפה   ביצוע  על  יאוחר משנה ממועד הפקת הודעת דרישה  יש להקפיד  אקטיביות לא 

וככל  נוכח הזמן שחלף ממועד הפקת דרישה שנייה, יש לבחון את גיל החובות,  לתשלום מידי. 

טענת   מניעת  לשם  אכיפה  לבצע  יש  שיהוי  כתקופת  המוגדר  למועד  קרובות  החוב  שיתרות 

 התיישנות. 

 

 אכיפת גביה אקטיבית נגד חייבים לפי גיל החוב 
ביקורת בחנה את סך יתרות החוב בארנונה, במים ובביוב בהן מטפלת חברת הגבייה לפי גיל החוב,  ה

תוך אבחנה בין שלוש תקופות: יתרות חוב שגילן עד שלוש שנים; יתרות חוב שגילן מעל שלוש שנים  

ומתחת לשבע שנים עליהן חלים דיני שיהוי, אלא אם התקיימו נסיבות מיוחדות שהצדיקו זאת;  

תרות חוב שגילן מעל שבע שנים, עליהן חלים דיני התיישנות ככל שלא תוכיח הרשות כי פעלה  י

 לגבייתן. 

הביקורת בחנה את פעולות האכיפה שבוצעו בקרב מחזיקים שיתרות    - בחינת מצב חייבים במדגם  

  מחזיקים אשר צברו יתרות חוב   ₪115, ובמסגרתן נבדקו    50,000עולות על    2019חובותיהם בשנת  

 בשירותים הקשורים בארנונה, במים ובביוב. להלן התפלגות הנתונים: 

 שיעור החייבים  סך החייבים  שיעור החוב   סך יתרת החוב  תוויות שורה
 11% 13 4% 1,350,967 אין אכיפה כלל 

 42% 48 56% 18,450,658 עיקול בנק 
 11% 13 9% 2,838,332 ראשונה דרישה 
 36% 41 32% 10,420,515 שניה דרישה 

 100% 115 100% 33,060,472 סכום כולל
 

אקטיבית. אכיפה  פעולת  בוצעה  לא  החוב  מכלל  אחוזים  ארבעה  כנגד  מהטבלה,                              כעולה 

לשם בחינת מעמדו של החוב ובאם לא בוצעו פעולות אכיפה באופן שיש בהן בכדי להעלות טענות  

בגין שיהוי או אף התיישנות של יתרות חוב, בוצעה בדיקה בשלוש רמות: בדיקת חובות חדשים  

השנים   בין  גביה אק2017-2019שנוצרו  בעניינן  לבצע  שיש  חובות  קרי,  אי הגדרתם  ,  לשם  טיבית 

שנים; בדיקת יתרות החוב שגילן עולה על שבע    3-7כחובות בשיהוי; בדיקת יתרות חוב שגילן בין  

 שנים. 

 בחינה של הרכב החוב מעלה תמונה כדלקמן: 

קרי, יתרות חוב שנוצרו  הטיפול ביתרות חוב בנות פחות משלוש שנים:    - "חובות חדשים"    .1

 והוא מתפלג כדלקמן: 201. סך החייבים שנבדקו עומד על  2017-2019בין השנים 

 סה"כ חייבים  IIדרישה  Iדרישה  עיקול בנק  אין אכיפה  תוויות שורה
 74 13 14 47  ארנונה 

 21 4  17  2017ית מים 
 24 5 1 18  2018ית מים 

 41 5 7 28 1 2017ית מסים  
 41 7 7 26 1 2018ית מסים  

 201 34 29 136 2 סכום כולל
 

 במונחים כספיים, סך יתרות החוב מתפלג כדלקמן: 
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 1,064,102 268,857 15,623 779,622  ארנונה 
 111,120 44,860  66,260  2017ית מים 
 122,979 41,499 27,875 53,605  2018ית מים 

 823,690 196,449 11,422 595,800 20,020 2017ית מסים  
 885,794 206,445 11,004 649,032 19,313 2018ית מסים  

 3,007,685 758,109 65,923 2,144,320 39,333 סכום כולל
 

  63מחזיקים בוצעו פעולת עיקול חשבונות בנקים, אולם כנגד    201מתוך    136נמצא, כי כנגד  

חייבים, הסתפקה העירייה בהוצאת הודעת דרישה, שלאחריה לא הייתה כל פעולת אכיפה 

 אקטיבית.  

מרבית   עבור  בנקים  חשבונות  עיקולי  של  אכיפה  פעולות  ביצעה  העירייה  כספיים,  במונחים 

מכלל יתרות החוב. ברם, לא בוצעו פעולות    71%– מיליון ₪ והמהווה כ  2.14  -ב    החוב, המסתכם

בכ חוב המסתכמת  יתרת  בגין  כ  830–אכיפה אקטיביות  יתרות    30%- אלף ₪ המהווה  מכלל 

מתבצע טיפול הדוק יותר   2019החוב המשויכים לשני בעלי חוב. ואומר, כי מאידך, החל משנת 

ביטוי בקיום פעולות אכיפה. כן נמצא, כי כנגד חייב אחד לא    כנגד בעלי חוב חדשים, הבא לידי

 בוצעו כל פעולות אכיפה.  

מיליון ₪   3-יש לבחון ביצוע פעולות האכיפה כנגד חלק מהחייבים להם יתרות חוב המסתכמות בכ

 וככל שיתרות החוב עומדות על סף שיהוי, יש להפעיל כנגדם הליכי אכיפה אקטיביים.

לשבע   .2 ומתחת  שנים  שלוש  מעל  שגילן  ישנות  חוב  ביתרות  הטיפול  שיהוי:  בתקופת  חובות 

 שנים,  ואי ביצוע פעולת אכיפה לגבייתם עלול לסווגם כחובות ברות שיהוי. 

השנים   .א בין  שהצטברו  האכיפה  2013-2016חובות  פעולת  סוג  לפי  החייבים  סך  להלן   :

 שבוצעה:  

 

 

 

 להלן סך יתרות החוב לפי סוג הפעולה שבוצעה לגבייתו: 

 סה"כ IIדרישה  Iדרישה  עיקול בנק  אין אכיפה  תוויות שורה
 864,483 192,551 13,661 658,271  2013י.ארנונה
 826,171 159,824 12,838 653,509  2014י.ארנונה

 789,854 152,515 12,251 625,088  2015ית' מיסים 
 792,148 147,222 11,827 615,991 17,107 2016ית מסים  

 תוויות שורה
אין 
 עיקול בנק  אכיפה

דרישה  
I 

דרישה  
II סה"כ 

 חייבים   סה"כ IIדרישה   Iדרישה  עיקול בנק  אין אכיפה  תוויות שורה
 32 6 7 19  2013י.ארנונה
 33 4 7 22  2014י.ארנונה

 29 4 7 18  2015ית' מיסים 
 36 4 7 24 1 2016ית מסים  

 24 5  19  2013י.מים 
 21 4  17  2014י.מים 

 22 4  18  2016ית מים 
 20 4  16  2015ית' מים  

 22 5  17  2013י.ביוב  
 20 4  16  2014י.ביוב  

 20 4  16  2015ית' ביוב 
 16 4  12  2016ית ביוב 

 295 52 28 214 1 סכום כולל
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 152,156 17,038  135,118  2013י.מים 
 104,230 18,369  85,861  2014י.מים 

 114,101 35,775  78,326  2016ית מים 
 93,510 24,881  68,629  2015ית' מים  

 55,907 6,274  49,632  2013י.ביוב  
 40,684 6,475  34,209  2014י.ביוב  

 33,632 8,327  25,305  2015ית' ביוב 
 3,703 1,312  2,391  2016ית ביוב 

 3,870,578 770,564 50,577 3,032,330 17,107 סכום כולל
 

כנגד   כי  עיקולי    295מתוך    214נמצא,  של  אקטיביות  אכיפה  פעולות  ננקטו  חוב,  בעלי 

 מקרים, הסתפקה הרשות בהוצאת הודעת דרישה בלבד.  80 –חשבונות  בנקים. מנגד ב 

במונחים כספיים, העירייה לא ביצעה פעולות אכיפה אקטיביות לגביית חובות בסך של                

כ    838,000  –כ   נקיטת   21%  –₪ המהווים  זו. אי  יתרות החוב בקטגוריה  אחוזים מסך 

את יתרת חובות אלו בסטטוס של חוב בשיהוי )גם כאן לא בוצעו  פעולות עלולה להמעמיד

 (. 171900כל פעולות לגביית החוב ממשלם 

בגינם לא נרשמה פעולה    2017-2019חובות שהצטברו בפרק זמן של שלוש שנים, בין השנים   .ב

 של אכיפה אקטיבית לשם גבייתם. יתרות חוב מגורים: 

מספר 
 חייב 

יתרה 
 בפעילות

יתרת 
 מצ'ח

תיאור הליך 
 משני 

תאריך 
 פעילות 

גיל החוב 
 סוג בימים 

 1אזור -מגורים I 28/04/2017 1130התראה  22,653 22,505 382890
 1אזור -מגורים II 18/06/2017 1130התראה  22,875 22,875 382890

       
 2אזור -מגורים I 28/04/2017 1130התראה  45,033 44,745 22978209
 2אזור -מגורים II 18/06/2017 1130התראה  45,438 45,438 22978209

       
 3אזור -מגורים I 03/04/2016 1532התראה  12,817 12,688 34023523
 3אזור -מגורים II 14/06/2016 1532התראה  13,201 12,844 34023523

       
 1אזור -מגורים I 28/04/2017 1130התראה  26,135 25,962 37564507
 1אזור -מגורים II 18/06/2017 1130התראה  26,388 26,388 37564507

       
 3אזור -מגורים I 28/04/2017 1130התראה  180,060 178,887 55526347
 3אזור -מגורים II 18/06/2017 1130התראה  181,624 181,624 55526347

       
 1אזור -מגורים I 28/04/2017 1130התראה  41,202 40,930 58675299
 1אזור -מגורים II 18/06/2017 1130התראה  41,585 41,585 58675299

       
 2אזור -מגורים I 03/04/2016 1532התראה  5,257 5,215 67876763
 2אזור -מגורים II 14/06/2016 1532התראה  5,479 5,284 67876763
 2אזור -מגורים I 28/04/2017 1130התראה  117,067 116,299 67876763
 2אזור -מגורים II 18/06/2017 1130התראה  118,100 118,100 67876763

       
 3אזור -מגורים I 28/04/2017 1130התראה  126,828 125,990 292000080
 3אזור -מגורים II 18/06/2017 1130התראה  127,949 127,949 292000080

       
 1אזור -מגורים I 28/04/2017 1130התראה  13,461 13,372 324582337

 1אזור -מגורים II 18/06/2017 1130התראה  13,571 13,604 324582337
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אקטיביות כעולה מהטבלה, נמצאו בעלי יחידות מגורים שלא בוצעו נגדם פעולות אכיפה  

מהשנים   עוד  חוב  יתרות  צברו  שחלקם  אף  להביא    2016-2017על  בכדי  בו  שיש  באופן 

 לשיהוי החוב, המונע מהרשות לפעול לגבייתו באמצעים מנהליים. 

 כך גם לגבי יחידות עסקיות שכנגד בעליהן לא בוצעו פעולות אכיפה כדלקמן: 

מספר 
 ייב ח

יתרה  
 בפעילות

ב  יתרת מצ
 חשבון

הליך  תיאור 
 משני 

תאריך  
 פעילות

גיל החוב  
 סוג בימים

 קניון-מרכז קניות I 28/04/2017 1130התראה  668 665 383080
 קניון-מרכז קניות II 18/06/2017 1130התראה  699 699 383080
 קניון-מרכז קניות I 10/04/2019 454התראה  13,622 13,373 383080
 קניון-מרכז קניות II 22/05/2019 433התראה  13,645 13,645 383080

       
 קניון-מרכז קניות I 03/04/2016 1532התראה  11,444 11,109 15865371
 קניון-מרכז קניות II 14/06/2016 1532התראה  11,828 11,471 15865371

       
 1אזור -חנויות I 28/04/2017 1130התראה  19,490 19,361 23452220
 1אזור -חנויות II 18/06/2017 1130התראה  19,685 19,685 23452220

       
 בתי קפה ומסעדות  I 28/04/2017 1130התראה  134,534 133,646 28888519
 בתי קפה ומסעדות  II 18/06/2017 1130התראה  135,398 135,722 28888519

       
 משרדי הנה"ח  I 28/04/2017 1130התראה  10,012 9,945 33953761
 משרדי הנה"ח  II 18/06/2017 1130התראה  10,101 10,125 33953761

       
 גני ילדים פרטיים  I 28/04/2017 1130התראה  36,080 35,837 37657087
 גני ילדים פרטיים  II 18/06/2017 1130התראה  18,422 36,422 37657087
 גני ילדים פרטיים  I 21/03/2018 805התראה  37,746 37,454 37657087
 גני ילדים פרטיים  I 10/04/2019 454התראה  35,249 38,584 37657087
 גני ילדים פרטיים  II 22/05/2019 433התראה  35,683 35,272 37657087

       
 2אזור -חנויות I 28/04/2017 1130 התראה 166,666 165,565 41228867
 2אזור -חנויות II 18/06/2017 1130התראה  168,132 168,132 41228867

       
 מלאכה ומוסכים I 28/04/2017 1130התראה  101,851 101,178 60590536
 מלאכה ומוסכים II 18/06/2017 1130התראה  102,757 102,757 60590536

       
 גני ילדים פרטיים  I 28/04/2017 1130התראה  238,770 237,192 72147168
 גני ילדים פרטיים  II 18/06/2017 1130התראה  240,283 240,857 72147168

       
 1אזור -חנויות I 28/04/2017 1130התראה  45,376 45,076 316751486
 1אזור -חנויות II 18/06/2017 1130התראה  45,795 45,795 316751486

       
 I 28/04/2017 1130 0התראה  35,700 35,464 510728173
 II 18/06/2017 1130 0התראה  36,035 36,035 510728173

       
 מלאכה ומוסכים I 28/04/2017 1130התראה  479,974 476,803 510973266
 מלאכה ומוסכים II 18/06/2017 1130התראה  484,143 484,143 510973266
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 כך גם באשר למחזיקים עסקיים להם יתרות חוב בגין מספר יחידות עסקיות כפי המובא להלן: 

על העירייה לפעול לאלתר לביצוע פעולות אכיפה אקטיביות בהתאם להוראות החוק, כנגד חייבים  

 בגינם היא לא מימשה את סמכותה בביצוע מהלכי אכיפה אקטיביים.  

התיישנות .ג בתקופת  שניםב  הטיפול  -  חובות  שבע  מעל  שגילן  חוב  חובות    .יתרות  קרי, 

 ן.  תיישנותלה ה לכאורה בתקופה המקימה עילשנמצאות  2012שנת לעד  הקיימים 

 סך המקרים שנמצאו בתקופה זו מתפלג כדלקמן:  

 סה"כ עיקול בנק  IIדרישה  Iדרישה  אין אכיפה  תוויות שורה

 332 194 84 43 11 2012יתרות ארנונה עד שנת 
 111 85 23 2 1 2012יתרות מים עד שנת 
 105 83 22 0 0 2012יתרות ביוב עד שנת  

 5 0 0 0 5 ארנונה מסופקים 
 5 0 0 0 5 מים מסופקים 
 4 0 0 0 4 ביוב מסופקים 

 562 362 129 45 26 סה"כ

ב חשבון יתרת מצ יתרה בפעילות  מספר חייב   גיל החוב בימים  תאריך פעילות  תיאור הליך משני  
 I 28/04/2017 1130התראה  2,139,495 2,125,843 3244266
 I 21/03/2018 805התראה  175,172 165,482 3244266
 I 09/01/2019 825התראה  175,470 175,188 3244266
 II 05/02/2019 805התראה  186,589 175,493 3244266
 II 10/04/2019 454התראה  173,172 170,118 3244266
 II 22/05/2019 433התראה  179,425 173,195 3244266
 II 25/06/2019 394התראה  212,914 64,740 3244266

      
 I 03/04/2016 1532התראה  7,235 7,152 31969561
 II 14/06/2016 1532התראה  0- 7,262 31969561
 I 28/04/2017 1130התראה  16,170 16,061 31969561
 II 18/06/2017 1130התראה  16,339 16,339 31969561
 I 21/03/2018 805התראה  13,808 13,604 31969561
 II 30/05/2018 805התראה  13,949 13,831 31969561
 I 10/04/2019 454התראה  27,411 26,973 31969561
 II 22/05/2019 433התראה  27,443 27,434 31969561

      
 I 28/04/2017 1130התראה  41,458 41,180 33960667
 I 21/03/2018 805התראה  224 23,484 33960667
 II 30/05/2018 805התראה  5,263 224 33960667
 I 10/04/2019 454התראה  32,420 31,839 33960667
 II 22/05/2019 433התראה  32,779 32,443 33960667

      
 I 03/04/2016 1532 התראה 7,240 7,174 555100070
 II 14/06/2016 1532התראה  7,511 7,267 555100070
 I 28/04/2017 1130התראה  43,105 42,820 555100070
 I 21/03/2018 805התראה  46,405 46,965 555100070
 I 09/01/2019 825התראה  46,542 46,421 555100070
 II 05/02/2019 805התראה  48,396 46,565 555100070
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 במונחים כספיים מתפלגות יתרות החוב לפי סוג הטיפול כדלקמן: 

 תוויות שורה
אין 
 סה"כ עיקול בנק  IIדרישה  Iדרישה  אכיפה

 22,222,012 11,648,508 7,631,181 2,440,175 502,148 2012שנת יתרות ארנונה עד 
 1,060,866 800,442 251,033 985 8,406 2012יתרות מים עד שנת 
 493,064 350,237 142,827 0 0 2012יתרות ביוב עד שנת  

 530,464 0 0 0 530,464 ארנונה מסופקים 
 217,539 0 0 0 217,539 מים מסופקים 

 23,552 0 0 0 23,552 מסופקים ביוב 
 24,547,497 12,799,187 8,025,041 2,441,160 1,282,109 סה"כ

 

מ' ₪ לא בוצעו   1.3  –מחזיקים להם יתרת חוב בסך כולל של כ    26כעולה מהטבלה, כנגד   .א

של   חוב  יתרות  מתוכם,  אכיפה.  כ  14פעולות  של  בסך  רשומות   772,000–מחזיקים   ₪

לחובות מסופקים    .בספק  ת, מוטלןאו מקצת   ן, כולןשגביית   ותחוב . קרי,  כחובות מסופקים

  נהוג לעשות קרן המשמשת מקור לביטול החוב אם יתברר כי חוב מסופק הפך לחוב אבוד

 .שאינו ניתן לגבייה

כנגד   .ב כי  נמצא,  של    47%עוד  סך  המהווים  החוב  פעולה   12.8מיתרות  בוצעה  לא   ₪ מ' 

 אקטיבית של עיקול חשבונות בנק. 

 כים, בתי קפה ומסעדות חניות(:להלן מספר דוגמאות )במגורים, בתי מלאכה ומוס

מספר 
 חייב 

יתרה  
 בפעילות

יתרת  
 מצ'ח

תיאור הליך  
 משני 

תאריך  
 פעילות

גיל החוב  
 בימים

 I 28/04/2017 1130התראה  253,388 251,714 2,000
 II 18/06/2017 1130התראה  255,602 255,602 2,000

      
 I 28/04/2017 1130 התראה 155,877 154,859 3,610
 II 18/06/2017 1130התראה  157,238 157,238 3,610

      
 I  28/04/2017 1130 התראה 58,521 58,134 6,250
 II 18/06/2017 1130התראה  59,053 59,053 6,250

      
 I 28/04/2017 1130התראה  85,371 84,807 19,600
 II 18/06/2017 1130התראה  86,134 86,134 19,600

      
 I 28/04/2017 1130התראה  55,168 54,803 20,000
 II 18/06/2017 1130התראה  55,671 55,671 20,000

      
 I 28/04/2017 1130התראה  86,813 86,250 23,350
 II 18/06/2017 1130התראה  87,580 87,580 23,350

      
 I 28/04/2017 1130התראה  197,215 195,912 31,160
 II 18/06/2017 1130התראה  198,944 198,944 31,160

      
 II 14/06/2016 2399התראה  152,536 148,185 34,550
 I  28/04/2017 1130  התראה 157,729 156,687 34,550
 II 18/06/2017 1130התראה  158,738 159,117 34,550
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 I 28/04/2017 1130התראה  88,715 88,129 42,880
 II 18/06/2017 1130התראה  89,508 89,508 42,880

      
 I  28/04/2017 1130 התראה 113,090 112,349 73,760

      
 I  28/04/2017 1130 התראה 213,181 211,779 77,510

      
 I 28/04/2017 1130התראה  453,215 450,220 114,530
 II 18/06/2017 1130התראה  457,152 457,152 114,530

      
 I  28/04/2017 1130 התראה 102,820 102,151 266,190

      
 I 28/04/2017 1130התראה  230,845 229,334 402,980
 II 18/06/2017 1130התראה  232,850 232,850 402,980

      
 I 03/04/2016 1532התראה  112,761 111,484 3,244,266
 II 14/06/2016 1532התראה  116,909 112,788 3,244,266
 I  28/04/2017 1130 התראה 2,139,495 2,125,843 3,244,266
 I 21/03/2018 805התראה  175,172 165,482 3,244,266
 I 09/01/2019 825   ה התרא   175,470 175,188 3,244,266
 II 05/02/2019 805התראה  186,589 175,493 3,244,266
 I 10/04/2019 454התראה  173,172 170,118 3,244,266
 II 22/05/2019 433התראה  179,425 173,195 3,244,266
 II 25/06/2019 394התראה  212,914 64,740 3,244,266

 

יש לקבוע מדיניות אכיפה באשר ליתרות חוב ישנות בכפוף למסגרת המגבלות החוקיות בגינן, 

על   הוחלט  לא  עוד  כל  אקטיביות,  אכיפה  פעולות  באמצעות  החוב  יתרות  שימור  שתכליתה 

 פתיחת הליכים למחיקתן. 

 

 אכיפה פסיבית 
האזרח, והיא ממתינה  אכיפה פסיבית מתרחשת כאשר הרשות נמנעת מלבצע פעולות לגביית החוב מ

עד למועד בו יהא זכאי לתגמול ממנה בצורה של החזר כספי, או יצטרך ממנה אישור )כגון העדר  

חובות עבור רשם המקרקעין(, או אז דורשת היא מן החייב לשלם את חובו לאלתר, כתנאי למתן  

 האישור או ביצוע פעולה.  

, למרות שעל זכותה של הרשות לנקוט בהליכי גבייה על פי פקודת המסים והחלת  על פי הפסיקה

דיני התיישנות, אין בהם בכדי למנוע ממנה לנקוט בהליכי גבייה פסיבית. קל וחומר שיהוי בפעולות  

אכיפה אינו מונע מהרשות לפעול בדרך של גביה פסיבית, ולפעול נגד החייב בבואו לקבל אישור )כגון  

לפקודת העיריות( או לגרוע ממנו יתרת זכות    324ב עבור רשם המקרקעין, כאמור בסעיף  העדר חו

 שנצברה לזכותו בחשבונות הרשות. 

, כי רשות אשר לא תפעל במהלך תקופת ההתיישנות לגבות את החוב,  66מנגד, קבע ביהמ"ש העליון 

 לא תוכל לעשות כן במועד הגשת בקשת החייב אישור לטאבו.

לממשלה היועמ"ש  כי    בהנחיית  גבייה  נקבע,  בהליכי  תנקוט  המנהלית  שהרשות  סביר  זה  אין 

מנהליים לראשונה וללא צידוק לאחר שנים רבות, תוך שהיא מעמידה את האזרח בשל הזמן הרב  

 
 .8832/12פס"ד עיריית חיפה נ' יצחק סלומון בע"מ, עע"מ  66
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החוב טענת  עם  להתמודד  עליו  יקשה  שבו  במצב  שנשחלף,  שרשות  הינו  הכלל  וכי  ללא  ,  מנעה, 

הצדקה, ושלא לפי הנחייה זו, מנקיטת הליכי גביה לפי פקודת המסים, תוך המתנה למועד בו תוכל  

לבצע גבייה באמצעות סנקציה מעין זו, לא תוכל בבוא העת לעשות כן ויהא עליה לתת את האישור,  

 לעשות את הפעולה או לשלם את התגמול לחייב, לפי העניין. 

ת הסנקציות המשמעותיות שיש כנגד חייבים בתחום האכיפה הפסיבית,  אחרישום הערות אזהרה:  

משמש ככלי משפטי חשוב  לחוק המקרקעין ו 126מוגדר בסעיף הינה רישום הערת אזהרה בטאבו ה

דירה, קניית  כגון:  נדל''ן  עסקת  בכל  משכנתא ומשמעותי  נכס ,נטילת  משכון  כנגד  ועוד.   הלוואה 

הי לבצע    א מטרתו  היכולת  אי  על  ולהודיע  בנכס  הקיימות  וסוגיות  מבעיות  הקונה  את  להזהיר 

ועד להגן על הקונה מעיקולים, פשיטת רגל וכד' במקרים של  עסקאות מסוימות בנכס, כמו גם הוא נ 

 מצבים כאלו אצל המוכר.

הערת האזהרה הופכת לכלי חשוב בעת שבעל הנכס בין אם הוא בעליו או בין אם יורשיו, מעוניין  

ניתן לבצע את פעולת המכירה אלא לאחר תשלום החובות. כמו גם,   למכור את הנכס, או אז לא 

ס על שם היורשים לא יכולה להתבצע, אלא לאחר סילוק החובות שצבר המנוח  פעולת רישום הנכ

 בנכס.   

אמנם ביצוע העברה בטאבו דורש ממילא אישור של הרשות לפיו אין לנכס יתרת חוב, באופן אשר  

לכאורה מפחית את חשיבות רישום הערת האזהרה, אך אין להפחית מחשיבות כלי זה, שכן ברישום  

אלמנט דקלרטיבי שאין להפחית מערכו, המהווה גורם מרתיע שיש בו כדי לסכל  הערת אזהרה יש  

"נקי" מכל הערת   יהיה  יעדיף בעל הנכס או היורשים, שרישום הנכס  עסקה מצד הקונה ומשכך 

 אזהרה. 

אזהרה   .1 ככל   -יורשים    –הערות  נרשמת  אזהרה  הערת  הגבייה,  חברת  של  העבודה  בתוכנית 

₪ ומעלה. הביקורת בחנה את רשימת הנכסים שעברו על    6,000שיתרת החוב עומדת על סך של  

 שמם של יורשים, ובדקה אם נרשמו הערות אזהרה כאמור לעיל: 

 פעילות
יתרה  
 בפעילות

ממוצע 
 לחייב 

יתרה  
 בחשבון

ממוצע 
 לחייב 

סך 
 החייבים 

 51 16,595 846,358 16,026 817,314 אין רישום הערת אזהרה 
 17 66,484 1,130,228 65,031 1,105,534 נרשמה הערת אזהרה 

 68 29,067 1,976,586 28,277 1,922,848 סכום כולל
חייבים המוגדרים כ"יורשים" להם קיימת יתרת חוב. ברם,   68כעולה מהטבלה, נמצאו   .א

מרבית החייבים הינם בעלי חוב של אלפי שקלים בודדים. נמצא, כי הערות אזהרה נרשמו  

 ₪ לחייב.   66,500 –חייבים שממוצע חובם הסתכם בכ   17 -ל 

 –שחובם הממוצע הסתכם בכ  חייבים    51לא ננקטו פעולות של רישום הערת אזהרה כנגד   .ב

₪ לחייב וזאת בניגוד לנוהלי העבודה של חברת הגבייה, הפועלת בהתאם לתוכנית    16,600

 עבודה שאושרה בישיבת גזבר העירייה ומנהל הגביה עם חברת האכיפה. 

אשר  .ג האזהרה,  פעולת  רישום  עקב  קטנה  לא  אלה  חייבים  בקרב  החוב  יתרת  כי  נמצא, 

ית המוכיחה את יעילותה רק בעת ביצוע פעולת מכירה הדורשת באופייה הנה אכיפה פסיב

 את אישור הרשות, ואין היא יכולה להחליף פעולות אכיפה אקטיביות. 

 ₪:  5,000פעולות האכיפה שבוצעו נגד חייבים המוגדרים כיורשים להם יתרות חוב מעל  .ד

מספר 
 חייב 

ב  יתרת מצ
 חשבון

הערת 
 אזהרה 

פעולות אכיפה 
 נגד יורשים 

תאריך  
 ביצוע

 I 28/04/2017התראה  אין רישום   9,875 311637342

https://www.contact.org.il/index/article-defaults/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%97%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90
https://www.contact.org.il/index/article-defaults/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%A0%D7%9B%D7%A1%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90


  
 
 

92 
 

 II 25/06/2019התראה  אין רישום   5,546 59801027
 II 18/06/2017התראה  אין רישום   6,231 311726822
 II 25/06/2019התראה  אין רישום   12,791 63187645
 II 18/06/2017התראה  אין רישום   23,973 101700

 24/11/2019 עיקולי בנק  אין רישום   5,090 14417570
 25/07/2019 עיקולי בנק  אין רישום   5,674 60323441
 22/10/2019 עיקולי בנק  אין רישום   6,019 44012839
 24/11/2019 עיקולי בנק  אין רישום   6,974 15786098
 26/08/2019 עיקולי בנק  אין רישום   7,157 79425427
 26/08/2019 עיקולי בנק  אין רישום   13,180 50346535
 27/08/2017 עיקולי בנק  אין רישום  677,298 63158513
 I 28/04/2017התראה  ה נרשמה הער 11,931 10233781
 II 18/06/2017התראה  ה נרשמה הער 12,427 4316550
 26/08/2019 עיקולי בנק  ה נרשמה הער 5,118 73380222
 25/07/2019 עיקולי בנק  ה נרשמה הער 7,276 73307415
 22/10/2019 עיקולי בנק  ה נרשמה הער 11,035 45715026
 29/10/2019 עיקולי בנק  ה נרשמה הער 13,781 41085267
 22/10/2019 עיקולי בנק  ה נרשמה הער 58,302 41092834
 19/07/2017 עיקולי בנק  ה נרשמה הער 204,544 69046647
 28/04/2017 עיקולי בנק  ה נרשמה הער 366,840 62546122
 26/08/2019 עיקולי בנק  ה נרשמה הער 422,375 77115616

חייבים שלא נרשמה כנגדם הערת אזהרה בגין יתרות חוב   12כעולה מהטבלה, נמצאו   (1)

המשויכות להם. מבין אלה, כנגד חמישה חייבים לא בוצעה כל פעולת אכיפה משנת  

2017  . 

כן נמצא, כי כנגד שני חייבים נרשמה הערת אזהרה, אך לא בוצעה פעולה אקטיבית  (2)

 .  2017לגביית החוב, זאת על אף משלוח הודעת דרישה עוד בשנת 

של   (3) סך  על  עולה  החוב  גובה  מקרים,  בתשעה  כי  מעירה  שנקבע   6,000הביקורת   ₪

 ה.  במדיניות האכיפה של חברת הגבייה כחייב בביצוע רישום הערת אזהר 

₪   839,000  –מחזיקים אשר הלכו לעולמם שסך יתרות חובם מסתכם בכ    93נמצאו   (4)

אכיפה  באמצעות  החוב  גביית  את  לאכוף  היכולת  של  בדיקה  בוצעה  לא  ובעניינם 

 פסיבית ובכלל זה, רישום הערת אזהרה על הנכס, ככל שלחייב יש נכס בבעלותו. 

על מחלקת האכיפה מוטלת החובה לאתר חייבים אלה, וככל שיש נכסים בבעלותם 

לבצע רישום הערת אזהרה על מנת שניתן יהיה לגבות את היתרות במהרה, ולאו דווקא 

בעת רצון היורשים למכור את הנכס או לבצע פעולה אחרת במקרקעין הדורשת את 

 רשות העירייה.  

ת אזהרה בטאבו וביצוע פעולות אכיפה אקטיביות כנגד יש לבחון ביצוע פעולת רישום הער

 החייבים המוזכרים לעיל, ככל שאלה לא שילמו את יתרת חובם.

גזבר העירייה מסר, כי בהתאם להערה בוצעה בדיקה לחייבים בעלי נכס, וברבעון הראשון של  

 יבוצע רישום הערות אזהרה בטאבו לחייבים שברשותם נכסים ברי עיקול. 2021שנת 

מחזיקים שהערת האזהרה על    22הביקורת בחנה את נתוניהם של    -הערות אזהרה שהוסרו   .2

, זאת על מנת לבחון אם הסרת  2019הנכס שבבעלותם הוסרה. הבדיקה בוצעה על חייבים בשנת  

ההערה במועדה, הביאה עמה לאחר מכן להסדרה של תשלום יתרת החוב.
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 תיאור הליך  ח "יתרת מצ פיזי  מזהה מספר חייב 
תאריך  
 פעילות

יתרה כללית בקובץ  
 חייבים 

 8,868 18/09/2019 עיקול בנק  4,277 14881000 16608465
 225,490 03/07/2019 עיקול בנק  225,490 מספר מזהים 59267377
 II 15/11/2019 16,766התראה  8,268 מספר מזהים 63309819
 7,536 03/07/2019 עיקול בנק  1,462 21316000 78289634

 II 15/11/2019 92,567התראה  67,024 מספר מזהים 510525454
 35,172 22/10/2019 עיקול בנק  14,773 8817000 512244740
 סה"כ

 
321,294 

 
 386,399 

 

כעולה מהטבלה, גם לאחר שהעירייה הסירה את הערת האזהרה על נכסי החייבים, יתרת 

 ביחס ליתרת החובות המקורית.  20%  –חובותיהם לא קטנה והיא אף עלתה בשיעור כולל של כ  

 מחיקת יתרות חוב 

שנים   שלוש  מעל  שגילן  חוב  יתרות  הממונה,  באישור  למחוק,  לעירייה  מאפשרות  החוק  הוראות 

לאחר שנוכח כי החוב אינו ניתן לגביה. ככל שמדובר בחובות שגילן מתחת לשלוש שנים, רשאי השר  

 להורות על מחיקתן מפנקסי העירייה. 

מס'   ▪ )תיקון  הממונה  באישור  סכומים  תשע"ד135מחיקת  לסעיף  :  2014  -(    338בהתאם 

הוא בפיגור לא  כל סכום המגיע לעיריה בשל ארנונות או מסיבה אחרת, ו" בפקודת העיריות

  –פחות משלוש שנים, ונראה שאינו ניתן לגביה, מותר, באישורו של הממונה, ובעירייה איתנה  

 . "באישור המועצה, למחוק אותו מפנקסי העיריה

:  2014-( תשע"ד135)תיקון מס'  1995-( תשנ"ה 56מחיקת סכומים באישור השר )תיקון מס'  ▪

ה בשל ארנונות או מסיבה אחרת, יכל סכום המגיע לעיר" בפקודת העיריות  339בהתאם לסעיף 

באישור המועצה, אם    –מותר למחוק אותו מפנקסי העיריה באישורו של השר, ובעירייה איתנה  

ובעירי יחליט השר,  ארנונה,  שאינו  לעיריה  המגיע  בסכום  הציבור;  לטובת  כן  לעשות  ה  י ראו 

 ."(2ד)א() 149ינו בהמלצות ועדת ההנחות, לפי סעיף תחליט המועצה, לאחר שעי  –איתנה 

קבע מנכ"ל משרד הפנים נוהל למחיקת חובות, הנועד להסדיר את הליכי מחיקת    2012בדצמבר   ▪

  ובהר היה  ייכי גב למיצוי החוזר מנכ"ל(. בכל הנוגע ל  –החובות בהתאם לפקודת העיריות )להלן  

אשר ישקפו מאמץ רציני לגביית  ,  על פי דין  , כי על הרשות לנקוט בהליכי גבייה מנהלייםבנוהל

עיקול הליכי  וביצוע  התראה  מכתבי  של  זה משלוח  ובכלל  תנאים    .החוב  באילו  קובע  הנוהל 

מצטברים יותר לממונים על המחוזות במשרד הפנים, ששר הפנים הסמיכן לטפל בעניין זה,  

ה בהינתן ומדובר בחייב  לאשר מחיקת חובות שאינם אבודים. בין היתר נקבע, כי המחיקה תיעש

שאינו בעל זכות בנכס מקרקעין ואין בבעלותו נכס אחר בעל ערך אשר מימושו יש בו בכדי לפרוע  

את החוב או חלקו. עוד נקבע, כי בנסיבות מיוחדות, תוכל הרשות לדחות את מועד גביית החוב  

תיר לפעול נגד חייב  למועד מימוש זכויות )כגון: מכירת הנכס, פטירה וכיו"ב(. משמע, הנוהל מ

 בדרך של גבייה פסיבית, במקרים בהם החייב מוגבל באמצעים ובבעלותו נכס.  

בהתאם לחוזר האמור, רשאית הרשות למחוק חוב באמצעות הסדר פשרה בינה ובין החייב.   ▪

זה:   ובכלל  זו,  בדרך  חובות  הנדרשים למחיקת  וההליך  התנאים  נקבעו  מחיקת החוב  בחוזר 

יאשרו   והגזבר  היועמ"ש  מחובו.  חלק  החייב  ישלם  במסגרתו  פשרה,  מהסכם  כחלק  תיעשה 

יה, לנוכח הסכום אשר החייב מציע  יאין לרשות תועלת כלכלית מהמשך הליכי גבבחוות דעת, כי  

, או שעלות הפעלתם של הליכים  (כגון במקרה שמימוש עיקולים שהוטלו אינו אפקטיבי)לשלמו  
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בהסכם יפורטו פרטי החוב, מקורו ומועד היווצרו ותצורף המלצת ועדת    .והה ביחס לחובאלה גב  ▪

 ההנחות למחיקתו. 

  ,כמופיע בחוזר פסים מוסדריםטעל גבי  פשרה תוגש לממונה על המחוז הבקשה לאישור הסדר  ▪

ולו יצורפו כלל המסמכים המצוינים לעיל, וכן הצהרה של ראש הרשות, הגזבר והיועץ המשפטי,  

 כי תנאי הנוהל מתקיימים.   

 להלן סך יתרות החוב אשר נמחקו לפי סוגי השירותים:  .1

 תוויות שורה
מחיקת חובות  

 באישור משרד הפנים 
תיקון על פי 

 סכום כולל פשרה
 83,371-  83,371- 2017אגרת בניה 

 74,257- 74,257-  ארנונה 
 20,502,552-  20,502,552- 2016חובות מסופקים -ארנונה
 12,416,568-  12,416,568- 2017חובות מסופקים -ארנונה
 23,480- 16,574- 6,906- 2017ארנונה 

 638,638-  638,638- 2016חובות מסופקים -ביוב
 195,171-  195,171- 2017חובות מסופקים -ביוב

 25,005-  25,005- 2017היטל ביוב  
 391,715-  391,715- 2017היטל השבחה  

 14,586-  14,586- 2017היטל מים 
 218,551-  218,551- 2017חובות מסופקים שלטים 

 380,131- 358,966- 21,165- 2013י.ארנונה
 182,421- 172,217- 10,204- 2014י.ארנונה

 61,810- 51,549- 10,261- 2014מים  י.
 120,002- 23,311- 96,691- 2004ארנונה  רותית
 168,781- 68,022- 100,759- 9999  2004ארנונה  רותית
 103,826- 102,785- 1,041- 2015מים  רותית
 297,609- 249,383- 48,226- 2015מיסים   רותית
 213,346- 198,225- 15,121- 2009ארנונה עד   רותית
 938,743- 603,048- 335,695- 9999 2009ארנונה עד   רותית
 43,608- 3,466- 40,142- 9999  2009מים עד  רותית
 110,090- 4,204- 105,886- 2005מסים  רותית
 140,826- 89,403- 51,423- 2007מסים  רותית
 93,060- 54,790- 38,270- 2008מסים  רותית
 750,704- 738,827- 11,877- 2016מסים  רותית
 805,102- 805,102-  2017מסים  רותית
 847,488- 847,488-  2018מסים  רותית

 136,513- 73,176- 63,337- 2006ארנונה עד   ותיתר
 180,044- 21,002- 159,042- 9999יתרות ביוב  

 159,142- 159,142-  יתרות כבישים 
 558,381- 32,756- 525,626- 9999יתרות מים 

 302,016- 302,016-  2004יתרות עד 
 6,945,086- 231,922- 6,713,164- 2017 2004יתרות עד 
 215,437- 215,437-  2018 2004יתרות עד 
 2,684,170- 234,896- 2,449,274- 9999 2004יתרות עד 

 859,991- 393,541- 466,450- 9999יתרות שלטים 
 683,905-  683,905- 2016מסופקים חובות -מים
 584,129-  584,129- 2017חובות מסופקים -מים

 235,458- 192,782- 42,676- 2010  רותמיסים ית
 243,256- 207,870- 35,387- 2011  ותמיסים יתר
 207,011- 170,764- 36,248- 2012  ותמיסים יתר
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 248,069-  248,069- 2017מסופקים אגרות שכ"ט וכו 
 229,009-  229,009- 2017שכר דירה 

 54,912,735- 6,914,667- 47,998,068- סכום כולל
 

 להלן סיכום יתרות החוב שנמחקו: 

 

)אוקטובר   הביקורת  תום  עד  שנמחקו  החוב  יתרות  סך  שלעיל,  מהטבלאות  (  2020כעולה 

מיליון ₪ נמחק בהליך מחיקה בהתאם לסעיף    48-מיליון ₪, מתוכם, סך של כ  55–מסתכם בכ

 מיליון ₪ מוסדרת במסגרת הסכמי פשרה.  7-בפקודת העיריות, ויתרת החוב בסך של כ   338

ו כ"תיקון על פי פשרה", וכן בוצעה בדיקה של הליך המחיקה.  הביקורת בחנה מחיקות שהוגדר .2

נמצא, כי לעירייה נוסח סטנדרטי של הסכם פשרה הקובע, כי נתקיימו כל התנאים כפי המתואר  

שנבחנו   ההסכמים  להלן  הפשרה.  הסדר  את  והעירייה  החייב  מאשרים  בו  מנכ"ל,  בחוזר 

 בבדיקה:    

  הביקורת בחנה תשעה הסכמים שנחתמו בין העירייה ובין חייבים, תחת המונח הסכם פשרה

. במסגרת זו ועל אף שתוכן המסמך המסדיר את הפשרה, אמור  בעלות כוללת של כחצי מיליון ₪

                          ולהתבצע על פי הכללים שנקבעו בו,  מנכ"ל  לשקף את תנאי הסף למחיקת חובות כאמור בחוזר

 כדלקמן: בחומרה יצויין 

 .  העירייה גזברו לא נדרשו במסמך ההסכם חתימותיהם ואישורם של יועמ"ש .א

 מסמך ההסכם אושר באופן בלעדי מטעם הרשות על ידי מנהלת הכנסות העירייה לשעבר. .ב

יודגש בזאת, כי העירייה פעלה למחיקת חובות בסכומים לא מבוטלים בין כתליה, ללא   .ג

.כל פניה לקבלת אישור ממשרד הפנים

סוג 
 סכום כולל 2019 2018 2017 2016 אור סוג תנועהית תנועה

121 
תיקון על פי  

 6,914,667- 3,131,287- 1,614,727- 935,240- 1,233,413 - פשרה 

996 
באישור   מחיקה

 47,998,068-   22,701,385- 25,296,683- משרד הפנים 

 54,912,735- 3,131,287- 1,614,727- 23,636,624- 26,530,097- סכום כולל 

מס' 
 משלם

יתרת  
 החוב

תשלום 
 בפשרה

תאריך  
הסכם 
 הפשרה

שיעור 
 התשלום

 ההוכח
אי בעלות  ל

 על נכס 
אישור  
 גזבר

אישור  
 יועמ"ש

אישור  
משרד 
 הפנים

 אין  אין  אין  אין  63% 21/03/2017 124,400 198,387 54866959

 אין  אין  אין  אין  87% 15/09/2016 195,000 224,550 52584778

 אין  אין  אין  אין  23% 25/07/2017 6,033 25,844 68367564

 אין  אין  אין  אין  50% 27/07/2016 80,325 160,650 510511074

 אין  אין  אין  אין  77% ללא תאריך  55,000 71,400 67742817

 אין  אין  אין  אין  43% 2015//27/8 21,500 49,972 24513699

 אין  אין  אין  אין  57% 24/09/2015 45,200 79,424 513112706

 אין  אין  אין  אין  51% 05/04/2016 147,891 289,982 50294677

 אין  אין  אין  אין  61% 15/09/2016 113,424 185,145 64399652

     61%  788,773 1,285,354 סה"כ
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האכיפה  .ד וכי  מימוש  בר  נכס  אין  לחייבים  כי  המעידה,  אסמכתה  ההסכם  במסמך  אין 

 בוצעה תחת מיצוי כל הליכיה. 

בוצע תוך הפרה בוטה מן הקבוע מכלול הנסיבות המתוארות לעיל מעלות, כי הליך מחיקת החובות  

 בחוק ובהוראות משרד הפנים על כל המשמעויות הנובעות מכך. 

על העירייה לבחון מחדש באמצעות היועמ"ש לעירייה את כשירות הליך   לאור הממצאים שלעיל,

מחיקת החובות שבוצע ברשות באמצעות הסכמי פשרה, ולבצעו בהתאם לכללי מנהל תקין כפי 

 שנקבעו על ידי משרד הפנים. 

 

 הוצאות גבייה 

. סעיף  67מאפשרות לעירייה להטיל על חייב את הוצאותיה בגין גביית החוב  הוראות פקודת המסים

ט' בפקודה קובע, כי ההוצאות תהיינה סבירות לעניין האכיפה, ובלבד שנעשו באופן סביר לצורך  12

 גביית החוב ואין בעלותן בכדי לפגוע באופן העולה על הנדרש בחייב. 
, הקובעות את  2011  - יעת הוצאות מירביות(, תשע"אהותקנו תקנות המסים )גבייה( )קב  2011בשנת  

 גובה ההוצאות שניתן לחייב בהן את החייב.  

במסגרת פעולות האכיפה שחברות הגבייה מבצעות כנגד חייבים שאינם עומדים בתשלומי החובה  

שלהם לרשות, ננקטות פעולות הכוללות איתורי כתובות, המצאת אזהרות לבית החייב במסירה  

, בעסקו או של כלי רכב שבבעלותו(,  בולים למיניהם )חשבונות בנק, ברישום בבית החייאישית, עיק

מים.   וניתוקי  והוצאתם  מעוקלים  אכיפהתפיסת  פעולת  כל  הגבייה  גובה    ,עבור  הוצאות  חברת 

 . אכיפה

בתקנות הנ"ל, קובע את ההוצאות המרביות אשר ניתן    1סעיף    -הוצאות בגין ביצוע אכיפה   .1

 קובעות תעריפים כדלקמן:   2018לגבות. התקנות לשנת 

 תעריפי גביה מקסימליים 
 ₪   - הוצאות ב סוג הפעולה

 16                                                        משלוח דרישה ראשונה בכתב
משלוח דרישה ראשונה בכתב בדואר רשום ובלבד שנשלחה לאחר שנשלחה  

 23                  הודעה על החוב
 16                                                      בכתבמשלוח דרישה נוספת 

  3-משלוח דרישה נוספת בכתב בדואר רשום ובלבד שלא יישלחו יותר מ 
 23                           דרישות בשנה

 16                                       אלקטרוניעיקול בידי צד שלישי שאינו  
 8                                                                   צו עיקול אלקטרוני

 16                            משלוח הודעה לסרבן על עיקול בידי צד שלישי
 16           משלוח צו מסירה

 127 הסרבן כאשר זו שונה מהכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין. איתור כתובת 
 169   עיקול באמצעות רישום מיטלטלין של הסרבן בבית מגוריו או במקום עסקו

 84  עיקול רכב במשרד הרישוי

 
הסרבן יישא בהוצאות סבירות שהוצאו בנקיטת    )א(   ט.12:  2004-( תשס"ד5הוצאות שיישא בהן הסרבן )תיקון מס'   67

)ב( גביית המס.  לשם  הענין  בנסיבות  באופן סביר  נדרש  שאמצעי האכיפה  ובלבד  אכיפה  בבחינת אמצעי     אמצעי 
בין השאר, האם ע )א( יובא בחשבון,  לותם או פגיעתם בסרבן לא היתה במידה  האכיפה שננקטו לענין סעיף קטן 

 אמצעי מינהלי שתכליתו גביית מס.  –בסעיף זה, "אמצעי אכיפה"     העולה על הנדרש לשם גביית המס. )ג(
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המצאת אזהרה, לרבות על ידי הדבקת הודעה על כוונה לפרוץ לשם תפיסת  
  167 מעוקלים והוצאתם 

 להלן סך התפלגות פעולות האכיפה שבוצעו לצורך גביית יתרות חוב הארנונה בשנים המבוקרות:

 2016-2019פעולות אכיפה שבוצעו בין השנים 
 מספר הפעולות סוג הפעולה
 17,439 התראה ראשונה 

 16,786 התראה שניה 
 9,112 עיקולי בנקים 

 43,337 סך  פעולות  האכיפה 
בהסכם עם חברת הגבייה, החברה תגבה את ההוצאות בגין פעולות האכיפה    3.4בהתאם לסעיף  

סעיף   מהחייבים.  את    11.1.2המנהלית  לגבות  רשאית  החברה  כי  קובע,  האמור  בהסכם 

התעריפים המקסימליים הקבועים בתקנות וזאת על פי שיעורה היחסי של הגביה מכלל יתרות  

ביצוע האכיפה  החוב   בעת  יגבה  פעולות האכיפה  על  קרי, תשלום העמלה  הקיימים למשלם. 

 בפועל בלבד. 

 בביקורת נמצא, כי חברת הגביה משיתה את ההוצאות המקסימליות המותרות ע"פ חוק.
קובע, כי הודעה, דרישה או כל    ב' בפקודת המסים12סעיף    -אופן משלוח הודעות הדרישה   .2

מסמך אחר שיש להוציאם על פי הפקודה, יראו כאילו הומצאו כדין, אם נמסרו למי שנועדו או  

הונחו במקום מגוריו, עסקיו, או לדואר הרשום על שמו, ובלבד שצו עיקול לצד שלישי שהוא  

כי ניתן לשלוח    7.1002בנק, יישלח בדואר רשום. לעניין זה, קובע היועמ"ש לממשלה בהנחיה  

הודעה ראשונה והודעה לתשלום מידי באמצעות מסירה ידנית, הנחה במקום המגורים/העסק  

 הביקורת בחנה את דרך המסירה של ההודעות לחייבים: או משלוח בדואר רגיל. 

 סכום כולל עיקול בנק  IIהתראה  Iהתראה  תוויות שורה
 16,786  16,786  דואר רשום 
 17,439   17,439 בדואר רגיל 

 9,112 9,112   תחילת פעילות שרות בנקים 
 34,225 9,112 16,786 17,439 סה"כ

נמצא, כי הודעות דרישה ראשונה נשלחות בדואר רגיל, אך כשמדובר בהודעות דרישה שניה, הן  

 נשלחות בדואר רשום כאמור בטבלה.  

 יצוין  לחיוב, כי משלוח ההודעה לחייבים נעשה כהלכה, ויש לשמר את אופן ביצוע הליך זה.  

מחזיק אשר לו מספר נכסים שהצטברה בהם יתרת חוב, או   -כפילויות בביצוע פעולות אכיפה  .3

משלם בעל נכס אחד שהופקו לו הודעות דרישה על יתרות חוב שמקורן בפרקי זמן שונים, מקבל  

תשלום   דרישת  כל  על  לפיכך,  חובותיו.  יתרות  כל  על  ו/או  נכסיו  כל  על  אחת  דרישה  הודעת 

להיות מופקת פעם אחת, וכל דרישה היוצאת לאחריה במועד קצר מהקבוע  ראשונה או שניה  

בתקנות, עשויה להוות הודעה כפולה, בגינה נדרש המחזיק לשלם תשלום העשוי להיות בגדר  

 תשלום שאינו כדין. 

הביקורת בחנה את פרקי הזמן בהם מבצעת חברת הגבייה פעולות אכיפה, בהן הפקת דרישה  

עיקולי בנקים. לבדיקה זו נודעת חשיבות, שכן כל הפקה של פעולה מעין  ראשונה, דרישה שניה ו

 זו, מביאה באופן מידי לחיוב הרשות בהוצאות גביה, אותן היא אמורה לגבות מהחייב.

כפל בחיוב, הנובע מהוצאת הודעת דרישה/עיקול חשבון בנק בפרקי זמן קצרים, משית מחד,  

, באופן שיתכן ואינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק, ומאידך ת על המחזיקהוצאה נוספ
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בשל הוצאה נוספת שראשית מושת על כיסה ולאחריה נדרש לגבותה    הופך לנטל על כתפי הרשות

 מבעלי החוב.  

הודעות דרישה ראשונה    14,460נבחנו  בביקורת    –  כפילות במשלוח הודעות דרישה ראשונה .א

 ממצאי הביקורת: להלן . 2019-201768השנים    שנשלחו לחייבים בין

 תאריך הפקת  
 סך הדרישות לתאריך  ראשונה  דרישה תהודע

28/04/2017 5,509 
21/03/2018 4,150 
22/04/2018 2 
02/09/2018 171 
18/11/2018 3 
09/01/2019 1,017 
30/01/2019 6 
03/02/2019 2 
03/03/2019 1 
10/03/2019 1 
10/04/2019 3,598 

 14,460 סה"כ
 הודעת דרישה ראשונה כפולה כדלקמן: הופקהמקרים בהם  11 הבדיקה העלתה

 מספר חייב 
  ת חוביתר

 מקורית
ת חוב  יתר

 בפעילות
  ת חוביתר

 נוכחית 
מזהה  
 פיזי

תאריך  
 פעילות

512959776 208,247 208,265 211,763 6722005 10/04/2019 
22659205 4,418 154 153 9991005 09/01/2019 
24906836 4,919 4,935 4,974 14958000 03/02/2019 
68568187 661 680 685 16941000 28/04/2017 

512959776 602 618 628 6722011 10/04/2019 
512959776 193 209 209 19494000 10/04/2019 
38647129 738 823 824 28837000 09/01/2019 
39217898 2,220 2,237 2,200 27305000 10/04/2019 
40898918 4,824 4,841 4,915 26757000 21/03/2018 
69071199 2,554 2,573 2,590 6086000 28/04/2017 

304453350 5,464 578 578 33757000 09/01/2019 
 . כפילות במשלוח הודעות דרישה ראשונהיצוין, כי מדובר בשיעורים נמוכים של 

שניה .ב דרישה  הודעות  במשלוח  דרישה    16,786נבחנו    -  כפילות  שנשלחו    שניההודעות 

 להלן הממצאים:  .2017-2019לחייבים בין השנים 

 סך הדרישות לתאריך  תאריך הפקת הודעה דרישה
10/01/2016 1 
14/06/2016 1,927 
23/08/2016 1 
02/11/2016 16 
03/11/2016 1 
06/11/2016 152 
18/06/2017 4,126 
30/05/2018 2,078 
04/11/2018 29 

 
, נמחקו מחזיקים אשר מוגדרים במערכת כבעלי "מספר מזהים לתיק" קרי, בעלי  ומטעמי נגישות למידע  מבין אלה 68

 עובדה זו, לא ניתן היה לנתח את מועדי הוצאת הודעות הדרישה אליהם. מספר נכסים אשר בהינתן 
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05/02/2019 930 
13/02/2019 1 
17/03/2019 1 
22/04/2019 8 
29/04/2019 1 
22/05/2019 2,456 
23/06/2019 4 
25/06/2019 2,856 
25/07/2019 3 
09/09/2019 338 
15/11/2019 1,857 
 16,786 סך כולל

 ימים:  0-34הודעות דרישה שניה כפולות שהופקו לחייבים בהפרשי זמנים של    1,465נמצאו  

 סה"כ 34 32 30 8 2 0 ימים בין הודעת דרישה אחת לשנייה  
 1,465 1,392 4 6 1 3 59 סך הודעות

 

 :2017-2019  שבוצעו בין השניםם  עיקולי   7,914נבחנו    -  בנק  חשבונות  כפילות בביצוע עיקול .ג

עיקולי חשבונות בנק שבוצעו כנגד חייבים בפרקי זמן    1,365כעולה מהטבלה שלעיל, נמצאו 

עיקולים הופקו באותו יום כנגד    1,334של עד חודש ימים בין עיקול אחד למשנהו, מתוכם  

 להלן מספר דוגמאות:משלמים. 

 תאריך פעילות  מזהה פיזי  יתרה בפעילות  יתרה מקורית  מספר חייב 
58861865 7,492 7,947 462001 23/06/2019 
58861865 1,959 2,577 462001 30/12/2019 
58886110 2,894 3,034 7127000 23/06/2019 
58886110 1,119 1,164 7127000 30/12/2019 
308869783 2,165 1,032 19424000 30/12/2019 
25137233 3,339 1,859 7840000 22/10/2019 
33249830 3,295 3,724 14931000 24/11/2019 
16804411 1,141 1,435 7215000 03/11/2019 
16894941 3,931 2,837 16105001 24/11/2019 
5509419 6,240 6,878 26672000 24/11/2019 
6153415 6,709 7,025 12027005 13/11/2018 
6153415 6,709 1,065 12027005 24/11/2019 
24986812 2,331 1,951 1854000 23/06/2019 
37672409 1,269 1,358 36632000 24/11/2019 
37798170 861 941 31709000 24/11/2019 
34361543 132,715 134,756 17454000 06/07/2017 
34368902 1,676 617 37009000 24/11/2019 
31668429 453 502 4503000 24/11/2019 
65368532 1,339 940 17580000 26/08/2019 
65499246 2,048 2,184 31450000 14/11/2019 
303053292 3,917 4,095 31661000 03/07/2019 
303053854 1,826 1,958 595000 14/11/2019 
65499246 419 508 31450000 14/11/2019 

ימים בין  
   יםעיקולה

 סה"כ 30 28 26 23 22 21 15 13 12 11 10 9 7 6 2 1 0

סך 
 העיקולים 

1,334 1 1 1 3 2 4 1 1 1 1 1 1 9 2 1 1 1,365 



  
 
 

100 
 

65499246 419 508 31450000 14/11/2019 
316924588 375 424 32018000 13/11/2018 
316987288 330 395 32097000 14/11/2019 
58655556 14,957 16,341 16334001 29/04/2019 
58655556 15,058 15,742 16334001 30/07/2019 

 

 ככפל תשלומים.   ותזהֶנח    לביקורת הובהר, שאין מדובר בכפל תשלומים אלא בחלוקה למנות ביצוע

 

 אכיפה משפטית  

לאחר שהרשות נוכחה, כי אין ביכולתה לגבות את יתרות החוב באמצעות האכיפה    -  פקודת העיריות

המנהלית, ולאחר שחברת הגבייה סבורה כי יכולות האכיפה הנתונות בידיה מוצו, אמורה הרשות  

לפקודת העיריות לפיו    317לפעול בדרכים משפטיות. הליכי אכיפה משפטית ננקטים מכוח סעיף  

אש העיריה במקום לנקוט  ר  אירש, כל מקום שהארנונה בפיגור,  309-315מור בסעיפים  על אף הא"...

יך בהם, לפתוח בהליכים לגביית הארנונה כחוב  קום להמשהליכים לפי הסעיפים האמורים, או במ

 אזרחי". 

לממשלה היועמ"ש  הנחיות  פי  באמ  על  לגבות  האכיפה  רשות  לפועל  יכולה  הוצאה  הליכי  צעות 

  ף ₪.   אל 50חובות עד לגובה  

בהסכם עם חברת   2.12סעיף    -הליך הפסקת אכיפה מנהלית והעברת יתרות חוב לטיפול משפטי  

בחייב   המנהלי  הטיפול  הפסקת  על  להחליט  בלעדי  באופן  רשאי  הרשות  נציג  כי  קובע,  הגבייה 

 הרשות עצמה או מי מטעמה. באמצעות חברת הגבייה, ולהעבירו לטיפול 

הביקורת בחנה את הליך הטיפול המשפטי בחייבים, את המעקב אחר מצבם של התיקים, איכות  

 עדכון הנתונים במערכות המידע העירוניות והשליטה על מערך הנתונים המשתנה.                            

 ה כנגד חייבים. נמצא, כי הרשות אינה מנהלת מאגר יועצים לביצוע פעולות אכיפ .1

 הרשות אינה מנהלת תיקים באמצעות לשכות ההוצאה לפועל )כפי שנמסר לביקורת(.   .2

נבחרו שלושה משרדי עורכי דין לניהול ההליכים המשפטיים כנגד החייבים.    2019בשלהי שנת   .3

 ברם, משרדים אלה טרם החלו בעבודתם. 

מנע מהעירייה תקבולים בגין  כי היעדר השימוש בהליכי האכיפה המשפטית  ,הביקורת מדגישה

מחד השנים  במרוצת  ותפחו  שהלכו  ארנונה  גביית   ,חובות  אפשרות  הליך    םוהצטמצמה  בשל 

 .התיישנותם מאידך

ובמהלך   עו"ד  משרדי  שלושה  נבחרו  כי  הובהר,  אליהם    2020לביקורת  להעביר  המחלקה  החלה 

 תיקים לטיפול משפטי. 

 

 תיקים הנמצאים בפשיטת רגל/כונס נכסים 

: הבקשה יכולה להיות מוגשת על ידי החייב או על ידי הנושה. במידה והנושה  בקשה לפשיטת רגל

]נוסח  לפקודת פשיטת הרגל    7מגיש בקשה זו, עליה להיות מבוססת על כלל העילות המנויות בסעיף  

 פקודת פשיטת רגל( ובהן בין היתר, קיומו של חוב מינימלי.   –)להלן  1980-חדש[, תש"ם

משהוגשה הבקשה לפשיטת רגל היא נבחנת על ידי ביהמ"ש. עותק מהבקשה מוגש לכונס  צו כינוס:  

הנכסים, ולאחר מתן תגובתו לבקשה מקבל ביהמ"ש החלטה לגביה. במסגרת סמכותו יכל ביהמ"ש  
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בסעיף   כאמור  הבקשה  דחיית  על  היתר,   14להורות  בין  רגל,  פשיטת  שביהמ"ש    לפקודת  לאחר 

השתכנע כי החייב יכול לשלם את חובותיו. לחילופין, יכל ביהמ"ש להורות על מתן צו כינוס על נכסי  

 החייב. בהינתן צו כינוס, מועברים כל נכסי החייב לפיקוח כונס הנכסים עד למינוי נאמן על הנכסים.  

רגל, משניתן צו כינוס, ניתן  בפקודת פשיטת    20כאמור בסעיף    עיכוב הליכים משפטיים נגד החייב:

להמשיך   ניתן  לא  ולפיכך,  הוצל"פ,  הליכי  לרבות  החייב  כנגד  משפטיים  הליכים  לעיכוב  צו  גם 

בהליכים הקיימים או לפתוח הליכים חדשים כנגדו, אלא ברשות ביהמ"ש. גם זאת, חייבים עשויים  

ש כל  מתמיד  באופן  הבודקת  מערכת  נדרשת  ומכאן  המשפטי  מצבם  את  במצב לשנות  החל  ינוי 

 החייבים המצויים בעיצומו של הליך פשיטת רגל. 

כ   .1 רשומים  האכיפה  כינוס    430  –במערכת  בהליך  הנמצא  חובותיהם  יתרות  שסך  מחזיקים 

מ'₪    21.7. מתוך יתרת חוב זו, סך של  2019מ'₪ נכון לשנת    31.6נכסים/פשיטת רגל עומד על  

 הינו בגין חובות ארנונה כפי המובא להלן: 

 

 2019 2018 2017 2016 תוויות שורה

 49,503 128,278 59,598 83,561 ארנונה 

 50,307 47,460 44,380 41,862 חובות מסופקים -ארנונה

 748,633 674,813 616,892 589,340   2013ארנונה.י

 638,329 589,127 497,942 400,982 2014 י.ארנונה

 687,041 591,336 603,528 614,578 2004ארנונה  'ית

 506,803 453,279 293,886 235,031 2015ית' מיסים 

 8,351,562 8,094,462 5,376,336 5,963,463 2004ארנונה עד  'ית

 9,602,090 9,403,216 7,840,801 1,605,988 2009ארנונה עד  'ית

 175 165  1,124,739 2005מסים   'ית

 466,874 385,654 192,345 1,862,142 2016מסים   'ית

 396,428 282,151  213,341 2017מסים   'ית

 251,909   1,640,778 2018  מסים 'ית

 21,749,654 20,649,940 15,525,706 14,375,804 סכום כולל
" שפירושו "כונס נכסים/פשיטת רגל",  30תיקים בקוד הסדר "  71הביקורת בחנה  כונס נכסים:   .2

 בהם בוצעה השוואה בין מצבם הנוכחי בכונס נכסים לבין מצבם במערכת האכיפה:  

 סך חייבים בסטטוס יתרה לסוג שרות  סך סטטוס בכנ"ר 
 9 2,416,849 בקשה נמחקה 

 1 1,775,938 הסדר
 26 2,631,231 הפטר חלוט 

 1 69,102 נמחקה  בקשה
 2 833,428 ניצול לרעה 

 1 3,682 צו בוטל 
 1 717,709 צו פירוק 

 11 3,563,846 צו פשיטת רגל 
 1 72,641 הפטר חלוט 
 18 5,088,894 אין נתונים  

 71 17,173,320 סכום כולל
 

לא   הרשות  כי  מעלים,  הביקורת  החלו ממצאי  אשר  חייבים  של  מצבם  אחר  מעקב  ניהלה 

בתהליך פשיטת רגל, על מנת לעמוד על מצבם המשפטי כדלהלן:
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יכולה לפעול נגדו בהליכי אכיפה    אינה  , הרשות  כינוס/פשיטת רגלכשחייב נמצא בהליכי   .א

חובבגין   המשפטי  ויתרת  הטיפול  במהלך  הבקשה   המ"שבימחליט    לעיתים .  את  לסגור 

ואז צריך לחדש את  ,  בתנאים למחיקה  אי עמידת החייב תום לב, או    מטעמים של חוסר

 פעולות האכיפה נגדו. 

 בקשות שנמחקו לגביהם נדרש לחדש את הליכי האכיפה כנגד החייבים.   10בביקורת נמצאו  

הפטר   26נמצאו   .ב צו  ניתן  שבעניינם  החובות   69חייבים  יתרת  את  למחוק  יש  ומשכך 

 מהמערכת. 

לאח כי  נמסר,  לאיתור  לביקורת  נוהל  גיבוש  וכן  אלה,  חייבים  של  מעמדם  בירור  החל  רונה 

 חייבים חדשים שנכנסו להליך זה. 

הביקורת בחנה את המשך הטיפול בחייבים אשר קיבלו צו הפטר, ואחרים שבקשתם נמחקה.   .3

ו    27חייבים,    40נמצאו   נוספים שבקשתם נמחקה. המשך    13  - מתוכם אשר קיבלו צו הפטר 

בחייבים שקיבלו צו הפטר, יהא באמצעות מחיקת החוב מספרי העירייה, ומנגד, ככל  הטיפול  

 שמדובר בחייבים שבקשתם נמחקה. להלן ממצאי הביקורת בנושא: 

 
הפטר 69 שופט צו  -   צו  ידי  על  המחוזי  שניתן  המשפט  הליכי בית  רגל המסיים  ונחשב   ,פשיטת  החוק  שקבע  בתנאים 

ם שנמצאים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, שכן צו הפטר מאפשר למעשה את מחיקת יתרת  לסופם הטוב של חייבי
 . חובותיהם של החייבים שלא נפרעו בהליך ומעניק להם את האפשרות לפתוח דף חדש מבחינה כלכלית 

 
 

 תאריך הפעילות  מצב באכיפה  מצב בכנ"ר יתרה לסוג שרות  משלם' מס
 24/11/2019 עיקולי בנקים  בקשה נמחקה  389,739 27053537
 29/04/2019 עיקולי בנקים  בקשה נמחקה  144,746 11603842
 29/04/2019 עיקולי בנקים  בקשה נמחקה  145,398 40166001
 29/04/2019 עיקולי בנקים  מחיקת בקשה  81,689 23939366
 29/04/2019 עיקולי בנקים  ניצול לרעה  21,059 22134118
 27/02/2019 עיקולי בנקים  בקשה נמחקה  150,216 22710610
 26/07/2017 עיקולי בנקים  בקשה נמחקה  186,579 23320591

 26/07/2017 עיקולי בנקים  ניצול לרעה  978,064 23934391
 07/03/2017 עיקולי בנקים  בקשה נמחקה  712,695 57803421

 בקשה נמחקה  687,935 67596254
 יתרת חוב 

9,487  
  אין מידע  בקשה נמחקה  19,076 13451463

 אין מידע  בקשה נמחקה  189,870 54737523
 

 אין מידע  צו בוטל  3,682 14214407
 

 אין מידע  הפטר חלוט  66,973 59650
 

 אין מידע  הפטר חלוט  29,588 3923380
 

 אין מידע  הפטר חלוט  9,591 11125648
 

 אין מידע  הפטר חלוט  60,799 14431761
 

 אין מידע  הפטר חלוט  94,266 16392714
 

 אין מידע  הפטר חלוט  4,027 17452509
 

 אין מידע  הפטר חלוט  782 17546854
 

  יתרה נמחקה  הפטר חלוט  14,160 22339402
 אין מידע  הפטר חלוט  22,605 22463095

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%A8%D7%92%D7%9C
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במרבית המקרים בהם החייבים קיבלו צו הפטר, לא נמצא במערכת האכיפה מידע, ואומר,   .א

כי יתרת החוב נמחקה כדין מהמערכת. נמצא מקרה אחד בו ניתן צו הפטר, אולם החוב  

 (. 22845655עדיין נותר במערכת )משלם  

.  כנגד חייבים שבקשתם נמחקה, מתנהלת פעולת אכיפה באמצעות עיקולי חשבונות בנק .ב

₪ לסך של    687,935נמצא חייב אחד שבקשתו נמחקה, אולם יתרת חובו פחתה מסך של  

מכונס    9,487 כספים  התקבלו  ואף  במערכת  קיים  החוב  כי  לביקורת,  הובהר  בעניינו   .₪

 הנכסים. 

 יש לגרוע מהמערכת יתרות חוב בנכסים שהמחזיק בהם קיבל הפטר.

ת רגל, על הנושים להגיש תביעת חוב בפני  בפקודת פשיט  71: בהתאם לסעיף הגשת תביעת חוב .4

כונס הנכסים הרשמי במהלך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס. במידה והחייב והנושים לא הגיעו  

זו, מתקיים דיון בבקשה לפשיטת רגל במעמד כונס הנכסים הרשמי,   להסדר במהלך תקופה 

וסמך ביהמ"ש לקבל את  החייב והנושים, שלאחריה ולאחר שקיבל את חוות הדעת של הכונס, מ

ה' בפקודה: להכריז על החייב כפושט רגל כאמור  18אחת ההחלטות מבין אלה הנקובות בסעיף  

רגל מן הטעם שאין    42בסעיף   צו הפטר מיד לאחר הכרזתו כפושט  בפקודה; להעניק לחייב 

בניהול הליכי פשיטת הרגל בכדי להביא תועלת לנושים; לדחות את בקשת פשיטת הרגל בין  

חמת שהוגשה בחוסר תום לב או בין וסבר ביהמ"ש שהחייב יכול היה לפרוע את חובותיו;  מ

 לדחות את מתן ההחלטה בבקשה על מנת לאפשר לצדדים להגיע להסדר. 

הנושים מחולקים לארבע קבוצות לפי סדר קדימות כלהלן: נושים מובטחים שהבטיחו עצמם  

רגל כאמור בסעיף  באמצעות שעבוד; ה  פשיטת  הליכי  ניהול  בדין    77וצאות  בפקודה; חובות 

קדימה בהם מיסים מוניציפליים, כמו גם שכר עבודה, דמי שכירות, חוב מזונות וכיו"ב; נושים  

אחרים. 

 אין מידע  הפטר חלוט  148,767 22719793
 

  חוב לא נמחק  - IIהתראה  הפטר חלוט  53,233 22845655
 אין מידע  הפטר חלוט  102,415 23805526

 

 אין מידע  הפטר חלוט  67,201 26963884
 

 אין מידע  הפטר חלוט  51,467 27132299
 

 אין מידע  הפטר חלוט  71,422 28824894
 

  חוב נמחק  הפטר חלוט  78,232 29746070
  חוב נמחק  הפטר חלוט  118,612 33417759
  אין מידע  הפטר חלוט  103,136 33773011

  חוב נמחק  הפטר חלוט  69,554 34023523
  אין מידע  הפטר חלוט  95,532 36046498

  יתרה נוספת  קיימתנמחק  בחו הפטר חלוט  225,834 55070072
  אין מידע  הפטר חלוט  215,861 55657043

  חוב נמחק  הפטר חלוט  139,262 55693477
  חוב נמחק  הפטר חלוט  333,237 57336265
  חוב נמחק  הפטר חלוט  282,027 62792239

  אין מידע  הפטר חלוט  175,500 304063522

  יתרה נמחקה  הפטר חלוט  72,641 16669533
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נמצא, כי הרשות לא ניהלה מעקב אחר חייבים הנמצאים בהליך כינוס נכסים, ולפיכך גם  .א

 תיקים. לא הגישה תביעות חוב באותם 

יצוין, כי לאחרונה החל ברשות הליך של מיון כלל החייבים הנמצאים בהליכי כינוס, וכבר  .ב

 תיקים להגשת תביעות חוב.  200 -עתה הוכנו כ 

יקבע נוהל עבודה הכולל בו אופן הגשת תביעות חוב באופן    2021גזבר העירייה מסר, כי בשנת  

 מקוון בהתאם לכללי משרד המשפטים בנושא. 

 

 סיכום
נבדקו פעולות האכיפה אותן ביצעה העירייה    2020אוקטובר    –בביקורת שנערכה בחודשים יולי  

, בכללן פעולות אכיפה מנהליות  בגין ארנונה מים וביובלשם גביית יתרות חוב    2016  -   2019בשנים  

העירייה  .  ומשפטיות גזברות  של  המלא  הפעולה  שיתוף  את  לחיוב  מציינת  ומחלקת    הביקורת 

 , ואת הנכונות לתיקון ממצאי הביקורת המובאים להלן: בייההג

בכ    2019נכון לשנת   .1 בספרי העירייה הסתכמו  מ' ₪ מתוכם,                          281  –כלל החובות הרשומים 

 מ' ₪ הינן יתרות חוב בגין ארנונה, מים וביוב. 245.8 –כ 

מסך החוב, ומצביע   16%  -  17.3%ל  שיעור גביית יתרות החוב נמוך ועומד בשנים המבוקרות ע .2

הגידול ביתרות החוב היה זניח    2017בשנת    באופן חד משמעי על חוסר אפקטיביות באכיפה;

שיעור גביית יתרות חוב   2019מ'₪; יצויין לחיוב, כי בשנת    7  -בשל מחיקת חובות בסך של כ  

, והגבייה השוטפת גדלה 2018לעומת שנת    %3    –ביחס לחוב הכולל גדל משמעותית למעלה מ  

 מ' ₪.   11 –בכ 

במשך שנים הרשות לא מיצתה את כלל פעולות האכיפה העומדות לרשותה כאמור בפקודת  .3

המסים, בעודה הגבילה את חברת האכיפה בניגוד להסכם עימה, מלבצע פעולות אפקטיביות 

משכורות, כרטיסי אשראי, מיטלטלין   להגדלת שיעור גביית יתרות חוב מחייבים )כגון עיקולי

 וכלי רכב(, והתרצתה בעיקולי חשבונות בנקים בלבד.  

הפנים    2020בינואר   משרד  מנכ"ל  לחוזר  בהתאם  העיר  במועצת  פעולות   5/2012אושרו 

וכרטיסי  בנקים  עיקולי  התראות,  משלוח  לרבות  חובות  מחיקת  טרם  לבצען  שיש  האכיפה 

ב ועיקול  ברישום  עיקול  לכללים  אשראי,  בהתאם  פועלות  הרשות  זה  ממועד,  והחל  פועל, 

 שאושרו במועצה.

יעיל, .4 פאסיבי  אכיפה  בכלי  שימוש  עושה  אינה  העירייה  שנים  לחוק   במשך  בהתאם 

כנגד חייבים    1969-המקרקעין, תשכ"ט שברשותם בדרך של רישום הערות אזהרה בטאבו 

  .מות בנכסאת הקונה מבעיות וסוגיות הקיי  המזהיר, נכסים ברי מימוש

גזבר העירייה מסר, כי בהתאם להערה בוצעה בדיקה לחייבים בעלי נכס, וברבעון הראשון של 

 יבוצע רישום הערות אזהרה בטאבו לחייבים שברשותם נכסים ברי עיקול. 2021שנת 

עסקים,   .5 בעלי  כנגד  אקטיביות  אכיפה  פעולות  בביצוע  והשתהות  יעילה  אכיפה  העדר  נוכח 

יתרות חובותיהם כמעט שאינן קטנות בשנים המבוקרות, וכנגד חלקם לא ננקטה כל פעולת  

 מ' ₪.   4.7 –אכיפה בגין יתרות חוב בסך של כ 

חברת הגבייה נעשה באופן אקראי לחלוטין, לא פעם   משלוח הודעות דרישה לחייבים על ידי .6

בשנת   כי  נמסר,  לביקורת  בחוק.  הקבועים  הזמן  מפרקי  מהותית  חריגה  קיימת    2020תוך 

תוכנית עבודה מוסדרת בהתאם לסרגל האכיפה הנדרש. 
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מ' ₪ המטופלות במחלקת    1.4  - קיימות יתרות חוב בגין היטלי השבחה בסך של למעלה מ   .7

והעשו היתרים  הגבייה,  לכאורה  העניקה  העירייה  לפיו  לקוי,  גבייה  הליך  על  להעיד  יות 

 בתחום התכנון והבנייה, טרם פרעו החייבים את חובם.

מ' ₪, ולגבי אלו, ביתרות   194  –בכ    2019יתרות החוב בגין ארנונה, מים וביוב הסתכמו בשנת   .8

בנות פחות משלוש שנים    ₪ ויותר לחייב, נמצא כי על חלק מיתרות חוב חדשות  50,000חוב של  

לא בוצעה כל פעולת אכיפה. כך גם על יתרות שגילן בין שלוש עד שבע שנים וכאלו שגילן מעל  

מתבצע טיפול   2019שבע שנים, נגדן לא בוצעו פעולות אכיפה אקטיביות. יצויין, כי החל משנת  

 הדוק יותר כנגד בעלי חוב חדשים, הבא לידי ביטוי בקיום פעולות אכיפה. 

אלף ₪ לא נרשמה    850  -כנגד חייבים המוגדרים כיורשים, שיתרת חובם הכוללת הסתכמה בכ   .9

עבור  החובות;  לגביית  אקטיבית  פעולה  בוצעה  לא  ו/או  המקרקעין  במרשם  אזהרה  הערת 

בכ   חובם הסתכם  יתרות  ושסך  לעולמם  הלכו  בוצעה   840  –מחזיקים אשר  לא  אף   ,₪ אלף 

ת החוב על ידי אכיפה פסיבית ובכלל זה, רישום הערות בדיקה של היכולת לאכוף את גביי

אזהרה בטאבו על נכסים ברי מימוש של חייבים ככל שקיימים; גם כשנרשמו הערות אזהרה  

על נכסי חייבים ולאחר הסרתן, יתרת חובם שהסתכמה במאות אלפי ₪ לא קטנה כמצופה, 

 .ביחס ליתרת החובות המקורית 20% –אלא אף גדלה בשיעור של כ  

מ' ₪ באישור משרד הפנים    48  – בשנים המבוקרות מחקה העירייה מספריה חובות בסך של כ   .10

 מ' ₪ בהליך פשרה.   7 –וחובות בסך של כ 

כי   בחומרה,  מעלה  מדגמית  כתליהבדיקה  בין  חובות  למחיקת  פעלה  באמצעות   העירייה 

רד הפנים. במהלך הסכמי פשרה בינה לבין בעלי חוב, בניגוד גמור לקבוע בחוק ובהוראות מש

זה, אישרה מנהלת מחלקת הגבייה לשעבר, באופן בלעדי, מחיקת חובות בסך של כחצי מ' ₪  

כי האכיפה  ו, כי לחייבים אין נכס בר מימוש  ותהמעידלכל הפחות, ללא אסמכתאות בהסכמים  

, וביחוד, ללא קבלת אישור הגורמים המוסמכים לעניין: גזבר בוצעה תחת מיצוי כל הליכיה

 ועמ"ש העירייה ומשרד הפנים. הנושא הועבר להמשך טיפולו של היועמ"ש לעירייה. וי

העירייה אינה מנהלת מאגר יועצים לביצוע פעולות אכיפה משפטיות, והיא אינה פועלת כנגד   .11

כי   יודגש,  לפועל.  ההוצאה  לשכות  באמצעות  אכיפה  חייבים  בהליכי  השימוש  היעדר 

והצטמצמה   ,בגין חובות שתפחו במרוצת השנים מחדנע מהעירייה תקבולים  ומ  ים,משפטי

   .בשל הליך התיישנותם מאידך םגבייתלאפשרות ה

 לביקורת נמסר, כי העירייה תחל בטיפול משפטי לשם גביית יתרות חוב.  

בעלי חוב, נמצאו בהליך כינוס   430  -מ' ₪ המשויכים ל    32  -יתרות חוב בסך של כ    2019בשנת   .12

 נכסים או פשיטת רגל.  

בדיקה מדגמית שלהן העלתה, כי הרשות לא ניהלה מעקב אחר מעמדם של עשרות בעלי   .א

מ'₪, אשר הובילה מחד למחיקה שגויה של פעולות אכיפה נגדם,   17  –חוב בסך של כ  

 ן במערכת של יתרות חוב אשר אמורות היו להימחק, נוכח קבלת הפטר.  ולקיומ

הרשות אינה מנהלת מעקב ראוי אחר החייבים הנמצאים בהליך כינוס נכסים, ולפיכך לא   .ב

 מוגשות נגדם תביעות חוב. 

תביעות חוב יקבע נוהל עבודה הכולל בו אופן הגשת    2021גזבר העירייה מסר, כי בשנת  

באופן מקוון בהתאם לכללי משרד המשפטים בנושא. 
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,  לקבוע מדיניות אכיפה  עירייהלשם הגדלת שיעור גביית החובות ומניעת טענות התיישנות, על ה

לבצען בכפוף כן  ו  ,לפעול לאלתר למיצוי כלל פעולות האכיפה האקטיביות והפסיביות כנגד חייבים

. במידת הצורך על העירייה ליחס מדיניות אכיפה  ות זמנים והכל כפי הקבוע בהוראות החוקללוח

זמנית כלפי חייבים שנפגעו מהשלכות המשבר שבעקבות וירוס הקורונה, שלפיה תתבצע אכיפת  

לבחון מחדש את כשירות הליך מחיקת החובות באמצעות   גבייה ככל שניתן. כמו כן, על העירייה

לפי הוראות משרד הפנים.  לבצעו בהתאם לכללי מנהל תקיןהסכמי פשרה, ו
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 :לדוח ביקורת בנושא הערות רה"ע

 אכיפת הגבייה

 

, הינו נושא אכיפת  בראש סדרי העדיפויות  ה שמה לעצמ  הראשונים אשר העירייהאחד מהנושאים  

  , בהוצאות  ויישא, שכולם  כי מדובר בעניין ערכיכי תושבי נהריה שווים ו  ,מתוך הבנה  זאת  הגבייה

   .חובות בכלל התחומיםבזכויות וב

הוחלף מערך הגבייה וכוח האדם ברשות מתוך    אי לכך,ובקפידה    התקבלו ונבחנו הערות הביקורת  

 קידום התהליכים. לרצון לשיפור אמיתי ו

לעלייה  האמורים  םהשינויי הגבייה    ניכרת   הובילו  גדול  כבאחוז  ארציהישג  מידה    שינוי   .בקנה 

מאמצים אדירים  בבשנה וחצי. הרשות פעולת ומבצעת    רשות בוצע על ידי הברשויות,    כעשור   שלוקח 

 להשיג חובות שנראים גם כבלתי ניתנים להשגה. 

  הוצאה לפועל.ו   ולי חשבון בנקקלרבות עי   ,פעולת אכיפה אפשריתכל  יריית נהריה ממצאה  כיום, ע

להחזיר כל    אמץנעשה  לל.  ככ  חובותהאין פשרות בנושא  ו  ,כלל החובות מטופלים ברמה כזו ואחרת

 שקל ששייך לרשות ולתושביה.

בטווח קצר    מתבצע ה  י טיפול בגבי  ,סרגל אכיפה ששונה באופן משמעותי מנוהג שנים עברו  הוטמע 

 ת הגבייה. ר כמו כן, העירייה נמצאת בעיצומו של הליך החלפת חבו  םחוב לתשלומתוקף ה 
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 היערכות ותפעול העירייה   

   קורונה       -במהלך שעת חירום 
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 מבוא
  טלטלה ועודנה מטלטלת   2020אשר פרצה במדינת ישראל בפברואר  (   (covid - 19מגפת הקורונה  

את העולם ואת מדינת ישראל, משפיעה על חיינו באופן ניכר ומהווה מבחן לחוסננו האישי והלאומי.  

ממרץ   הקורונה  משבר  במהלך  הרשות  פעולות  אחר  עקבה  מרץ    2020הביקורת  ובהם    2021ועד 

עת   לטיפולה  הנוגעים  עיקריים  נושאים  ובדקה  המדינה,  את  פקדו  אשר  התחלואה  גלי  שלושת 

 ותיו על הרשות והתושב.  המשבר ובהשפע

הועלו ממצאים אשר תיקונם יוכל לשפר את תפקוד   2021מרץ    –בביקורת שנערכה בחודשים ינואר  

לחיוב פעולות יזומות בעתיד, כמו גם הועלו    המערכת הרשותית בעת חירום ואת השירות לציבור

  . אותן חרטה העירייה על דגלה

   רקע
 הרשות המקורות המשפטיים והמנהליים לסמכויות 

הבריאות חתם  2020בינואר   שבתוספת    שר  מידבקות  מחלות  רשימת  )שינוי  העם  בריאות  צו  על 

המוסיף את נגיף קורונה החדש     1940,פקודת בריאות העם , לפי2020  -ש"ף  השנייה לפקודה( הת

   .לאומית המחייבות הודעה מיידית-בעלות חשיבות בין מחלותלרשימת ה

את אירוע החירום,    הגדירה הממשלה את המטה לביטחון לאומי כמתכלל  2020לפברואר    2  - ביום ה  

בהדרגה, הטילה הממשלה  והושתו מגבלות )מגבלות עבודה, מגבלות תנועה( מכוח תקנות וחוקים.  

במהלך התקופה המבוקרת,    .70תקנות שעת חירום למאבק בנגיף הקורונה  מגבלות שונות באמצעות

ה לצד  התקהלות,  נאסרה  המשק,  כלל  סגירת  על  מספר  פעמים  וסגירת  הוחלט  נוספות  גבלות 

  לסירוגין.   מערכת החינוך כל

שירותי באספקת  לאומית  יסוד  לבנת  הינה  המקומית  ובעיקר  הרשות  בשגרה  לתושב  חיוניים  ם 

בימי השגרה השלטון המקומי הוא ספק חיוני של שירותים, והמוסד השלטוני הקרוב  .  בעתות חירום

ביותר לתושבים. בזמן חירום השלטון המקומי ממשיך להיות מחויב לאספקת השירותים החיוניים  

א גם המוציא אל הפועל של  לחיי התושבים ולטיפול בתקלות המתגלות בתחום שיפוטו, ובנוסף הו

מדיניות החירום הלאומית והמוביל של תהליכי הביצוע, התיאום והעברת המידע בין כלל הגופים  

השלטון המקומי הוא הרשות השלטונית האחראית על ההיבטים  .  הממשלתיים לקהילת התושבים

מסי על  האמון  והגורם  ומחסה,  תרופות  מזון,  מצרכי  אספקת  הכוללים  מידע  הלוגיסטיים  רת 

נגישותו המוגברת לציבור מחדדת את מסוגלותו לרתום את   והוראות חיוניות לציבור התושבים. 

האזרחים לשתף פעולה עם הוראות החירום, להוריד את מפלס החרדה ולחזק את אמונם במערכות  

מהגורמים הממלכתיים לציבור    –השלטון. חובתו להזרים מידע אמין איננה רק מלמעלה למטה  

  .מהתושבים לגורמי הרווחה, הבריאות והביטחון הרלוונטיים  –ים, אלא גם מלמטה למעלה  התושב

 

            51-החל מ ממשלת ישראל שהותקנו על ידי   תקנות שעת חירום הן סדרת תקנות שעת חירום למאבק בנגיף הקורונה  70
סעיף  2020במרץ   לפי  סמכותה  מכוח  הממשלהל  39,  יסוד:  עם,  חוק  התמודדות  הקורונה   לצורך  נגיף  התפרצות 

  שתוקפן הוארך מעת לעת, התקנות  .למניעת התפשטות המגפה ולהגבלת והסדרת הפעילות בתחומים שונים ,בישראל
בניסיון להגביל את  העיקרי שבו ה משפטי היו המכשיר ה בין תושבי המדינה  הגבלת המגע  שתמשה הממשלה לשם 

של   חופש התנועה . הן קובעות מגבלות משמעותיות על2020התפשטות המגפה עד לקבלת חוקי הוראת השעה ביולי  
וסוציאליים  התקנות הותקנו גם על מנת לסייע לציבור ולאפשר לו הקלות בעניינים כלכליים    .חופש העיסוק הפרט ועל

 .במהלכה כלכלהשונים בתקופת המגפה על רקע הפגיעה ב

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A2%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7_%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A2%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93:_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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מלבד המטרה העיקרית במתן שירותים מוניציפליים לציבור, אחראית הרשות לצמצום התחלואה  

 בתחום שיפוטה לכדי מינימום חולים ומינימום מבודדים, על מנת לאפשר חיי שגרה ככל הניתן. 

 : המקומית סמכויות המקנות לה כלים לשמירת הסדר הציבורי וביטחון התושבים, ובכללןלרשות  

פקודת העיריות(,   -( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להלן  29)  249סמכויות כלליות: על פי סעיף  ▪

מסמכויותיה של עירייה לעשות כל מעשה הדרוש לשם שמירה על תחומה, על הביטחון בו ועל  

קובע, כי מסמכויותיה של עירייה להסדיר  ( לפקודת העיריות  33)   249סעיף  בריאות הציבור.  

עניינים של שמירה, אבטחה וסדר ציבורי בתחומיה "בנושאים, בתנאים ובסייגים שקבעו השר  

 ]שר הפנים[ והשר לביטחון הפנים כאחד, בהסכמת שר המשפטים".  

מקומית ברשות  ציבורי  וסדר  אבטחה  )שמירה,  העיריות  התשע"בבתקנות  נקבעו    2011-(, 

הנושאים שבהם מוסמכת הרשות המקומית להסדיר עניינים של שמירה, אבטחה וסדר ציבורי:  

("1( ובמיתקני הרשות המקומית...  הציבורי  וניידת במרחב  נייחת  ואבטחה  סיוע  2( שמירה   )

כוש  ( מניעת פגיעה בר3למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי... )

 של הרשות המקומית". 

א'( נקבע בין השאר, כי "העירייה תעשה את כל הדרוש    248א'    149בפקודת העיריות )סעיפים  

 להכנתו של המשק לשעת חירום ולהפעלתו אותו זמן". 

ו  06.07.86)  1716החלטות ממשלה   ▪ חירום  13.02.2000)  1080  – (  בשעת  כי  השאר,  בין  ( קבעו 

בתח אחראית  המקומית  את  "הרשות  לבצע  המקומית,  מל"ח  ועדת  באמצעות  שיפוטה  ום 

 המשימות הדרושות להבטחת השירותים החיוניים לאוכלוסייה". 

מסדיר את עבודתם של העובדים ב"מפעלים    1967  –חוק שירות עבודה בשעת חירום התשכ"ז   ▪

 חיוניים" ומגדיר את הרשות המקומית כ"מפעל חיוני". 

, מנחים מקצועית את הכנת תיקי החירום בנושאים  קונטרסים )הנחיות( של משרדי ממשלה ▪

 עליהם הם מופקדים.  

 עקרונות השליטה בעיר בחירום

של רה"ע בנושאים שבתחום סמכותו ואחריותו    נההי   ,האחריות הכוללת על הפעילות במרחב העיר

המשמעויות לעיר בחירום זהות לאלה שבשגרה, השוני העיקרי נובע ממידת המוכנות    .ושל העירייה

של העירייה לחירום. על העירייה להתאים עצמה להחלטות המתקבלות על ידי הגורמים המוסמכים  

להמשיך לפעול כבשגרה   העירייה  נדרשת , במצבי החירום .ולפעול בשיתוף פעולה עם אותם גורמים

והתפקידים לתפקוד הנדרש ממנה בהתאם למצב החירום. פעילותה בחירום  תוך התאמת המבנה  

עירוני חירום  "מטה  ידי  על  הנגזרת    "תתנהל  העירוני  המענה  לתכנית  ובהתאם  רה"ע,  בראשות 

 .מתרחיש הייחוס העירוני

: שמירה על רציפות תפקודית בכל הנושא המשקי  המשימות העיקריות של העירייה בשעת חירום

ייצור ע"י מפעלים, תחבורה,   )מים, חשמל, מזון, דלק,  ופתרון בעיות באספקת שירותים חיוניים 

תשתיות דרכים, תשתיות תקשורת, חינוך, בנקים ומוסדות שירות נוספים(; סיוע לארגוני הביטחון  

לפינוי ולקליטת אוכלוסייה מפונה תוך אספקת    והחירום; העברת מידע לציבור התושבים; היערכות

צרכים בסיסיים וסעד נפשי ופיזי; סיוע פיזי ותמיכה נפשית בפרטים וקהילות; טיפול באוכלוסיות  

בעלות צרכים מיוחדים; טיפול בחללים ובמשפחותיהם. 
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 מגפה

ר  מחלה מדבקת קשה המתפשטת במהירות על פני אזו  :מאפייניו העיקריים של אירוע מגפה .1

(. אירוע מסוג זה יטופל על ידי משרד הבריאות בשילוב  פנדמיהנרחב ומדביקה אנשים רבים )

כוחות רפואה ומשרדי ממשלה שונים, והמענה יינתן על פי סוג המגפה. התגלות האירוע היא על  

בסיס אבחון מספר מקרי נדבקים באמצעות בתי החולים, ומתן מענה לאוכלוסייה הוא בדרך  

 .חיסוני על בסיס הרפואה בקהילה או בתי החולים ומשרד הבריאותכלל תרופתי ו

מתן מידע לציבור אודות המגפה ודרכי ההתנהגות  : המשמעויות העיקריות לעיר מאירוע מגפה .2

העברת הדרכות והנחיות למוסדות חינוך ומוסדות ציבור של העירייה על אופן    ;של האוכלוסייה

המגפה בזמן  לימודים; התנהגות  של  על    עוצר  או  התכנסויות  על  ואיסור  הלאומית  ברמה 

  ;ליווי משפחות הנפגעים והנפטרים  ;התקהלויות; מתן סיוע במענה נפשי לאוכלוסייה חרדה

 .יידרש טיפול וקבורת נפטרים על פי הנחיות משרד הבריאות; התמגנות עובדי העירייה

 

 היערכות העירייה בעת שגרה 
 ההיערכות בשגרה לקראת מצבי החירום היא תנאי הכרחי לתפקוד טוב ויעיל של העירייה במצבי 

ההצטיידות,  החירום השונים ובכל עת שתידרש. במונח "היערכות" מגולמות כל פעולות ההכנה,  

קרויה          והיא  שגרה  בעת  לבצע  שיש  העירוני,  החירום  מטה  של  והתרגול  התיאומים  ההדרכה, 

 :המגלמת את היערכות העירייה לחירום בנושאים הבאים תכנית עבודה שנתית

הדרושות .1 ההיערכות  פעולות  ביצוע  העירוני  הייחוס  לתרחיש  מותאמת  מענה  תכנית    כתיבת 

העי של  תקינה  מסוכניםלפעולה  חומרים  טבע,  אסון  )מלחמה,  השונים  החירום  למצבי   ,ר 

 פנדמיה(  מיפוי החולשות ונקודות החוזק של העיר והכנת תיקי מגרה לכל מצב. 

קיום דיונים תקופתיים בוועדת מל"ח עירונית, בוועדות החובה והוועדות המייעצות העירוניות   .2

העורף   )פיקוד  במרחב  הגורמים  לכבאות  להלן    –בשיתוף  הרשות  ישראל,  משטרת  פקע"ר, 

   .)והצלה, מד"א

מקלטים,    ,הכנת תיקי נתונים ומשאבים לשעת חירום בתחומים שונים )כוח אדם, רכב, צמ"ה .3

 .  )מים, נתוני אוכלוסייה, תקציב, הג"א, תשתיות, מפעלים, חינוך, הסברה, לוגיסטיקה וכו'
 .מתנדבים לתפקודם התקין בחירוםתרגול מטה החירום העירוני, הצוותים הייעודיים וה .4

יצויין, כי לעירייה לא הייתה מדיניות בעת שגרה הדנה בנושא פנדמיה, ומשכך, היא לא ביצעה  

ותיק  נתונים  תיק  הכנת  פנדמיה;  ייחוס  לתרחיש  מענה  תכנית  זה:  ובכלל  התגוננות  פעולות 

 ו.      משאבים לשעת חירום בנושא ותרגול מטה החירום העירוני על כל שלוחותי

 

 היערכות הרשות בשעת חירום 
 מטה חירום עירוני 

הרשות נדרשת במצבי חירום לפעול כבשגרה תוך התאמה המבנה והתפקידים לפעילות הנדרשת  

למצב בחירום    ,ממנה בהתאם  העיר  של  והביצוע  גוף השליטה  עירוני"    -באמצעות  חירום  "מטה 

.ובהתאם לתוכנית המענה העירונית לתרחישים השונים בראשות רה"ע
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מאפשרים ארגון מיוחד למצבי חירום לשיפור מוטת שליטה  המכלולים  בכפיפות לרה"ע מאוגדים  

הנדרש   המענה  של  אפקטיבי  ותכלול  אםיעילה  ביסודם   מהעירייה,  מורכבים  הם  כי 

 .מהאגפים/מחלקות/מנהלים הקיימים בעירייה בשגרה

 :יצויין, כי העירייה פעלה בשיתוף נציגי המכלולים הקיימים במטה החירום העירוני

באוכלוסייה:   .1 הטיפול  בחירום  מכלול  תפקידם  מצב    -עיקר  והערכת  מצב  תמונת  גיבוש 

ואבחון קבוצות אוכלוסייה הנזקקות לסיוע לאור המצב ומתן המענה  האוכלוסייה בעיר; איתור  

שירותים   למתן  הקשור  בכל  לעירייה  החיצוניים  המקצועיים  הגורמים  עם  תיאום  הנדרש; 

לאוכלוסייה; ניהול והכוונה מקצועית של צוותי התערבות רב מקצועיים; מתן שירותי רווחה  

 .שוטפים לאוכלוסיות הנזקקות

  ,הפעלת מערכת החינוך בהתאם למדיניות הממשלה  - יקר תפקידם בחירום  עמכלול חינוך:   .2

להוראות פקע"ר ולהחלטות רה"ע; הפעלת מערכת חלופית/תכנית למידה מרחוק במקרה של  

 החלטה על סגירת מוסדות חינוך; היערכות לקליטת אוכלוסייה במתקני חינוך בעיר.  

ענה לצורכי האוכלוסייה בתחום המידע  מתן מ   -עיקר תפקידם בחירום  מכלול מידע לציבור:   .3

הסברה    לרבות הנחיות התגוננות והסברה; מענה לפניות הנוגעות לאספקת שירותים; פעולות

 . לתקשורת בהתאם למסרי ההסברה של הגורמים המוסמכים; ייזום פרסומים והודעות

והתפעול:   .4 הלוגיסטיקה  בחירום  מכלול  הע  -עיקר תפקידם  בכוחות  לוגיסטית  ירייה  תמיכה 

בשמירת  הפיקוח  באמצעות  סיוע  החירום;  ומלאי  החירום  מחסני  ניהול  בחירום;  הפועלים 

 הסדר הציבורי ברחבי העיר.  

הכללי:   .5 המינהל  בחירום  מכלול  תפקידם  בגופי    -עיקר  האדם  כוח  איוש/תגבור  השלמות 

לאוכלוסיי הסביבה  והגנת  תברואה  שירותי  מתן  ומתנדבים;  עובדים  השמת  ע"י  ה  העירייה 

 .ולעסקים; הפעלת מחשבי העירייה ומערכות המידע התומכות בפעילות

הפעלת מערכי החירום לפי תפיסת ההפעלה   -עיקר תפקידם בחירום  :  71אגף החירום והביטחון  .6

ובכפוף להחלטת רה"ע; תיאום אופרטיבי מול גורמי החירום והביטחון; הפעלת מרכז ההפעלה  

 .ומערכי השליטה, הדיווח והבקרה

 

 תיק חירום עירוני ונוהלים 
המפורטים   העקרונות  לפי  בחירום  יהיו  פעולתה  ואופן  לחירום  העירייה  היערכות  פעילות  ארגון 

למאפייניה   ובהתאם  ממנו,  הנגזר  העירוני  החירום  ובתיק  לחירום  העירייה  להיערכות  אב  בתיק 

ם לעירייה כך שתוכל  תיק החירום העירוני כולל את כל המסמכים הדרושיהייחודיים של העירייה. 

הנגזרת לאחר תיאום    תוכנית המענה העירוני לתרחיש הייחוסלפעול ולהתנהל בחירום, ומציג את  

התוכנית מהווה מתאר של מאפייני איום ותסריטים אפשריים לצורך  .  עם גורמי החירום השונים

רות שונות  תכנון המענה בהיערכות ובמשאבים לקראת מצב החירום, ובכלל זאת קביעת רמות שי

   .אותן על העירייה להעניק לתושבים

המתייחס להשלכות    2020לעירייה תיק חירום עירוני מסודר ומקצועי אשר עודכן באוקטובר   .1

יכולתה של העירייה לספק שירותים, באמצעות תפקודם של המכלולים )ביטחון, אוכלוסייה,  

ל חינוך,  הנדסה,  לציבור,  משיגרה  מידע  פעולות מעבר המכלולים  ובו סדר  וכללי(,  וגיסטיקה 

לחירום, התנהלות בשגרת חירום, ורשמת כוח אדם בכל מכלול. 

 
 לרה"ע.  אינו חלק מאחד המכלולים לפי מודל פקע"ר אלא בכפוף אגף החירום והביטחון:  71
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מלחמה, פגיעת    -על תכנית המענה להתייחס לכלל האיומים שאליהם העיר נערכת לחירום כגון   .2

טרור על ובלתי    -מגיפה, טרורחומרי לוחמה כימיים, אסון טבע )לרבות רעידת אדמה ושריפות(,  

 קונבנציונלי, תקלה תפעולית )חומרים מסוכנים ורדיולוגית(.

בלבד.   ושיטפון  אדמה  רעידת  של  ייחוס  לתרחישי  מוסדרים  חירום  תיקי  קיימים  בעירייה 

ולא  מגיפות,  מפני  זה  ובכלל  ייחוס,  תרחישי  למגוון  התגוננות  מדיניות  קבעה  לא  העירייה 

ם הפנימיים לפעילותה הגוזרים את היערכותה והמענה לאוכלוסייה בשני  עיגנה אותם בנוהלי

 .קביעת רמת השירות לאור האיומים, ותוכנית המענה העירוני לאיומים השונים :אופנים

סטטוטוריים  גופים  בשיתוף  לחירום  ייחוס  לתרחישי  חירום  תיקי  לכונן  העירייה  על 

 רלוונטיים.

 לעובדי העירייה בגין התנהלות בעת חירום בריאותית. העירייה פרסמה הנחיות   .3

 תכנית עבודה 

תכנית העבודה השנתיות של אגף הביטחון )להלן האגף(, וכפועל יוצא מכך של הגופים העירוניים  

 :רבדיםשלושה הקשורים לחירום אמורות להיות מורכבות מ

אימונים,   תרגילים,  בעיקר  ופקע"ר  רח"ל  של  העבודה  מתוכניות  ישירות  הנגזרת  שנתית  תכנית 

הכשרות וכד'; תכנית רב שנתית עירונית להיערכות לחירום; תכנית שנתית המותאמת לפרמטרים  

 של היעד העירוני האסטרטגי.

מול התכנון, לרבות לא נערך תיעוד בכתב של ממצאי הביצוע    2020בביקורת עולה, כי בסוף שנת  

 הסבר במקרים של אי ביצוע.

אגף   של  השנתית  העבודה  תכנית  ביצוע  מידת  בדיקת  של  תיעודית  אסמכתא  על  להקפיד  יש 

 הביטחון, בתום כל שנה. 

 
 תכנית העבודה מבוקרת באופן תדיר.   2021מנהל אגף הביטחון מסר, כי בשנת 

 
 ועדות חובה וועדות מייעצות בחירום

גיבוש תפיסת הפעלה עירונית רלוונטית בתחומים המקצועיים, על רה"ע למנות את הוועדות  לשם  

 :הבאות

א' לפקודת העיריות, על מועצת העיר לבחור ועדה    149  בהתאם לסעיףעירונית:    ועדת חובה .1

להכנת המשק ולהפעלתו בשעת חירום שבראשה עומד רה"ע. מבנה הוועדה אינו כפוף ליחסי  

 . 72במועצת העיר, ובשגרה תכונס הוועדה אחת לרבעון הכוחות 

ופעם   2020ועדת מל"ח התכנסה בתקופה המבוקרת שש שפעמים )חמש פעמים בשנת   .א

 (. עד מרץ  2021אחת בשנת 

 תיעוד וסיכום הישיבות נמצא מפורט וממצא על נושאיו ומופץ לגורמים הרלוונטיים. .ב

הנוכחות בישיבות הייתה ברובן מלאה, ומשקפת את רצינות ואחריות נושאי התפקידים   .ג

בתקופת החירום.  

 
אשר בקביעתה הורתה, כי הרשות המקומית  –ו    1716נובע מהחלטות ממשלה מס'    מקור סמכותה של ועדת מל"ח  72

היא האחראית בתחום שיפוטה, באמצעות ועדת מל"ח המקומית, לבצע את המשימות הדרושות להבטחת האספקה  

עד ופינוי לפי הוראת החוק בהתאם לתכניות  והשירותים החיוניים לאוכלוסייה, לטיפול באוכלוסייה ולמתן שירותי ס

העליונה מל"ח  ועדת  ידי  על  שאושרו  הייעודיות  והרשויות  הממשלה  משרדי  ולתכניות  המקומית  הרשות    .שקבעה 

 הרחיבה את האפשרות להפעלת מערך מל"ח במצבי חירום שהינם גם תוצר של מגיפות.    1080החלטת ממשלה מס' 
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  .כל ראש עיר רשאי להקים ועדות נוספות בהתאם לאופייה של העיר וצרכיה  :ועדות מייעצות .2

בהתאם המכלולים  את  מקצועית  ולהנחות  לרה"ע  לייעץ  הוא  המייעצות  הוועדות   .תפקיד 

דות ימונו על ידי רה"ע מקרב אנשי המקצוע בעירייה, גורמים מקצועיים הזמינים  החברים בווע

 .בחירום, נציגי המנהיגות המקומית וארגוני המתנדבים הרלוונטיים לוועדה מקרב תושבי העיר

משבר וחירום וביחוד ארוכי טווח, כגון משבר הקורונה, מומלץ לשקול ולהיעזר בוועדות   בעתות

 ליבה כגון:   מייעצות בתחומי ה

באוכלוסייה   .א לטיפול  תחומית  רב  בענייני   -ועדה  לרה"ע  המייעצת  מקצועית     ועדה 
אוכלוסייה. הצורך בוועדה זו נחוץ לשם שילוב כלל השירותים הניתנים לאוכלוסייה על ידי  

 .העירייה ושירותים הניתנים בדרך כלל על ידי גורמים אחרים בעיר במצבי משבר

הוועדה: גיבוש המלצות ודרכי פעול בכל הקשור לטיפול באוכלוסייה על בסיס  מתפקידי  

קביעת דרכי הטיפול    ;הערכת מצב אוכלוסייה, החוסן הקהילתי ותמונת המצב של הקהילה

רה"ע למדיניות  בהתאם  בחירום,  השירות  ורמות  לאוכלוסייה  פעולות    ;והסיוע  ייזום 

גיבוש הצעות, המלצות ומסרים   ;ומשבר  לטיפוח חוסנה של הקהילה לעמידה במצבי לחץ

 .למערכת המידע לציבור וההסברה

ועדה מקצועית המייעצת לרה"ע בענייני מתנדבים.   -ועדה לתיאום וארגון ההתנדבות בעיר   .ב

לתאם  ובצורך  במתנדבים,  המטפלים  והארגונים  הגופים  בריבוי  נעוץ  זו  בוועדה  הצורך 

העיר לצורכי  בהתאם  היכולות  את  הגורמים  מת   .ולתעל  כל  בין  תיאום  הוועדה:  פקידי 

ייזום, תכנון ותיאום פעילות    ;המפעילים מתנדבים וכיוון הפעלתם בהתאם למדיניות רה"ע

תכנון    ;תכנון פריסת מערך ההתנדבות בשגרה ובמצבי חירום שונים  ;לעידוד ההתנדבות

עולות  יזום ותכנון פ   ;היערכות הולמת לקליטת מתנדבים, הכשרתם ושמירת הקשר עמם

מתנדבים להפעלת  עדיפות  וסדרי  יעדים  מדיניות,  קביעת  בעיר;  על    ;התנדבות  פיקוח 

תיאום הפעלת   ;ייזום ותכנון הפעולות לשימור מערך המתנדבים ;פעילות המערך ויעילותו

 .מערך ההתנדבות עם גורמי חוץ רלוונטיים

 

 עבודת מטה החירום העירוני

 ;קיום הערכת מצב  ;ממספר תהליכים בחירום: יצירת תמונת מצבעבודת המטה העירונית מורכבת  

פעילויות המטה מסונכרנות על ידי שעון פעילות עירוני, תוך    .קבלת החלטות על ידי קבוצות עבודה

 .שימוש במספר כלים: עזרי מטה, מערכת דיווח ונגישות למערכות מידע לאומיות

מצב   .1 והפקת  -הערכת  נתונים  עיבוד  חשיבה,  הינה    תהליך  שתוצרה  מכך,  הנובעות  מסקנות 

 .תכנית פעולה או שורת החלטות שיקבל העומד בראש מטה החירום העירוני

מנהלי   .א קב"ט,  בה  והשתתפו  העירייה,  מנכ"ל  בראשות  נערכה  ברשות  המצב  הערכת 

 המכלולים, מפקד היקל"ר ונציגי ארגוני החירום הרלוונטיים. 

שגרת החירום, והבסיס בה היה תמונת המצב  הערכת המצב נעשתה באופן סדור יומי בשל .ב

 .שהתגבשה לאורך כל מצב החירום

כל אחד מהנציגים נדרש ו  , תהליך ביצוע הערכת המצב התקיים על פי סדר דוברים מובנה .ג

 להציג את תמונת המצב בתחומו בעיר.  

כלל  .ד המצב  הערכת  פירוט   :תהליך  )ראה  מצב  תמונת  קרי,  העובדתי,  המצב  תיאור 

גיבוש המשמעויות העיקריות תיאור העובדות, כולל פערים והמלצות מקצועיות   ;בהמשך(
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כיצד לפעול כמענה; הסקת מסקנות וקבלת החלטות אופרטיביות להמשך פעולה על ידי   .ה

 מנכ"ל העירייה. 

יוניה ואת החלטותיה. התיעוד תורם  סדרי מינהל תקין מחייבים את העירייה לתעד את ד .ו

בחובת   לעמידה  הדעת,  שיקול  של  להבניה  סדורים,  ותכנון  חשיבה  הליכי  של  לקיומם 

ההנמקה, לפעילות על פי תכנון, לרציפות ולשימור הזיכרון הארגוני בטווח הקצר והארוך. 

  כן, משמש התיעוד למעקב אחר השגת יעדים שנקבעו במסגרת התוכנית ולהפקת לקחים.

הביקורת מציינת את העירייה על שברשותה תיעוד מפורט ומקצועי של כל ישיבות הערכות 

 המצב וכן של ישיבות הפקת לקחים מחסמים ופערים, אשר התקיימו בתקופת החירום.   

תמונת המצב מציגה את מכלול הנתונים הידועים בנקודת זמן מוגדרת    -תמונת מצב עירונית   .2

החל לקבלת  כבסיס  בהתאם    .טותומשמשת  ומשתנה  דינמית  היא  המצב  תמונת  בחירום 

 .לאירועים ולהשפעתם על הסביבה, משכך קיימת חשיבות רבה לשמירה על עדכונה בכל עת

תמונת המצב כוללת נתונים במגוון נושאים כגון: נתוני אוכלוסייה בחתך גילאים, בחתך סוציו  

נתוני מידע לציבור ופעולות    ;אוכלוסייה בחירוםלאזורי מגורים; התנהגות   אקונומי ובחלוקה 

משאבי כוח אדם  - נתוני פעילות מבנים, שטחים, מוסדות ומתקנים; משאבים ;הסברה שננקטו

גנרטורים, מלאי חירום )מזון( ומערכות חיוניות;    ,רכב, צמ"ה  -)עובדים ומתנדבים(; אמצעים  

יסות, משטרת ישראל ואחרים; אירוע  מדיניות והנחיות; גופי חירום יחידות צה"ל ופקע"ר מגו

  ;ותוצאותיו עם תמונת המצב משתנה ומעודכנת בהתאם למציאות בכל התחומים ובאופן שוטף

 .שירותים חיוניים הניתנים לאוכלוסייה על ידי העירייה וגורמים אחרים

בהתאם  .א העירייה,  מנכ"ל  בראשות  מצב  הערכות  בישיבות  והוצגה  גובשה  המצב  תמונת 

 ונים הרלוונטיים טרם הישיבה מהיחידות העירוניות והיקל"ר.  לריכוז הנת 

 תמונת המצב נמצאה מפורטת, וכללה נתונים בהתאם להתפתחויות בשטח כדלקמן:  .ב

 מבודדים, נבדקים, חולים, חולים קשה ונפטרים.   –אוכלוסיות יומי בפיזור גיאוגרפי  ▪

 מיקומם של אתרי בדיקה.     –שירותי רפואה בקהילה  ▪

 במתקני הרשות, עובדים לא חיוניים, עובדים בבידוד, עובדים מהבית וכו'.  –ות  עובדי הרש  ▪

 תחום, סוג פעילות, מיקום הפעילות, משך הפעילות, פערי היצע וביקוש.   – התנדבות ברשות   ▪

 הישמעות האוכלוסייה להנחיות ושמירה על סדר ציבורי.   ▪

פורמליות   ▪ פעילויות  פעילים:  ושאינם  פעילים  הסגר  ציבורי    –מסגרות  החינוך  מסודות 

 חוגים, מתנ"סים, תרבות וספורט.   –ופרטי; פעילויות אה פורמליות 

ובהתאם  .ג ישיבות להערכות מצב התכנסו בתקופה המבוקרת עשרות פעמים באופן עקבי 

להרכב הנדרש הנקבע בתיק האב להיערכות הרשויות לחירום, הן מפאת החובה לכינוסן  

 אור תקופת החירום.   והן בהתאם לצרכים המקצועיים ל 

 תיעוד וסיכום הישיבות נמצא מפורט וממצא על נושאיו ומופץ לגורמים הרלוונטיים. .ד

הנוכחות בישיבות הייתה מלאה, ומשקפת את רצינותם ואחריותם של נושאי התפקידים   .ה

 בתקופת החירום.    

ה, ועם  מנכ"ל העירייה פעל בתיאום עם כל היחידות המעורבות בפעילויות החירום בעיריי .ו

 . כל גורמי החוץ הנוגעים בדבר

ניהול תמונת מצב מתמשכת נשענת ברובה על ניהול עזרי מטה, ומוצגים באופן    –  עזרי מטה .ז

יעיל באמצעות פרוטוקולים המציינים בבהירות נתונים ואת עיקרי האירועים. 
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גם   בחירום  המצב  תמונת  את  להציג  לשאוף  תכנון מומלץ  מערכת  גבי  על  ממוכן  באופן 

נתונים   ההמכילקיימת   (GIS) גיאוגרפי חתכי  יתוכללו  בה  רחבה  נתונים  תשתית 

שרטוטי  אוויר,  תצלומי  מפות,  של  תצוגה  המאפשרים  החירום,  לצורכי  המותאמים 

מערכות כגון מיפוי אוכלוסייה, מוסדות עירוניים, מרפאות וכיו"ב כתשתית שעליה יוצגו 

 .ירוםנתוני הח

הביקורת מעירה, כי לא בוצעה תמונת מצב לחוסן הקהילתי, המשפחתי והפרטני, ונמצא,  .ח

 כי נושא זה נבנה תוך כדי תהליך במשבר )כפי שיובא בהמשך(.  

טבלת אירועים מרכזיים מיועדת להציג את האירועים העיקריים    - יומן אירועים עיקריים   .ט

 ו על ידי פקע"ר.  המשפיעים על מרחב העיר, ובכלל זה, הוראות שניתנ

ואבני הדרך  על העירייה לתעד באופן כרונולוגי את האירועים שהתרחשו בעת החירום 

בהם: תיאור האירועים, אופן הטיפול, הגורם המטפל, סטטוס ביצוע, תוצאה, חסמים 

 ופערים ככל שקיימים )בכוח אדם, ציוד, תקציב וכיו"ב(.

 

 להתמודדות ברשות מידע וכלים  -נגיף הקורונה  
ונקיטת אמצעים לצורך מניעת   נגיף הקורונה והחשש מהתפשטותו, מחייב התייחסות  התפרצות 

להלן התייחסות הרשות להנחיותיהם של גופים סטטוטוריים,    .התפשטות המחלה בקרב הציבור

 ושיתוף הפעולה בינה ובין פקע"ר עת המשבר.   

במשר .1 המקומיות  ברשויות  פיתוח  מינהל  המקומיות המלצות  הרשויות  להיערכות  הפנים  ד 

לצורך היערכות נכונה של הרשות המקומית תוך התאמת אופן התנהלותה    –   בנושא הקורונה

מרץ   פרסם משרד הפנים מחודש  ארבעה מדריכים המהווים    2020לטיפול במשבר הקורונה, 

 .קובצי המלצות לפעולה המבוססים על תובנות מהשטח

ב, כי הרשות פעלה במרבית המקרים בהתאם למתווה ההמלצות, הביקורת מציינת בזאת לחיו 

 וכפי הנראה נעזרה בהם כאבני בוחן בפעולות התמודדותה עת משבר הקורונה.   

המקומי .2 אל    -  מרכז השלטון  המקומי  השלטון  מרכז  מנכ"ל  הפיץ  המשבר,  תקופת  מתחילת 

ראשי הרשויות המלצות ודגשים רבים לפעולה, לייעול דרכי ההתמודדות ולקבלת החלטות, וכן  

 .לנקיטה בפעולות מניעה מחייבות לשם מניעת התפשטות הנגיף והתחלואה

מקומי, ופעלה באחריות  בהחלט ניכר, כי הרשות הסתייעה בהנחיות מנכ"ל מרכז השלטון ה

 לקידומן בעת המשבר.   

גויס יקל"ר נהריה למשימה שתפקידה    2020החל ממרץ  -שיתוף הפעולה בין הרשות לפקע"ר  .3

  2020סיוע אזרחי לצורך התמודדות במשבר הקורונה. היקף הגיוס הגיע לשיאו בחודש אפריל  

קצין   סגן,  מפקד,  תקנים:  בשישה  במלואו  כמעט  היקל"ר  גויס  התנהגות  שם  קצין  תיאום, 

 אוכלוסייה, קצין מידע לציבור ומש"ק מידע לציבור. 

כדי   .א בין הצדדים תוך  בשיתוף פעולה  נקבעו  והנהלים,  והיקל"ר במשבר  משימות הרשות 

תנועה, ודרכי הפעולה הותוו בהכוונת גורמים ממונים )משרדי ממשלה/צבא( ולעיתים תוך  

 ופה הראשונה נלמדו ותוקנו בהמשך.  נקיטת יוזמה עצמית. ליקויים שהתגלו בתק

( נותר  2021לאורך התקופה קטן בהדרגה כח האדם שהוצב ביקל"ר, ונכון לתקופה זו )מרץ   .ב

תקן אחד בלבד אותו מאייש קצין התיאום של היקל"ר. עם זאת עדיין קיימת מעורבות  

יעצויות וכיו"ב. יומיומית של מפקד היקל"ר, הן בהערכות מצב, התי 
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להלן התייחסותו של מפקד יקל"ר נהריה כפי שהועברה לביקורת בגין התנהלות העירייה   .ג

 פת משבר הקורונה: ובתק

"הרשות פעלה בלמידה ויישום מהירים בכל תקופת משבר הקורונה ושיתפה פעולה עם 

בח  גורמי חוץ לצורך סיוע...במהלך השנה האחרונה הרשות ביצעה הסתגלות ראויה לש

והקדימה פעמים רבות את השלטון המרכזי בביצוע פעולות )חקירות, הסברה וכו'(. יש  

רצון להקשבה ופתיחות מצד בעלי התפקידים ברשות כלפי אנשי מקצוע בפיקוד העורף 

ובכלל...בשנה החולפת נוצר שיתוף פעולה מעולה עם הרשות. הרשות קיבלה את היקל"ר 

ה ונתנה ליקל"ר את כל הכלים על מנת לסייע לה  בצורה מדהימה, פעלה בשיתוף פעול

נקודה זו ראויה לציון. ראש הרשות, מנכ"ל הרשות ומנהלי המחלקות ראו   –ולתושבים  

הקורונה,  משבר  עם  הרשות  מהתמודדות  נפרד  בלתי  חלק  העורף  ובפיקוד  ביקל"ר 

הצדדים   התייעצו, שיתפו עבדו ופעלו בשיתוף פעולה מלא, כאשר בסופו של יום ברור לכל

כי הרשות היא הגורם המכריע". מפקד יקל"ר נהריה הוסיף בתגובתו, כי "מאמצי בלימת  

הקורונה בוצעו תוך כדי טיפול בתקופת פגעי השיטפונות בעיר ובמקביל להם, וגם בשל  

 .כך יש לציין לטובה את התנהלות הרשות"

 

 תקציב 
לאתגרים   בהתאם  שלה  הכספי  המערך  ולניתוב  לתכלול  לפעול  העירייה  אמורה  חירום  בעתות 

חוסנה   לשמירת  מוקדמת  הערכות  ולבצע  שונים  לתרחישים  פיננסיות  תחזיות  לבנות  המשתנים, 

   הכלכלי של הרשות והעיר. 

נית  הינה שנה מורכבת מיסודה מבחינה תקציבית, גם בשל כניסתה של הרשות לתוכ  2020שנת  

הביקורת   וכן גם בשל משבר הקורונה.  2020, השיטפון אשר פקד את העיר נהריה בינואר  הבראה

 בדקה את הערכות העירייה ופעולותיה בתחום התקציבי בתקופת המשבר, ולהלן ממציאה:

מנכ"ל העירייה פעל לקיום הערכות תקציביות בשיתוף גזבר העירייה לשם קידום השליטה על   .1

הקורונה;   מנע בתקופת  צעדי  קביעת  ולשם  הכלכליות  של  ההשפעות  בחינה מחודשת  נערכה 

לבצע את המוגדר כהכרחי וחיוני; כלל ההוצאות החיוניות של ספקים  נדרש  תקציב העירייה ו

 .  נאמד והיקף הפגיעה בהכנסותמופו ומעניקי שירותים 

 :  תכנית הבראה .2

הרשותית  את תכנית ההבראה    8/2020אישרה מועצת העיר בישיבתה מס'    2020באוגוסט   .א

שהוגשה למשרד הפנים, לשם איזון הגירעון התקציבי בקופת העירייה,    2020-2021לשנים  

מיליון    18.1בסך  מיליון שקלים, וגירעון סופי בתב"רים    97.3אשר כלל גירעון נצבר בסך  

  27  -כ   שיעור הגירעון נצבר נעמד על  .מיליון שקלים  115.4ם שהסתכם יחדיו בסך של  שקלי

ולעמוד   תקינה  בצורה  להתנהל  העירייה  על  והיקשה  העירייה,  לתקציב  ביחס  אחוזים 

 בהתחייבויותיה השוטפות, ומשכך התבקשה תוכנית ההבראה הכוללת מענקים ומלוות.

יה מאבני דרך להתייעלות, צמצום הוצאות ויישום כללי מינהל תקינים. תכנית ההבראה בנו .ב

אחוזים מסך  12.5להקטנת הגרעון הנצבר עד לסך של    ,מטרתה, להוביל את הרשות לאיזון

   . מ' ₪ 50.6 –כ    בסך של לקבלת מענקים והלוואות ממשרד הפנים ו התקציב 

בהיקף    2021במרץ   .ג קודמות,  משנים  היסטוריים  תב"רים  סגירת  העיר  מועצת  אישרה 

מיליון ₪ עקב סיום הפעילות בהם.  143.5 –פעילות כולל של כ 
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סעיף   .ד מלווה מכוח  ידי חשב  על  מלווה  הרשות  כי  בזאת,  העיריות    142יודגש  לפקודת  ב' 

יהול כספי בשל הצורך המסמיך את שר הפנים למנותו לרשות הנמצאת במשבר הנובע מנ

 במנגנון בקרה על הוצאת הכספים בה, וכן להנחיל בה דפוס התנהלות תקין.  

ג' לפקודת העיריות, ואלו עיקרן:   142סמכויותיו ופעולות הטעונות אישורו נקבעו בסעיף  

ממונה על התחייבות כספית מטעם העירייה בכלל זה שכר ;  ממונה על גביית מסי העירייה

 בעל הסמכות להעברת כספים מסעיף אחד שבתקציב למשנהו.  ותנאי העסקת עובדים; 

₪   'מ   83.4הגירעון הנצבר בסך של  מסתכם    2020בהתאם לדוח הרבעוני האחרון לשנת   .ה

       מיליון ₪, נתונים אלו מהווים ירידה של   7.4מסתכם בסך של    והגירעון סופי בתב"רים

בהתאמה. כן, שיעור   2019מיליון ₪ מהגירעון של שנת    5.6  – מיליון ₪ ושל כ    13.9  –כ  

  5.3אחוזים ביחס לתקציב העירייה, ומהווה ירידה של    21.7הגירעון הנצבר קטן, נעמד על  

    . 2020מתחילת  אחוזים

כי קיים קושי לאפיין על פי סעיפי התקציב את השפעת משבר הקורונה בביקורת נמצא,   .ו

 ולנטרל בהם את השפעת תכנית ההבראה.     

בדיקת שינויי הביצוע התקציביים אותם ניתן לשייך לתקופת משבר הקורונה שחלו בשנת  .3

תקציב    2020תקציב   לשנת  בחיסכון 2019בהשוואה  המסתכמים  ביצוע  הפרשי  העלתה   ,

 (.  1)ראה נספח בעיקר בתחומי היסעים, אירועים ושפ"ע מיליון ₪   8.4 – מצטבר של כ

, תוך הצגת חסכון בהוצאות גם עקב  תכנית ההבראה כללה מתווה התמודדות פיננסית רשותית .4

 הירידה בפעילות ובהכנסות עקב משבר נגיף הקורונה.  

 (: 2)לפירוט נרחב ראה נספח   2020והביצוע לשנת   עדכון סעיפי התקציבלהלן סיכום 

 

בשנת   .א הקורונה  משבר  התאמות    2020במהלך  הרשות  ביצעה  המשתנה  המציאות  בשל 

מיליון ₪ ולהקטנה באומדן    21.2  –בתקציב אשר הובילו להקטנה באומדן ההכנסות בכ  

  ימיליון ₪. השינוי באומדנים האמורים הוביל לאומדן תקציב  11.1  –ההוצאות בסך של כ  

 מיליון ₪.   10  –גרעוני של כ 

  34.3  – העלה גידול בהכנסות בכ    2020יב רשותי ביחס לעדכון התקציב בשנת  ביצוע תקצ .ב

בכ   בהוצאות  וקיטון   ₪ שנת    27.4  –מיליון  לסיום  הוביל  אשר   ₪ בגירעון    2020מיליון 

 מיליון ₪.    3.2 –תקציבי בסך של כ 

הסתכמו בסך של   הכנסות שהתקבלו בעירייה ממקורות מימון חיצוניים עקב משבר הקורונה   .5

 (: 3מיליון ₪ כפי המובא להלן )לפירוט נרחב ראה נספח  14.6 –כ 

 
  מקורי תקציב

2020   
  תקציב 

 מעודכן 
2020 

 ביצוע 
1-12.20 

הפרש בין  
  תקציב
  מעודכן
 לביצוע 

 34,299 463,477 429,178 450,394 סה"כ הכנסות 

 27,427 466,659 439,232 450,394 סה"כ הוצאות 
 6,872 3,182- 10,054- - עודף )גרעון( 
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 משרד הבטחון 

 משרד הפנים 

 מפעל הפיס 

רווחה; הסברה; מוקד;  

 פיקוח; ביטחון; 

 כוח אדם; רכש 

   1.3 קורונה   -פעולות שוטפות  

 10.4 קורונה -שיפוי ארנונה   ארנונה  פנים 

 2.9 מענק טיפול בפסולת  תברואה  פנים 

 14.6   סה"כ

 בדיקה מדגמית של ביצוע התקציבים שהתקבלו העלו ממצאים כדלהלן: 

רגיל המיועד.   .א נרשמו בסעיף התקציב הבלתי  הוצאות שיצאו מכבר מקופת העירייה, לא 

אושרה במועצת העיר לאחר קיומן  שפתיחת התב"ר    בשללביקורת נמסר, כי אי הרישום נבע  

 של ההוצאות.  

נרשמו בסעיף תקציבי המשויך לתקציב השוטף,   .ב הוצאות שיצאו מכבר מקופת העירייה, 

 צע בתקציב הבלתי רגיל.  בעוד על הרישום להתב

הוצאות הכרוכות לקורונה, נרשמו בסעיף תקציבי "הוצאות בלתי רגילות" )הכולל סעיפים   .ג

 כללים בהם הוצאות עבור שיטפון(, במקום תחת סעיף הוצאות קורונה משרד הפנים.   

 

גזבר העירייה מסר בתגובתו, כי בשל משבר הקורונה נדרשה הרשות להעניק מענה מידי לצרכים  

באמצעות התקציב השוטף באופן זמני. לאחר קבלת המימון ממשרדי הממשלה בוצע מיון חלקי  

 להוצאות בהתאם להנחיות, ואשר ביצועו יושלם.    

 כוח אדם  
 עבודה במתכונת חירום: .1

הקורונה    אושר   23.07.2020ביום   .א נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  חוק  בכנסת 

המעגן בחקיקה ראשית את סמכות הממשלה לנקוט   2020 –החדש )הוראות שעה( התש"ף 

באמצעים מיוחדים להתמודדות עם נגיף הקורונה. על מנת להתמודד עם התחלואה הגואה  

ולנו התפשטותו  את  לצמצם  במטרה  הנגיף,  התפשטות  בקצב  הסיכון  והעלייה  כח 

בהתפשטות מוטציות לנגיף, החליטה הממשלה על החמרה של צעדי הסגר, עליהם הוחלט  

בין היתר, על החמרת ההגבלות על התקהלות וכן החמרת ההגבלות על    25.12.2020ביום  

. לאור זאת החליטה  21.01.21ועד יום    08.01.2021שהייה במקומות עבודה לתקופה שמיום  

להתקין   החדש תקנאת  הממשלה  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  ות 

התשפ"א   הגבלות(  )הידוק  שעה(  המתייחס    2021  –)הוראות  פרק  היתר,  בין  הכוללות 

 להחמרה בהגבלות על מקומות העבודה, ובעיקר על שהיית עובדים בהם.  

תע .ב רשויות  כי  נקבע,  המקומיות  לרשויות  הנוגע  שיורה  בכל  כפי  חירום  במתכונת  בודנה 

הממונה, בהיקף כוח האדם המזערי הדרוש, ובלבד שלא תפגע אספקת שירותים חיוניים.  

עוד נקבע, כי הממונה בכל הנגוע לרשויות מקומיות הינו מנכ"ל משרד הפנים. מכוח סמכות  

ביום   הפנים  משרד  מנכ"ל  קבע  במתכונת  06.01.2021זו,  יעבדו  הרשויות  כי    ככלל, 

אספקת   לצורך  נחוצה  שהגעתם  עובדים  רק  העבודה  במקום  שיתייצבו  כך  מצומצמת, 

שיתייצבו   העובדים  שסה"כ  ובלבד  נדרש  תפקודי  רצף  על  שמירה  או  חיוניים  שירותים 

ממצבת העובדים ושנוכחותם במקום העבודה נדרשת,   30%למקום העבודה לא יעלה על  

ממקום המגורים של העובד.  ולא ניתן לספק את השירות או לבצע את העבודה

  מטרה יחידה  גוף
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 במסגרת התקנות נקבע, כי ההגבלה לא תחול על תחומים שהוחרגו מהמכסה שנקבעה. 

במקרים חריגים במיוחד ובמידת הצורך, קבע מנכ"ל משרד הפנים, תוכל רשות מקומית   .ג

להגיש בקשה להחרגה באחוז העובדים המותר להתייצבות במקום העבודה, תוך שהאישור  

במקרים חריגה    יינתן  בבקשה  מדובר  כי  הפנים  משרד  מנכ"ל  נוכח  בהם  ביותר  חריגים 

 דת בתנאים שנקבעו בהנחיות התו הסגול ונדרש לצורך אספקת שירותים חיוניים.    מהעו

בדיקה מדגמית של הקצאת מכסת עובדים בעת חירום ונוכחות העובדים בבניין העירייה   .ד

ים שהיו רשאים להיות נוכחים במקום העלתה, כי העירייה עברה את מכסת שיעור העובד

על   שנקבעה  של    30%העבודה  בשיעור  קבועה  מכסה  העובדים   34%וקבעה  ממצבת 

 שנוכחותם במקום העבודה נדרשת, זאת מבלי שביקשה אישור החרגה ממשרד הפנים. 

יתרה מכך, במהלך הסגר שיעור העובדים שנכחו בעירייה עוד עלה, דבר המצביע על חוסר  .ה

 ימת של הרשות לספק שירותים במכסה מצומצמת בעיתות חירום.  יכולת מסו

 הביקורת ממליצה להתנהל כדלקמן: .2

יש לאייש בעתיד מוסדות חוץ עירוניים אשר חדלו מפעילות, ובהם להוסיף מכסת עובדים  .א

 לעבודה מרחוק בהתאם להנחיות הממשלה.  

בעת רכישת מחשבים חדשים בעתיד, מומלץ לרכוש מחשבים ניידים אשר יחליפו את   .ב

 המחשבים הנייחים וישמשו את העובדים לעבודה מרחוק ו/או לעבודה מהבית.        

ויפעיל   .ג לביצועו,  שיפעל  הרשות  מטעם  מתכלל  רכז  ימונה  חירום,  בעת  "פרויקט"  לכל 

רכז   אכיפה;  רכז  הסברה;  רכז  קרי,  עבודה.  כקבוצת  הרלוונטיים  הגורמים  את  תחתיו 

 בדיקות; רכז מבצע חיסונים וכיו"ב.  

מחלקות    13  – ערך מנכ"ל העירייה בקרה על המענה הטלפוני ב    07.01.2020ביום    -מענה טלפוני   .3

בעירייה. ממצאיה מצביעים, כי בשבע מחלקות היה מענה, ולעומת זאת בשש מחלקות לא היה  

בעקבות ממצאי הבקרה למענה    ,מענה.  עובדים  לציוות  מנהלי המחלקות  המנכ"ל את  הנחה 

  איוש עמדות מענה בכל שעות פעילות העירייה.   לטלפוני 

קרה ומיגון בבניין העירייה, בהם מד חום  העירייה דאגה בהתאם לנדרש לקיומם של אמצעי ב .4

 וחומרי חיטוי.   

   –הדבקות וחולי בקרב עובדי עירייה  .5

גרמה    2021הימצאותם של מספר עובדים מאומתי וירוס קורונה בבניין העירייה בינואר   .א

להשבתתן הכמעט מוחלטת של מספר מחלקות, היות ועובדיהן נשלחו לבידוד ביתי בהתאם 

גיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף לצו בריאות העם )נ

 )אגף הכספים, אגף ההנדסה, המחלקה לפיקוח עירוני(.    2020-

הנהלת העירייה ראתה כחשיבות עליונה את התחסנותם של העובדים לשם קיום רציפות   .ב

בבניין   וחולי  הדבקה  מקרי  בשל  לתושבים.  השירותים  במתן  ולאחר  תפקודית  העירייה, 

ביום   פורסמה  העירייה,  הנהלת  בשיתוף  רה"ע  שקיים  מצב  מדיניות    27.02.2021הערכת 

 הנוגעת לעובדי עירייה בלבד, ומבלי לפגוע בתנאי העסקתם כדלהלן: 

לבניין העירייה ולמוסדות העירייה הותרה כניסה שגרתית לעובדים/ות מחוסנים או   (1)

 מחלימים בלבד בהצגת תעודת מתחסן.  

שעות אשר תוצג   72עובדים שאינם מחוסנים, נדרשו להציג בדיקת קורונה שלילית בכל   (2)

ותועבר למחלקת כ"א. 
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עובדים אשר אינם מחוסנים או שלא ביצעו בדיקת קורונה, ינוידו בהתאם להחלטת   (3)

 הנהלת העירייה לתפקידים בהם לא יבואו במגע עם קהל ו/או עובדים.  

הלת העירייה קראה פעמים מספר בפורמט המדיה לציבור וכן בכתב לעובדי העירייה,  הנ .ג

 ליטול אחריות אישית להתחסן ולקחת חלק במאבק אל מול התפשטות נגיף הקורונה.   

 

 האגף לביטחון  
מענה   ומעניק  הרשות  של  הביצועית  הזרוע  הינו  הבטחון  אגף  ומשבר  חירום  ובעת  רגיעה  בימי 

 לביטחון אישי ולסדר ציבורי למען שמירה על איכות החיים של תושבי העיר.  

האגף אבטחת  מתפקידי  העירייה;  מוסדות  בעיר;  חינוך  מוסדות  בביטחון  וטיפול  מענה  מתן   :

מקלטי אחזקת  עירוניים;  הסדר  אירועים  על  שמירה  עזר;  חוקי  אכיפת  חירום;  לשעת  ציוד  ם; 

   .במרחב הציבורי; רישוי עסקים; מוקד עירוני ומוקד מצלמות

: לרכז את הכנות העירייה לחירום תוך מתן מענה בנושאים המקצועיים, ואת ההכנות  ייעוד האגף

 .ויות השונותלהפעלת מערך החירום בעיר תוך שיתוף פעולה עם ארגוני החירום, הצבא והרש

האגף אחראי לתיאום והובלת המענה המרכזי לתרחישי ייחוס, בין    הנחות העבודה בעת החירום:

היתר פנדמיה, במטרה להעניק דרישה מוגברת לביטחון ופיקוח בעיר לשם שמירת הסדר הציבורי,  

האבטחה והגברת תחושת הבטחון, ומיצוי פעולות להקטנת הסיכונים לשם עמידה בהנחיות משרד  

צעות הגברת הפעילות בשטח; אבטחת מוסדות עירייה  הבריאות תוך אכיפת התקנות, והכל באמ

 בלתי פעילים; צמצום תנועה במרחב הציבורי; סיוע למשטרת ישראל באכיפת ההנחיות והתקנות.  

בין הגופים המרכזיים באגף המסייעים בביצוע תפקידיו נמנים המחלקה לפיקוח עירוני והמוקד 

 ופים אלו עת משבר הקורונה.  געל התנהלות העירוני. להלן עיקר ממצאי הביקורת 

 המחלקה לפיקוח עירוני 

עירוניים עזר  וחוקי  ראשית  חקיקה  הינה  העירונים,  הפקחים  עבודת  של  הנורמטיבית    .המסגרת 

)להלן   עירוני  לפיקוח  המחלקה  בתחום  והיזומות  המתוכננות  מושפעות    –הפעילויות  המחלקה( 

מי חוץ שונים. הפקחים מקבלים את התלונות  תלונות ציבור, גורמי עירייה וגור מתלונות תושבים,

יוצאים אל השטח לבדוק את מהות המפגע על מנת לסלקו, לעיתים באמצעות הודעת דרישה או  

לחילופין מתן דו"ח בהתאם לשיקול דעת הפקח לאור הסיטואציה בשטח. מנהלי החבלים נמצאים  

 .הפקחים  בקשר שוטף מול פקחי החבל בשטח ומבצעים בקרה על ביצוע משימות

 בוזרים, ויש לאגדם בתיק נוהלים מסודר.  נוהלי עבודה מ  תוך קיוםהמחלקה פועלת  .1

   - בעירייה לא קיימת מדיניות אכיפה מוסדרת בנושא רישוי עסקים בכלל ובתחום שעת חירום   .2

קורונה בפרט. קיימת הנחת עבודה כללית של ביצוע ביקורות לעסקים, הגשת כתבי אישום או  

 מתן קנסות והתראות.  

  מנהל אגף הביטחון מסר, כי בימים אלו מתגבשת מדיניות אכיפה בנושא רישוי עסקים. 

בהם   .3 להתקהלות  המועדים  אזורים  קרי,  חמות",  ל"נקודות  מופתה  העיר  הקורונה  בתקופת 

הסגול   התו  הנחיות  את  לאכוף  הונחו  הפקחים  העיר.  ברחבי  טיילות  ציבוריים,  פארקים 

  במוקדים חיוניים וברחבי העיר, לארגן ולתפעל את מרכז ההפעלה הרשותי, להשתתף במערך

.חלוקת המזון לתושבים ולסגור פארקים ומגרשים בעת השעה
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הפיקוח העירוני החל לעסוק בנושאים נוספים מעבר לנושאים שבשגרה בהם: ביקורת תו סגול   

 בעסקים, ביקורת למבודדים, אכיפה של אי עטית מסיכה ופתיחת עסקים.  

יודגש בזאת, כי המדיניות הבלתי פורמלית בתחום האכיפה, הייתה העדפה של הסברה על פני  

   .(5בנספח  כפי המובא  )קוד הדוחות נסוב כלפי התושב  אכיפה אקטיבית בבתי עסק, ועיקר מי

דוחות בתחום הקורונה בברירת תשלום    487( הוענקו  2021ועד מרץ    2020במשך שנה )ממרץ  

 התראות.     ₪63 וכן הוענקו  253,000בסך של 

מרבית הדוחות ניתנו בגין הפרה של אי עטית מסיכות, בגינה סכום הקנס היה נמוך יחסית,  

י לא הייתה אכיפה אקטיבית כנגד הפרת התקנות מצד בעלי עסקים בעיר, בגינן סכום וניכר, כ

 הקנס היה גבוה באופן משמעותי.  

שעות נוספות, וכן מכסת    64מכסת כמות השעות הנוספות המקסימלית עבור פקחי הרשות הינה   .4

, כי עובדי האגף עבדו  שעות עבודה רצופות ביום. יצויין  12שעות העבודה המקסימליות הינה עד  

שעות נוספות    90שעות נוספות בתקופה המבוקרת, ובחודשי הסגרים אושר לפקחים לעבוד עד  

 שעות עבודה רצופות ביום.   14  –חודשיות ו 

נבעה מהתייחסותה   ,העלאת שעות הפעילות של פקחי הרשות בתקופת החירום הבריאותית

 ם שמירה על שלום הציבור וביטחונו.   של הנהלת העירייה לצורך החד משמעי בשליטה לש

מסחר.   .5 אזורי  או  בנייה  כגון  נוספים  וגורמים  הישוב  אופי  הישוב,  בגודל  תלוי  הפיקוח  נושא 

הפנים  משרד  להתייחסות  עד  73בהתאם  ברשות  הפקחים  מספר  בין    20,000,  יהא                3תושבים 

 במצב של עסקים רבים או בנייה מאסיבית.   4 –ל 

עובדים בלבד, תקן שלעצמו   5.5מצבת הפקחים ברשות עמדה על    2018כי בשנת  יודגש,   .א

אינו סביר, כי לא יכל היה לספק מענה ראוי לעיר אשר מנתה בזמנו עשרות אלפי תושבים. 

יעדי   והשגת  בשטח  הכוחות  פריסת  יעילות  עירוני,  לפיקוח  המחלקה  תפקוד  משכך, 

 ו פעילים בה פחות מהעובדים שנקבעו לה.  המחלקה, לא מן הנמנע כי נפגעו ממצב שבו הי

כמות   .ב נמצאת בתנופת צמיחה משמעותית, בהתאם לה  נהריה  במהלך השנים האחרונות 

התושבים גדלה ועתידה עוד לגדול, וכך גם גודלת מסת העבודה והדרישה לשמירה על הסדר 

תושבים.   70,000  –הציבורי. בהתאם לנתוני הרשות, נכון למועד הביקורת נהריה מונה כ  

)ללא שני מנהלי    פקחים   9, כך שהמצבה עומדת עתה על  פקחים  מחלקה נוספולמצבת ה

על  רובעים( העומד  הפנים  משרד  ידי  על  המומלץ  מהתקן  נמוכה  ועדיין  פקחים    10.5, 

 בהתאם לגודלה של הרשות.  

יתרה מכך, בהתייחסותו של מנהל האגף בפני הביקורת הודגש המחסור בכוח האדם לשם 

 ן מענה ראוי בעת שיגרה ואחת כמה וכמה בעת חירום.  למת

 במצב דברים זה, יש לתת את הדעת ולבחון את התכנות הגדלת מצבת הפקחים במחלקה.  

 

    לביקורת נמסר, כי העירייה עתידה לפרסם מכרז לגיוס שני פקחים נוספים. 

נבחר מנהל המחלקה לפיקוח כללי כמנהל אגף הביטחון.    2020לאחר קיומו של מכרז בספטמבר   .6

   . בפועל, משמש מנהל האגף בנוסף לתפקידו גם כמנהל המחלקה

הכספי, על העירייה לבחון את היעילות האופרטיבית לטווח הארוך באיוש של  מלבד לחיסכון  

שתי משרות ביצוע מהותיות ע"י נושא משרה אחד, העשוי להוות לרועץ בשל עומסי עבודה

 
   .2015הרשות המקומית, משרד הפנים, מבנה ארגוני ותקינת  73
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מנהל    לתפקיד  כחוק  מכרז  לפרסום  לפעול  יהא  נכון  כי  וסביר,  בחירום,  ובעיקר  בשגרה 

 המחלקה לפיקוח עירוני, כפי שחל ברשויות מתוקנות.     

 הכשרה:  .7

 באכיפת עבירות בתחום הקורנה.   2020חמישה פקחים הוסמכו לאחר הכשרה ביולי  .א

שות הוסמכו לשמש כפקחי  בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם, מזה שנים פקחי הר .ב

 . האכיפה ורישוי עסקים ברשות מבלי שעברו כל קורס הכשרה

    .רישוי עסקיםאכיפה וכפקחי  2019פקחים הוכשרו בשנת תשעה , כי בזאת יצויין

 בנושאים שונים בהם חנייה, פיקוח עירוני ורישוי עסקים. תושבים פונים ישירות למחלקה  .8

המענהמומלץ   מעניק  בה  המוקד,  למערכת  קישור  במחלקה  קריאה    במחלקה   לנתב  יפתח 

   , ובכך יתבצע הליך מעקב ובקרה מפורט ורציף לפניות התושבים.  ממוחשבת

ים. יתרה מכך,  נקבעה ברשות תכנית עבודה ליציאה מהסגר, גם בתחום העסק  2020באוקטובר   .9

החל האגף בשיתוף עם דוברות העירייה לפעול להענקת תמיכה לעסקים הקטנים והבינוניים, 

 אשר כלל בין היתר, הקמת עמוד נחיתה במרשתת לכלל העסקים עם פרטיהם והטבות. 

כללים, אך אינו מפרט את רשימת העסקים וההטבות   יצויין, כי עמוד הנחיתה כולל מידעים

 הניתנות בבתי העסק כפי שנקבע בתוכנית העבודה.    

משטרת ישראל ופקחי    -בתחום המוניציפאלי פועלים במקביל שני גורמי אכיפה  שיטור משולב:   .10

מתבצע שיתוף פעולה בין הגורמים על מנת   2019הרשות המקומית על פי סמכות שבדין. משנת  

לאיכות   הנוגעים  לאירועים  בעיקר  עניין,  לרשות  יש  בהם  לאירועים  ויעיל  הולם  מענה  לתת 

החיים. לשם כך, הוחלט על שיתוף פעולה בין משטרת ישראל לרשות באמצעות הפעלת הסמכות  

ע"י שוטר וסמכויותיו על פי חוק ועל ידי פקח וסמכויותיו על פי חוק, כמעניקות פתרון יעיל  

במקרים הדורשים התערבות משטרה, ומסייעים במשימות    ם במרקם העירונילמרבית האירועי

 גם בנושא עמידה בתקנות בתחום נגיף הקורונה. המשטרה

החלה העירייה להפעיל מערך של שיטור משולב ובכלל זה, פיקוח ואכיפה    2020החל מנובמבר  

 בנושא הקורונה בארבע משמרות ביום.   

כמו גם לא קיים הסכם בין    ת פעילות השיטור המשולב,בעירייה אין נוהל עירוני להסדר .א

 העירייה לבין במשטרה בעבור שיתוף הפעולה בין הצדדים בשיטור המשולב.  

 יש לעגן את נושא הפעלת השיטור המשולב בנוהל עירוני. 

לביקורת נמסר, כי בהתאם לתוכנית העבודה של הפיקוח והצורך העולה בשטח, מתקיימת  

 שבוע עם נציג תחנת משטרת נהריה.   הערכת מצב אחת ל

בידי   .ב אין  בניידת במסגרת אכיפת החוקים,  שרשם הפקח  על מספר הדוחות  מידע  מלבד 

 העירייה דוחות ביצוע מרוכזים בגין פעילות השיטור המשולב.  

פעילות   .ג של  ובקרה  מדידה  מבצעת  אינה  ב העירייה  המשולב,  הפקחים  השיטור  ניידת 

 לבדיקת מימוש יעדיה בהפעלת הניידת במסגרת סיכום פעילות.שיכולות לשמש בין היתר 

חוקק חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות    2011בשנת שיטור עירוני:   .11

התשע"א שעה(,  הרשויות    2011- )הוראות  של  והאכיפה  הפיקוח  יכולת  את  לייעל  שמטרתו 

שב בעבירות  בפעולות  המקומיות  ישראל  למשטרת  לסייע  להן  לאפשר  לכן  אחריותן  תחום 

למניעת אלימות, והכל בלי לגרוע מתפקידיהן של משטרת ישראל ושל הרשות המקומית על פי  

לשם השגת מטרת חוק זה יוסמכו פקחים עירוניים בסמכויות לצורך פיקוח על ביצוע חוקי    דין.

סייע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות.עזר, וברשויות מסוימות יפעל מערך אכיפה שי 
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 בעירייה אין הפעלה של שיטור עירוני, זאת בשל חוסר בהקצאה מהמשרד לביטחון פנים. 

 לביקורת נמסר, כי העירייה תבקש מהמשרד לביטחון פנים הקצאה לשיטור עירוני.  

העירייה אינה מפעילה סיירת ביטחון באמצעות כלי רכב עירוניים ו/או חברת אבטחה וביטחון   .12

ביצוע סיורים בריכוזי מוסדות חינוך, באירועים של ונדליזם והקמות רעש ובעברות  פרטית לשם  

 בתחום איכות החיים.  

העזר   חוקי  פי  על  אכיפה  סמכויות  אין  בה  לסיירים  מניעה.  כוח  הביטחון משמשת  סיירת 

העירוניים או סמכויות של שוטר, אך הם משמשים כוח מרתיע מעצם העובדה שהם מייצגים  

מומלץ, כי הנהלת העירייה תשקול הפעלה של סיירת ביטחון כתגבור למחלקת   יה.את העירי

 הפיקוח העירוני, המתמודדת עם עומסי פעילות חריגים בחירום. 

 

 : המלצות כלליות .13

: מרחבים פתוחים כמו פארקים, טיילות, וחופי הים מושכים הפעלה של רחפנים כורזים .א

. מומלץ, כי בעתות חירום ככלל העירייה תעשה שימוש ברחפן המצלם התקהלותאליהם 

לשם   אך  אלא  התושבים,  לקניסת  ישמשו  לא  הרחפנים  ההתקהלות.  אזורי  מעל  וכורז 

 הגברת הפיקוח ומוטת השליטה ברחבי העיר. 

מ .ב שכונתיים:  חוסן  ברובעים צוותי  חירום  נאמני  מתנדבים  והדרכת  גיוס  לבצע  ומלץ 

נערים  צעירים,  )ותייקם,  שונים  ממגזרים  מתנדבים  שילוב  תוך  אמת,  בזמן  למודיעים 

צרכים מהשטח ולהעלאת  בצוותים להעברת מסרים מהרשות  ניתן להסתייע  , ועולים(. 

במקביל כמות    אשר  של  משמעותית  בהורדה  לסייע  עשוי  בצוותים  פניות השימוש 

 התושבים למוקד.

מומלץ לפתח יכולות מדידה לאפקטיביות האכיפה בעתות חירום, בין אם מדובר באכיפה  .ג

פה או בדוח התראה(. יש  -אקטיבית )קניסת התושבים( או אכיפה פאסיבית )התראה בעל

לבחון את האפקטיביות של כל אחת מהן בנפרד על מנת לדעת מתי יש להשתמש בכל 

 .לעבור מהליך אחד למשנהו הליך אכיפתי ומתי

 מוכנות המוקד העירוני 
לאוכלוסייה העירייה  בין  ובחירום  בשגרה  המרכזי  הקשר  ערוץ  מהווה  העירוני  המוקד    .המוקד 

היתר בין  משמש,  של  העירוני  טיפולה  שבתחום  בנושאים  התושבים  לפניות  מרכזית  כתובת   ,

החיים,   איכות  בתחומי  פניות  לרבות  הפניות  העירייה,  את  מעביר  המוקד  והחירום.  הביטחון 

מוקד  כ  ואליחידות הביצוע של העירייה, ומבצע מעקב אחר הטיפול בהן ובקרה על כך. כן משמש ה

וכמידע,   העיר  ברחבי  ותקלות  בעיות  מפגעים,  מטרדים,  על  התושבים  להתרעות  מוקד  כ מוקד 

המוקד בעיר(.  המותקנים  וחיישנים  במצלמות  )לשליטה  הביטחון    טכנולוגי  אגף  במסגרת  פועל 

 שעות ביממה בכל ימות השנה.  24בעירייה, ופועל ומאויש  

כחלק מההיערכות לחירום, על המוקד להיות ממוקם במרחב המכיל את מרחבי העבודה הדרושים  

ואת תשתיות התקשורת והמחשבים. המוקד בחירום מצריך שטח הפעלה גדול יותר מהשגרה, כך  

הפע לנפח  להתכונן  באמצעותשיש  וטלפונים ילות  מחשבים  עמדות  כמות  ערוצי    ;הגדלת  הגדלת 

לחירום שירות/מוקדנים  נציגי  מכסת  והגדלת  טלפון(  )קווי  יימצאו    ,נדרש  .תקשורת  במוקד  כי 

העזרים והמידע הדרושים למתן מענה לציבור בחירום. כמו כן, נדרש להיערך למתן מענה בחתך  

 .שפות לתושבים על פי מאפייני העיר

הבדיקה בנושא פעילות המוקד העירוני בתקופת החירום העלתה ממצאים כדלהלן: 
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  העירייה הקימה מוקד קורונה הכפוף לאגף הביטחון, הפועל לצד המוקד העירוני, והוא מתכלל .1

הותקנו בו מערכות שליטה  בנושא הקורונה.  ומרכז את הטיפול בנושאי ביטחון וחירום בעיר  

ובקרה לרבות מרכזיית טלפונים, מחשבים, קשר אלחוטי וסלולארי ומערכות תמיכה בחשמל,  

כך שלמוקד העירוני ולעזריו, קרי למוקד קורונה, יש אפשרות תפעול עצמאית וחלופית למקרה  

   של הפסקה בחשמל.

הוראות ונוהלים: המוקד פועל ללא הגדרת פעולות מוקד חירום קורנה, לרבות נוהלי עבודה   .2

למוקדנים המסדירים את תהליך העבודה ויחסי הגומלין בין המוקד אל מול הפיקוח העירוני,  

 השיטור המשולב, משטרת ישראל, מד"א וכיו"ב לצורך הטיפול בפניות. 

 ורונה, הועברו בצורה שוטפת למוקדנים באמצעות יישוםלביקורת נמסר, כי הנחיות בנושא ק

Watsapp   .על ידי מנהל אגף הביטחון, דוברות העירייה וגופי החירום השונים 

על העירייה להסדיר את תהליך העבודה ואת העברת המידע בין המוקד העירוני/מוקד קורונה 

ראות בנוהל יקוימו, זאת על  לבין כוחות הפיקוח והאכיפה ויחידות העירייה, ולוודא, כי ההו

מנת למנוע פגיעה אפשרית בהליך העברת המידע ביו גורמים אלה, בהליך תחקור אירועים 

 ובדיקתם, בקביעת דרכי הפעולה ובהסקת המסקנות. 

השעות   .3 בין  במדינה,  נהוגות  היו  אשר  הסגר  לתקופות  בהתאם  פעל  הקורונה  עד    8:00מוקד 

 ובהתאמה מספקת לכמות הפניות התושבים.   20:00

לאחר שעלה, כי המוקד אינו ערוך למתן שירות לתושבים שאינם דוברי עברית, המוקד אויש   .4

 ע"י דוברי השפה הרוסית.  

עה מערכת ממוחשבת המתעדת את מספר השיחות  מוט)גל תחלואה שני( ה   2021החל מינואר   .5

וכו זמן המתנה  זמן מענה לכל שיחה,  ננטשות,  לוח בקרת  הנכנסות, מספר שיחות  כן,  '. כמו 

 ובלשכת המנכ"ל לשם פיקוח על הרציפות התפקודית.    106המערכת מוצג במוקד  

 הוטמעה מערכת נוספת המאפשרת שיחה חוזרת לתושב.    2021בנוסף, ביוני 

יצויין, כי לא קיימת מערכת להשארת הודעות במענה הקולי, אך יחד עם זאת, המוקד העירוני  

 . 24/7מאויש וזמין 

ובכלל זה פניות בנושא  2021ועד פברואר  2020רוט מדגמי של תפקוד המוקד בחודשים יוני פי .6

שיחות, על סך כולל של    11,311( מצביע על מכסה חודשית שהגיעה לכדי  6קורונה )ראה נספח  

מכלל השיחות שהתקבלו.   93.4%שיחות נכנסות, ועל שיעור ממוצע  למענה של    65,000  –כ  

ש ממוצע  מכך,  ביתרה  הסתכם  שננטשו  השיחות  שהתקבלו,   4.7%–יעור  השיחות  מכלל 

 מהשיחות הנכנסות.  0.35%-וממוצע שיעור השיחות שהועברו למענה חוזר נמצא נמוך ונעמד ב

במוקד   .7 התקבלו  המבוקרת  ופינוי    2,167בתוקפה  תרופות  מזון,  בקבלת  סיוע  שעיקרן  פניות, 

 אשפה כדלקמן:

 

 סה"כ שונות פות תרו מזון/קניות פינוי אשפה  בקשה

 2,167 32 1,043 939 153 מספר פניות

 

לפניות בנושא קורונה  בדיקה מדגמית של זמני תקן לסגירה של מאות פניות תושבים העלתה, כי   .8

לא הוגדר זמן תקן, מאחר וכל הפניות שויכו לסטטוס עדיפות גבוה, משמע סגירת פניות וטיפול  

תוך שעה לכל היותר.  
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לפניות התושבים   העניקה שירות מהיר  בשיתוף מערך מתנדבים  במרבית המקרים, העירייה 

 ף אשפה ביתית.  אשר עיקרן, קניות מזון, קבלת סלי מזון, משלוח תרופות, איסו

 יום מיום קבלתן.    13יחד עם זאת נמצאו מקרים בודדים בהם פניות ציבור נסגרו עד  

בהן   .9 הצפייה  האבטחה.  במצלמות  צפייה  מערכת  קיימת  העירוני  המוקד  של  השליטה  בחדר 

מתבצעת, בין היתר, בשל פניות או התרעות שמקבלים במוקד ובעת אירועים עירוניים. המשרד  

 לביטחון פנים קבע את מטרות הקמת מערך השליטה והבקרה ברשויות המקומיות כדלקמן:    

ואירו סיכון  גורמי  עירוני,  איתור  פיקוח  )למשל,  למניעתם  תגובה  גורמי  והפעלת  אלימות  עי 

שיטור משולב, משטרת ישראל וסיירת הורים(; תחקור אירועים לצורך סיוע לגורמי האכיפה  

במיצוי הדין ובאיסוף ראיות; יצירת הרתעה ומניעה של אירועי ונדליזם ואלימות. עוד נקבע,  

ם, כי האזור מצולם מסייעות בהגברת תחושת  כי התקנת המצלמות והצבת שלטים המצייני

הביטחון של התושבים ותורמות להקטנה משמעותית של מספר אירועי הוונדליזם והאלימות  

 במקומות שהוצבו בהם מצלמות. 

המוקדנים אינם צופים במצלמות בהתאם לתכנית סריקה כתובה ותדירה, לאיתור תקלות   .א

ועל   אמת  בזמן  בהם  ולטיפול  אירועים  במצלמות  או  צפייתם  לפרטיות".  "תכנון  בסיס 

האבטחה במתכונת המתוארת לעיל איננה עולה בקנה אחד עם המטרות שקבעו המשרד 

ואירועי   סיכון  גורמי  של  וזיהוי  לאיתור  קרי,  המצלמות,  מערך  בהקמת  פנים  לביטחון 

 אלימות והפעלת גורמי תגובה למניעתם. 

טחה ואין אפשרות לצפות במצלמות, לעקוב  במוקד קורונה אין מערכת צפייה במצלמות אב .ב

אחר הנעשה בשטח ולהשיג שליטה, אלא רק להשתמש באמצעי קשר אחרים לצורך טיפול  

 באירועים המדווחים.  

המוקדנים לא פעלו בעת הצפייה הבלתי מבוקרת במצלמות, לשם איתור מוקדי התקהלות   .ג

 בתקופת החירום, ולא שלחו פקחים לביצוע אכיפה. 

י בעתות חירום, יערך תגבור מוקד רואה לצורך בקרה, דיווח והפעלת כוחות האיכפה. מומלץ, כ

ואת   שגרה  בעת  המצלמות  מערך  הפעלת  מתכונת  את  מקיפה  בחינה  לבחון  העירייה  על 

על תכנון לפרטיות לצד   זאת מתוך הקפדה  בזמן אמת,  השימוש במידע המופק מהמצלמות 

 ש במצלמות למען שמירת הסדר הציבורי. מאמץ להגביר את הפוטנציאל הגלום בשימו

חברות   באמצעות  או  עירוניים  רכב  כלי  באמצעות  ביטחון  סיירת  תפעיל  שהעירייה  ככל 

אבטחה, מערכת המצלמות תשולבנה עם מערכת מעקב אחר צי הרכב )כלי הרכב של סיירת  

את כלי    הביטחון והשיטור המשולב(, כך שניתן יהיה לעקוב אחר הסיירות והנידות ולהפנות

 הרכב הקרוב ביותר לטפל באירוע.      

 

 חינוך  מערכת ה 
מערכת החינוך על כלל מרכיביה, עלולה להיקלע, במפתיע, לאירועי חירום. אירועים אלה, קרוב 

במרץ   ביה"ס.  אוכלוסיית  של  ובתפקודה  בשלומה  יפגעו  נגיף  2020לוודאי,  התפשטות  בעקבות   ,

הקורונה, מערכת החינוך נסגרה ועברה למתכונת של למידה מקוונת שלאחריה הלימודים במוסדות  

תחדשו בהגבלות מסוימות עפ"י צווים, הנחיות בריאותיות והנחיות משרד החינוך, אשר  החינוך ה

 באו לצמצם הידבקויות מנגיף הקורונה וחוזר חלילה.  

על מיגון והיגיינה במוסדות   הביקורת התמקדה במתן הסיוע הרשותי ללמידה מקוונת ולשמירה 

החינוך.   
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 חינוך בתקופת משבר הקורונהפעילות מערכת ה

להלן עיקר פעילות מערכת החינוך בתקופת משבר הקורונה כפי שנמסרה על ידי ראש מינהל   .1

 חינוך וקהילה בהתאם לשאלות הביקורת: 

הלמידה מרחוק התקיימה בכלל השכבות בעיר, החל מגני טרום חובה ועד   -למידה מרחוק   .א

 משרד החינוך. לשכבת י"ב וזאת על פי המתווים וההנחיות של  

כלל התלמידים בכל בתיה"ס בעיר ניגשו לבחינות הבגרות של    -הערכות לבחינות הבגרות   .ב

 קיץ תש"פ וחורף תשפ"א על פי הנחיות משרד החינוך. 

במהלך הסגרים השירות הפסיכולוגי פעל לשמירה על קשר יזום עם אוכלוסייה מאותרת  .ג

מיוחדים, למתן סיוע בחינוך המיוחד, לתקשורת  בתחום הריגשי והלימודי לאיתור צרכים  

כן, הופעלו שמרטפיות לילדי    עם התלמידים והצוות החינוכי, ומתן מענה הדרכתי להורים.

  צוותי החינוך המיוחד לשם שמירת הרציפות החינוכית של ילדי החינוך המיוחד בעיר.  

התנדבות    -התנדבות   .ד לחניכים;  הנוער  וארגוני  תנועות  ידי  על  מקוונת  פעילות  בוצעה 

בקהילה ע"י בני נוער וסטודנטים בחלוקה של תרופות, סיוע בקניות למבודדים ובשמירת  

 קשר עם האוכלוסייה הוותיקה. 

תרבות,    -גבייה   .ה סל  במסגרת  הצגות  צהרונים,  בהן:  המשבר  בשל  רבות  פעילויות  ביטול 

 יולים ואירועים, הוביל להפסקת רצף הגבייה ולביצוע החזר כספים להורי התלמידים.ט

במועדים בהם הושבתה מערכת החינוך    - חינוך בלתי פורמלי לילדי עובדי מערכת הבריאות   .ו

גליל",   הרפואי  "המרכז  החולים  בית  בשיתוף  הרשות  הפעילה  היסודי,  ולגיל  הרך  לגיל 

 לים. שמרטפייה לילדי עובדי בית החו

רה"ע   .ז של  בניהולו  פעמים,  מספר  ללימודים  החזרה  לקראת  התקיימו  מצב  הערכות 

 בהשתתפות מינהל חינוך וקהילה ומנהלי מחלקות. 

הנוהל נקבע על מנת לייעל את תהליך התחקור   –נוהל טיפול בחולה מאומת במוסד חינוכי  .ח

 בתוך ביה"ס ולצורך קטיעת שרשראות ההדבקה. 

  –   בקרות על שמירת ההנחיות .ט

 ביצוע בקרות במוסדות החינוך וקביעת צבע רמזור בית ספרי.    (1)

 ביצוע בקרות בהסעות וחידוד ההנחיות אל מול חברות ההיסעים.  (2)

וחיסונים   .י בדיקות  ביצוע  של    –עידוד  שבועי  מיפוי  ועריכת  החינוך  מערכת  עובדי  בקרב 

עי התחסנות  המתחסנים בקרבם; בקרב בני נוער בשיתוף מועצת התלמידים ובקיום מבצ

 ומתן פרסים לכיתות מתחסנות.  

בביקורת נמצאו פעולות שלא נעשו בזמן הנדרש, וכן פעולות שלא בוצעו כנדרש אך ביצוען תוקן  .2

 בהמשך כדלהלן:  

ו' ישובו לספסל הלימודים   -לאחר תום הסגר הראשון הוחלט ברשות, כי תלמידי כיתות ה'   .א

בקפסולות. לאור ביקורת נוקבת בגין מספר    לשהות שבועית בת יומיים עקב מתכונת לימוד

של  הקצאות  ידי  על  הלימוד  ימי  מספר  להרחבת  הרשות  פעלה  המצומצם,  הלימוד  ימי 

מרחבי למידה נוספים בצמוד לבתיה"ס, במתנס"ים, בהכשרת מקלטים ובעיקר במציאת  

 פתרונות יצירתיים בתחום בתיה"ס.  

החי  .ב מוסדות  באורחות  חזרת  מתאימה  היערכות  מחייבת  החדשה,  הלימודים  לשנת  נוך 

החיים ובנהלי העבודה. בהתאם להנחיות משרד הבריאות הנוכחיות, כלל המערכת 
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)תלמידים ועובדי ההוראה והטיפול(, נדרשים להגביר את הניקיון וההיגיינה לשם המשיך  

 .פחותיהםלימודים סדירים תוך שמירה על בריאות הצוותים, הילדים ומש

משרד החינוך פרסם קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות בעלויות רכישת ציוד מיגון,  

 ניקיון והיגיינה וכן תגבור שירותי ניקיון נוכח המגפה בשנת הלימודים תשפ"א. 

 ₪.   126,000  -עד תום הביקורת, הוצאות העירייה בגין מיגון והיגיינה הסתכמו בכ  (1)

תוצאות בקרת שטח מטעם משרד החינוך בתחום ציוד ומיגון שנערכה בשני מוסדות 

( העלתה כי בתיה"ס שנבדקו, לא עמדו   8)ראה נספח    2020חינוך בעיר בחודש דצמבר  

יוד מיגון, ניקיון והיגיינה הממומן על ידו  בהנחיות משרד החינוך בכל הנוגע לקיום צ

 ₪.       30,900ממילא, שהסתכם בסך של  

תקציבי המיגון הועברו מהעירייה אל בתיה"ס רק לאחר קיום הבקרות מטעם משרד  (2)

החינוך, וסביר, כי העברת התקציבים אל בתיה"ס טרם פתיחת שנה"ל, הייתה מונעת 

 העדר אמצעי המיגון שנדרשו.    

בתקופת הקורונה הרשות הרחיבה את מתן המענה שניתן על    –השירות הפסיכולוגי  פעילות   .ג

 ידי השירות הפסיכולוגי לאוכלוסיות חדשות.  

עיריית   עבור  החינוך  משרד  מטעם  הפסיכולוגי  השירות  לעובדי  הרצוי  התקן  כי  יצויין, 

על   נעמד  נע   16.38נהריה,  החינוך  משרד  לשפות  יכל  אותו  הקבוע  והתקן  על משרות,  מד 

 .  80%משרות ומהווה כיסוי תקינה בשיעור של  13.05

משרות בלבד, ואומר, כי    10.5יצויין, כי מצבת עובדי השירות הפסיכולוגי בעירייה נעמד על  

 מהתקינה הרצויה.     36%משרות המהווה חסך בשיעור של   5.88קיים מחסור של  

ינה הרצויה, נוכח פעילויותיו על העירייה לבחון את נכונות המצבה הקיימת אל מול התק

 של השירות הפסיכולוגי בשגרה ובעיקר בעת חירום.     

 
 פרויקט תרומת מחשבים 

משבר הקורונה והמעבר המהיר ללמידה מרחוק, הציפו את הצורך ההכרחי והמיידי לאפשר לכל  

ימודית  תלמיד/ה שנותרו מחוץ לכיתות הלימוד, גישה למחשב אישי לצרכי למידה, היות והתלות הל

 והחברתית בצג המחשב הפכה לכמעט מוחלטת. 

 בדיקה אחר חלוקת מחשבים לתלמידים, בסיוע העירייה, העלתה את הממצאים הבאים:

מחשבים ניידים ומחשבי    2,212  חילקה העירייה  2020במטרה להיענות לצרכי התלמידים בשנת   .1

₪ אשר    922,203למורים ולתלמידים לשימוש בבית ובמוסדות החינוך בעלות של  )טאבלט(  לוח 

   (.7)ראה נספח   מומן בעיקר בידי מפעל הפייס, משרד החינוך והסוכנות היהודית

כחלק מתוכנית התקשוב הלאומית במימון עיקרי של משרד החינוך ובניהול הרכישה מטעם   .2

)מרץ   הביקורת  תום  עד  סו 2021משכ"ל,  טרם  העיר  (  לתלמידי  של               252פקו  בעלות  מחשבים 

   . ₪ בשל חוסר במלאי 460,000 –כ 

 בחלוקת המחשבים לתלמידים: מה  לעיכוב התנהלות העירייה גרמה   בהןלהלן דוגמאות  .3

של   .א הקצאה  אושרה  "מתחשבים",  ויוזמת  הרשות  בין  הפעולה  לשיתוף    100בהמשך 

של   בעלות  מפע   45,000מחשבים  בשיפוי  ביום  ₪  הפיס.  דרישה   11.10.2020ל  התקבלה 

 לתשלום מטעם עמותה דרכה התבצע הפרויקט, בתנאיי תשלום מידיים.  

שלושה שבועות לאחר קבלת    03.11.2020ועדת רכש אישרה את התשלום ביום  יצויין, כי  

גם   ומשכך  התשלום,  בוצעה  דרישת  התשלום  לאחרהעברת  וחצי  הדרישה    כחודש  מועד 

(.  24.11.2020)ביום 
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ויוזמת "מחשב לכל ילד", אושרה הקצאה של    .ב   149בהמשך לשיתוף פעולה בין העירייה 

בעלות   ביום    137,080של  מחשבים  הפיס.  מפעל  בשיפוי  דרישה    ₪26.10.20  התקבלה 

 לתשלום מטעם עמותה דרכה התבצע הפרויקט בתנאיי תשלום מידיים.  

הסכם   כי  ביום  יצויין,  נחתם  העמותה  לבין  העירייה  בין  העברת ו  12.11.20התקשרות 

 (. 10.12.20ום בוצעה כחודש וחצי לאחר מועד הדרישה )ביום  להתש

   

 והדוברות מערך ההסברה
לידיעת   והנחיותיה  וההסברה ברשות מהווה חלק מרכזי בהבאת פעילות הרשות  מערך הדוברות 

בשעת חירום מוצאת    .נבונה לאוכלוסייה הן המענה ההולםהציבור. היערכות נכונה לצד הסברה  

הכנת   נוספת:  חיונית  משימה  עם  התושבים  של  החיים  תחומי  לכל  שאחראיות  הרשות,  עצמה 

האוכלוסייה למצבי משבר, ניהול מערך ההסברה במהלכם והחזרה לשגרה בתקופה שלאחר מכן.  

במצבי מתורגמת  ההסברה  ומערכות  התקשורת  כלי  של  מצד    חשיבותם  גוברות  לציפיות  חירום 

התושב למידע עדכני, מקיף ואמין מידי הגורמים האחראים לאיכות חייו ולביטחונו. הסברה נכונה  

   .וממוקדת עשויה למנוע בלבול וחוסר ביטחון, להרגיע ולתמוך, ולספק הנחיות מדויקות לפעולה

 שנמסרו לביקורת ע"י דובר העירייה:להלן פעולות מערך ההסברה בתקופת משבר הקורונה כפי   .1

 הנגשת המידע לציבור בוצעה בפלטפורמות הבאות:   .א

הודעות    –  מסורתיות (1) פרסום  ציבור,  ובמבני  ברחוב  לוחות  על  מודעות  עיתונות, 

 לעיתונות ומודעות בעיתונים המקומיים, עיצוב פלאיירים וחוברות מידע למבודדים. 

העירוני  –  מדיה  ניו (2) המרשתת  +  שימוש באתר  )עברית  "פייסבוק"  ביישומי  שימוש   ,

פוסטים,  הועברו  באמצעותם  טקסט,  והודעות  "וואצאפ"  "אינסטגרם",  רוסית(, 

 קישורים וסרטונים רלוונטיים לציבור. 

אלקטרוניים   (3) נרחבת   -לוחות  חשיפה  להם  הגעתון  שדרות  לאורך  בלוחות  שימוש 

 להעברת מסרים לציבור )נהגים והולכי רגל(. 

 . 106העברת מסרים לציבור במענה לפניות המגיעות למוקד העירוני  – מוקד עירוני (4)

ייעודי (5) אתר  ייעודי    –   הקמת  אתר  הוקם  נושאים,  במגוון  לציבור  מידע  ריכוז  לשם 

 המעניק מענה בתחומי: עסקים, מסחר, חינוך, תרבות וכו' בהקשר להנחיות הממשלה. 

בתקשורת (6) העיר   –  שימוש  ומנכ"ל  רה"ע  עבור  ראיונות  הקורונה תיאום  בנושא  ייה 

 באמצעי התקשרות השונים: רדיו מקומי וארצי , אתרים במרשתת וערוצי טלוויזיה. 

מערך הדוברות וההסברה היה שותף פעיל בישיבות הערכת המצב יחד עם הנהלת העירייה,   .ב

 גורמי פקע"ר, משרד הבריאות, משרד החינוך וגורמי החירום וההצלה.  

העניק מענה מגוון ומותאם לקהלים שונים: בני נוער    כחלק ממבנה העיר, מערך ההסברה .ג

התקופה   לאורך  וחרדית.  דתית  אוכלוסייה  השלישי,  הגיל  בני  חדשים,  עולים  וצעירים, 

שונות   במתכונות  והפעלתה  החינוך  מערכת  בפעילות  הפסקות  עם  התמודדות  הייתה 

שגרתיות, מענה  בהתאם לתוכנית הרמזור, ציון חגי תשרי ובכלל חגי ישראל במתכונות לא 

 מצד הרשות לתפילות, התכנסויות וטקסים ועבור כך הופקו בהתאם עלונים ומודעות.  

המתנדבים   .ד יחידת  בשיתוף  הפיקוח  מחלקת  צוות  פקע"ר,  עם  הפעולה  שיתוף  במסגרת 

ברחב לתושבים  הסגול,  התו  הנחיות  שעיקרן  בעסקים  הסברה  חומרי  חולקו  י  העירונית 

בוצעו   הקהילתיים  והמרכזים  תרבות  מחלקת  בשיתוף  כן,  מבודדים.  ולילדים  העיר 

.  פעילויות מקוונות בהן נמסר מידע עדכני לצד תכני העשרה לקהילה על כלל גווניה
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חינוך,   .ה )מינהל  העירייה  יחדות  בשיתוף  והסברה  הדוברות  מערך  של  משותפות  יוזמות 

תרבות מחלקת  חברתיים,  לשירותים  הספרייה  המחלקה  הנוער,  יחידת  צעירים,  מרכז   ,

 העירונית( אפשרו לציבור לקבל את המידע הנדרש.  

חלק ממערך הפרסום נעשה על פלטפורמות שאינן דורשות השקעה כספית ,ולצידן נעשה  .ו

 שימוש בתקצוב ייעודי שמקורו ממשרד הביטחון עבור פעולות הסברה בקהילה.  

ההת  .ז דרכי  על  ולמידה  התייעלות  הדוברות  לצורכי  מערך  הקורונה,  במשבר  מודדות 

 וההסברה השתתף בהכשרות ובמפגשי וויעוד בשיתוף דוברי רשויות מקבילים. 

מערך הדוברות וההסברה יזם מספר מסעות פרסום בהם: "סיוע  לשכן" להעלאת מודעות   .ח

חסרי עורף משפחתי הגרים בקרבנו וזקוקים לסיוע; מיזם בשיתוף מתנדבי איחוד הצלה; 

"נהריה מתחסנת" בדגש   -הסעת מרותקי בית לקבלת חיסונים; עידוד התחסנות בקהילה  

על צעירים וגיוס מובילי דעת קהל; עידוד ביצוע בדיקות לאלו שטרם חוסנו לשם קטיעת  

 שרשראות ההדבקה; פרסום נתוני תחלואה, מבודדים, נבדקים ומחוסנים בנהריה ועוד.

 מערך הדוברות וההסברה בתקופת משבר הקורונה:  להלן ממצאי הביקורת בגין התנהלות .2

 העירייה מתנהלת ללא כל נוהלי עבודה סדורים ומפורטים עבור מערך הדוברות וההסברה. .א

 תכנית עבודה שנתית:   .ב

ליחידת הדוברות תוכנית עבודה שנתית סדורה ובעלת יעדי תוצאה, אך לתוכנית לא   (1)

מדדי   של  פירוט  לגביה  ואין  בקרה  את  מתבצעת  ולבדוק  לכמת  ניתן  אותם  תוצאה 

 ביצועה ואת אפקטיביות פעולות ההסברה שבוצעו. 

לשינויים   (2) הובילה  אשר  הקורונה,  תקופת  נוכח  עודכנה  לא  השנתית  העבודה  תכנית 

 ופעולות נוספות של יחידת ההסברה.      

מערך הדוברות וההסברה מדווח למנכ"ל על היקפי    2021לביקורת נמסר, כי החל משנת  

 פעילות בהתאם למדדי הביצוע ואפקטיביות פעולות המערך במדיות השונות.  ה

 תכנית הסברה:   .ג

לסוגי משברים מובחנים  ותהסברה רשותי יותתכנלמערך הדוברות וההסברה קיימות  (1)

 , מלבד פנדמיה.  (ורעידות אדמה   טפון, חומרים מסוכניםי )מלחמה, ש

    לביקורת נמסר, כי תכנית כאמור תושלם.  

משבר   מערך (2) בעת  סדורה  רשותית  הסברה  תוכנית  ללא  פעל  וההסברה  הדוברות 

 הקורונה.  

דובר העירייה מסר, כי מאחר ומדובר במשבר אשר עדיין לא התנסו בו בעבר, תכנית  

ההסברה נבנתה באופן מודולארי והותאמה לצרכי העיר, למצב התחלואה ולהנחיות 

באירוע דינאמי ומתגלגל כמות המשתנות מעת לעת על ידי הממשלה. מאחר ומדובר  

 ואופן הבחירה בדרכי ההפצה הותאמה לסיטואציה.  

לביקורת נמסר, כי שיתוף הפעולה במלואו בין הדוברות לבין היחידות העירוניות השונות   .ד

 , כשלושה חודשים לאחר תחילת תקופת החירום הבריאותית.2020החל בחודש מאי 

של   קיומה  כי  סבורה,  להביקורת  תקשורתית  בריאותית  חירום  תקופת  תוכנית 

 להתמודדות ופעולות, הייתה מייתרת שיהוי כאמור.  

שמש כאינדקס המניהול תיעודי של החומר ההסברתי על תצורותיו וזמני הפרסום )ארכיב(,   .ה

. 2021, החל להיערך רק בתחילת הודעות נצורות
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פעולות ההסברה שבוצעו לשינויים תקופתיים במצב התחלואה, בחוסן  האפקטיביות של   .ו

, נערכה ניתוח לאסטרטגיה התקשורתית שנוהלה בכל תקופת המשבר, וכן  הקהילתי וכיו"ב

בידי גורם חוץ עירוני )יקל"ר(, אשר ביצע הליך של פיקוח ובקרה על תפקוד מערך הדוברות  

 וההסברה ברשות.   

המלצות מינהל הפיתוח, במדריך הרביעי לצעדים   –תחלואה  העלאת המודעות של מוקדי   .ז

(, הנחה את הרשויות להגברת 2020להתמודדות הרשות המקומית עם נגיף הקורונה )מרץ  

המודעות של תושבי השכונה לקיומו של ריכוז הדבקה ולחידוד הנחיות משרד הבריאות  

 בדגש על הימנעות יציאה מהבתים. 

להעלאת המודעות של מתחת לפני השטח  ך מסע תקשורתי  יצויין, כי מערך ההסברה ער

 מיקודי התחלואה בעיר בהתאם להמלצות האמורות.  

הביקורת הבחינה בפרסומים על גבי לוחות מודעות ברחבי העיר מטעם ארגונים המתנגדים  .ח

באופן    למתן חיסונים, הפונים לתושבי העיר לא להתחסן. יצויין, כי הרשות הייתה מודעת 

בהתאם   התופעה בפאן ההסברתי  מסוים של  ומים אלו, ומשכך פעלה למיגורלפרס  חלקי

 .   לנתונים שהובאו לידיעתה

     "טוויטר" עת המשבר. תלא נעשה שימוש בפלטפורמ  .ט

 להלן המלצות הביקורת נוכח ממציאה:  .3

הסברה   -תכנון   .א לציבור,  מידע  בנושא  ופעולות  התמודדות  תכנית  להכין  העירייה  על 

תכלול הנחות עבודה, עקרונות מענה ותוכניות בהן: פנדמיה, אשר  ודוברות לסוג משבר  

בניית   והדיגיטל;  העיר  ברחבי  והסברה  פרסום  ופלטפורמות  מקומות  ואיתור  מיפוי 

לתושב והנגשתו  מידע  לאיסוף  במגוון    מתודולוגיה  עדכון  הפצת  ושנות;  בפלטפורמות 

פלטפורמות, הכנת הודעות נצורות בשפות, מסרים לשליטה, הסברה, הכוונה והרגעה; 

הקמת "זירת חירום" להנגשת מידע כולל הנחיות עירוניות, סיכומי הערכות מצב, הנחיות 

למגזרי   שוטפת  לציבור  ומידע  הסברה  תוכנית  פיתוח  ולעסקים;  לתושבים  ממשלה 

והמסרים, לרבות  בניית מתודולוגיות, בחינת אפקטיביות ההסברה  אוכלוסייה שונים; 

 מודל להערכת התנהגות האוכלוסייה; זיהוי הפערים וסגירתם.

יש לבצע מערך של פיקוח ובקרה ליישום תכנית העבודה השנתית, וכן יש להגיש להנהלת   .ב

ו, ובכלל זה עבור כל אחד  העירייה דיווח תקופתי עבור כלל הפעולות והפרסומים שנעש

   .2021  –וכפי שהוסבר לביקורת, הנושא מתבצע החל מ  מהם, את העלות בגינו ושם הספק.  

יש להכשיר צוות פעולה למערך ההסברה והדוברות לשעת חירום בפרט ובשגרה בכלל.  .ג

מתנדבים בעלי השפעה ו/או דוברים אזוריים   -בעתות חירום ניתן לגייס נאמני תקשורת  

כי גורמים אלו הינם חסרי רקע    ,הארגון אשר ישמשו כנציגים בשכונות. היות וסבירמתוך  

 בתקשורת, יש צורך להכשירם בהתאם.  

ל .ד שימושיש  יעד  ופלטפורמבכלל    בחון  לקהלי  המידע  את  המנגישה  החדשה  המדיה  ת 

   .נוספים ושונים

הדוברות וההסברה, אשר יכלול מערך  פעילות  את מסד הניהול התיעודי עבור    להרחיביש   .ה

השונות התקשורתיות  במדיות  והפרסומים  הפעולות  כלל  זמני  את  תיעוד  זה  ובכלל   ,

  הפרסום וכן את הפרסום עצמו ולא רק את הקישור אליו.  

היות והעיר ממשיכה להתפתח ופלטפורמות התקשרות בדגש על מדיה חדשה מתעצמות  . ו

הדוברות מערך  עובדי  מצבת  ומנגד  הן,  נדרשות   אף  ביותר,  מצומצמת  הינה  וההסברה 
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התאמות עירוניות במערך זה בהתאם. הביקורת ממליצה בזאת לעבות ולהרחיב את מערך 

אסטרטגית  חירום  בעתות  גם  אותו  שישמש  באופן  שגרה  בימות  והדוברות  ההסברה 

 ותפעולית.    

 

לתושב,    - אתר המרשתת העירוני   .4 נוספת למתן שירות  מטרת האתר הינו להוות פלטפורמה 

ולהעניק לו נגישות נוספת לשירותים ולמידע הנחוץ לו מבלי שיאלץ להגיע פיזית אל המחלקות  

המעניקות את השירות הנדרש. האתר מהווה תשתית חיונית להעברת מידע רציף, אמין ועקבי  

ת ולכלול את פעילות המידע וההסברה הנגזרת  בשעת חירום, נדרש להיות מותאם לצורכי הרשו

 מהמוקד העירוני ומיחידת הדוברות.  

בגין    2020כחלק מסיוע תוך כדי מהלך החירום, ומבדיקה שערכה הביקורת בחודש מרץ   .א

אותן   עירוניים  מהלכים  בו  מפורטים  למרות  כי  נמצא,  העירוני,  באתר  המופיע  המידע 

 עדיין האתר חסר במידע חשוב ורלוונטי. מבצעת הרשות מתוקף הנחיות ממשלתיות, 

ב   .ב   2020למרץ    22  –וב    19  –במסמכי המלצות אותם הגישה הביקורת להנהלת העירייה 

המונגש   המידע  שיפור  לשם  הדיגיטליות  בפלטפורמות  לבצע  הרשות  שעל  פעולות  הובאו 

 לתושבי העיר. 

בהתאם  .ג פעלה  העירייה  כי  מעלה,  קורונה  בנושא  העירוני  האתר  של  חוזרת  בדיקה 

 להמלצות הביקורת בכל הנוגע להנגשת המידע הרלוונטי לתושב ועיקרם הינם כדלהלן:

חירום   (1) בתחום  העירייה  אתר  בתוך  ייעודי  חירום  פורטל  מוצג   –עריכת  ובו  קורונה 

 וונטיות ועדכניות התכנים בנושא.  לתושב מידע נחוץ, שמטרתו להקל על שמירת הרל 

 הדף מעודכן בהתאם להנחיות ממשלתיות ובהתאם להנחיות עירוניות.   (2)

 נערך קישור לפורטל חירום לאומי של פקע"ר.  (3)

קורונה, בעל קישור לאתר העירוני בו יכל התושב לקבל    - הדף הייעודי בתחום חירום   (4)

 מידע עדכני של כל מחלקות העירייה.  

שורים ובהם מידע המסיע בדרכי התמודדות עם התקופה; קישורים קיימת רשימת קי (5)

 לאתרי תעסוקה מעשירה וללא תמורה; חלק מהמידע מונגש בשפות שונות.  

עדכון בעלי עסקים אחר ההקלות והפטורים לאור התפשטות נגיף הקורונה, שהובילו   (6)

וונת לפגיעה נרחבת בעסקים ברחבי העיר, והקלות בתשלומי הארנונה; אפשרות מק

 להצטרפות עסקים מקומיים למאגר כעסקים העומדים בהנחיות משרד הבריאות.  

 .  106קישור לפנייה מקוונת למוקד  (7)

   :נמצא כי  ,יחד עם זאת (8)

פעילויות   ▪ באתר  ונמצאו  היות  ומתמשך,  רציף  באופן  תוכן  של  הזנה  בוצעה  לא 

 דיגיטליות שאינן עדכניות בתחום התרבות.  

המתרחשים   לאירועים  משיקית  ובהלימה  שוטף  באופן  האתר  את  לעדכן  יש 

 ברשות. 

 מומלץ לערוך קישור לאתר משרד הבריאות בנושא נגיף הקורונה.    ▪

ולהתאמתו לדרישות   .ד בו  לתוכן המוצג  העירייה כבעלת האתר הינה האחראית הבלעדית 

א נגישות, וזאת בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשיםחוק הנגישות ו/או לכל דין בנוש
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התשע"ג   לשירות(  נגישות  )התאמת  מוגבלויות  בעלי  201374  – בעלי  שציבור  מנת  על   .

התאמות   לבצע  יש  הציבור,  כשאר  האינטרנט  באמצעות  שירות  לקבל  יוכל  מוגבלויות 

 באתרים וביישומים המספקים את השירות או המידע אודותיו לפי סימן ג' לתקנות הנ"ל.  

כגון   שונות  מוגבלויות  בעלי  לאנשים  מאפשרות  הנגישות  ומוגבלי    –התאמות  עיוורים 

מוגבלויות קוגניטיביות, בעלי מוגבלויות שמיעה ומוגבלויות אחרות, לעשות  ראייה, בעלי  

שימוש אפקטיבי בשירותים ובמידע המוצעים באתר. שירותי המרשתת החייבים בנגישות  

כוללים תכנים בכל תצורה ובכלל זה כתב )טקסט(, מסמכים, תמונות או וידאו, והמוצגים 

 למשתמש באמצעות האתר והיישומים.   

ר תכנים שנוצרו ע"י צד שלישי, אין לעירייה חובה בהנגשת תכנים שלא נערכו ושלא עבו

 הופקו על ידה, ושלא נערכו או הופקו עבורה.  

מאחר והשירותים והמידע במרשתת מתעדכנים ומשתנים בתדירות גבוהה, יתכן כי יימצאו 

שב כהפרה  מפעם לפעם סטיות מהוראות הנגישות לשירותי האינטרנט. מקרה כזה לא יח

 אלא אם הועברה הודעה לחייב בנגישות על סטייה זו.  

הגישה    22.03.2020לאור בדיקה שנערכה באתר העירוני ובדף ה"פייסבוק" העירוני, ביום  

העיר  לתושב  המונגש  המידע  לשיפור  המלצות  העירייה  להנהלת  העירייה  מבקרת 

 כדלקמן:

ראייה )עיוורים וכבדי ראייה(, יש שמיעה )חרשים וכבדי שמיעה( ו  –עבור בעלי לקויות   (1)

להנגיש את כלל הסרטונים המועלים לאתר ומכאן גם לרשתות החברתיות המופקים 

 והנערכים ע"י העירייה.  

אלטרנטיבות סאונד: יש לספק כתוביות המחליפות קריינות ודיבור המוטמעות בתוך   (2)

הכת )בתוך  הסרטון  במהלך  צלילים  של  טקסטואלי  תיאור  כולל  יש הסרטון,  וביות 

לספק התרחשויות בסאונד בסוגריים(; ניתן לספק לסרטון מסמך טקסטואלי המתאר  

 את הסרטון.  

 אלטרנטיבות לווידאו: יש לספק תיאורי אודיו עבור מידע ויזואלי.   (3)

 שילוב אלטרנטיבות: יש לסנכרן את שתיהן על מנת שיופיעו יחדיו עם הערוץ המשלים.  (4)

בפעלה  העירייה  כי  מעלה,  לקויות  בעלי  עבור  ההנגשה  בנושא  חוזרת  מדגמית  בדיקה 

בהתאם להמלצות הביקורת, בעוד הסרטונים שהועלו בפלטפורמות היו מונגשים לבעלי  

 לקויות בהתאם לדרישות החוק. 

ובכללם   .ה מסמכים,  להנגיש  מחייבות  התקנות  מקוונים:  וטפסים  דיגיטליים  שירותים 

 ם בתנאי שהם משמשים לקבלת שירות.  טפסים מקווני

יינתנו   עירוניים שלקבלתם נדרש מהתושב מילוי טפסים ו/או צילום מסמכים,  שירותים 

שיהפכו   טפסים  תנפיק  מחלקה  כל  כי  הומלץ,  דיגיטליים.  טפסים  העלאת  באמצעות 

לה   הדרוש  המידע  כל  את  ממוחשב  באופן  לקבל  העירייה  תוכל  דרכם  אשר  למקוונים, 

 ל מנת לשרתו בבקשות ובשירותים שונים.   מהתושב ע 

בהתאם  פעלה  העירייה  כי  העלתה,  מקוונים  מסמכים  הנגשת  לנושא  חוזרת  בדיקה 

להמלצת הביקורת, והעלתה לאתר המרשתת העירוני טפסים מקוונים בנושאים שונים 

דיגיטליי  בהם: שירותים  של  רחב  מגוון  עירוניים;  תור  תשלומים  תאומי  לתושב;  ם 

דיגיטליים מראש לבאים בבניין העירייה לשם מניעת התקהלות.    

 
 .  2017באוקטובר  26תיקון לתקנות העוסקות בנגישות האינטרנט פורסם ברשומות ביום   74
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כל פרטי ספקי שירותי החירום הקיימים בתחום השיפוט העירוני   מומלץ .ו לפרסם את 

 ( באתר המרשתת העירוני )קופות חולים; בתי מרקחת, מד"א, שירותי כבאות, משטרה

לשקול הקמה או שדרוג של  בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם, הביקורת ממליצה   .ז

 דמים של רשויות מובילות.האתר העירוני הקיים, ולהתאימו למערך האתרים המתק

 לביקורת נמסר, כי העירייה פועלת בימים אלו להקמת אתר עירוני חדש.  

 75דיגיטציה  .5

 :76להלן המערכות אותן הפעילה העירייה במערך תקופת החירום 

הוקמה המערכת כפלטפורמה    -  ( לתושבים וניהול רשומותs.m.sמערכת לשליחת מסרונים ) .א

 נעשה בה שימוש.   2020נוספת ליידוע, דיוור ושקיפות לתושבים, והחל ממאי 

תורים .ב זימון  ולהמשיך   –  מערכת  העירייה,  בבניין  התקהלויות  למנוע  נועדה  המערכת 

להעניק שירות לתושב גם בימי הסגר הארוכים. באמצעות המערכת, ניתן לזמן תור באופן  

ביישום תור    מקוון  לזמן  מעניקה אפשרות  העירוני. המערכת  או באתר המשרתת  ייעודי 

 לחזרה טלפונית בידי נציג, או להגעה פיזית בהתאם למתווה הממשלתי.  

יצויין, כי המערכת לא כללה את כל המחלקות המעניקות שירות, כגון המחלקה לקליטת  

.  א ניתן לתושב מענה מלאעלייה, אגף הגזברות )לספקים( ומינהל חינוך וקהילה, ומשכך ל

   בחודש ינואר נפתחה אפשרות לזימון תורים לרישום למוסדות החינוך.   

המערכת מסייעת בניהול מערך פניות לתושבים באמצעות    –  מערכת "היטו" לניהול מידע  .ג

 הזמנת נתונים ממשרד הפנים, ועושה בכך שימוש בשני אופנים עיקריים: 

יצויין חיוב, כי העירייה השכילה להיעזר במערכת ככלי לביצוע    – כלי לביצוע חקירות   (1)

בו בנושא. תחילה  צעו חקירות אפידמיולוגיות עצמאיות טרם משרד הבריאות תמך 

תחקירים, נבנו מעגלי הדבקה ותושבי העיר יודעו על היותם בסביבת מאומת טרם 

 קיבלו עדכון על כך ממשרד הבריאות.

איסוף   - מודול ניהול שיחות טלפון לשם איסוף צורכי האוכלוסייה, מתן מענה ובקרה   (2)

אוכלוסיית   עבור  כ  65הנתונים  המונה  משפחתי   12,000  –+  עורף  חסרי  תושבים, 

דים, זיקק את צורכי האוכלוסייה בשלהי גל התחלואה הראשון, והיווה בסיס ומבוד

 איתן לניהול הצרכים בכלי התחלואה הבאים.  

יצויין, כי תחילה התהווה קושי באיסוף הנתונים בשל ריבוי מערכות וביזור המידע. כן, 

בידי המחלקה לשירותים חברתיים, כך שמצד  חל קושי באיסוף מידע חסוי הנמצא 

חד הייתה דרישה מהמחלקה בהצלבת נתונים ומנגד הייתה חסימה של העברת נתוני  א

 תושבים המקבלים שירות במחלקה.  

הביקורת ממליצה על הטמעת מודולים נוספים במערכת ניהול המידע, כגון חלוקת  (3)

. וציוד שוברים ,סלי מזון

 
קובצי    -דיגיטציה   75 יוצר  התהליך  לרוב  לכן.  קודם  ממוחשב  בפורמט  היו  שלא  תכנים  של  ממוחשב  עותק  יצירת 

 .  ומכאן מגיע שמו של התהליך דיגיטליים  מחשב
  .. הנושא מתוכלל בפרק זה כחלק ממערך הדיגיטלי העירוניהנושא אינו תחת אחריות דובר העירייה 76

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99
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 המחלקה לשירותים חברתיים 
הציבה לראשונה בפני שירותי הרווחה אתגרים שונים. שירותי    2020החשיפה למשבר החל מפברואר  

הרווחה המשיכו במתן השירותים הטיפוליים והתמיכה בקבוצות הלקוחות הקיימים, תוך יצירת  

יעד   קהלי  ומיפוי  איתור  פעולות  ביצוע  המשבר,  עת  האוכלוסייה  בהתמודדות  חדש  סיוע  מערך 

 ים לסיוע, וכן התמקדות באיתור חלופות לשמירה על רצף השירותים.  חדשים הזקוק

   – כוח אדם .1

  2020הגדרת העובדים הסוציאליים כעובדים חיוניים, לא בוצעה באופן מידי. רק באפריל   .א

הוחרגו כלל העובדים הסוציאליים ממכסת כוח האדם החיונית כפי שהוגדרה ע"י משרד 

הפנים. עד לתקופה האמורה, הוכנו מידי יום רשימות עובדים כחלק ממכסת כוח האדם 

 אף הוצאו לחופשה ללא תשלום.   החיונית, כך שחלק מעובדי המחלקה 

בסגר   2020בפברואר   .ב מהבית.  עבודה  אישורי  הסוציאליים  לעובדים  הרשות  ע"י  הונפקו 

חיוני, אשר אפשרו  2020שנערך בספטמבר   עובד  אישורי  הסוציאליים  לעובדים  הונפקו   ,

 להם הגעה לעבודה גם בעת הסגר, ובכך נשמרה הרציפות התפקודית של המחלקה.  

 המחלקה פעלה באופן רציף ומוגבר במתן שירותיה לאורך כל תקופת החירום.    2020מאפריל 

בניהול המידע  –  ניהול המידע .2 על כשל  בעוד    העירוני  הביקורת מדגישה  להלן,  כפי המובא 

והצריך עבודה מכופלת של    ביצוע המיפוי העירוניהקשה על  אחד ומעודכן  נתונים  מסד  העדר ב

 מציאתם, עדכונם במערכת ויצירת קשר מחדש עם תושבים:  חיפוש נתוני אמת,

, היו חסרים בנתוני  העירייה שהיו מבוזרים בתוכנות מחשוב שונותמאגרי המידע ברשות   .א

התקשרות ובעלי נתוני התקשרות שגויים )כתובות ומספרי טלפון(, וכן בעלי נתונים שאינם  

 מעודכנים )נפטרים(.  

העירייה  בידי    קייםלא    ,בהם מקבלי קצבאות  ל השלישיהגימידע ונתונים על אוכלוסיית   .ב

שגרה.   אודות  בעת  מידע  קבצי  מועברים  נצורה",  "כספת  המכונה  חירום  נוהל  פי  על 

לשירותים   המחלקות  אל  המקומית  הרשות  בשטחי  המתגוררים  הוותיקים  האזרחים 

וחה  חברתיים ברשויות המקומיות מאת המוסד לביטוח לאומי ומאת משרד העבודה, הרו

והשירותים החברתיים )להלן משרד הרווחה(. המידע כולל אוכלוסיות מרותקות בית עקב  

הרפואי   )בני    –מצבם  ומקבלי    75תפקודי  נכויות  סיעוד,  ניידות,  קצבאות  זכאי  ומעלה, 

 . 77קצבת שירותים מיוחדים מאת המוסד לביטוח לאומי(

המועבר  (1) במידע  להשתמש  המקומיות  הרשויות  לכלל  התיר  לאומי  לביטוח  המוסד 

אליהן על אודות התושבים המתגוררים בשטחן אשר בשל זכאותם לקצבאות שונות 

 זכאים להנחות בארנונה, גם למטרות טיפול וסיוע לאוכלוסיות אלו בעת החירום.  

כי האישור האמור תקף במשך תקופת החירום   ולאחר יודגש בזאת,  הזמנית בלבד 

סיומו יהיה על הרשות למחוק את המידע ממערכות שאינן קשורות במטרה המקורית 

 לשמה הועבר המידע )הנחות בארנונה(.  

המוסד לביטוח לאומי העביר רשומות של כלל האזרחים הוותיקים אל משרד הרווחה  (2)

הוותי האזרחים  של  הצרכים  מיפוי  זהב". לטובת  "משמרות  מבצע  במסדרת  קים 

במסדרת זו, אפשר משרד הרווחה לרשויות לבצע את מיפוי הצרכים של האזרחים  

 
ומנכ"ל המוסד   77 והשירותים החברתיים  הרווחה  העבודה  מנכ"ל משרד  הרשויות   הנחיות  אל ראשי  לאומי  לביטוח 

ומנהלי המחלקות לשירותים חברתיים מיום   בנושא: "שימוש במידע המועבר מהמוסד    2020באפריל    7המקומיות 
 לביטוח לאומי לטובת טיפול באזרחים ותיקים בעת משבר הקורונה".
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בהשקעת  צורך  ללא  לאומית  מערכת  באמצעות  בשטחיהן  המתגוררים  הוותיקים 

 תשומות של הרשויות.  

לאזרחים  הדרוש  הסיוע  כלל  לצורך  במידע  להשתמש  תוכל  הרשות  כי  יודגש, 

בתקופת החירום אך תתחייב למחוק את המידע מכל מערכות המידע שלה הוותיקים 

 לאחר תום התקופה, אלא אן יוחלט אחרת.   

לאורך שנת הקורונה נוצר מסד נתונים עדכני, המאפשר יצירת תמונת מצב נכונה, שהוביל   .ג

לדיוק במתן מענה לאוכלוסייה והיערכות נכונה יותר של המשאבים הנדרשים. כן, על מנת  

 לסייע למחלקה בתכלול המידע, הרשות העמידה לרשותה רפרנטית לנושא מערכות מידע. 

מידע במקביל לפניות שהתקבלו מהמוקד, פניות שהתקבלו ישירות  הכלת כמות נתונים, עיבוד ה  .3

במידע   הפער  את  הציפו  ואחרים,  רפואיים  צרכים  מזון,  לאספקת  רשימות  הכנת  במחלקה, 

לביקורת   זה,  בהקשר  השעה.  לצורך  ביחס  הסוציאליים  העובדים  של  והמחשובי  הטכנולוגי 

   נמסר, כי למחלקה היה קושי לעמוד ביעדים אלו.

 לערוך לעובדי המחלקה הכשרה בתחום יישומי המחשב הרלוונטיים.       ככל שקיים צורך, יש  

משרד הרווחה, מפעל הפייס וארגונים    –חלופות דיגיטליות למרכזי קשר, מטופלים ומשפחות   .4

באפריל   תבחינים:  פי  על  דיגיטליות  חלופות  בתחום  מענה  למתן  פעלו  חילקו    2020בקהילה 

מח הרווחה  בסיכון  שירותי  וילדים  משפחות  עבור  שירות שבים  קשר;   המקבלים  במרכז 

חולקו    2020בספטמבר   במשפחה;  אלימות  ונפגעי  חשופים  לילדים  נוספים  מחשבים  חולקו 

 + לשם יצירת קשר בשיחת וידאו עם בני משפחותיהם.  65מחשבי לוח )טאבלט( לבני 

וניים היו מעטים ביחס לצורכי  יצויין, כי האמצעים הדיגיטליים שסופקו על ידי גופים חיצ

 האוכלוסייה, עובדה אשר גרמה לתסכול שהופנה כלפי המחלקה והרשות.   

שמירה על קשר    – רי עורף משפחתי ומבודדים  סחלופות לשמירה על קשר עם תושבים בודדים, ח .5

פלח   את  לחזק  ונועדה  הקהילתי  החוסן  על  שמירה  לשם  חיונית  האמורות  האוכלוסיות  עם 

הפגיעה. יצויין, כי מלבד מיפויים והתקשרויות יזומות שהתקיימו במהלך השנה,    האוכלוסייה

התקיימו באמצעות שירותי הרווחה שיחות יזומות קבועות עם חברי קהילה תומכת, אזרחים  

שמירת   לחשיבות  דגש  ניתן  רווחה;  לקוחות  ומבודדים  לקורונה  מאומתים  נכים,  וותיקים, 

תי, וכמענה פורסם "נוהל שכן" המעודד את הציבור ליטול  הקשר עם קשישים חסרי עורף משפח

חלק בשמירה על קשר עם שכן מבוגר והעברת מידע לרשות במידה ועולים צרכים. "נוהל שכן"  

 אמצעי נוסף למתן מענה לאוכלוסיית תשומת לב מיוחדת )ת.ל.מ(. כפורסם בעת חירום 

בעיתות  גם  לפעול  חשיבות  מעלה  בפיתוח   הביקורת  האוכלוסייה  עידוד  להמשך  שיגרה 

 האחריות הקהילתית בנושא ולהטמעת הנוהג. 

בעת    צרכים קיומייםמתחילת המשבר בלט הצורך במתן מענה ל  –חלוקת מזון וחלוקת תלושים   .6

ל מוחלשות,  חירום  ולאוכלוסיות  מוגבלויות  מצורך  לבעלי  נעו  הצרכים  ותיקים.  אזרחים 

נייה, רכישת מזון, סיוע במימון תרופות, עזרים רפואיים, מוצרי  באספקת מזון מבושל, תווי ק

חשמל, אספקת סלי מזון ועוד. המשבר העמיק את המצוקה הכלכלית בקרב לקוחות הרווחה,  

והוסיף לה פונים רבים שנקלעו למצוקה. איגום המשאבים ממקורות הסיוע השונים סיפק מענה  

 נכללים באוכלוסיית היעד של שירותי הרווחה.   רחב לתושבים שפנו לסיוע לרבות כאלו שאינם

יחד עם זאת יצויין כדלהלן: עיסוקם של שירותי הרווחה במתן מענים שוטפים ונוספים בשעת 

החירום, בדגש על מתן מענה לביטחון התזונתי, גבה תשומות ומשאבי זמן גבוהים בשל ריבוי  
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ליים. יודגש, כי שירותי הרווחה התקשו לשמש בפועל כגורם המשימות מהעובדים הסוציא

 מוביל על אף הציפייה והדרישה מהם, ומשכך בשל חוסר המסוגלות הפכו להיות גורם שותף.

מדיניות עירונית בנושא חלוקת מזון: הרשות תפעלה את הפן הלוגיסטי בחלוקת המזון בסיוע   .7

 עובדי הרשות ומערך מתנדבים. 

ד הרווחה הינם נגזרת המדיניות בנושא ביטחון תזונתי והם המכוונים את  חוזרי מנכ"ל משר

 פעילות שירותי הרווחה, והכל בהתאם לאמות מידה קבועות וכאלו ברות אפשרות לשיקול דעת.  

, כי חלוקת מנות מצוננות ע"י הרשות, גרם לגל ולשטף של פניות מצד אזרחים ותיקים  יצויין .א

 ויצר מעין תלות ברשות.  

חולקו  וסלי מזון  לעיתים, מנות מזון מצוננות  כי  בדיקת עומק נקודתית במחלקה העלתה   .ב

   .אשר לטענתם לא קיבלו מענה באמצעות משפחותיהםלתושבים בעלי עורף משפחתי 

בגילאי   המוחלשת  האוכלוסייה  של  זיקוק  בוצע  לא  כי  ברת 65יודגש,  שאינה  ככזו   +

אמצעים לרכישת מזון, כך שמתן מנות מזון וסלי מזון ניתנו גם לבעלי עורף משפחתי וגם 

 לבעלי יכלת כלכלית.   

, היות וחלוקתם נעשתה  כשלים בעת חלוקת סלי המזוןלעיתים התהוו    לביקורת נמסר, כי .ג

      ים באותה כתובת.   מספר פעמ

 אוכלוסייה הלזקק מבעוד מועד את  לכל מצב חירום עתידי על הרשות  הביקורת מדגישה, כי  

 המעודכן באופן שוטף.    אחד ובמאגר מידע  חסרת העורף המשפחתי והכלכלי, אשר תתוכלל

מערך המתנדבים מהווה אבן יסוד ביכולת להשלים משימות חיוניות. בחירום    -  מערך מתנדבים .8

לאחר   או  כחוק  שיירשמו  לאחר  בשכר,  שלא  או  בשכר  מתנדבים,  להפעיל  העירייה  רשאית 

שיגויסו כחוק לשירות עבודה כדי שיחולו עליהם זכויות וחובות של מגויסי מערך מל"ח. על  

צרכיה   את  מראש  לתכנן  ההתנדבותבתחוהעירייה  ובהתאם    ם  הצפויים  לפערים  בהתאם 

להערכת צרכיה לביצוע משימותיה בחירום. מערך מתנדבים יפעל ביעילות, אם הוקם ותודרך  

 מראש בתקופת שגרה, טופח והוכן לחירום תוך שמירה על קשר תקופתי עם העירייה. 

ירותים לש   במחלקהאוישה לראשונה משרה של רכז התנדבות רשותי    2020החל מינואר   .א

לא היה מבוסס דיו, הרשותי  במחצית משרה. יחד עם זאת, מערך המתנדבים    חברתיים,

 כמו גם, תחום המתנדבים התנהל במספר מוקדים ברשות כדלקמן: 

מיום   (1) מתנדבים  ישיבת  הנוגעים   2020באוקטובר    12בסיכום  פעולה  בדרכי  הדן 

מאגר  ל לבניית  האחריות  כי  היתר,  בין  נקבע  בתחום,  ליום אחריות  עד  מתנדבים 

וכן הגדרת קבוצה לעת חירום ובכלל זה ניהול הכלים והאמצעים, הוטלה על  15.11.20

 עובד במרכז הצעירים.  

לאחר בדיקה יודגש בזאת, כי העובד האמור אינו בעל ידע מקצועי לתכלל את תחום 

 .   על כל המשמעותיות הנובעות מכך המתנדבים ברשות בעת חירום

הניה (2) שיפור  העירייה לשם  מנכ"ל  הנחה  ברשות,  המתנדבים  מערך  של  והבקרה  ול 

מיום   מאגר    25.10.2020בתכתובת  ניהול  שימור,  הדרכה,  גיוס,  )הכולל  ניהולו  על 

והגדרת משימות( בידי אגף הון אנושי בעתות שגרה וחירום, על ניהול והפעלת מאגר 

פלטפורמ  בניית  ועל  עירוני,  חינוך  מוסדות  קב"ט  בידי  פרטי  המתנדבים  לניהול  ה 

 המתנדבים בידי עוזרת מנכ"ל לפיתוח כלכלי.  

מיום   .ב בנושא    24.09.2020בנוהל  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  מטעם 

התנדבות בצל נגיף הקורונה, נקבע בין היתר, כי יש לוודא שבהתנדבות עם אוכלוסיות  
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מסוימים,  במקומות  מין  עברייני  של  העסקה  למניעת  בחוק  הגדרתן  פי  על  ישע  חסרות 

, קודם לתחילת  18יגו מתנדבים גברים מעל גיל  כולל התנדבות מרחוק, יצ  2001  -תשס"א  

 ההתנדבות, אישור ממשטרת ישראל על היעדר עבירות מין, לפי החוק האמור.  

, כי העירייה לא דרשה מהמתנדבים אישור בגין העדר עבירות מין בנדרש בהוראות יצויין

 הממשלה.  

לאחר תקופה ארוכה בה הרשות נעזרה במערך מתנדבים, הופץ נוהל    2020רק באוקטובר   .ג

התנעה וניהול של פרויקט התנדבותי, שמטרתו הסדרת ניהול תחום המתנדבים ברשות לצד 

 .עולה לתפעול פרויקטים התנדבותייםיצירת מתווה אחיד ותכנית פ

 להלן המלצות הביקורת:  .ד

ם צורך לבנות הליך סדור לשם ייעול ומקסום מערך המתנדבים, שינוהל ויתופעל יקי (1)

כל    אחד מקצועי  גורם  בידי   על  וחירום  שגרה  בעת  מתנדבים  כרכז  יוגדר  אשר 

 המשמעויות הנלוות לכך.  

ינוהל   (2) המתנדבים  מערכתבפועל  מערך  ויישום   באמצעות  ייעודית  ממוחשבת 

 )אפליקציה( לקידום ההתנדבות, לשם גיוס מתנדבים, שימורם והפעלתם. 

יש לבנות מערך ייעודי להכשרת מתנדבים, כגון נאמני רעידות אדמה, לשיחות הפגת  (3)

 בדידות, לחלוקת מזון וציוד לבתים וכיו"ב.   

משבר מהווה הזדמנות לבחינה מחודשת ולמינוף התמודדות משותפת לטיפוח  חוסן קהילתי:   .9

 החוסן הקהילתי על ידי חיזוק תחושת הסולידריות והשייכות.  

המחלקה ביסודה מכוונת בעתות שגרה למתן שירותי רווחה ובעלת מתודולוגיה טיפולית,   .א

 קהילתית.  פחותו

 החוסן הקהילתי. יודגש, כי המחלקה פועלת ללא תכנית לחיזוק 

לביקורת נמסר, כי המחלקה עברה שינוי לתפיסת עבודה יזומה, ובמהלך תקופת המשבר 

 בוצע מיפוי קהילתי והתקבלה תמונת מצב לכל משפחה ולבודדים. 

בנושא  .ב הקורונה  משבר  עם  המדינה  להתמודדות  המיוחדת  לוועדה  שהוגש  במחקר 

מצאים על חוסן והמלצות לאופנים  "התמודדות עם מצב החירום עקב מגיפת הקורונה: מ

נבדקה מידת החוסן של התושבים, בין היתר במעגל החוסן   78להגברת החוסן החברתי" 

חברתיים  ארגונים  המקומית,  הרשות  תפקוד  את  התושבים  תפיסת  קרי,  הקהילתי, 

בשכנות  הגרים  תושבים  ועל  עליהם  לסמוך  והיכלת  בקהילה,  אזרחיות  והתארגנויות 

 ים להתמודדות עם התאוששות מהמצב המשברי. כגורמים המסייע

 :  הנוגעים לחוסן הקהילתיהמלצות ה ילהלן עיקר .ג

הגבוהה   (1) הסולידריות  וברמת  הפעולה  שיתוף  בחשיבות  ההכרה  את  למנף  מוצע 

קבוצות בין  החברתיים  היחסים  לשיפור  הקורונה  במשבר  המדווחת    יחסית 

וקבוצות אוכלוסייה חזקות  קבוצות  בין  פעולה  לשיתוף  המסוגלות  ולחיזוק   ,

 מוחלשות לטיפול עתידי טוב יותר במשבר הקורונה ובמשברים דומים. 

המצב המשברי הינו הזדמנות להעלאת מודעות לצורך בהיערכות טובה יותר למצבי   (2)

קב בין  פעולה  שיתוף  לבניית  ופוטנציאל  משבר חירום  למצבי  הערכות  סביב  וצות 

ובכך לחיזוק יכולות שיתוף הפעולה והסולידריות. מוצע לפתח פרוטוקולים

 
 .  2020ד"ר רן קוטנר ד"ר ענת אברהמי מרום; אפריל  78
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קבוצות   בין  פעולה  שיתוף  על  המבוססים  חרום  מצבי  עם  והתמודדות  להיערכות 

 חזקות וקבוצות מוחלשות. 

משבר הקורונה מנכיח את ההשפעות ההדדיות של הרשויות אחת על השנייה ואת   (3)

נציאל שיתוף הפעולה ביניהן. מומלץ לפעול לחיזוק האפשרויות וההזדמנויות  פוט

הטמונות ביחסי שכנות עם רשויות סמוכות כגורם מסייע ומרגיע בתקופת משבר, 

ולפתח בכך את החוסן האזורי, קרי, את התודעה האזורית, את יחסי השכנות בין  

דגש על היערכות ומוכנות רשויות ואת יכולות הסיוע ביניהן. מוצע במיוחד לשים  

לחיזו רבה  משמעות  להן  לחירום,  פרוטוקולים  ובניית  משותפת  החוסן   קאזורית 

מטרופולין  נהריה  של  היותה  עצם  בייחוד  האזורית  בגליל   79והלכידות  אזורי 

 המערבי.  

 

 תחקירים אפידמיולוגים 
פרויקטורית( עובדת    –קורונה" )להלן    , מינתה העירייה לתפקיד "פרויקטורית2020החל מאוקטובר  

  –עירייה, תחת כתב מינוי. מתוקף תפקידה, אחראית הפרויקטורית על שש חוקרות אפידמיולוגיות  

 .עובדות רשות, המבצעות תשאולים אפידמיולוגיים, ומעניקות מענה לשאלות מקצועיות

ל  המטלות,  ביצוע  של משרד הבריאות,  ת  הרלוונטיומערכות המחשוב  לגישה  פרויקטורית  לצורך 

 פקע"ר ומערכת ביצוע החקירות.

על עדכון יומי להנהלה הבכירה בגין נתוני תחלואה; שיחות    במסגרת תפקידה אמונה הפרויקטורית 

החולים;   מרשימות  מחלימים  ניפוי  הבידוד;  הנחיות  שמירת  ווידוא  לשם  חדשים  למאומתים 

תשאולים אפידמיולוגיים; איתור מאומתים שאינם שומרים על הנחיות הבידוד, ושליחת שיטור  

דים לקוחות רווחה לבירור צרכים; בקרות  משולב לבקרות בבתים; העברת שמות מאומתים ומבוד

)בשיתוף   ההנחיות  על  לשמירה  במפעלים  בקרות  רמזור";  "ציון  ומתן  חינוך  במוסדות  קורונה 

 פקע"ר(; מענה שוטף לרכזי קורונה/קב"טים; אפיון מגמות ומוקדי הדבקה ותחלואה.

קורנה ברשות, ניתן היה להבחין בשיפור הפעולות   עת הסגר השני וכאשר מונתה פרויקטורית .1

 וקיצור לוחות הזמנים בטיפול בתחומי הקורונה. 

 תחום בקרת התפשטות הקורונה בבתי הספר ובגני הילדים, הינו ייחודי לעיר נהריה.   .2

ניכר, כי צוות התחקירניות ברשות שולט היטב בנתונים ובמידע אודות המאומתים והמבודדים   .3

 דדי ההדבקות. בעיר, וכן במ

 (.     2021, כי שיעור המתחסנים בעיר גבוה יותר ביחס לערים שכנות )נכון במרץ לביקורת נמסר  .4

ביצוע   .5 בעת  מאמץ  נעשה  המשפחה,  בני  בקרב  היה  העיקרי  ההדבקה  מוקד  כי  ונמצא,  היות 

 התחקירים להוביל לניוד מאומתים ממקום מגוריהם אל מלוניות קורונה.  

)שלא    וכפי שנמסר לביקורת, רמת מלונית הקורונה שהופעלה בעיר נהריהבהתאם למידע קיים 

וגרמה לחוסר שיתוף פעולה  לכאורה,  הייתה נמוכה במספר היבטים עקרוניים    ע"י העירייה(

 .  להתפנות למלוניתאל מול התחקירניות בקרב תושבים מאומתים  

הוביל להמשך    תושבים מאומתים להתפנות למלונית,  חוסר שיתוף הפעולה בקרב  , כיסביר

המגמה של הגברת שיעורי ההדבקות במשפחות.

 
עיר   -  מטרופולין  79 זיקות בעוצמות שונות אל  וכפריים המקיימים  עירוניים  יישובים  גדול של    שמה   שעל,  אם  אוסף 

  ,התרבות,  החינוך,  התעסוקה  בתחומי   שירותים   הלוויין  ויישובי  לערי  מספקת  האם  עיר.  המטרופולין  לרוב   קרויה 
   .הושירותים נוספים. הזיקות לעיר הראשית מתבטאות בין השאר בנסיעות תדירות אלי
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מרבית החוקרות העדיפו שלא לעבוד ביום מנוחה חרף תגמולן ונמצא, כי קיים קושי בביצוע   .6

 חקירות אפידמיולוגיות בסופי שבוע.  

תחקירים   בהם  בוצעו  לא  מנגד  כאשר  מנוחה  בימי  רב  חקירות  עומס  ניכר  בהן  תקופות 

שוטף,   באופן  ואפידמיולוגיים  האפידמיולוגים  התחקירים  ניהול  באפקטיביות  הוביל פגע 

 . םבביצועמה  לעיכוב

 

 סיכום
ובעיקר  יחידת שלטון מקומי, שתפקידה לדאוג לרווחת התושבים בעת שיגרה  העירייה מהווה 

  2020אשר פרצה במדינת ישראל בפברואר  (  (covid - 19מגפת הקורונה    בעתות חירום ומשבר.

  2021מרץ    –בחודשים ינואר    שנערכה  הביקורת  .משפיעה על חיינו באופן ניכר  השפיעה ועודנה

, ובדקה נושאים עיקריים  2021ועד מרץ    2020משבר ממרץ  העקבה אחר פעולות הרשות במהלך  

 טיפולה עת המשבר ובהשפעותיו על הרשות והתושב. ב

לצד ביקורת חיובית שצוינה בדוח, אשר במרכזה פעולות יזומות אותן הובילה הרשות, צוינו מספר 

יוכל לשפר את  בהתאם להמלצות שהובאו בגוף הדוח,    הטיפול בהםאשר  להלן  ליקויים המובאים  

 .   בעתיד השירות לציבורמתן תפקוד המערכת הרשותית בעת חירום ואת 

שיגרה .1 בעת  העירייה  פנדמיה,   איןלעירייה  :  היערכות  בנושא  הדנה  שגרה  בעת  מדיניות 

תיק  ,  ובכלל זה: תכנית מענה לתרחישטרם המגיפה  ומשכך, היא לא ביצעה פעולות התגוננות  

ומשאבים בנושא  נתונים  החירום  מטה  אדמה  ;  ותרגול  רעידת  של  ייחוס  לתרחישי  מלבד 

 נוספים.  סושיטפון, העירייה לא כוננה תיקי חירום למגוון תרחישי ייחו

ישיבותיהועדות .2 וסיכום  תיעוד  שפעמים,  שש  המבוקרת  בתקופה  התכנסה  מל"ח  ועדת   :  

הרלוונטיים לגורמים  וממצ  שהופץ  מפורט  נושאיו  הנמצא  הוועדה   הנוכחות  ;על   בישיבות 

את רצינות ואחריות נושאי התפקידים בתקופת המשבר; מומלץ    שיקפההייתה ברובן מלאה, ו

 בדוח. יןכפי שצויבעת חירום ומשבר ות מייעצות בתחומי הליבה לשקול ולהיעזר בוועד

: העירייה פעלה בשיתוף ובתיאום עם נציגי המכלולים במטה עבודת מטה החירום העירוני .3

סדור באופן  התקיימו  המצב  הערכת  ישיבות  רלוונטיים;  חוץ  גורמי  ועם  בהתאם    ,החירום 

;  םתיעוד מפורט שלהן ושל ישיבות הפקת לקחילהרכב הנדרש ועל פי סדר דברים מובנה, תוך  

תועדו   הדרךלא  ואבני  החירום  בעת  שהתרחשו  אירועים  כרונולוגי  בוצעה   ;בהם  באופן  לא 

תמונת מצב לחוסן הקהילתי, המשפחתי והפרטני, ונמצא, כי נושא זה נבנה תוך כדי תהליך;  

תכנית  לא בוצע תיעוד לביצוע    ;GISתכנון גיאוגרפית   מערכתהיעזר במומלץ לבעתות חירום  

 .  2020לשנת  השנתית של אגף הביטחון ודההעב

ברשות .4 להתמודדות  וכלים  פעלה  :  מידע  לקידום  הרשות  משרד באחריות  מטעם  ההמלצות 

החל ממרץ  הפנים ומרכז השלטון המקומי להיערכות הרשויות המקומיות בנושא הקורונה;  

  בהתייחסותו של מפקד יקל"ר נהריה סיוע אזרחי.  לשם  גויס יקל"ר נהריה למשימה    2020

 .משברהפת והרשות בתק ה של התנהלות באות כבודנה וי, צלפניית הביקורת

בשל  שנה מורכבת בשל כניסתה של הרשות לתוכנית הבראה,  כ  אופיינה   2020שנת  :  תקציב .5

העיר את  פקד  אשר  הקורונהן  וכ  2020בינואר    השיטפון  משבר  העירייה  יה  .בשל  ערכות 

ה האמורה, כללה בחינה ועדכון של התקציב בהתאם. ופעולותיה בתחום התקציבי בתקופ
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 .₪  מ'   7.4גירעון סופי בתב"רים של  ב₪ ו  'מ  83.4גירעון נצבר של  ב  מהסתכה  2020שנת   .א

שנת  ל   בהשוואה₪ בהתאמה    מ'  5.6  –₪ ושל כ    'מ  13.9  –נתונים אלו מהווים ירידה של כ  

על  2019 נעמד  קטן,  הנצבר  הגירעון  שיעור  כן,  העירייה    21.7.  לתקציב  ביחס  אחוזים 

 . 202080אחוזים מתחילת    5.3ומהווה ירידה של 

זאת  קיים קושי לאפיין את השפעת משבר הקורונה .ב יחד עם  בדיקה    בסעיפי התקציב, 

 אותם שייכה הביקורת למשבר הקורונה   2020מדגמית של שינויי ביצוע תקציביים בשנת  

תקציב   לשנת  בהשוואה  ביצוע  הפרשי  של  2019העלתה  מצטבר  בחיסכון             המסתכמים 

 ₪ שעיקרם בתחומי היסעים, אירועים ושפ"ע.   'מ 8.4 –כ 

₪  'מ  34.3 –ה גידול בהכנסות בכ ת העל 2020בשנת   נותקציב ביחס לעדכוהביצוע בדיקת  .ג

 ₪.   ' מ  3.2–של כ  בגירעון בסך  ה זולסיום שנ  ו₪ אשר הוביל  מ'  27.4  – וקיטון בהוצאות בכ  

משבר ה₪ שהתקבלו בשל  'מ  14.6  –בדיקה מדגמית של ביצוע הכנסות מימון בסך של כ   .ד

 העלתה, רישום הוצאות בסעיפי תקציב שונים שאינם מיועדים לנושא הקורונה. 

משרד הפנים, זאת    "ינקבע עשנכחו במקום העבודה חרג מה  שיעור העובדיםרישום  :  כוח אדם .6

ש  .אישור החרגה  התבקשמבלי ש מכך,  עוד מעבר, יעור העובדים שנכחו  יתרה  חרג  בפועל 

בעבכך    ומצביע מצומצמת  במכסה  שירותים  לספק  הרשות  של  מסוימת  יכולת  חוסר   תעל 

גרמה להשבתתן   2021עובדים מאומתי וירוס קורונה בבניין העירייה בינואר    נוכחות  חירום;

חשיבות  הופעלה מדיניות בעלת    ברשות. עם זאת,  ליבההכמעט מוחלטת של מספר יחידות  

 . שירותהקיום רציפות תפקודית במתן  לצורך    האת התחסנותם של עובדירבה שנועדה להגביר  

   : עת משבר הקורונהזה במרכזיים באגף ה ם בגופיםממצאי הלהלן : בטחוןהאגף  .7

עירוני .א לפיקוח  מבוזריםהמחלקה  עבודה  נוהלי  קיום  תוך  פועלת  של  :  קיומה  וללא   ,

מדיניות   ;  קורונה בפרט  מדיניות אכיפה בנושא רישוי עסקים בכלל ובתחום שעת חירום

במשך שנה    ;האכיפה הבלתי פורמלית הינה העדפה של הסברה על פני אכיפה אקטיבית

₪ וכן    253,000דוחות בתחום הקורונה בברירת תשלום בסך    487( הוענקו  3/2020-3/2021)

התראות. מרבית הדוחות ניתנו בגין הפרה של אי עטית מסיכות, בגינה סכום הקנס   63

לא הייתה אכיפה אקטיבית כנגד הפרת תקנות מצד בעלי עסקים, נמוך יחסית, וניכר, כי  

פעילות   שעות  הגברת  משמעותי;  באופן  גבוה  הקנס  סכום  נבעה   םפקחיהבגינן 

וביטחונו; בשנת  ל  הרשות  מהתייחסות על שלום הציבור  הפקחים    2018שמירה  מצבת 

 הסביר  הנאי  הכשלעצמו  והייתה פחותה משמעותית מהנקבע,  עובדים בלבד  5.5עמדה על  

מבלי שעברו   םפקחיפעלו  מזה שנים  ;  עשרות אלפי תושביםהמונה  למתן מענה ראוי לעיר  

פקחים בעלי הכשרה, ועדיין חסרים תקנים בהתאמה    9  מונה המצבהעתה  .  קורס הכשרה

בנוסף לתפקידו גם כמנהל    הבטחון  משמש מנהל אגף  2020הרשות; החל מספטמבר    לגודל

המחלקה. יש לבחון את היעילות לטווח הארוך באיוש שתי משרות ביצוע מהותיות ע"י  

   נושא משרה אחד, העשוי להוות לרועץ בשל עומסי עבודה בשגרה ובעיקר בחירום.

מנובמבר  סיור .ב החל  שיטמפעילה    2020:  ישראל  משטרת  בשיתוף  משולב העירייה  ור 

ללא הסכם ו  נוהל עירוני להסדרת הפעילותובכלל זה, פיקוח ואכיפה בנושא הקורונה, ללא  

בין הצדדים; אין בידי העירייה דוחות ביצוע מרוכזים בגין פעילות השיטור המשולב ולא  

מדידה ובקרה של פעילות הפקחים לשם בדיקת מימוש היעדים בהפעלת מתבצעת 

 
   .2020בהתאם לדוח הכספי הרבעוני האחרון לשנת  80
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 , כפי שנמסר  ממשלתית בשל חוסר בהקצאה    שיטור עירוני  להי פעהרשות אינה מהניידת;  

 רות בתחום איכות החיים.  יובעב בריכוזי מוסדות אינה מפעילה סיירת בטחון ו

המנוהל ללא הגדרת פעולות לרבות הקימה העירייה מוקד קורונה  ,  צידו: להמוקד העירוני .ג

תהלי המסדיר  המתעד  ותמערכ  ועמהוט  2021בשנת  עבודה.    כי נוהל  שיחות ומחשוב  ת 

מענה   זמן  ננטשות,  לתושב,    המתנהונכנסות,  חוזרת  בלשכת והמוצגושיחה  במקביל  ת 

 לאורך מחצית שנה,   פיקוח על הרציפות התפקודית; תפקוד מדגמי של המוקדכהמנכ"ל  

,  93.4%  היה  מענהשיעורי ה  יממוצעשיחות נכנסות, מתוכן,    65,000של  צביע על מכסה  ה

מהשיחות;   0.35%-שיחות למענה חוזר נמצא נמוך ונעמד בו   4.7%היה    ננטשותשיחות  

הקורונהל בנושא  ולא    פניות  מאחר  תקן,  זמן  סווגוהוגדר  לרוב, עדיפות  כ  הן  עליונה; 

עיקרן, קניות מזון, קבלת סלי שהעירייה בשיתוף מתנדבים העניקה שירות מהיר לפניות  

משלוח ביתיותרופות    ימזון,  אשפה  מצלמות ת;  איסוף  במסכי  צופים  אינם  המוקדנים 

מוקדנים לא פעלו האבטחה בהתאם לתכנית סריקה לאיתור גורמי סיכון ואירועים. כך  

בעת צפייה בלתי מבוקרת במצלמות, לאיתור מוקדי התקהלות בתקופת החירום, ומימלא  

 לא שלחו פקחים לביצוע אכיפה.

אי    יןהעלתה, כי בתיה"ס לא עמדו בהנחיות בג: בקרה מטעם משרד החינוך  מערכת החינוך .8

קיום ציוד מיגון, ניקיון והיגיינה; עת המשבר הרשות הרחיבה את המענה לאוכלוסיות חדשות  

  -משרות בלבד, ופחותה ב    10.5על    תהניתן בידי השירות הפסיכולוגי, שמצבת עובדיו נעמד 

מחשבים    2,212חילקה  ת  הרשו  –  משרות מהתקינה הרצויה; פרויקט תרומת מחשבים  5.88

בעיקר בידי גורמי    נו₪ אשר מומ  922,203למורים ולתלמידים בעלות של    ניידים ומחשבי לוח

, ₪ בשל חוסר במלאי  460,000  –מחשבים בעלות של כ    252טרם סופקו    2021חוץ. נכון למרץ  

 .  מחשביםת גרמה לעיכוב מה בחלוק רשותהתנהלות ביורוקרטית ב וכן

והסברה .9 מנוהל    :דוברות  המערך  עדיין  ההסברה,  בהליכי  שיפור  שנעשה  נהליככל    םללא 

ללא אפשרות לעריכת בקרה על    ;קורונההללא עדכון תכנית עבודה שנתית בנושא    מפורטים;

; ללא קיומה של תכנית הסברה 81בדיקת אפקטיביות פעולות ההסברה שבוצעושם  ביצועה ל

עת   הקורונה  ובנושא  בכלל  פנדמיה  בפרטבנושא  אשרהמשבר  היתר  הייתה  קיומה  ,   בין 

מייתרת שיהוי בשיתוף הפעולה בין הדוברות לבין יחידות עירוניות כפי שנמצא; ניהול תיעודי 

; לא נעשה שימוש בכל 2021של חומר הסברתי על תצורותיו וזמני הפרסום החל רק בתחילת  

מע את  ולהרחיב  לעבות  ממליצה  הביקורת  החדשה;  המדיה  ההסברה פלטפורמות  רך 

 ת.באופן שישמש אותו גם בעתות חירום אסטרטגית ותפעולי  ,והדוברות בימות שגרה

 דיגיטציה:   .10

ערכה מבקרת ,  המשבר  עתכחלק מסיוע    -ודף הפייסבוק העירוני    עירוניהמרשתת  האתר   .א

 נמצא כדלקמן: בפלטפורמות אלו, ובהם המידע המופיע  בדיקות של 2020במרץ  העירייה

העירייה היה  האתר   (1) פרסומי  את  להתאים  נדרש  כן,  ורלוונטי.  חשוב  במידע  חסר 

בעלי  לאנשים  זכויות  שוויון  לתקנות  בהתאם  וזאת  נגישות,  בנושא  הדין  לדרישות 

.2013 – מוגבלויות )התאמת נגישות לשירות( התשע"ג 

 
האפקטיביות של פעולות ההסברה שבוצעו לשינויים תקופתיים במצב התחלואה, בחוסן הקהילתי וכיו"ב, וכן ניתוח   81

 לאסטרטגיה התקשורתית שנוהלה בכל תקופת המשבר, נערכה בידי גורם חוץ עירוני )יקל"ר(.  
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הובאו פעולות שעל הרשות לבצע   אשר הוגשו להנהלת העירייה,במסמכי המלצות   (2)

מת המידע והנגשתו. בדיקה חוזרת מעלה, כי העירייה פעלה בהתאם לשם שיפור ר

הביקורת ומתמשך  ,להמלצות  רציף  באופן  תוכן  של  הזנה  בוצעה  לא  זאת,  "י ע  עם 

 הדוברות או מי שהוסמך לכך מטעם מערך הדוברות.

שדרוג של האתר  או    לשקול הקמה  מומלץבשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם,   (3)

 אלו בנושא.  יקורת נמסר, כי העירייה פועלת בימים לב. העירוני הקיים

, מערכת לזימון תורים   הוטמעה  ,לשם מניעת התקהלות בבניין העירייה  -  מערכות ממוחשבות .11

השירות; העירייה השכילה להיעזר במערכת לניהול מידע   יחידותאינה כוללת את כל  אך היא  

   . משרד הבריאותהתערבות טרם  ,ככלי לביצוע חקירות אפידמיולוגיות עצמאיות

כשל עת המשבר;    באופן רציף ומוגבר במתן שירותיה  פעלה  –  המחלקה לשירותים חברתיים .12

  , נתונים אחד ומעודכן  העדר מסדוריבוי מערכות וביזור המידע  בשל  בניהול המידע העירוני  

מכופלת   עבודה  והצריך  האוכלוסין  מיפוי  ביצוע  על  מציאתם, בהקשה  אמת,  נתוני  חיפוש 

נבנה תוך כדי תהליך לאורך שנת  . מסד זה  עדכונם במערכת ויצירת קשר מחדש עם תושבים

והמחשובי  נמצא    ;הקורונה לצורך   בייחס  העובדים הסוציאלייםשל  פער במידע הטכנולוגי 

ע  השעה; שסופקו  דיגיטליים  חוץג  "יאמצעים  התושבים    ורמי  ביחס  לטובת  מעטים  היו 

חשיבות לפעול גם בשגרה להמשך עידוד  מודגשת ה הופנה כלפי הרשות;    םתסכולו,  םלצרכי

קהילתית   אחריות  בפיתוח  עורף ה  ת שמירבהאוכלוסייה  וחסרי  בודדים  תושבים  עם  קשר 

; חלוקת מנות מצוננות ע"י הרשות, גרם לגל  כפי שנעשה בחירום  משפחתי ולהטמעת הנוהג

ותיקים ויצר מעין תלות ברשות; לא בוצע זיקוק של האוכלוסייה    אזרחים פניות מצד    ולשטף

גם לבעלי עורף    ןמזון ניתש+ ככזו שאינה ברת אמצעים לרכישת מזון, כך  65המוחלשת בגילאי  

מספר   שניתנו  וו כשלים בעת חלוקת סלי המזוןמשפחתי ולבעלי יכלת כלכלית; לעיתים התה

 המחלקה פועלת ללא תכנית לחיזוק החוסן הקהילתי. ; כתובתהפעמים באותה 

אוישה    2020מהווה אבן יסוד ביכולת להשלים משימות חיוניות. מינואר    -  מתנדביםהמערך   .13

היה  לא זה במחצית משרה. מערך  לשירותים חברתיים במחלקהמשרת רכז התנדבות רשותי 

העירייה לא דרשה  ללא גורם מתכלל;    במספר מוקדים ברשות  הוא נוהלמבוסס דיו, כמו גם,  

 מהמתנדבים אישור בגין העדר עבירות מין בנדרש בהוראות הממשלה. 

קורונה", כן מונו שש   אויש תפקיד "פרויקטורית  2020באוקטובר  :  תחקירים אפידמיולוגים .14

אפידמיולוגיות שיפור    חוקרות  ניכר  בעטיין  רשות,  ובעובדות  הטיפול בפעולות  זמני  קיצור 

תושבים מאומתים להתפנות למלונית,  מצד  בתחומי הקורונה; סביר, כי חוסר שיתוף הפעולה  

מגמ להמשך  בהוביל  העלייה  העירוני  ת  המאמץ  אף  על  זאת  במשפחות,  ההדבקות  שיעורי 

מנוחה  בכך  שקעשהו בימי  רב  חקירות  עומס  בביצועמנגד  כש;  קושי  תחקירים    ניכר 

, פגע באפקטיביות ניהול התחקירים והוביל לעיכוב מה בביצועם.בהם אפידמיולוגיים
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משבר    -  1נספח   לתקופת  לשייך  ניתן  אותם  התקציביים  הביצוע  בשנת  שינויי  שחלו  הקורונה 

 2019בהשוואה לשנת תקציב  2020תקציב 
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   :  2020והביצוע בפועל בשנת   עדכון בסעיפי התקציב – 2נספח 

 
 

תקציב  
לפני    2020

תוכנית  
 הבראה ה

 תקציב
2020 

 ביצוע 
1-12.20 

הפרש בין  
תקציב  
 לביצוע 

 הכנסות 
 4,919- 155,616 150,697 176,780 ארנונה כללית 

 344- 42,144 41,800 45,160 המים מפעל 
 5,006 6,679 11,685 14,640 עצמיות חינוך 

 54- 1,090 1,036 1,486 עצמיות רווחה 
 1,201 24,727 25,928 25,792 עצמיות אחר 

 890 230,256 231,146 263,858 סה"כ עצמיות 

 5,678- 68,681 63,003 63,572 תקבולים ממשרד החינוך 
 3,032- 42,414 39,382 40,882 תקבולים ממשרד הרווחה  

 2,264 16,006 18,270 4,705 תקבולים ממשלתיים אחרים
מענקים מיועדים )מענק כללי(+מענקים  

 מיוחדים 
42,127 42,127 46,139 -4,012 

תקבולים אחרים )כולל הכנסות חד  
 פעמיות( 

1,000 1,000 958 42 

 12,311- 46,561 34,250 34,250 הנחות בארנונה 
 22,727- 220,759 198,032 186,536 סה"כ הכנסות 

 21,837- 459,015 429,178 450,394 סה"כ הכנסות כולל מותנה 

 הוצאות 
 1,493 78,404 79,897 82,439 שכר כללי 

 11 114,201 114,212 114,607 פעולות כלליות 
 1,067- 25,767 24,700 25,100 הוצאות לרכישת מים 

 437 218,372 218,809 222,146 סה"כ כלליות 
 1,520 52,210 53,730 54,680 שכר עובדי חינוך 

 1,480 56,720 58,200 62,588 פעולות חינוך 
 3,000 108,930 111,930 117,268 סה"כ חינוך 

 636 8,938 9,574 9,574 שכר עובדי רווחה 
 3,093- 49,625 46,532 49,132 פעולות רווחה   

 2,457- 58,563 56,106 58,706 סה"כ רווחה 

 980 385,865 386,845 398,120 סה"כ הוצאות  

 710 15,939 16,649 16,649 פרעון מלוות אחרות כולל מים וביוב 
 710 15,939 16,649 16,649 סה"כ פרעון מלוות 

 375- 2,005 1,630 1,630 הוצאות מימון 
 2,797- 3,105 308 195 ובגין שנים קודמות   הוצאות ח"פ

 12,403- 46,203 33,800 33,800 הנחות בארנונה)הוצאות(
 13,885- 462,197 439,232 450,394 סה"כ הוצאות כולל מותנה 

 6872- 3,182- 10,054- - עודף )גרעון( 
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 הכנסות שהתקבלו בעירייה ממקורות מימון חיצוניים עקב משבר הקורונה:   - 3נספח 

 משרד הפנים ומפעל הפיס   , תקציבי קורונה ממשרד הבטחון 
 

 סכום התקציב  פרטים  מחלקה סעיף תקציבי  משרד

 63,000 תווי/סלי מזון סל א'  רווחה  27תב"ר  בטחון 

 10,800 תווי/סלי מזון סל ב  רווחה  27תב"ר  בטחון 

 49,000 תווי/סלי מזון סל ג'  רווחה  27תב"ר  בטחון 

 18,000 תווי/סלי מזון סל גמישות  רווחה  27תב"ר  בטחון 

 12,000 רכז רווחה  27תב"ר  בטחון 

 9,500 1פעיל  רווחה  27תב"ר  בטחון 

 9,500 2פעיל  רווחה  27תב"ר  בטחון 

 9,500 3פעיל  רווחה  27תב"ר  בטחון 

 150,000 הסברה כללית  הסברה  27תב"ר  בטחון 

 7,000 1מוקדן  בטחון ומוקד  27תב"ר  בטחון 

 7,000 2מוקדן  בטחון ומוקד  27תב"ר  בטחון 

 7,000 3מוקדן  בטחון ומוקד  27תב"ר  בטחון 

 4,000 1רכב פיקוח  פיקוח  27תב"ר  בטחון 

 4,000 2רכב פיקוח  פיקוח  27תב"ר  בטחון 

 4,000 3רכב פיקוח  פיקוח  27תב"ר  בטחון 

 9,500 1פקח/סייר  פיקוח  27תב"ר  בטחון 

 9,500 2פקח/סייר  פיקוח  27תב"ר  בטחון 

 9,500 3פקח/סייר  פיקוח  27תב"ר  בטחון 

 9,500 4פקח/סייר  פיקוח  27תב"ר  בטחון 

 9,500 5פקח/סייר  פיקוח  27תב"ר  בטחון 

 9,500 6פקח/סייר  פיקוח  27תב"ר  בטחון 

 150,000 הסברה כללית  הסברה  1996000982 1בטחון 

כ"א ורכבים   48תב"ר 3בטחון 

 לחודשיים 

 79,000 כ"א ורכבים 

  -תקציב קורונה  1342240740 מפעל הפיס 

 מפעל הפיס 

 
136,000 

 
  -תקציב קורונה  1342240740

 מפעל הפיס 

 
174,155 

 94,000 קשר רשות עם תושב  הסברה  1729998100 פנים

 18,000 מתשאלים  משאבי אנוש 1729999910 פנים

 88,000 ציוד ומיגון והצטיידות  רכש 1729999932 פנים

 79,000 תגבור פיקוח וסדר עירוני  פיקוח  1729998100 פנים

 48,000 תגבור מוקד ומשל"ט  בטחון ומוקד  1729999931 פנים

 10,444,496 קורונה -שיפוי ארנונה  ארנונה   פנים

 2,881,920 מענק טיפול בפסולת  תברואה   פנים

 סה"כ 
   

14,613,871 
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 פירוט דוחות קנס והתראות שניתנו בתקופה המבוקרת:  – 4נספח 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

סכום  תיאור

התקנה 

  ₪–ב 

סה"כ  התראות דוחות

דוחות 

 והתראות

סה"כ 

לתשלום 

  ₪–ב 

צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש()בידוד בית 

 2020והוראות שונות()הוראות השעה(, תש"ף – 

1,000 1 0 1 1,000 

חובת חבישת מסיכה  תיאור

חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום 

 2020)נגיף הקורונה החדש אכיפה( תש"ף - 

500 443 51 494 221,500 

אי עטית מסיכה  תיאור

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף 

הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות(, 

 2020תש"ף - 

2,000 1 0 1 2,000 

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של  תיאור

פתיחתו לציבור בעצמו או באמצעות 

אחר, בלא שמסר הצהרת בעל עסק של 

תו סגול 

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף 

הקורונה החדש )הוראת שעה()הגבלת השהייה 

 2020במרחב הציבורי והגבלת פעילות( תש"ף - 

2,000 4 0 4 8,000 

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של  תיאור

פתיחתו לציבור בלי שהתקין מחיצה 

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של  תיאור

פתיחתו לציבור שהכניס למקום או נתן 

 . שירות לאדם שאינו עוטה מסיכה

1,000 2 0 2 2,000 

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של  תיאור

פתיחתו לציבור בלי שתלה שלט לעניין 

חובת עטית מסיכה 

1,000 1 0 1 1,000 

 1940פקודת בריאות העם 

 

500 35 12 47 17,500 

אי עטית מסיכה במקום שאינו בית  תיאור

מגורים 

 253,000 550 63 487 סה"כ 
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ובכלל זה פניות   2021ועד פברואר    2020פירוט מדגמי של תפקוד המוקד בחודשים יוני    -5נספח  

 בנושא קורונה:

זמן 

 ותאריך

שיחות 

 נכנסות 

שיחות 

 נענות

% שיחות 

 נענות

שיחות 

 ננטשות

 % 

שיחות 

 ננטשות

שיחות 

ננטשות בעת  

 צלצול

שיחות 

מועברות  

 למענה חוזר

06/2020 3,739 3,478 93.02% 190 5.08% 47 23 

07/2020 7,118 6,804 95.59% 199 2.8% 97 18 

08/2020 5,789 5,207 89.95% 464 8.02% 74 44 

09/2020 4,983 4,735 95.02% 187 3.75% 51 10 

10/2020 8,428 8,000 94.92% 278 3.3% 131 19 

11/2020 9,097 8,418 92.54% 464 5.1% 155 59 

12/2020 8,759 8,402 95.92% 203 2.32% 150 4 

01/2021 11,311 10,354 91.54% 753 6.66% 165 40 

02/2021 5,861 5,399 92.12% 342 5.84% 104 13 

 230 974 4.73% 3,080 93.41% 60,797 65,085 סה"כ
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 פירוט הפרויקטים של חלוקת המחשבים בעיר נהריה:  - 6נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקורות מימון ₪   -עלויות ב    סה"כ חלוקה 
השתתפות 

 ₪   –הורים ב 

   מפעל הפיס  397,144 239 2/20  -ניידים למורים 

   הפיס מפעל  19,074 11 5/20- ניידים למורים בנות אסתר 

   מפעל הפיס  44,200 26 2/21- השלמה-ניידים למורים

   מפעל הפיס  65,459 66 מחשב לוח למורים 

 40,230 מפעל הפיס  137,080 149 12/20מחשב לכל ילד 

 20,790 מפעל הפיס  77,025 77 6/20מחשב לכל ילד 

   מפעל הפיס  45,000 100 פרויקט מתחשבים 

   מפעל הפיס  132,070 163 מחשבי לוח לבתי ספר 
 קול קורא  -תכנית תקשוב 

  

  97% -מימון משרד החינוך  432,198 190 מחשבים ניידים
   3% -השתתפות עירייה  

 באמצעות מפעל הפיס 

הרכישה  
בוצעה אך  
במחשבים  

טרם סופקו  
 לבתיה"ס 

 13,179 45 מחשבים נייחים מיני 

 14,170 17 מחשבי לוח 

   עמותת רוח טובה    300 מחשבי לוח 

   עמותת קציר אשר    14 מחשבים ניידים לצד"ל 

   תרומה    15 חלוקה רווחה 

   הסוכנות היהודית    15 פותחים עתיד 

   משרד החינוך    1037 השאלת מחשבים בבתי הספר

 61,020     1,376,600 2464 סה"כ
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תוצאות בקרת שטח מטעם משרד החינוך בתחום ציוד ומיגון שנערכה בשני מוסדות    -  7נספח  

 : 2020חינוך בעיר בחודש דצמבר 

 בי"ס   

 אבן שוהם

השפעה כספית 

 ₪   –ב 

ביה"ס 

 רמז

השפעה 

 ₪  –כספית ב 

 7,357 לא 4,954 לא האם תוגברה תדירות הניקיון

 6,689 לא 4,505 לא ציוד מסוג סטריליזטור

בנושא  ומדבקות  הדרכה  שלטי 

 מסיכות, ריחוק חברתי והיגיינה

 1,170 לא 1,170 לא

 3,000 לא -  -  מדחום

עבור  שקופות  מגן  מסיכות 

 המורים

 2,055 לא -  - 

 20,271 10,629 סה"כ
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 :לדוח ביקורת בנושא הערות רה"ע

 קורונה -העירייה במהלך שעת חירום היערכות לתפעול 

 

 לשם שיפור וייעול.   םוניתנו הנחיות לאגפים הרלוונטיי ,הערות מבקרת העירייה נבחנו ונלמדו

יחד עם  קודם.  אליו    נדרשובמצב של חירום שלא    והרשויות  תפסה את המדינה  קורונהשעת חירום  

יתר מחלקות  ו   המחלקה לשירותים חברתיים  בשיתוף   דר ציבוריכי אגף ביטחון וס  ,ניכר היהזאת,  

מודל    אשר היווהנוהל מערך איכותי להתמודדות ומתן מענים    .נמצאו כמתפקדות היטב  ,יהי העיר

 שכלל שירות עד הבית ומתן מענים רחב. ברמה הארצית 

מערך זה זוכה לביקורות  כמו כ,    .בתנאי שגרה  היטב מתפקד  ומערך ביטחון ברשות הוא מערך מוביל  

 לרבות פקע"ר.    םטובות מאוד מהגורמים הממשלתיי

לציין וס  ,יש  ביטחון  לאגף  חירום קורונה, הרשות הפכה את מערך הביטחון  דר  כי בעקבות שעת 

ברכבים,  ו  ציבורי  האגף  את  רישתה  הרשות  בפיקוח.  והן  בביטחון  הן  כ"א  כמות  את  הכפילה 

ציוד נוסף אשר שיפרו את מערך השירות. בנושא הרפואי, העירייה נתנה מענה מרחבי  בקטנועים וב

 יקות ועד מתחמי חיסונים. בכלל התחומים החל מבד
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 153 .................................................................................................................רקע

 153 ..................................................................................... מועצת העירייה וועדותיה 

 159 .............................................................................. מבקר/ת העירייה  –שומר הסף 

 160 ....................................................... התקשרויות לרכישת טובין שלא בהתאם לתקנות 

 160 .............................................................................. טיפול בפניות ובתלונות הציבור

 165 ..................................................................... במקלטים ציבורייםמתן רשות שימוש 

 169 ................................................................................................תמיכות בעמותות
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מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקרת העירייה. פרסומו של המסמך או חלק ממנו לפני  
שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ללא נטילת רשות מטעם מבקרת העירייה, אסור עפ"י  

 קודת העיריות.  א לפ 334- ג)ו( ו170הוראות סעיף 

 המפרסם מסמך ביקורת כאמור דינו מאסר שנה. 
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 רקע

משתרע על שטח  העירייה(,    –)להלן    ת נהריהשל עיריי  החום שיפוטות  1935העיר נהריה נוסדה בשנת  

ב  בהתאם  דונם.  13,777.728  של לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  מנתה    2019שנת  סוף  נתוני 

נהריה   והיא    58,096אוכלוסיית  ל תושבים  החברתימשתייכת  בדירוג  השישי  .  82כלכלי -אשכול 

 תושבים.  67,543מונה אוכלוסיית נהריה  2020בהתאם לנתוני העירייה, נכון לחודש פברואר 

  נית סג,  שני סגנים בשכר  הוא מונהובעירייה,  השלטון    2019לאחר כשלושה עשורים, הוחלף בשנת  

 חברים.  17 בת  מועצת עירייהובתואר   תאח

לשנת   העירייה  של  המבוקר  הכספי  הדוח  פי  שנה    ,2018על  בתקציב    יההסתכמו הכנסותבאותה 

. גירעונה השוטף באותה שנה היה אפוא  ₪מיליוני   446.5-  והוצאותיה בכ ₪ מיליוני   422-  הרגיל בכ

בכ₪  ליון  מי  24.5  –  כ הסתכם  הנצבר בתקציב הרגיל  לגירעונות  מיליון    72  –  וגירעונה  נוסף   ,₪

 מיליון ₪.    3.1 –סופיים בתב"רים שהסתיימו הסתכמו בכ 

מיליוני ₪ הכולל    198.9  –, סך המאזן הסתכם ב  2020בהתאם לדוח כספי לרבעון הראשון לשנת  

נצב גרעון  שוטפות.  והתחייבויות  השקעות  שוטף,  הסתכם                                  רכוש  הרגיל  בתקציב  נטו  ר 

 מיליון ₪.  18.1 –מיליון ₪ והגרעון הסופי בתב"ר הסתכם ב  99.2 –ב 

ביקורת    2017בנובמבר   דו"ח  נהריהפורסם  עיריית  על  המדינה  בניהול    מבקר  "סוגיות  בנושא: 

בדק  העירייה" אשר  פעולות,  אוקטובר    יה את  : שעיקרםבתחומים    2017מרץ    -   2016בחודשים 

מבקר העירייה; התקשרויות    -פעילותן של מועצת העירייה וועדות החובה שלה; פעילות שומר הסף  

 תמיכות בעמותות. ולרכישת טובין; טיפול בפניות ובתלונות הציבור 

וכ העירייה",  בפעולות  משמעותיים  "ליקויים  הועלו  המדינה  מבקר  ממצאים  בדוח  "התגלו  ן 

המעוררים חשש לשיקולים לא עניינים", שחלקם נוגדים את הוראות פקודת העיריות ]נוסח חדש[  

  , כך נקבע, ממצאי הדוח מלמדיםפקודת העיריות( ופוגעים בעבודתה הסדירה של העירייה.    –)להלן  

העירייה  " ראש  של  אישית  מעורבות  ועל  ריכוזי  ניהול  ולשעבר  על  רבים  בתהליכים  בתחומים 

פי דין בידי הדרג המבצע בעיריית נהריה על  כי ...83בית המשפט העליון קבע   , בעודהנתונים לרוב 

המגמה השלטת כיום לצורך הגברת האיזון והפיקוח בפעולת הרשויות המקומיות היא להפוך את  

פחות". ולפוליטית  יותר  כי    פעולתן למקצועית  בהודגש,  לפעול  בראשה  והעומד  העירייה  מרץ  על 

 לתיקון הליקויים שהועלו בדוח זה ולקבוע כללים והנחיות שימנעו הישנותם בעתיד. 

שנערך זה  מעקב  בשנת  דו"ח  יוני  2020  לסירוגין  בעירייעד  שנעשו  בשינויים  עוסק  בתחומים  ה  , 

בדוח מבקר המדינה  )יוני(,  2020  –  2018בשנים    האמורים שצוינו  ובממצאים    ביישום המסקנות 

 .נוספים שעלו

 יהמועצת העירייה וועדות

 ישיבות מועצת העירייה 

  -   בהןבפקודת העיריות הוטלו על מועצת העירייה תפקידים רבים, ולפיכך הוקנו לה סמכויות רבות  

קביעת מדיניות העירייה, אישור תקציב רגיל ותקציב בלתי רגיל, חקיקת חוקי עזר, מינוי ועדות,  

 
כלכלי לעשרה אשכולות  -החברתיהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דירגה את היישובים בארץ על פי מצבם  82

 כלכלי הנמוך ביותר.-כשהאשכול הראשון מציין את המצב החברתי
   .מנחם אריאב ראש עיריית נצרת עילית ואח' נ' סיעת שינוי ואח' 384/07עע"ם  83
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ערבויות   הלוואות,  לחוזים,  אישורים  ופיטוריהם,  סגנים  מינוי  העירייה,  ועדות  החלטות  אישור 

 וכן אישור הקצאות מקרקעין וחלוקת תמיכות. ,ומכרזים

לפקוד136סעיף   העיריות)א(  התקנון    ,קובע  ת  לפי  יהיו  בהן  והנוהל  זימונן  מועצה,  "ישיבות  כי 

לתקנון נקבע: ")א( ישיבות מועצה יהיו פומביות; למעט ישיבה שראש    18שבתוספת השניה". בסעיף  

על קיומה, כולה או מקצתה, בדלתיים סגורות לאחר שראה כי טעמים שבביטחון   העיריה הורה 

לע מחייבים  שבצנעת הפרט  או טעמים  המשפטי  המדינה  היועץ  של  דעת  לחוות  כן, בהתאם  שות 

לעירייה, שתונח לפני חברי המועצה. )ב( לעניין סעיף זה, יראו ישיבת מועצה פומבית, גם אם הוקרנה  

 על מסך לפני קהל שמחוץ לאולם הישיבות שמתקיימת בו הישיבה". 

 פומביות דיוני מועצת העירייה

העירייה. פרט למקומות השמורים לחברי המועצה  ישיבות המועצה מתקיימות באולם הישיבות של  

 מקומות בלבד לקהל.   20 - באולם עוד כ ישנם  ,ולפקידות הבכירה

 בביקורת מבקר המדינה נמצא כדלקמן: 

 20  –מתוך כ    17חברי המועצה הזמנה לצופה אחד, משמע,    17  –העירייה הקצתה לכל אחד מ   .1

חב  של  למוזמנים  נשמרו  לציבור  המיועדים  וכך,  המקומות  היות  המועצה.  של  רי  נוכחותם 

ניתן  ובשל חוסר מקום ב  לא התאפשרה  תושבים באולם הישיבות של המועצה , ולמעשה לא 

פומבי לדיוני המועצה שלא בהתאם לפקודת העיריות, ולהסכמות שהתקבלו בעניינה של עתירה  

 .84נגד העירייה בעניין זה כ הוגשה שמינהלית 

טלוויזיה בלובי הכניסה של בניין העירייה לתושבים המעוניינים  אף שהעירייה התקינה מסך   .2

 לשדר בקביעות את הדיונים.  לא נהגההיא  ,לצפות בדיוניה של מועצת העירייה

 להלן ממצאי ביקורת המעקב בנושא:

, הדן  תקנון בדבר ישיבות מועצה, זימונן והנוהל בהן  (136)סעיף    תוספת שניהבפרק חמישי ב .1

הדיוניםב סעיף  פומביות  קובע   ,20" כי  הישיבות,  מקום  בגין  במשרדי  )א(  יתקיימו  הישיבות 

ראש  כי ")ב(  לו מוסיף ס"ק    העיריה, זולת אם המועצה החליטה אחרת לפי הצעת ראש העיריה.

ה רשאי להחליט על קיומה של ישיבה פלונית במקום אחר אם הדבר דרוש מטעמי ריבוי  יעירי 

 . "משתתפים או חגיגיות

צה הראשונות בקדנציה הנוכחית, נערכו במבני ציבור שונים ברחבי העיר, ישיבות המוע .א

 כפי המתאפשר בהתאם לפקודת העיריות. 

שאר ישיבות המועצה התקיימו בקביעות באולם הישיבות שבבניין העירייה. בעת קיומן  .ב

לא מוקצים מקומות למוזמנים מטעם חברי המועצה, והמקומות הפנויים מותרים לקהל  

 ש.  כפי הנדר

במידה ותפוסת הקהל באולם מרבית, מתאפשרת הצפייה בשידורי ישיבות המועצה במסך   .2

 הטלוויזיה הממוקם במבואת הכניסה לבניין העירייה.

מנובמבר   .3 כי החל  , משודרות החדשהבקדנציה    ייהמועצת העירות  ישיב  2018יצויין לחיוב, 

לצפייה ישירה בקביעות באתר המרשתת העירוני ובדף הבית של העירייה ברשת החברתית  

 
 . וייזר נ' עיריית נהריה 13-01-34228עת"ם )מינהליים חי'(  84
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העירייה .4 מנגישה  זה,  באופן  עתידית.  לצפייה  בארכיב  נשמרים  אלו  ושידורים    "פייסבוק", 

כשירות   אמת  הציבורבזמן  פומביות    ,לכלל  המועצהאת  ואת    ,ישיבות  הדיונים  תוכן  את 

את   ומעצימה  בהן,  שהתקבלו  וההחלטות  השקיפות  בהליכיה    שיתוףהעקרונות 

 המוניציפאליים.  

מועצת העירייה מספר   .5 ישיבת  בשולי חשיבותם, במהלך  לא  אך  ביום    3/20בשולי הדברים 

התפרץ אחד הנוכחים בקהל אשר ישב בסמיכות לרה"ע, והפריע למהלכה התקין   05.02.20

 שיבה, זאת ללא קיומם של הסדרי בטחון במקום.  של הי

ישיבות   את  לערוך  יש  כאחד,  ונוכחים  מוזמנים  תפקידים,  בעלי  בטחון  על  שמירה  לשם 

המועצה תחת קיומם של הסדרי בטחון קפדניים בכללם אבטחה, וככל הניתן, יש לשמור על  

 אזור חייץ סטרילי בין הקהל לבין משתתפי הישיבה.   

 

 מועצת העירייה  תיעוד דיוני

 לתקנון בדבר ישיבות מועצה, נקבע:  50בתוספת השנייה לפקודת העיריות, בסעיף  

כל ישיבות המועצה יוקלטו ויירשם בהן פרוטוקול; מרכז ישיבות המועצה יהיה אחראי לניהולו    )א(

הנוכחים בפתיחת  שמות חברי המועצה    מועד הישיבה ומקום קיומה;:  בפרוטוקול יצוינו (  )ב.  התקין

  סדר היום וכל שינוי בו;  שאילתות ותשובות עליהן;  הישיבה, ושמות אלה שהגיעו מאוחר יותר;

החלטות ותוצאות ההצבעה,   עיקרי הדיון;  ההצעות והנמקתן; שמות המשתתפים בדיון בכל סעיף;

קשת  ציון שמות המצביעים ואופן הצבעתם; לב  - ולפי דרישת שליש מהנוכחים בישיבת המועצה  

המועצה רשאית לקבוע שנוסף על הפרטים האמורים  )ג(     הודעות.   חבר, יצוין שמו בקשר עם הצבעה;

בסעיף קטן )ב( יירשם פרוטוקול מלא של הדברים שייאמרו בישיבות המועצה, דרך כלל או לישיבה  

 מסוימת".

  ללו כ   לאתי, ו באופן תמצי   בוהפרוטוקולים של ישיבות המועצה נכתבדוח מבקר המדינה צויין, כי  

היום סדר  שעל  בנושאים  הדיון  עיקרי  את  עליהן,  שניתנו  התשובות  ואת  השאילתות  את    ,את 

המועצה   חברי  של  ההערותיהם  בישיבהעל  ונדונו  היום  סדר  על  שהיו  ההצעות    נושאים  ואת 

 גם זאת שלא בהתאם לנדרש בפקודת העיריות.   - והנימוקים המובאים בהן

 

שיבות מועצת העירייה פורטו בכתב באופן מקסימלי בשני אופנים:  בביקורת המעקב עולה, כי י 

בדיוני   העיקר  את  וענייני  מספק  באופן  המתעדים  מתומצתים  פרוטוקולים  באמצעות  האחד, 

ל  הישיבות העיריותב נדרש  בהתאם  תמלול  פקודת  באמצעות  השני,  המועצה  חי  .  ישיבות  של 

 ות( וכלל המלל הקולי מועלה על כתב.  בישיב וכחכאשר המתמלל נ)

יצויין לחיוב, כי הפרוטוקולים המתומצתים ותמלול ישיבות מועצת העירייה, מפורסמים באתר  

    לפקודת העיריות.  (2ב)  248סעיף המרשתת העירוני בהתאם לנדרש ב

 

 ועדות החובה של מועצת העירייה 

, והיא  ת ענייני הרשות המקומית מכוח הסמכויות שהוקנו לה בחקיקהמועצת העירייה מנהלת א

בסעיפים   חבריהן.  את  בוחרת  שהיא  ועדות  באמצעות  גם  האמור  תפקידה  את    150-148ממלאת 

ועדות חובה( בין בכלל ובין    -לפקודת העיריות, נקבעו ועדות שמועצת העירייה חייבת להקים )להלן  

וסף על ועדות אלה, המועצה רשאית להקים ועדות קבועות או עקב קיומן של נסיבות מסוימות. נ 
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ועדות רשות(. הנוהל    -ארעיות שתפקידן לייעץ לה בעניינים מסוימים או במקרים מסוימים )להלן   

 . 1976- ( תשל"ו20)תיקון מס'  )ה( -)א( 166נקבע בסעיף  בעבודת הועדות

השתתפות   כנדרש,  הוועדות  חברי  מינוי  לכך,  שנקבעו  במועדים  וועדותיה  העירייה  מועצת  כינוס 

כל אלה חיוניים לניהול תקין של ענייני    -סדירה של חברי המועצה בישיבותיה ובישיבות ועדותיה  

 העירייה.  

ת  כי ועדות החובה של העירייה לא התכנסו כנדרש בפקוד  ,מבדיקת משרד מבקר המדינה עלה .1

ועדות חובה, ובהן ועדת חינוך והוועדה לאיכות הסביבה, לא התכנסו    20מתוך    העיריות. שמונה

ביקורת,   לענייני  והוועדה  כספים  ועדת  ובהן  החובה,  מוועדות  חמש  המבוקרות.  בשנים  כלל 

   התכנסו בתדירות נמוכה מהנדרש בפקודת העיריות.

הוועדות מנוגד להוראות פקודת העיריות,    כינוסן של -כי אי  ה,עיר לעירייה משרד מבקר המדינה   .2

ביצוע פעולות שונות המוטלות  של  פוגע בעבודתה הסדירה של מועצת העירייה ובמעקב ובבקרה  

 . אינו מאפשר לחברי המועצה למלא כראוי את התפקידים בכך  מכוח דין על העירייה, ו

 הממצאים הבאים: עולים  2019מביקורת המעקב על התנהלות ועדות החובה בשנת 

(, אישרה  27.11.2018ביום    9/18מועצת העירייה בישיבתה הראשונה בקדנציה הנוכחית )מס'   .1

יושבי   אל  זו  בישיבה  פנה  רה"ע  יתרה מכך,  לנדרש.  בוועדות החובה בהתאם  מינוי חברים 

וועדות שלא   הראש של ועדות החובה בבקשה לכנסן והדגיש בזו הלשון: "זו חובתנו, ישנם 

 מבקש שכל הוועדות יפעלו".   פעלו, 

הנדרשת   שמונה .2 בתדירות  התכנסו  חובה  לא 85ועדות  החובה  מוועדות  חלק  זאת,  עם  יחד   .

ועדות החובה, לא התכנסו    20התכנסו כנדרש בפקודת העיריות כפי המפורט להלן: שש מתוך  

המבוקרת  בתקופה  וארבע86כלל  מהנדרש    .  נמוכה  בתדירות  התכנסו  חובה  בפקודת וועדות 

 .  87העיריות, קרי, פחות מארבע פעמים בשנה 

לשם נדרשת  החובה,  ועדות  כל  של  תקינה  העירייה    התפקוד  פעילות  של  פיקוח   ולשםהתקין 

   הנדרשים  צעדיםבלנקוט  יש    .בהאופן התפקוד של נבחרי הציבור ושל הדרג המקצועי  על  ומעקב  

יכונסו בהקדם   ,חובה שלא כונסו כנדרש  הקבועות בפקודה, כדי שוועדות  תסמכוהו  החובהעל פי  

 .   האפשרי, ומכאן ואילך יכונסו באופן סדיר בתדירות הנדרשת

בתוספת השנייה בפקודת העיריות נקבע, כי:  ")א(  פרוטוקול של ישיבה בדלתיים פתוחות יהיה   .3

העיריה, לכל  פתוח לעיון בשעות העבודה הרגילות של העיריה לכל בעל נכס או מחזיקו בתחום  

אדם שמקום מגוריו הקבוע, לפי הרשום במרשם האוכלוסין, הוא בתחום העיריה, ולכל אדם  

אחר שיש לו ענין בכך; )ב(  פרוטוקול של ישיבה סגורה לא יהיה פתוח לעיון, אך רשאית המועצה  

 בלעדיהם".  להתיר את העיון בו, את הפצתו או העתקתו, בסייגים או

על מנת להגשים את עקרון חופש המידע והשקיפות בשלטון המקומי, להגביר את אמון הציבור  

במערכת המוניציפאלית ולאפשר את השתתפותו בתהליכים המקומיים, מן הראוי שהעירייה  

ותכפי שעושות זאת רשוי בחוקיםתיזום העמדת מידע נוסף לרשות הציבור, מעבר לנדרש 

 
דה לאיכות הסביבה, הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, ועדת  ועדת מכרזים, ועדת כספים, ועדת הנחות, הווע  85

 ובלאי, ועדת תמיכות, ועדת מכרזים לבחירת עובדים.     רכש 
ועדה לענייני ביקורת; ועדת ערר לענייני ארנונה; ועדה לקידום מעמד הילד; ועדה להנצחת זכרם של נרצחי   86

   טרור; ועדה בנגע הסמים המסוכנים; ועדה למיגור אלימות. 
    ועדת מל"ח; ועדה לקליטת עליה; ועדה לבטיחות בדרכים; ועדת חינוך. 87
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ובזאת    הציבוררבות,  של  חופשי  לעיון  המועצה  וועדות  מדיוני  פרוטוקולים  באתר   פרסום 

 במסגרת המגבלות על מסירת מידע לציבור שנקבעו בחוק. המרשתת העירוני

 

 ועדת ערר לארנונה 

)ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו פי חוק הרשויות המקומיות  , "המועצה תמנה  1976- על 

ערר אחת או יותר, בהרכב של שלושה חברים מבין בעלי הזכות להיבחר כחברי המועצה, ואת  ועדת 

 היושב ראש שלהן".

גוף עצמאי מעין שיפוטי שתפקידו להכריע בסכסוך    נההי  ,ועדת הערר הפועלת מתוקף חוק הערר

 והחייב בארנונה.   עירייה,כזרוע המבצעת של ה , הארנונה מחלקתשהצדדים לו הם 

פורסמו הנחיות בעניין אופן מינוין של ועדות ערר לארנונה,     2012נכ"ל משרד הפנים משנת  בחוזר מ

כי "בשל מהות תפקידן של הוועדות כגוף מעין שיפוטי, על מועצת העירייה    , ונקבע בהן בין היתר

למנות כיושב ראש הועדה עורך דין, הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום ומצוי בדיני השלטון  

כי מועצת העירייה תמנה חברים לוועדת הערר לאחר    ,ומי והמיסוי המוניציפאלי". עוד נקבעהמק

 ולפיה המועמדים אינם נתונים במצב של ניגוד עניינים. ,שהיועץ המשפטי שלה הכין חוות דעת

שלפי  בביקורת מבקר המדינה עלה, כי מלבד למינויה של יו"ר הוועדה המשמשת כעורכת דין   .1

בדיני השלטון המקומי    העירייה הייתה  ומצויה  בית משפט שלום  כשירה להתמנות לשופטת 

יועצת משפטית חיצונית לוועדת הערר לארנונה. מינויה    העירייה  מינתה   ,והמיסוי המוניציפלי

הנוגעים   ההיבטים  מלוא  את  בחנה  לא  והעירייה  העירייה,  מועצת  של  לאישורה  הובא  לא 

העלתה    להעסקתה. המדינה  סוגביקורת  כספיות  העסקתה    נחיצות יית  את  הוצאות  והשתת 

יועץ משפטי    העסקתכי כל עוד משרד הפנים אוסר    , וקבעה,נוספות על משלמי המסים ברשות

   ה.להפסיק לאלתר את העסקת העירייה  על – חיצוני לוועדת הערר 

 

 בביקורת המעקב נמצא כדלקמן:

הנוספת   .א היועצת המשפטית  את העסקתה של  עלות העירייה חדלה  ערר, אשר  לוועדת 

  )עת סיום העסקתה( שהושתה על העירייה, הסתכמה  2017ועד    2011העסקתה בשנים  

 ₪.  363,570של סך ב

מס'   .ב העירייה  מועצת  לאחר    06.03.2019יום  מ  3/19בישיבת  ערר.  ועדת  הרכב  אושר 

  01.01.2020יום  ב  1/2020מס'  בישיבתה  מועצת העירייה  התפטרותה של יו"ר ועדת הערר,  

  נוספת.ועדת ערר לוהרכב  ישרה א

 לתפקיד יו"ר הוועדה.   אחת  בכל אחת מוועדות הערר הנ"ל להרכבן, מונתה עורכת דין (1)

כשירות להתמנות לשופטות נמצאו  בהתאם למסמכים, יושבות הראש של הוועדות,   (2)

  כפי הנדרש.   בית משפט שלום ומצויות בדיני השלטון המקומי והמיסוי המוניציפאלי

א)א( לתקנות הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( )סדרי דין בוועדת  11בסעיף   .2

כי "לדיוני הוועדה יינתן פומבי, כפי שתפרסם המועצה בנוהל, באתר   ,נקבע  1977-ערר(, התשל"ז

 האינטרנט של הרשות המקומית". 

לדיונים   פומבי  מתן  בעניין  נוהל  הכינה  לא  העירייה  כי  העלתה,  המדינה  מבקר  ביקורת 

  וממילא לא פרסמה נוהל כאמור באתר שלה כנדרש בתקנות. ,שהתקיימו בוועדת הערר

לתיקון  .א המדינה  מבקר  בדוח  העירייה  התייחסות  אף  על  כי  נמצא,  המעקב  בביקורת 

הממצא, לא נמצא נוהל בעניין מתן פומבי לדיוני ועדת ערר, וכן הוא לא פורסם. 
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על העירייה לתקן בהקדם ממצא זה, ולפעול בהתאם להוראות התקנות הנ"ל ולהנחיות 

המדינה.   להדגישמבקר  הוועדהכי    ,יש  לדיוני  פומבי  להיעשות   מתן  צריכה  כאמור 

 .במשורה רבה ותוך הקפדה יתירה שלא לפגוע בהגנת הפרטיות המוקנית לכל אדם בחוק

משנת   .ב התכנסה  לא  הערר  באתר    2017וועדת  לפרסם  ניתן  אותו  דיון  כל  אין  ומשכך 

 המרשתת העירוני. 

 

 ועדה לענייני ביקורת 

ל מבין  149סעיף  בהתאם  תבחר  "המועצה  העיריות,  לפקודת  ביקורת  ג)א(  לענייני  ועדה  חבריה 

שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעיריה, בכל  

הליקויים   ולעקוב אחרי תיקון  דו"ח של מבקר העיריה,  ובכל  הפנים על העיריה  דו"ח של משרד 

גש לפי דין; הועדה  שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העיריה שהו

 תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה". 

המדינה .1 הרכבכי    ,העלתה  ביקורת  העיריות,  לפקודת   את   תאם  אינו  הביקורת  ועדת  בניגוד 

  ייתה בזמנובה ייצוג לסיעת הירוקים שה לא היה, משום שהעירייה מועצת של  הסיעתי ההרכב

  רה"עכל חברי הוועדה מלבד אחד הם חברי הקואליציה של  , וסיעת האופוזיציה הגדולה ביותר

 או תומכים בה.  

, כי על אף חיוניותה ומרכזיותה של ועדת הביקורת במערך שומרי הסף  וסיפהביקורת המדינה ה .2

הרשות   העירייה  בשל  של  הביקורת  ועדת  קיימה  בפעולותיה,  תקין  מינהל  סדרי  על  שמירה 

 לא התכנסה הוועדה כלל.  2016בשנת ו  ,ישיבה אחת בלבד בכל שנה   2015 - ו  2014שנים ב

ממועצת העירייה לעקוב  וכינוסה של ועדת הביקורת מנוגד לפקודת העיריות ומונע מהוועדה  -אי

בעוד מועד אחר תהליך תיקון הליקויים שצוינו בדוחות המבוקרים של משרד הפנים, בדוחות  

 ינה ושל מבקר העירייה ואחר תהליך הפקת הלקחים בעניינם.של משרד מבקר המד 

 

 להלן התייחסות ביקורת המעקב:

  בראשית כהונתה, בוחרת המועצה מקרב חבריה נציגים לוועדות העירוניות על פי מפתח סיעתי .1

הועדה    "ריו( בה קובע, כי  1ג )ג()149סעיף משנה    בפקודת העיריות. )ב(  ג149כאמור בסעיף משנה  

יהיה, בכפוף י לענ ביקורת  עירוני מבוקר;    יני  גוף  בהנהלת  יכהן כדירקטור  ולא  מהאופוזיציה 

ני ביקורת כשייך לאופוזיציה אם התקיימו  יין סעיף זה יראו את יושב ראש הועדה לעני י לענ

לסיעתו אין ייצוג    ו של ראש העיריה;סיעתו שונה מסיעת  בסיעתו, בין היתר, לפחות כל אלה:

סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס  ;  מסיעתו לא מונו סגנים לראש העיריה  עדת ההנהלה;ובו

 ייה.  לכהונת ראש העיריה או לניהול העיר 

ועדת הביקורת לא התכנסה )אף לא   2020ועד מרץ  2016בניגוד לפקודת העיריות, משנת  .א

 לדיון בדוח מבקר המדינה הנוכחי ובדוחות ביקורת מפורטים מידי שנה(.  

אישורן על ידי אורגני    ינו ה  ,ביקורתהאלמנט מרכזי המעניק משמעות מעשית להמלצות   .ב

   .מועצת העירייה מטעם, דהיינו, ועדת הביקורת עירייההעל של ה

מינוי   27.11.2018ביום    9/18מועצת העירייה הנוכחית אישרה בישיבתה הראשונה מס'  

חברים לוועדות המועצה, בכללן, חברי ועדת ביקורת. 
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על שבעה; הרכב "מספר חברי הועדה לא יעלה    כי  נקבע,  העיריות  לפקודתג)ב(  149  בסעיף .ג

סגניו   העיריה,  ראש  המועצה;  של  הסיעתי  ההרכב  את  שניתן,  ככל  תואם,  יהיה  הועדה 

  יני ביקורת".י ועדה לענווחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברים ב 

על אף הנקבע בפקודת העיריות, אושרה כחברה בוועדה סגנית רה"ע )בתואר(. יצויין, כי  

בישיבת   הנדרש  כפי  שונה  הוועדה  מס'  הרכב  העוקבת  העירייה  ביום   10/18מועצת 

 ובמקומה של סגנית רה"ע )בתואר( מונה חבר מועצה מאותה סיעה.   12.12.2018

ה. החברים הוחלפו חברימ  דחברי מועצה ובראשה עומד אח  שלושה ביקורת מונה  הועדת   .ד

מתחילת הקדנציה הנוכחית במקביל לשינויים פרסונליים במועצת העירייה. יצויין, כי  

 מועצת העירייה אישרה את הרכב ועדת הביקורת בהתאם לנקבע בפקודת העיריות. 

ועדת הביקורת החלה את פעולתה בסמוך לכניסתה לתפקיד של מבקרת העירייה, והתכנסה  .2

. )עקב תקופת החירום, הוועדה ערכה את ישיבתה  31.03.20כחית ביום  לראשונה בקדנציה הנו

 (.  Zoomבאמצעות יישום 

יודגש לחיוב, כי הוועדה פועלת ומתנהלת באופן מקצועי ביותר, והכל בהתאם לנקבע בהוראות 

 פקודת העיריות. 

 מבקר/ת העירייה  –שומר הסף  

ת שלצד תפקידם בקידום מטרות הרשות  כ"שומרי סף" נהוג להגדיר בעלי תפקידים ברשות המקומי

ומימושן, הם נדרשים גם לוודא כי הרשות תפעל בכפוף לכל דין. עם בעלי תפקידים אלה נמנה מבקר  

הרשות המקומית. הבקרה והפיקוח של המבקר על פעולות הרשות המקומית הם כלי חשוב לשמירה  

 .88יקויים בתהליכי העבודה על תפקודה התקין של הרשות, למניעת בזבוז משאבים ולתיקון ל 

 בדוח מבקר המדינה פורט כדלקמן: 

הוגשה באיחור רב, ומובן שבכך סוכלה    2014דוח מבקר העירייה לשנת  ל  רה"ע לשעבר   תגובת .1

ג)ד(  170כל אפשרות לקיים דיונים בנוגע לדוח בוועדת הביקורת ובמועצת העירייה לפי סעיפים 

וכן האפשרות לתקן בתוך זמן סביר את הליקויים שהעלתה הביקורת.    ת העיריות,)ה( לפקוד-ו

על ראש העירייה להקפיד להגיש לוועדה לענייני ביקורת את הערותיו  מבקר המדינה ציין, כי  

שנקבעו   במועדים  הערותיו,  בצירוף  הדוח  של  העתק  המועצה  חברי  לכל  ולהמציא  הדוח  על 

 בדוח מבקר העירייה.  בפקודה, ואף לפעול לתיקון הליקויים שעלו

בדוח פורטה מערכת היחסים בין רה"ע לשעבר לבין מבקר העירייה לשעבר, אשר בעיטיה צויין   .2

לנתק הורה  לשעבר  רה"ע  כי  היתר,  המבקר    מחשבואת    בין  מכלשל  המידע    לשעבר  מאגרי 

ועירייהב הביקורת,  מהלך  עם  פעולה  לשתף  העירייה  מעובדי  ומנע  של    יכולתו   נפגעה   בכך , 

 . בצע את עבודת הביקורתל המשיךל המבקר

בדוח מבקר המדינה צויין, כי על ראש העירייה ומבקר העירייה לכבד את ההסכמות שנקבעו  

בהליך הגישור שהתקיים ביניהם, כדי לאפשר את המשך עבודתו התקינה של מבקר העירייה,  

 תוך שיתוף פעולה עם ראש העירייה, הנהלתה ועובדיה. 

 

ביקורת המעקב מציינת כדלקמן:

 
 . 148"הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות", עמ'  (,2011) 2010דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת מבקר המדינה,  88
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התנהלות    2018באוקטובר   .1 נהריה.  בעיר  המקומי  השלטון  הוחלף  עשורים,  כשלושה  לאחר 

שצויין וכפי  הקודמת,  הקדנציה  עת  הביקורת  בנושא  המדינה    העירייה  מבקר  בדוח  לגביה 

 . , לא הייתה כפי המחויב בהוראות פקודת העיריות2017בשנת 

עת הקדנציה    2019בשנת    לאחר פרישתו של מבקר העיריה לשעבר לגמלאות, פרסמה העירייה .2

מכרז פומבי למשרת מבקר/ת וממונה על תלונות הציבור בהתאם להוראות החוק.   הנוכחית

, זאת בהתאם להחלטת ועדת המכרזים  המינויהעירייה את    אישרה מועצת  2019בספטמבר  

 . ההעסקה שכר וה משרד הפנים לתנאי  של    ואישוראת    קיבל   והמינוילבחירת עובדים בכירים,  

 .  )החתומה על דוח שנתי זה( מעסיקה העירייה מבקרת  2020החל מינואר  .3

הביקורת, בתחום    עיריית נהריההתנהלות  יודגש ויצוין בזאת, כי העסקת מבקרת העירייה ו

בהו   םהינ לנדרש  החוק  בהתאם  הפניםראות  משרד  מנכ"ל  חוזרי  ,                    89בנושא   ובהוראות 

 . , הנהלתה ועובדיהה"עעם ר מלא  שיתוף פעולהקיום תוך 

 התקשרויות לרכישת טובין שלא בהתאם לתקנות
  הצריכה התקופתית של הטוביןמשרד מבקר המדינה בדק את הליכי רכישת הטובין ואת תכנון  

   .בעיריית נהריה

נקבע,  לפיהם    ,נוכח הממצאים שעלו בביקורת המדינה, "מהם ממצאים חמורים בתחום הרכש"

, תערך ביקורת מקיפה בנושא  לביצוע בדק בית מקיף במערך הרכש שלה  כי ראוי שהעירייה תפעל

 מכרזים והתקשרויות. 

 טיפול בפניות ובתלונות הציבור  
שירועירייה  ה רבים.  שירותים  לתושביה  ביכולתתה  מספקת  גם  בפניותיהם    הנבחן  לטפל 

 ובתלונותיהם של תושביה ושל אחרים הנזקקים לשירותיה.

ב המדינה  מבקר  ב  2011שנת  בדוח  ליקויים  בנושא  התנהלותההועלו  נהריה  עיריית  טיפול    של 

הדוח האמור, צוין בדוח מבקר    כחמש שנים לאחר פרסום  2017. בשנת  תלונות ובפניות הציבורב

בנושא "טיפול הרשויות    2011משנת  כי העירייה טרם תיקנה חלק מהליקויים שעלו בדוח    המדינה,

 . המקומיות בתלונות ובפניות ציבור"

 הטיפול בתלונות הציבור

)להלן    2008-התשס"חנכנס לתוקף חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(,    2008ביולי  

החוק(, המחייב כל רשות מקומית למנות ממונה על תלונות הציבור. החוק קובע גם את ההסדרים    -

למינויו ולדרכי פעולתו של הממונה, ובין היתר אופן הגשת התלונה, אופן בירור התלונות והפעולות  

ירור בעניינן. החוק אינו  שעל הממונה לנקוט בכל הנוגע לבירורן, וכן סוגי התלונות שלא יתבצע ב

 עוסק בפניות תושבים שלא חלה עליהן ההגדרה "תלונה".

לחוק,    15כדי להגביר את אמון הציבור ברשויות  ולתרום לשקיפות עבודתו של הממונה נקבע בסעיף  

ולמועצת   המקומית  הרשות  לראש  יגיש  הציבור  תלונות  על  "הממונה  דין  כי  המקומית  הרשות 

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

חודשיים מיום שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט  

של הרשות המקומית". 

 
  . 1979-)מכרזים לקבלת עובדים(, תש"םתקנות העיריות ; פקודת העיריות ]נוסח חדש[ראה  –לעניין הוראות החוק  89
  . 4/2011 ;1/2011 ;2/2008; 2/2002 ראה חוזרים מספר -לעניין חוזרי מנכ"ל משרד הפנים    
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ה תלונות  על  הממונה  כי  נמצא,  המדינה  מבקר  בעירייה בביקורת  אשר    –)להלן    ציבור  הממונה( 

גישה לראש  ה  ממילא לאעל פעולותיה מדי שנה, ו  ותדוח   לא הכינה  2009מונתה לתפקידה בשנת  

העירייה ולמועצת העיר כל מסמך בנושא, וזאת על אף הערתו של משרד מבקר המדינה לעירייה  

 . 2011בדוח משנת 

 בביקורת המעקב עולים הנתונים הבאים:  

כי הממונה על פניות הציבור תכין דוח שנתי על    ,למשרד מבקר המדינה  ת העירייהחרף תגוב .1

 , לא נמצאו סימוכין לכך. ומועצת העירייה ויפורסם כחוק  רה"עפעולותיה, והוא יוצג לפני ראש  

נובמבר   .2 בחודש  בעירייה  תפקידה  את  סיימה  לשעבר,  הציבור  תלונות  על  ,  2019הממונה 

 לא אויש.בעירייה תפקיד ממונה על תלונות הציבור  2020ובמהלך חודשיים עד ינואר  

ה   .3 ביום  על הדוח( החלה את תפקידה  )החתומה  ומונתה   2020בינואר    5  –מבקרת העירייה 

 במקביל ובנוסף למינויה כמבקרת, כממונה על תלונות הציבור.

כום הגישה הממונה לרה"ע, לחברי מועצת העירייה ולמנכ"ל העירייה סי  2020במאי    1  –ב   .4

ינואר   לתקופה  ציבור  הביניים    –)להלן    2020אפריל    –תלונות  דוח  ביניים(.  חייב    אינודוח 

מהווה דוח שנתי. מהותו, ציון תלונות ציבור בהגשה או פרסום בהתאם לחוק, היות ואין הוא  

, ואין הוא כולל תלונות  (כולל)אפריל    לתפקיד ועד חודש  המיום כניסתהממונה  שהתקבלו לידי  

  . דוח הביניים2020תחילת ינואר  ועד    2019במאי  הראשון  מ,  ככל שהתקבלו בעירייה  ,ציבור

שהתקבלו וכן   כולל סקירה על סמכויותיה ותחומי טיפולה של הממונה, נתונים על התלונות

  , בהם טיוטה לנוהל "הטיפול בתלונות הציבור".נספחים

ניתן יהיה לבצע השוואה וניתוח נתונים ,  נהראשו  אסמכתא פורמאלית  ודוח הביניים הינו  היות .5

 הבאים. השנתיים מהדוחות החל של תלונות לפי שנים

  –"ממונה על תלונות הציבור"  .6

 מועצת רשות מקומית תמנה את מבקר הרשות המקומית()א( לחוק,  1)2בהתאם לס"ק   .א

ואולם היא רשאית, מטעמים מיוחדים, על תלונות הציבור,  זה    לממונה  לתפקיד  למנות 

 .בד בכיר אחר של הרשות המקומיתעו

הינו  מי שמונה לפי חוק זה להיות ממונה על תלונות ממונה לעניין זה,  בהתאם לחוק,   .ב

  קרי, לאו דווקא מבקר/ת העירייה.  ,מקומית הציבור ברשות

קובע, כי הרשות המקומית תעמיד בחוק    ( ה)2ק  "ס  - התנאים ההכרחיים לקבלת תפקיד   .ג

  הדרושים לו לשם מילוי תפקידו.  הציבור משאבים הולמים  לרשות הממונה על תלונות

תאפשר ביצוע יעיל  כן  ו  ,בעבודת הביקורת  כדי להבטיח שקבלת התפקיד הנוסף לא תפגע

 תקציב ותקן כוח אדם. של תפקיד הממונה, חייבים להתקיים תנאיי

יחידה  בו  לא פועלת  וכן    מנוהל ללא שירותי מינהלה,  יודגש, כי משרד מבקרת העירייה .ד

ציבור,   כן  לתלונות  המבקרתעל  של  הנוסף  לפגוע   עיסוקה  כדי  בו  יש  הציבור,  בתלונות 

 בתלונותיו. ברציפות הביקורת בעירייה ו/או במתן השירות לציבור בטיפול

החוק   על העירייה לפרסם את פרטי הממונה על תלונות הציבור ודרכי הגשת תלונה לפי .ה

המקומית;  כדלקמן: הרשות  במשרדי  המודעות  לוחות  על  שתציג  באתר    במודעות 

המקומית; הרשות  של  לחייבים  האינטרנט  ארנונה  תשלום  נוספות ;  בהודעות  בדרכים 

.שתקבע מועצת הרשות המקומית
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הנדרש   כפי  תלונה  להגשת  הדרכים  ואת  הממונה  פרטי  את  תפרסם  שהעירייה  לאחר 

סביר, כי כמות הפניות אל הממונה תגדל, ובמקביל, כך גם כמות בהתאם לאמור לעיל,  

 לטיפול בתלונות. והמשאבים שתידרש

אלו . ו הביניים,,  בנסיבות  בדוח  הומלץ  אדם,  בכוח  החסכון  תפקיד   ומטעם  את  להעביר 

לעובד/ת לתפקיד    הממונה  הסף  בתנאי  העומד/ת  בעירייה,  אחר/ת  כפי והכל  בכיר/ה 

 בחוק. קבועה

בפני מועצת הרשות המקומית    תפקידיו יהיה הממונה עצמאי ובלתי תלוי, ואחראיבמילוי   .ז

, לא יועבר הממונה מתפקידו אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית, ולאחר  . כןבלבד

 .שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר העברתו מהתפקיד יידון באותה ישיבה 

העירייה   מועצת  אישרה  חיסכון,  ומטעם  לציבור  השירות  במתן  פגיעה  למנוע  מנת  על 

ובקרה   2020ביוני    3ביום    5/20בישיבתה מספר   את מינויה של מנהלת היחידה לתאום 

  כממונה על תלונות הציבור, והכל בכפוף להוראות החוק. 

פשרות הקיימת לשליחת  בדיקת אופן הנגישות לשליחת תלונה מקוונת העלתה, כי על אף הא .7

תלונה באופן מקוון באמצעות אתר העירייה, לאחר מילוי הפרטים הנדרשים, התלונה אינה  

העירוני  באתר  קיים  זאת  עם  יחד  לקבלתה.  אישור  ניתן  לא  ולתושב  הממונה,  לידי  מגיעה 

 קישור לכתובת הדוא"ל של הממונה, דרכה ניתן לשלוח תלונה באופן מקוון.  

ות מקסימלית באופן ההתקשרות אל הממונה באתר העירוני, ולאפשר פנייה  יש לדאוג לנגיש

או הגשת תלונה באופן מקוון. כמו כן, על העירייה לפעול לפרסום פרטי הממונה ודרכי הגשת  

 ה' לפרק זה.      6התלונה לפי המצויין בס"ק  

 

 הטיפול בפניות הציבור

וג פונים בטלפון או בכתב אל יחידות הרשות  ורמיה באמצעות המוקד העירוני האחראי  תושבים 

 .  תחומי שיפוטה של הרשותמפגעים ומטרדים ב גיןלקבלת פניות ב

התושבים, רישומן והעברתן לטיפול המחלקה    פניות: קבלת  ינםתפקידיו הבסיסיים של המוקד ה

הרלוונטית; מעקב ובקרה בנושא תיקון המפגע; ריכוז נתונים סטטיסטיים כבסיס למידע על תקלות  

המוקד של  ברישומיו  הגלום  המידע  חוזרים.  בליקויים    ,ומפגעים  לטפל  הרשות  להנהלת  מאפשר 

 חשיבות להקפדה על רישום נתוני הפניות.   לפיכך נודעת, ו רק לפונה יחיד  וציבור ולאכלל ההנוגעים ל

בפניות,    תוכל  שות כדי שהר ובמקצועיות  ביעילות  כי  לטפל  את    ןעג תראוי שקבע מבקר המדינה, 

שירות  באמנת  בפניות.    תכיןו  90מחויבויותיה  לטיפול  תקן  זמני  היתר,  בין  שיקבעו,  עבודה  נוהלי 

כי הטיפול בתלונה נעשה כראוי    וודא,שתאפשר לכי זמני התקן יוטמעו במערכת ממוחשבת    ,וצעה

 ובמועד. 

)זמן  לא קבעה פרק זמן מרבי    וות לא הכינה אמנת שירהיא    משרד מבקר המדינה העיר לעירייה, כי

זה    רב חשיבותלפיכך נבצר ממנה להשתמש בכלי  והנדרש לטיפול במפגעים ובפניות הציבור,  תקן(  

. ןלמעקב ובקרה בנושא הטיפול בפניות ובנושא משך הטיפול בה

 
 .  Service Level Agreement)–(SLAאמנת שירות   90
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 להלן ממצאי ביקורת המעקב:

התושבים .1 בפניות  ובמקצועיות  ביעילות  לטפל  שנת  בכדי  בתחילת  העירייה  הנהלת  הכינה   ,

תכנית עבודה, בה נקבע על הוצאת אמנת שירות בהתאם לתאריכי יעד, החל מקביעת    2020

בי ראשוניים  תקן  עמידה זמני  הממוחשבת,  במערכת  התקנים  הטעמת  העירוניות,  חידות 

 בתנאי התקנים ע"י יחידות העירייה, וכלה בפרסום אמנת השירות באתר המרשתת העירוני. 

 לביקורת נמסר, כי אמנת השירות נמצאת בהליכי עריכה, שלאחריה היא תפורסם לתושב.    

וקד העירוני, זמני תקן לסיום הטיפול הוטמעו במערכת הממוחשבת של המ  2020בחודש ינואר   .2

 בפניות התושבים בכל אגף ובהתאם לסוג הנושא שבאחריותו. 

( זמני התקן מהווים פיילוט, והם נבחנים בפועל במעמד 2020נכון למועד הביקורת )מאי   .א

ת מוקד ופני  שלהתקן    נינוהל מדיניות להגדלת זמהעירייה  פרסמה  מתן השירות. במקביל,  

 צפויה. ת ביצועהקובע עקרונות מנחים להגדלת זמן ביצוע פנייה עקב חריג  ,תוספציפי

ת יישום בטלפונים הניידים המשויכים למעניקי השירות העירייה נמצאת בשלבי הטמע .ב

העירוניים, באמצעותו, יתועדו תהליכי הטיפול )במלל ובצילום(, והפניות תוכלנה להיסגר 

 באופן ממוחשב היישר מהשטח. 

יודגש, כי קיימות מחלקות אשר אינן עושות שימוש ביישום או עושות שימוש חלקי בו 

   ח על הבנייה(. )כגון תברואה, גינון ופיקו

 המחלקה(: –המחלקה לפניות ציבור )להלן  .3

 מונתה מנהלת חדשה למחלקה.   2020בחודש מרץ  

 . המסדיר את אופן פעולותיהבכתב המחלקה מתנהלת ללא נוהל  .א

 לא נקבע זמן תקן לטיפול בפניות על ידי המחלקה עצמה.  .ב

מאי   .ג חודש  שימוש   2020עד  נעשה  ולא  הציבור  פניות  של  ממוחשב  תיעוד  התבצע  לא 

לחלק   רק  המחשוב  בתוכנת  תיעוד  מתבצע  כי  נמצא,  הביקורת  בעת  ייעודית.  בתוכנה 

מהפניות המתקבלות במחלקה, ובכלל זה הפעולות המתבצעות בה לטיפול בפניות, סטטוס  

 הפניות וכיוצ"ב. 

יש לתעד באופן ממוחשב את כלל הפניות המגיעות לעירייה בכל אמצעי )דיוור ואמצעים 

טכנולוגיים שונים(, אשר עיקר טיבו הינו לשקף את קיומה של שרשרת הטיפול בפניות 

בטיוב  המסייע  ושקופות,  שוויוניות  אחידות,  מידה  אמות  על  הקפדה  תוך  התושבים, 

 השירות המוניציפאלי.    

המתק .ד העירייה  פניות  ביחידות  הינה    –בלות  לתושב  שירות  למתן  נוספת  אפשרות 

 באמצעות פנייה ישירה ליחידה עירונית האחראית על השירות המתבקש.  

באמצעות  שלא  המוגשות  ציבור  פניות  אחר  מוסדר  ומעקב  מרוכז  רישום  אין  לעירייה 

 המוקד העירוני, וכן לא נקבעו כללים לטיפול בהן.

בעירייה   .ה טלפוני  ביחידות   – מענה  טלפוני  מענה  חוסר  בגין  פניות  התקבלו  בעירייה 

עירוניות ספציפיות. יצויין, כי רה"ע ומנכ"ל העירייה התייחסו לנושא ברצינות הנדרשת 

אין   כי  מעלה,  הדרישה  על  החזרה  עצם  אך  ההנהלה,  בישיבות  פעמים  של  רב  מספר 

. ראויה מצד עובדי העירייה למתן שירות טלפוני זמין התייחסות
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 : 2020ועד מאי   2017להלן כמות הפניות במוקד העירוני משנת   . ו

2017 2018 2019 2020(1-5 ) 

9,321 13,699 20,469 13,193 

במהלך השנים כעולה מן הטבלה וכפי שנמסר לביקורת,   בפניות הציבורהמהותית  עלייה  ה

באמצעות פרסומי העירייה, כאופן  ציבור  הנגשת המוקד העירוני ל  :נובעת מהסיבות הבאות

בפניותהאופטימלי   התושבים   לטיפול  פניות  לקבלת  האמצעים  הגדלת  התושבים; 

; הגדלת תיעוד  ויישומים דיגיטליים  דוא"ל , מענה טלפוני  ,הרשתות החברתיותבאמצעות: 

 ות במערכת הממוחשבת.  פני קבלת ה

בדיקת ממוצע העמידה בפיילוט זמני תקן הטיפול של יחידות העירייה, לחודשים ינואר  .ז

 העלתה ממצאים כדלקמן: 2020מאי  –

 ממוצע אחוז עמידה בזמני התקן סה"כ פניות פתוחות סה"כ פניות חודש

 31.7% 12 2,431 ינואר

 44.1% 9 1,417 פברואר

 34.1% 9 2,785 מרץ

 27.3% 8 3,719 אפריל 

 60.3% 181 2,841 מאי 

עדיין   219פניות מוקד, מתוכן    13,193התקבלו בעירייה    2020החל מינואר ועד מאי   (1)

ליוני   )נכון  פתוחות  פני 2020נותרו  שינוי  לאגף  משויכות  הפתוחות  הפניות  עיקר   .)

 העיר )שפ"ע( ומתייחס לפניות בנושא תברואה, שבילים וכבישים וגינון. 

הת (2) בזמן  העמידה  אחוז  ממוצע  כי  לחיוב,  עלה יצויין  העירוני  למוקד  בפניות  קן 

והוא הסתכם בממוצע עמידה של כ   מסך הפניות.    60%  –משמעותית בחודש מאי, 

גינון;  בזמני התקן נמצאה בתחומי תברואה;  העלייה המשמעותית באחוז העמידה 

וגבייה העירונית, בהם  אחזקה; פיקוח עירוני; פיקוח על הבנייה; מינהל ההנדסה 

 מסך הפניות.  87%  -ל  71%בין  2020בחודש מאי אחוז העמידה בתקן נע 

 .  91לא לכל יחידות העירייה הוטמעו זמני תקן  (3)

זוכה  לו  הטיפול בפניות ואיכות המענה    ינואחד המרכיבים החשובים בתחום השירות לתושב, ה

התושב. על מנת לטפל ביעילות ובמקצועיות בפניות התושבים המגיעות למגוון זרועות העירייה  

 מומלץ לפעול כדלקמן:    )המוקד העירוני, המחלקה לפניות הציבור והישר אל היחידות העירוניות(

אחת   .1 מחשובית  במערכת  הגורמים  כלל  ע"י  בהן  העירוני  והטיפול  הפניות  את  לתכלל  ראוי 

 המהווה תוכנת רישום, טיפול ומעקב אחר פניות הציבור. 

ר תהליך אחיד ומוסדר לטיפול בפניות ע"י  יש לאגד נוהל לטיפול בפניות הציבור, אשר יגדי .2

 , וכן את אופן הטיפול במענה טלפוני. כלל הגורמים העירוניים

תהליך הטיפול בפניות ע"י המחלקה יערך באופן הבא: הקלדת הפנייה במערכת הממוחשבת;  .3

הפנייה לרפרנט משלוח מכתב/מסרון/הודעה ביישום לתושב על קבלת הפנייה; העברת

 
)תקלות במצלמות(;  לדוגמא: פניות בנושא חינוך בבתי הספר ובגני הילדים; בטחון; רווחה; פניות הציבור; מוקד  91

    קווי תקשורת ועוד.
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המנהלי ביחידות העירייה או לגורם המטפל; מתן מענה ביניים לפונה; קבלת מענה והבהרות   .4

   מהגורם המטפל; מתן מענה סופי לפונה; סגירת הפנייה.  

ובקרה   יש .5 פיקוח  לשם  שירות,  המעניקות  העירוניות  היחידות  לכלל  זמנים  תקני  ליעד 

 מיטביים בגין טיב מתן השירות.

ומקצועי,  מלבד   .6 איכותי  איכותי  על העירייה להעניקמענה   לתושב,   גם מענה מהיר. שירות 

  ובאופן המענה כבר בשיחה הראשונה. תושבבזמן המתנת ה ראשיתנמדד 

ליחידותיה, לפעול באופן בלתי מתפשר להענקת שירות טלפוני זמין בשעות   על עובדי העירייה

 פעילות העירייה.  

 

 הטיפול בפניות תושבים המופנות ישירות לראש העירייה 

תושבי העיר, ובכלל זה תושבים הרשומים במחלקה לשירותים  בדיקת מבקר המדינה העלתה, כי  

ושל עמותות  ם  בקשות לעזרה בענייניהם הפרטיים שלהה"ע לשעבר בבכתב לר  ישירות  נו חברתיים, פ

. רובן נענו בחיוב וטופלו ע"י רה"ע לשעבר במסגרת ישיבות מנהלים  וארגונים הפועלים בתחומי העיר

שקיים. מבקר המדינה העיר, כי ראוי שינוהל רישום ממוחשב ומסודר של כל הפניות שהתקבלו,  

לש זאת  בהן,  הטיפול  אופן  ויפורט  התהליך  לסוגיהן,  לייעול  לקחים,  להפקת  ומעקב  בקרה  ם 

 ולהבטחת טיפול שוויוני.   

ראוי שבמסגרת תהליך  לאור קבלת סיוע פרטי אותו קיבלו תושבים,  בדוח מבקר המדינה צויין, כי  

שיובאו   ושקופות  שוויוניות  מידות אחידות,  אמות  על  העירייה  התושבים תקפיד  בפניות  הטיפול 

יר, וכי התהליך ינוהל באמצעות מנגנון עירוני מקצועי שתחומי סמכותו  לידיעתם של כלל תושבי הע

   והעקרונות שלפיהם יפעל יאושרו במליאת המועצה.

בדיקת ביקורת המעקב העלתה, כי פניות התושבים אל ראש העיר הנוכחי, מועברות לטיפולה של  

 מנהלת המחלקה לפניות הציבור ומתועדות במערכת הממוחשבת. 

 

 שימוש במקלטים ציבוריים מתן רשות 
פרסם משרד הפנים "נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית"     2001בשנת  

נוהל ההקצאות(. נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה של רשות מקומית בפטור    -)להלן  

בנושאים כמו חינוך, תרבות,  ממכרז, ללא תמורה או בתמורה סמלית, לגוף הפועל בתחום שיפוטה  

 דת, בריאות, רווחה וספורט, וזאת כדי לסייע לו בפעולותיו לטובת הציבור. 

ה"ע לשעבר, על  מקלטים שהועברו לשימוש הקהילה נתן ר  22  -  כי ב  ,העלתה  המדינה   ביקורת  .1

ות גופים שונים ולא על פי  את זכות השימוש בהם על פי בקשות שהפנו אליו ישיר   דעת עצמו,

. הערה דומה ניתנה  נוהל ההקצאות, וזאת בלי שנקבע תהליך שקוף ושוויוני אחר להקצאתם

בשנת   המדינה  מבקר  העובדה  .  200892ע"י  את  רבה  בחומרה  ראה  המדינה  מבקר  משרד 

  ה"ע שהעירייה המשיכה, על אף הערותיו בעבר, לתת זכות שימוש במקלטים על פי החלטת ר

ההקצאות  לבדו, נוהל  פי  על  מסירת    ,ולא  בעת  השוויון  עקרון  קיום  את  להבטיח  כדי  זאת 

. המקלטים למטרות ציבוריות

 
 .145-207(, עמ' 2008) 2007מבקר המדינה, דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  92
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 ביקורת המעקב מציינת כדלקמן:

לשנת   נהריה  ,  2020נכון  עיריית  של  שיפוטה  ציבוריים  160בתחום  מהם   24  -  ב  .מקלטים 

 .  שקיבלו מהעירייה הרשאת שימוש ויחידים ארגונים שוניםופועלים מוסדות 

לבצע פעולות שונות על פי סמכויותיה    עירייהמאפשרות ל  93זכויות הרשות המקומית במקרקעין 

 .94וחובותיה כלפי תושביה, כגון הקמה וקיום של מפעלים ומוסדות לתועלת הציבור 

לסעיף   העיריות,    197בהתאם  זכויות במקרבפקודת  להעברת  בחוזה  ההתקשרות  קעין  קודם 

רשאית להקצות קרקע או מבנה )הקצאת    העירייהלקיים מכרז פומבי. ואולם    העירייהחייבת  

בפטור ממכרז וללא תמורה או בתמורה סמלית,   95מבנה נעשית באמצעות מתן רשות שימוש( 

תוך שמירה על כללי מינהל תקין, למוסדות ציבוריים הפועלים בתחום שיפוטה שלא למטרות  

וך, התרבות, המדע, הדת, הצדקה, הסעד, הבריאות והספורט, כדי לסייע  רווח בתחומי החינ 

 . 96לפעול לטובת הציבור ביישוב 

מסוימות  .א פעולות  לעשות  מוסמכת  מקומית  רשות  הפנים,  משרד  והנחיות  החוק  פי  על 

במקרקעין שבבעלותה אך ורק על פי החלטת המועצה ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או 

לכ הסמיכו  שהשר  משכונם,   .ךמי  החלפתם,  מקרקעין,  מכירת  האלה  הפעולות  בין 

 הקצאתם ללא תמורה או השכרתם. 

נוהל הקצאות על עדכוניו שפרסם משרד הפנים, כל הקצאה של קרקע או .ב מבנה    על פי 

בתחום שיפוטה של   לגופים ציבוריים שהם תאגידים רשומים הפועלים ללא מטרות רווח,

יכול להיעשות רק על    ,סמלית  א תמורה או בתמורההרשות המקומית בפטור ממכרז ולל

נשמרים עקרונות היסוד של שקיפות הפעולות,   פי הוראות נוהל ההקצאות. בבסיס הנוהל

 המידות . מינהל תקין, שוויון וטוהר

  שונים  חוץ  גורמי  של   םמקלטים נמסרו לשימוש  24ממצאי הבדיקה מעלים, כי מזה שנים,   .ג

התבצעה עפ"י החלטה שהתקבלה    םמסירתחלקם מוסדות וארגונים וחלקם פרטיים.    –

את המקלטים   משיכה להקצותבאופן גורף, העירייה ה, ובעבר, אשר לא הובאה כלל לדיון

 שלא על פי נוהל ההקצאות, ומבלי שנקבע תהליך שקוף ושוויוני אחר להקצאתם. 

קריטריונים   .ד קיימים  ולאישור    מובניםלא  במקלטים  הלדיון  לשימוש  ביניהם, בקשות 

   לקביעת גובה דמי שימוש.ו פטור מדמי שימושל

נקבע  -)להלן    1951- בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א .2 כי האחריות להתקנת    ,חוק הג"א( 

ולתחזוקתם הציבוריים  ההתגוננות    ,המקלטים  תקנות  המקומיות.  הרשויות  על  מוטלת 

התשמ"ה  האזרחית  )תיקון(,  מקומיות(  רשויות  את  1984-)השתתפות  הרשות  על  מטילות   ,

האחריות לשלמות המתקנים )מבנים, מחסנים ומקלטים( וציוד הג"א הנמצא בתחום שיפוטן.  

" שהוציא משרד הפנים מכוח 2011ב"הנחיות להגשת מסגרת תקציב הרשות המקומית לשנת 

 
              קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה  -, "מקרקעין" 1969- על פי חוק המקרקעין, התשכ"ט  93

 חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה.    
  מוסדות חינוך, אולמות תרבות וספורט, מרכזים קהילתיים, בתי כנסת, מקלטים ציבוריים, שטחים פתוחים 94

 וכיו"ב. 
שכירות מקרקעין היא זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק   - 1969-לחוק המקרקעין, התשכ"ט 3על פי סעיף  95

שנים   25-במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות; שכירות ליותר מחמש שנים תיקרא "חכירה"; שכירות ליותר מ
הקנות בו זכויות קנייניות. רשות  תיקרא "חכירה לדורות". מתן רשות שימוש הוא היתר לשימוש במבנה ללא כוונה ל

אפשר להעבירה או להורישה, אלא אם כן נקבע אחרת  - שימוש אינה מקנה בהכרח חזקה בלבדית למקבלי הרשות, ואי
 במפורש בתנאי הרישיון. 

 
 1987-()ג( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח2)3סעיף  96
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ית לבטח את הציוד, את המבנים ואת המקלטים  כי על הרשות המקומ   ,התקנות שלעיל נקבע

 . מפני גניבה, שריפה, סיכוני חשמל, שיטפונות וכיוצא באלה

לבטח את הציוד הפרטי ב"ביטוח רכוש כנגד גניבה ונזק    מקבלי זכות השימוש,מ  ה העירייה דרש

מכל סוג", וכן לבטח את כל הפעילויות שמתקיימות במקלט ב"ביטוח צד שלישי כנגד כל נזק  

 אשר עשוי להיגרם לכל אדם שישתתף בפעילות ו/או ימצא במקלט בעת קיומה". 

כי   זכות השימוש    ביצעה  לאהעירייה  משרד מבקר המדינה העיר,  לוודא שמקבלי  כדי  מעקב 

אישור   מהם  מבקשת  אינה  היא  עליו:  שחתמו  ההתחייבות  כתב  בתנאי  עומדים  במקלטים 

מחברת הביטוח בדבר קיום הביטוח, אינה דורשת מהם העתקים של הפוליסות לשם בחינתן  

 ואישורן ואינה עוקבת אחר חידוש הפוליסות כשפג תוקפן.

החוזים אינם כוללים את חובתם  בפועל,  ה, כי הממצא לא תוקן, ובדיקת ביקורת המעקב מעל 

 םבאותשל ברי הרשות להמציא לעירייה עותק מהפוליסה מיד במועד הוצאתה או חידושה.  

 ש. ביטוח כמתבקהת  ופוליסאת   מברי הרשותלא דרשה  העירייה   ם, נחתמו חוזי םבה םהמקרי

 על הנהלת העירייה לפעול לתיקון ממצא זה, ולוודא כי המקלטים והפעילויות בהם מבוטחים.  

התחייבות   .3 הרשות  –הסכמי  בר  של  חובותיו  את  קובע  התחייבות,  המקלט,    הסכם  לשמירת 

  העירייה וכן את זכויותיה של העירייה בנכס. לתחזוקתו ולהחזרתו לעירייה על פי דרישת 

ה  2018בשנת   .א המהווים  העירייה  ציבוריים,  במקלטים  שימוש  לעשות  הרשות  לברי  תירה 

 נכסים עירוניים, מבלי שערכה עימם הסכם התקשרות.   

בשנים   כי  תכליתי    2020  –ו    2019יצויין,  הדו  השימוש  את  בדיעבד  עיגנה  העירייה 

 במקלטים עם העושים בהם שימוש בהסכמי התחייבות.   

חתום אדם פרטי כצד בחוזה   ,תמשים במקלטיםעל החוזים של הגופים הציבוריים המש .ב

וללא חותמת רשמית של הארגון ב  .)ולא הארגון(  כן,  וחותמת חתימנעדרת  חוזים  כמו  ה 

 ה.  עירייה כצד בחוזנציגי ה

  ות קובע,  2014מינואר    במקלטים  לשימוש ואחזקתבמסמך "מנחה    פיקוד העורףהנחיות   .ג

מחייב אישור הרשות המקומית או אישור רשות המוסמכת לכך   תכליתי במקלט-שימוש דו

האישור לשימושים השונים במקלטים יינתן   ז(.מהנדס המחו  -להלן  )מטעם פיקוד העורף  

גבי סרטוט עקרוני של המקלט, בליווי מכתב התחייבות של המפעיל המתחייב לעמוד  -על

תכליתי במקלט יותר לאחר  -שימוש דו ף.פי דרישת פיקוד העור-במספר הגבלות ותנאים על

 ם. שתבוא לידי ביטוי בחוזה ביניה ,קבלת התחייבות מטעם המבקש

דו תכליתיהתנאים   ישמש לחדר שירותים,    הינם:  להשכרת מקלט לשימוש  המקלט לא 

משטחו של    20%  לא יאוחסן במקלט ציוד בעל תפוסה מעל כדומה;מטבח, אמבטיה, מחסן ו

וניהמקלט;   קבוע  יהיה  לא  תוך  הציוד  לפנותו  הכ  4תן  לא   ן";הכ"זת מצב  רשעות מזמן 

לא יבוצע כל שינוי פיזי במקלט ללא   ;יאוכסנו חומרים דליקים, רעילים ומסוכנים במקלט

 .  אישור רשות מוסמכת

תכנון בהתאם   אשר בה  תכנית עקרונית של המקלט: תכליתי תכלול- הבקשה לשימוש דו

בו   המבוקש  מערכות)לשימוש  פנימית,  וכ  ,חלוקה  אביזרים  התחייבות   ו'(;ציוד,  כתב 

)בהתאם לנוסח כמצויין  למילוי אחר ההגבלות והתנאים של פיקוד העורף הנדרש    המבקש

  .הסכמת בעלי הזכויות בנכס ' להנחיות(;נספח בב



  
 
 

169 
 

העיריי בין  ההתחייבות  הסכם  כי  מציינת,  המעקב  )העושה ביקורת  הרשות  בר  לבין  ה 

העקרוניים   העורף,  פיקוד  ע"י  שנקבעו  השימוש  תנאי  את  כולל  אינו  במקלט(,  שימוש 

    .לשמירת התחייבות מרכיב הביטחון בהתגוננות האוכלוסייה בשעת חרום

כל    ןלאו( אי םא  ןבתמורה ובי  םא  ןבי (ברי הרשות םע  םנחתמיובחוזי השכירות במידה   .ד

   ערבות לעירייה. להמציא  המשתמשהמטיל על   ףסעי

ם בהם מקלטים עירוניי  םלנכסי  ים שיגרמונזק  הביקורת מצביעה על התכנות לקיומם של

 ם.  בהוצאות תיקונלשאת  העשויההעירייה היא זו בעת שימושם ע"י גורמי חוץ, ו

כן, בכ .ה כמו  צוינו שעות הפעילות של ברי הרשות.  לא  בהם  לל  נמצאו הסכמי התקשרות 

 הסכמי ההתקשרות לא צויין תוקפם.    

טרם קיום ב   מסדיר את הפעולות שיש לבצעהנוהל עבודה  העירייה מתנהלת ללא קיומו של   .4

  ם א  ן, ביציבורי עירוני הפועל במקלט   ץחו םגור  םהפסקת התקשרות עהתקשרות, במהלכה וב

   במהלך חוזה או בתומו.

: ם כגוןרלוונטיי  םעולות וקבלת מסמכיפ  בהפסקת התקשרות, מחייב נקיטת  ןהמינהל התקי

קריאת מוני   םרישו  אגף הבטחון;החזרת מפתחות המקלט ל  , בכתב, עלםקבלת אישור חתו

כספיי  םסיכו  ם;והמי  החשמל וגביית  ם)א  םחובות  כאלה(  חתו  ם;יש  דיווח  מאגף  קבלת  ם 

.  יו"ב לנכס וכ  ךושאינו שיי  ל הציוד שהיה בוופינוי כ  ןעל החזרת המקלט במצב תקי  ןהביטחו

 מוסדר.  עירוני בנוהל עבודהאלו  מהלכים טמיעהביקורת סבורה, כי יש לה 

בסעיפי החוזה נדרש מברי השימוש תשלומי חשמל ומים. למעשה, תשלומים אלו מעולם לא   .5

על כתפיה את  נושאת  נאכף, כך שהעירייה  ואי התשלום לא  נגבו מהמשתמשים במקלטים 

 שלא על ידה.   יםההוצאות בגין הפעלת המקלט מלוא

)יוני( עבור מדגם מקלטים בהם עושים שימוש גורמי    2020–   2018בדיקת התשלומים בשנים  

 ₪ בגין צריכת חשמל כפי המובא להלן: 180,000  – חוץ, העלתה הוצאות בסך כולל של כ 

 ₪   –ב  תשלום מים ₪     – ב  תשלום חשמל מספר מקלט

210 55,353 251,686 

219 13,869 22,883 

244 2,800 19,956 

368 1,272 1,097 

381 1,378 4,534 

410 23,939 28,252 

 41,231 (406 - ו 441מקלטים ) 6,184 441

510 2,755 8,103 

527 10,276 40,530 

536 31,198 53,826 

711 10,883 8,224 

722 3,942 30,584 

723 6,719 44,447 
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735 8,928 25,786 

 581,139 179,496 סה"כ

בדיקת צריכות המים הגבוהות למכביר כפי שבאו לידי ביטוי בחיובים בהתאם לטבלה שלעיל  

העלתה, כי קיימת צריכת מים כפולה בשעוני המקלטים, הן בעבור השימוש במקלט והן בעבור  

 גינון השטחים הציבוריים בסמוך להם.  

 המלצות הביקורת הינן כדלקמן:  .6

לאשר   .א סמלית   םציבוריי  םמקלטי   להקצותויש  בתמורה  או  תמורה  דו  ללא  -  לשימוש 

 ע"י שנקבעו    םולקריטריוניים  לנוהל  םתכליתי, רק לאחר אישור ועדת ההקצאות ובהתא

במקרים מיוחדים, במידה והמשתמשים אינם יכולים לבצע הליך    ן.לעניי  םמשרד הפני

, נוהל תמיכותבאמצעות  במקלט  דו תכליתי  הקצאה, יש לשקול פתרון למתן זכות שימוש  

 או בהתאם לנוהל עירוני מקוצר שיוטמע.

במתן שימוש דו תכליתי במקלטים לגורמים פרטיים, על העירייה לבדוק את "כשרות"  .ב

משטרת  מטעם  פלילי  רישום  על  מידע  מסמך  המצאת  באמצעות  )כגון:  השימוש  ברי 

 ישראל; מידע בגין עבירות בנייה; חובות בגין אגרות, היטלים ומיסים(.  

פעולות שיש  :  יש לקבוע קריטריונים ונוהל ברור, ולפעול לפיו בכל הנוגע לנושאים הבאים .ג

עירוני הפועל במקלט   ץחו  םגור  םע   ה הפסקתטרם קיום התקשרות, במהלך קיומה וב  לבצע

; גובה השימוש  מטרותו  לשימוש במקלט  םזכאיבמהלך חוזה או בתומו(; ה  םא  ןביציבורי )

 וארנונה. מים ,מוש; תשלום הוצאות חשמלדמי השימוש ופטור מדמי שי

בהסכם   .ד זו  דרישה  לעגן  הרשות,  ברי  מאת  שימוש  ערבות  לדרוש  ככל  ולממשיש  ם 

 .  נזק לרכוש העירוני יגרמו םבמקלטי םהמשתמשיש

 ת הביטוחחובתם של ברי הרשות להמציא לעירייה עותק מפוליסיש לעגן בהסכם את    .ה

 , ולבדוק אותה באופן מקצועי כמתבקש. מיד במועד הוצאתה או חידושה

 ולאכוף אותם. תנאי השימוש שנקבעו ע"י פיקוד העורףיש לעגן בהסכם את  . ו

ה .ז שם  את  לפרט  ההסכמים  בהתאם על  השימוש  את  לאשר  העירייה  בשם  מוסמך 

חותמתם   יאושרו בחתימתם בצירוף  פים וארגוניםעם גו  הסכמים  ו;לקריטריונים שנקבע

; שעות הפעילות המתקיימת תצוינה, וכן ולא עם אדם פרטימטעמם,    חתימה   י מורששל  

על נספח לחוזה   ברי הרשותיש להחתים את  ;  מדי שנה  הסכמיםעל הארכת היש להקפיד  

ב   ובו רשימת וכן להחתי נכס העירוניהציוד הנמצא  קיום דרישות הג  מם,  וביח"על  ד וא 

חוק )שירותי "י  של בינוי במקלטים אשר אינם מותרים עפצעו אלמנטים  ולא יב, שלהקפיד

המשתמש להעביר   , כי חל איסור מוחלט עלבהסכם  להדגיש; יש  ('חרס, חיפוי קרמי וכו

 את המקלט לגורם אחר. 

יש לחדול מלשאת את העלות בגין צריכת מים וצריכת חשמל ע"י ברי השימוש במקלטים,  .ח

ולגבות    כן לפעול  מקום  ההסכעלויות  יש  בהוראות  מיום כמתחייב  רטרואקטיבית  מים 

ארנונה בהתאם לצרכי העירייה.לשקול תשלום וכן  תכולתם,
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 תמיכות בעמותות 
  97פרסם משרד הפנים נוהל מתן תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות   2006בשנת  

מאת    -)להלן   בעקיפין,  או  במישרין  תמיכות,  מתן  להסדיר  שנועד  תמיכות(  מתן  רשויות  הנוהל 

למוסדות ציבור הפועלים בתחומן בנושאים כמו חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות רווחה, בריאות  

  "מתן טובת הנאה בין ישירה ובין עקיפה, לרבות מענק, הלוואה,   ינה וספורט. על פי הנוהל, תמיכה ה 

 ערבות או סיוע כספי אחר". 

נוהל עירוני לתמיכות(    -עקרונות כלליים" )להלן    -"נוהל מתן תמיכות  ה  עירייהמדי שנה מפרסמת  

העירוני   בנוהל  בהם.  תומכת  שהעירייה  לגופים  התמיכות"  חלוקת  "אופן  את  להסדיר  שמטרתו 

ת ובתמיכה בפעילות  לתמיכות נקבעו הגופים הזכאים לתמיכות, ובהם "גופים העוסקים בנושא ד

תורנית... ניהול והפעלת בתי תפילה כדוגמת בתי כנסת, כנסיות ומסגדים", וכן "גופים העוסקים  

"סייגים למתן תמיכות"   בנוהל  נקבעו  עוד  הענפים".  והמקצועני בכל  בקידום הספורט התחרותי 

נקבע ובהם  תמיכות",  למתן  התחרותי    ,ו"קריטריונים  בספורט  העוסקים  הגופים  מבין  כי 

 והמקצועני בכל הענפים תינתן עדיפות לגופים העוסקים בענף הכדורסל. 

 ביקורת המדינה העלתה את הממצאים הבאים:

 העמותה(  –)להלן   תמיכה בעמותה לקידום הספורט ההישגי בנהריה

   תמיכת העירייה בעמותה .1

התמיכה    .עירוני נהריה"ל  וצת הכדורסל "הפועניהול קב  של העמותה הינועיסוקה העיקרי   .א

מסך   80%  -  כ  מהווהבממוצע בכל שנה,  ₪  מיליון    3  -  בכ  2014-2016הסתכמה בשנים  ש

פי קריטריונים    לא התבצעה,  הנתמכתבכל הפעילות הספורטיבית    העירונית התמיכה   על 

  שקבעה העירייה כנדרש בנוהל מתן תמיכות שקבע משרד הפנים, אלא על פי החלטה גורפת

בכך למעשה שימשה    ועדת התמיכות של העירייה.  אימצהשל מועצת העירייה ש  ובלעדית

 ועדת התמיכות כ"חותמת גומי". 

תה על כל היבטיו,  מבקר המדינה ציין, כי על העירייה לבחון את נושא מתן התמיכה לעמו .ב

, ראוי  כןמתקציב התמיכות.    80%ובכלל זה לבחון אם ראוי להקצות לה תמיכה בשיעור של  

שהעירייה תמצא את האיזון הנכון לחלוקת התמיכות לענפי ספורט נוספים ותפעל לקביעת  

 קריטריונים שוויוניים יותר לחלוקת כספי התמיכה. 

עשויה להקנות לעיר נהריה, ראוי שהעירייה  על אף היוקרה שקבוצת הכדורסל המקצוענית  .ג

תבחן שוב אם הערך הציבורי והתרומה החברתית של הקבוצה לתושבי העיר מצדיקים את 

 סכומי העתק המושקעים בה מתקציב התמיכות, לקבוצה של גברים בוגרים בלבד. 

 לאחר בדיקת ביקורת במעקב יצויין לחיוב כדלקמן:

 . 2016  – 2020ם להלן תמיכת העירייה בעמותה בשני .א

 2020 2019 2018 2017 2016 שנה 

 מ' ₪ 3 מ' ₪ 4 מ' ₪ 4 מ' ₪ 4 מ' ₪ 3.5 סכום תמיכה ישירה 

  – ל  84%, כי סכומי תמיכת העירייה בעמותה במהלך השנים האמורות מהווים בין יצויין

מסך התמיכות שחילקה העירייה מידי שנה, ועל אף שינוי בסכומי התמיכה בעמותה   88%

 
 . 4/2006חוזר מנכ"ל משרד הפנים  97
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במהלך השנים, העירייה הגדילה את שיעור התמיכה בה ביחס לסך התמיכות שחולקו 

 (.  80%בהשוואה לממצא דוח מבקר המדינה ) 

ועדת התמיכות והמלצתם, אישרה מועצת העיר את חלוקת התמיכות ב .ב התאם לתבחיני 

 בהתאם לנדרש. 2020ועד  2018לגופים הנתמכים בשנים  

לא נמצאו סימוכין לדיון בוועדת התמיכות בפרט ובדיוני העירייה בכלל, בגין ההצדקה של   .ג

 תנו.התמיכה בעמותה בסכומי עתק ובפער מהותי ביותר משאר התמיכות שני

להלן חלוקת התמיכות לענפי ספורט נוספים, לפיה העירייה שינתה בשנים המבוקרות  .ד

, בעוד סך הוצאת התמיכה נותרה ענפי ספורט נוספיםישירות בקרב  תמיכות  בהאיזון    את

 כמעט זהה. 

 סה"כ תמיכות כדורגל תמיכות ספורט אחרות שנה 

 עקיף ישיר  עקיף ישיר  עקיף ישיר 

2018 160,000  ₪ 20,000  ₪ 400,000  ₪ 100,000  ₪ 560,000 120,000 

2019 340,000  ₪ 30,000  ₪ 250,000  ₪ 50,000  ₪ 590,000 80,000 

2020 250,000  ₪ 110,000  ₪ 300,000  ₪ 350,000  ₪ 550,000 460,000 

לדוח  .2 בהתאם  כי  העיר,  המדינה  של    הכספי  מבקר  הכנסות    2015לשנת    ה עמותההמבוקר 

      הסתכמו  והוצאותיה   ₪ליון  ימ   5.66   -   העירייה, הסתכמו בתמיכת    סכוםזה    בכללהעמותה,  

העמותה-דהיינו .  ₪ליון  י מ  5.48  -בכ   הכנסות  בין  הסתכם   ההפרש  שנה  באותה             להוצאותיה 

  מהעירייה   ותהכנס  2015  לשנתבדוח הכספי שלה    רשמה  העמותהכי    ,. עוד עלה₪  180,000  -  ב

    שנה  באותה  לעמותה   העבירה   היא   העירייה  ספרי   לפי  ואילו ,  ₪ בלבד  מיליון   2.15  - כ    של  בסך

  שקיבלה  הכספיות  ההעברות  כל  את  שיקף  לא  העמותה  של  הכספי, הדוח  קרי.  ₪  מיליון  2.75  -כ  

 . ₪ 780,000-בכ להסתכם  העמותה של הכספי העודף אמור ובפועל,  מהעירייה

על העירייה לדרוש מהעמותה את החזר כספי התמיכה בסכום השווה    לעיל נקבע, כי מהאמור  

 לרבות הפרשי ההצמדה. ₪  780,000 –קרי כ  לעודף שהיה באותה שנה,

להקפיד על בדיקת    העירייה  על  ה,עמותלמתן אישור למסגרת תקציבית לתמיכה    כמו כן, טרם

לעמותה יירשמו במלואם,    המועבריםכה  כי סכומי התמי  ,הדוחות הכספיים של העמותה ולוודא

 אינה חורגת מהסכומים המרביים שנקבעו בנוהל. בה וכי התמיכה 

 להלן הערות ביקורת המעקב בנושא:

  התמיכה   שסך  כך  ייקבע   ציבור  במוסד  התמיכה  שיעור"  כי  ,קובע  תמיכות  מתן  בנוהל  14.5  סעיף

  לנוהל   18.4  בסעיף  ".בגינה   הוצאותיו  כלל  על  יעלה  לא  הציבור  מוסד  של  הכנסותיו  יתר  בצירוף

  בגין   התמיכה  על  עודפים  סכומים  שולמו  הציבור  למוסד   כי  מקומית  לרשות  נתברר"   כי  ,נקבע

  הצמדה   הפרשי   בצירוף ,  אלה  סכומים  הציבור  ממוסד   הרשות  תגבה,  למעשה  הלכה  פעילותו 

 ". לו  הועברו בו המועד  מן החל ,  כחוק וריבית 

  התמיכה"  כי  ,נקבע"  תמיכות  למתן  סייגים "  שכותרתו  לתמיכות  העירוני  לנוהל'  ג  בסעיף

  עצמיים  ממקורות )  הנתמך  הגוף  של  הצפויות   ההכנסות   שבין  ההפרש  בגובה  תהיה  המרבית

  מבוססות  אלה  הוצאות  יהיו  אם...בלבד  המוכרות  הוצאותיו  ובין (  שונים  מגורמים  ותקבולים

 ". סבירים מחירים על

 ₪ בכלל זה הפרשי הצמדה, לא נדרש מהעמותה. 780,000 –החזר כספי בסך של כ  .א

בדיקת הדוחות הכספיים של העמותה אל מול הדוחות הכספיים של העירייה ותשלומי  .ב

:תמיכת העירייה העלתה כדלהלן
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 2019 2018 2017 2016 

   5,047,000   4,400,000   4,225,000   4,225,000 דוח כספי של העמותה 

   4,262,896 תמיכת העירייה  

 עקיפה וישירה 

4,262,240   

 עקיפה וישירה 

 מ'  4,000,799

 ישירה בלבד 

3,500,000   

 ישירה בלבד 

   1,547,000 399,201 (  37,240) (  37,000) פער בדיווח העמותה

 

שהועברו העמותה ממשיכה שלא לשקף בדוחותיה הכספיים את תשלומי התמיכות כפי   .ג

 מהעירייה: 

לשנים   (1) שלה  הכספיים  בדוחות  רשמה  הכנסה    2017  –ו    2016העמותה  יחדיו, 

של   בסך  בכ    9.447מהעירייה  הגבוהה   ₪ שניתנה   2  – מיליון  ₪ מהתמיכה  מיליון 

 בפועל בשנים אלו.  

מציינים יחדיו,    2019  –ו    2018לשנים  של העמותה  הכספיים    יהבדוחות  הרישומים (2)

של   בסך  מהעירייה  בכ    8.45הכנסות  הנמוכות   ₪ מהתמיכה    75,000  –מיליון   ₪

 שניתנה בפועל בשנים אלו. 

הסתיימה  ביתרה בסך  2016, כי שנת  העלתהבדיקת הדוחות הכספיים של העמותה  (3)

                    ₪.     280,000הסתיימה ביתרה בסך של  ₪2018 ושנת   91,000 –של כ 

ועל .ד המדינה,  מבקר  הערת  בדוחותיה    חרף  בפועל  המדווחים  התמיכה  שסכומי  אף 

נמצאו  לא  שניתנו,  התמיכות  סכומי  את  נכונה  משקפים  אינם  העמותה,  של  הכספיים 

דיווחי העמותה, העירה לה בגין  אסמכתאות המעידות, כי העירייה בדקה את אמיתות 

התמיכה וחים תקינים. יתרה מכך, העירייה לא וידאה שחוסר נכונותם ודרשה ממנה דו

 . אינה חורגת מהסכומים המרביים שנקבעו בנוהל הכספית שהיא מעניקה

של  (1) הכספיים  הדוחות  בדיקת  בנושא  לדון  התמיכות,  ועדת  את  לכנס  העירייה  על 

בדיקה מקיפה שלהם  בפרט, לנהל  ושל העמותה האמורה  בכלל  הגופים הנתמכים 

 לתוצאותיה בכפוף להוראות הנוהלים. ולפעול בהתאם

₪ לקופתה מהעמותה בתוספת   780,000על העירייה לבחון התכנות להשבת סך של   (2)

 הפרשי הצמדה, כפי שצויין בדוח מבקר המדינה.    

בגין השימוש באולם    העקיפה  לכספי התמיכה  לא זקפההעירייה   .3 בעמותה את השווי הכספי 

 . , אשר שולמו כולם מתקציבהוהספורט העירוני והוצאות התחזוקה של

  העמותה  שימוש  של  הכספי  הערך  את לתמחרמשרד מבקר המדינה העיר לעירייה, כי היה עליה  

, לאשר תמיכה עקיפה זו בשווי כסף על פי ההליכים שנקבעו בנוהל מתן תמיכות  הספורט  באולם

. יתרה מכך, היה  העירייה  של  התמיכות  בתקציב  ביטוי  לכך  העניקולבאופן שקוף ושוויוני, כן  

  בעבורם  התמורה  ואת   העירייה   במתקני  העמותה  של  שימושה   את  כתוב  בהסכם  לעגן  עליה 

 . הצדדים שני של ות והזכוי החובות  כל את  בו ולכלול

 

 ביקורת המעקב מציינת כדלקמן:

בשנים המבוקרות ועדת התמיכות של העירייה ומליאת המועצה אכן התייחסו לתמיכה   .א

שלו,  התחזוקה  ובעלויות  באולם  הכדורסל  קבוצת  של  שימוש  בשווי  שמקורה  העקיפה 

ותמיכה עקיפה זו אושרה על ידם. 
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על העירייה לעגן בהסכם כתוב את שימושה של העמותה במתקני העירייה ואת התמורה  .ב

 ולכלול בו את כלל חובות וזכויות הצדדים, בהתאם להערת מבקר המדינה.  בעבורם, 

יהיה תקציב שנתי". התקציב השנתי של רשות    לפקודת העיריות נקבע כי "לכל עיריה  204בסעיף   .4

בהתאם לנוהל    מקומית מציג את כל הוצאותיה והכנסותיה לכל שנת כספים לפי פרקי תקציב.

הפנים,   של  משרד  הכולל  תכלול בתקציבה את הסך  רשות מקומית המבקשת לתת תמיכות, 

ל  התמיכה,  נושאי  לפי  חלוקתו,  ואת  והעקיפות,  הישירות  התמיכות,  התקציב.תקציב    פרקי 

ובשווה   ויביאו בחשבון את התמיכה בכסף  זה,  נוהל  לפי  יפעלו  והמועצה  הוועדה המקצועית 

 כסף, הניתנת למוסד הציבור. 

בדוחות  ביטוי  לידי  הובאו  לא  שהוענקו,  התמיכות  סכומי  כלל  כי  עולה,  המעקב  בביקורת 

 הכספיים של העירייה בעבר, כפי המובא להלן:   

שימוש ₪ המהווה    263,000  –העירייה בעמותה בעלות שנתית של כ  התמיכה העקיפה של   .א

)שימוש בהיכל הספורט ובמשרד(, לא באה לידי    ללא תמורה במתקני הספורט העירוניים

 . 2018 –ו  2017ביטוי בדוחות הכספיים של העירייה בשנים 

כ   .ב בגין שימוש העמותה במשרד בעלות של  לידי  9,000  –התמיכה העקיפה    ₪ לא באה 

שאושרה ע"י מועצת העיר, ומשכך   2020ביטוי בהמלצת ועדת התמיכות העירונית בשנת  

 סביר, כי גם לא תבוא לידי ביטוי בדוח הכספי של העירייה לשנה זו. 

בדיקת התמיכות העקיפות בתחומי הספורט הנוספים )שאינם כדורסל וכדורגל( מעלה,  .ג

 אושרה תמיכה עקיפה לאגודת השחייה מכבי נהריה בלבד.   2019  –ו  2018כי בשנים 

הוכן מסמך לעלות התמיכה העקיפה הניתנת לכל גוף נתמך, אשר הסתכמה   2009בשנת  

 מיליון ₪.   1.23  –בזמנו בעלות שנתית של כ 

שימוש  עשו  הנתמכות  הספורט  עמותות  השנים  במהלך  כי  נמסר,  המעקב  לביקורת 

יים. על זאת ביקורת המעקב מעירה, כי ועדת התמיכות ומליאת  במתקני הספורט העירונ

הספורט  עמותות  לכל  העקיפות  התמיכות  מתן  את  אישרו  ולא  דנו  לא  כלל  המועצה 

הנתמכות אשר הסתכמו במיליוני ₪ במהלך שנים, ומשכך גם לא ניתן לתמיכות אלו ביטוי 

 בתקציב השנתי.  

קיפה לכל עמותות הספורט הנתמכות בסך אושרה תמיכה ע  2020יצויין לחיוב, כי בשנת  

 ₪.     815,000כולל של  

בספטמבר    1  –בהתאם לנוהל משרד הפנים, מועצת הרשות תאשר הצעת התבחינים לא יאוחר מ   .5

 .  שלפני שנת הכספים אליה מתייחסת התמיכה

אישרה מועצת העירייה תבחינים למתן תמיכות חודשים    2020ובשנת    2018נמצא, כי בשנת  

 המועד הנדרש. לאחר

עמותה פרטית    ינה גם יו"ר העמותה )שה  המשמש ,  ה"ע דאזעוזר רבביקורת המדינה עלה, כי   .6

משאבי   ניצול  תוך  בעירייה  עבודתו  שעות  במשך  העמותה  ענייני  בכל  מטפל  היוסדה(,  מיום 

 .  העירייה, לרבות שירותי מזכירות והוצאות החזקת רכב

במצב של ניגוד  וזר רה"ע דאז מונה ל"נציג" מטעמה בעמותה פרטית מעמיד אותו  העובדה שע

עניינים מובנה בין חובת הנאמנות שלו כלפי העירייה ובין חובת הנאמנות שלו כלפי העמותה  

והאינטרסים הפרטיים שלה.
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 בביקורת המעקב עלה כדלקמן:

נערך בין הצדדים הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים, במסגרתו   2018בפברואר    2ביום   .א

התחייב הלה, שלא לעסוק בכל דרך שהיא ובכל צורה שהיא בנושאים הקשורים לספורט 

דרך  בכל  לטפל  ולא  לעסוק  לא  בפרט;  וכדורגל  כדורסל  הספורט  ובענפי  בכלל  העירוני 

התמיכות העירוניות בכלל ובעניין התמיכות של    שהיא, עקיפה או ישירה בעניין חלוקת

עמותות הספורט בהן הוא מכהן כיו"ר בפרט; לא לטפל בכל שעות עבודתו בעירייה בכל 

 נושא הקשור לעמותות הספורט בהן הוא משמש כיו"ר.   

העניקה העירייה לעמותה כתמיכה עקיפה מאושרת, שווי שימוש    2019  –ו    2018בשנים   .ב

הממוקם   משרד  העירייה, של  כתלי  מבין  הוצא  העמותה  שניהול  כך  הספורט,  בהיכל 

 והשימוש במשאבי העירייה לצורכי משרד העמותה, אושר ע"י מליאת המועצה.  

ביקורת המעקב מעלה, כי בוועדי הנהלות של עמותות ספורט הנתמכות ע"י העירייה, מכהנים   .7

 כפי הנראה בהתנדבות, מספר עובדי עירייה.  

ולכל  בהם,  העירייה  עובדי  כהונת  המשך  נכונות  בנושא  משפטית  דעה  לחוות  העירייה  על 

 הפחות, להחתימם על הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים.  

 

   תמיכות בקבוצות המפעילות בתי כנסת

 בביקורת מבקר המדינה עלה כדלקמן: 

מצעות רכישת ריהוט  העירייה העניקה תמיכות עקיפות לשתי קבוצות המפעילות בתי כנסת בא .1

  ללא אישורן של ועדת התמיכות של העירייה ומועצת העירייה₪    243,000בעלות של  וארון קודש  

   .כמתחייב בפקודת העיריות ובמנוהל מתן תמיכות

כי היא סבורה שיש להפריד בין בתי כנסת שהם בבעלותה ששם  ,העירייה מסרה בתשובתה .א

ועבור העירייה ואין כל מקום לראות בכך תמיכה  כל רכישה היא ממילא רכישה של העירייה  

 לבין בתי כנסת שאינם בבעלותה ושלגביהם ההערה מוצדקת.

הכנסת   .ב בתי  בעבור  קודש  וארון  ריהוט  רכישת  כי  לעירייה,  העיר  המדינה  מבקר  משרד 

המנוהלים באמצעות גופים פרטיים, יש בה משום תמיכה בגופים אלה. אי לכך, היה אסור  

פי    לעירייה לאשר ועל  בוועדת התמיכות  הנושא  בחינת  הרכישות האלה, אלא לאחר  את 

 הקריטריונים לקבלת תמיכה שנקבעו בנוהל העירוני לתמיכות.  

עוד הוסיף משרד מבקר המדינה, כי מלבד השאלה אם הנכסים הוקצו לגופים פרטיים כדין   .ג

את   המפרטים  כתובים  להסכמים  ובהתאם  כדין  פרטיים  כתובים  להסכמים  ובהתאם 

נושא שהעירייה חייבת לדאוג להסדרתו לאלתר, הרי נכסים    –החובות המוטלות עליהם  

כבר אינם בחזקתה של העירייה. מכאן, שכל   שהוקצו לגופים פרטיים ומופעלים באמצעותם

להם   לפעולה אחרת    –תמיכה המועברת  ובין  להם  חייבת    –בין להפעלת מבנה שהוקצה 

 להתבצע בהתאם לנוהל התמיכות ובאופן שוויוני ושקוף.  

לפיתוח,    העירייה מימנה את רכישת הריהוט וארון הקודש מכספי היטל ההשבחה המיועדים .2

.98וזאת שלא לפי ייעודם של כספי היטל ההשבחה, כפי שנקבע בהוראות הדין 

 
שבחה למימון רכישות מסוג זה לבתי הכנסת מנוגד להוראות של חוק התכנון והבנייה שעניינן  שימוש בכספי היטל ה 98

 ייעודם של כספי היטל השבחה.  
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משרד מבקר המדינה העיר, כי תשלום ההוצאות בעבור רכישת הטובין לבתי הכנסת, היה מחייב  

את תקצובן מראש בתקציב התמיכות ואת זקיפת ההוצאות בגין הרכישה לתקציב התמיכות.  

כי היא סבורה שהיטל ההשבחה מיועד לפיתוח מקרקעין, וכי מאחר    ,העירייה מסרה בתשובתה

ל מה שמחובר אליהם חיבור של קבע, אפשר היה להשתמש בכספי  שמקרקעין כוללים את כ

 היטל ההשבחה לרכישת כסאות וארון קודש. 

, הוגדרו "מקרקעין" כלהלן  1969-משרד מבקר המדינה הדגיש, כי בחוק המקרקעין, התשכ"ט

"קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים    -

ולפיכך  הניתני להפרדה",  לפיתוח    איןם  כספים  כהוצאת  כנסת  לבתי  ריהוט  ברכישת  לראות 

מקרקעין, ולכן השימוש בכספי היטל השבחה לרכישה זו מנוגד להוראות חוק התכנון והבנייה  

 שעניינן ייעודם של כספי היטל השבחה. 

 

 בביקורת המעקב יצויין כדלקמן:

    -בית הכנסת אהרון הכהן  .א

בנתה   2018בשנת   (1) אותו  אוסישקין  בשכונת  הכהן  אהרון  הכנסת  בבית  שימוש  חל 

רכשה  בין היתר,  בסביבתו.  מגורים חדש  אזור  ציבור בשל הקמת  כמבנה  העירייה 

 מיליון ₪ שעיקרם ריהוט, נברשות וויטראז'.  1.35 -העירייה טובין בשווי של כ  

מיליון ₪ שופה בחלקו על   9.3  –שהסתכם בסך כולל של כ  מימון בניית בית הכנסת    (2)

רואים   איןידי משרדי הממשלה, והטובין בו הוצב טרם אכלוס בית הכנסת, משכך  

 בהם כתמיכה עקיפה. 

שהוצאתו   (3) הפרויקט  כי  מעירה,  הביקורת  חשיבותם  בשולי  לא  אך  הדברים  בשולי 

סך של כשני מיליון ₪; מיליון ₪ חרג מהתקציב מהאושר ב  9.3  –הסתכמה כאמור בכ  

₪ שולמו מתב"ר כללי לעבודות פיתוח חזות   72,000נברשות בית הכנסת בעלות של  

של                                     סך  מתוך  מכך,  וחמור  הכנסת,  בית  הקמת  למימון  נועד  שלא  העיר 

אותו   ₪  717,000  –מיליון ₪ העירייה לא קיבלה יתרת מימון בסך כולל של כ    5.47  -כ  

 אמורה הייתה לקבל לקופתה מזה כבר ממשרדי הממשלה. 

על העירייה כיום לפעול ביתר שאת להעברת המימון הנותר בידי משרדי הממשלה 

 לקופתה.   

 גזבר העירייה מסר, כי העירייה פעלה לקבלת כספים, ותמשיך לפעול לגיוס היתרה.  

עבור   2018בבדיקה מדגמית שנעשתה בגין רכישת טובין נמצא, כי העירייה רכשה בשנת   .ב

₪. ההוצאה חלקה מומנה מסעיף   17,000  – אחד מבתי הכנסת וילונות ושטיחים בסך של כ  

תקציב רגיל עבור פעולות לצורכי דת, וחלקה מתב"ר עבודות פיתוח מבנה תרבות, שכלל  

  ועיקר אינו משויך להוצאה הנ"ל.

 לא נמצאו הוצאות כאמור.  2020 –ו  2019יודגש, כי בשנים 

כי העירייה בשנת    ה עקיפ  התמיכהמשיכה, אמנם במשורה, להעניק    2018יוצא איפה, 

רכישת  יב  ההמפעיל  הקבוצל באמצעות  כנסת  התמיכות טובין  ת  ועדת  של  אישורן  ללא 

העירייה שויך   ומועצת  חלקה  אשר  תמיכות,  מתן  ובנוהל  העיריות  בפקודת  כמתחייב 

 לסעיפי הוצאות שלא לה.  

בתי  .ג של  החשמל  צריכות  תשלומי  את  מלשאת  חדלה  העירייה  לביקורת,  שנמסר  כפי 

הכנסת  אשר היוו תמיכה עקיפה, והשיתה אותם על הקבוצות המפעילות אותם.
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 סיכום

  –)להלן    עיריית נהריהאשר בחן את התנהלות   מבקר המדינהפורסם דו"ח ביקורת    2017בנובמבר  

מ "ליקויים  תחומיםבמגוון    2017מרץ  ועד    2016אוקטובר  העירייה(  הועלו  האמור  בדוח   .

משמעותיים בפעולות העירייה", וכן "התגלו ממצאים המעוררים חשש לשיקולים לא עניינים", 

החוק ופוגעים בעבודתה הסדירה של העירייה. להלן עיקרי דוח זה  שחלקם נוגדים את הוראות  

)יוני(    2020  –  2018ה בשנים  עוסק בשינויים שנעשו בעירייו,  לסירוגין עד יוני  2020  בשנת  שנערך

 ובממצאים נוספים שעלו. ביישום המסקנות שצוינו בדוח מבקר המדינההמבוקרים, בתחומים 

נוכחותם של תושבים באולם דוח מבקר המדינה העלה, כי  :  העירייהפומביות דיוני מועצת   .1

 . לחוק   בניגודישיבות המועצה לא התאפשרה בשל חוסר מקום, ולא ניתן פומבי לדיוני המועצה  

המעקב כי  מעלה  ביקורת  בהליכיה  ,  והשיתוף  השקיפות  עקרונות  את  מעצימה  העירייה 

נוכחית במתקיימות תוך הקצאת מקומות ישיבות המועצה בקדנציה ההמוניציפאליים, בעוד  

במסך הממוקם במבואת הכניסה לבניין העירייה    הן מתאפשרתפנויים לקהל, צפייה בשידורי

של    ,כןו הבית  ובדף  העירוני  המרשתת  באתר  בקביעות  ישירה  לצפייה  משודרות  הישיבות 

 לצפייה עתידית.  והנשמרים "פייסבוק"ברשת  העירייה

שמירה על בטחון כלל הנוכחים, יש לערוך את ישיבות המועצה תחת  לשם  הביקורת בדעה, כי  

 קיומם של הסדרי בטחון קפדניים, ושמירה על אזור חייץ סטרילי בין הקהל לבין משתתפיה. 

: בדוח מבקר המדינה צויין, כי הפרוטוקולים של ישיבות המועצה  תיעוד דיוני מועצת העירייה  .2

  בביקורת המעקב עולה, כי ישיבות המועצה  .בחוק  נכתבו באופן תמציתי ושלא בהתאם לנדרש

 כפי הנדרש.  באתר העירוני והפרוטוקולים שלהן פורסמו  פורטו בכתב באופן מלא,

ועדות החובה לא  חל מו: מבדיקת מבקר המדינה עלה, כי  ועדות החובה של מועצת העירייה .3

תנהלות ועדות התכנסו כלל וחלק התכנסו בתדירות נמוכה מהנדרש. מביקורת המעקב על ה

עולה, כי לא חל שינוי בממצא. על העירייה לנקוט בצעדים הנדרשים לפי    2019החובה בשנת  

שהעירייה  , כן ראוי  חובתה וסמכותה לכינוס כלל ועדות החובה באופן סדיר ובתדירות הנדרשת

במסגרת  העירוני  באתר  חופשי  לעיון  המועצה  וועדות  מדיוני  פרוטוקולים  העמדת  תיזום 

 המגבלות על מסירת מידע לציבור שנקבעו בחוק.

לארנונה .4 ערר  הוועדה ועדת  יו"ר  של  למינויה  מלבד  כי  עלה,  המדינה  מבקר  בביקורת   :

בשכר, מינויה לא הובא לאישורה  נוספת המשמשת כעו"ד, מינתה העירייה יועמ"ש חיצונית 

נוהל בעניין מתן   כןושל מועצת העירייה ולא נבחנו מלוא ההיבטים הנוגעים להעסקתה. לא ה

 .  99כנדרש בתקנות העירוני באתר והוא לא פורסם  פומבי לדיוני הוועדה

 האמורהאת העסקתה של היועמ"ש  העירייה  חדלה    2017בשנת  , כי  נמצא  ביקורת המעקבב

מצא נוהל בעניין מתן פומבי לדיוני  הו₪. עדיין לא    363,570  -   הסתכמה ב  2011ה משנת  עלותש

 לא פורסם כנדרש.הוועדה והוא 

ביקורת .5 לענייני  הרכב  ועדה  כי  העלתה,  המדינה  ביקורת  ההרכב ה  ועדה:  את  תאם  אינו 

העירייה. על אף חיוניותה ומרכזיותה של הוועדה במערך שומרי הסף,   תהסיעתי של מועצ

נמנע ממנה ומהמועצה לעקוב אחר    משכךוהיא התכנסה אחת לשנה ואף לא התכנסה כלל,  

ואחר הליך הפקת הלקחים בעניינם. בביקורת  ביקורת הליך תיקון הליקויים שצוינו בדוחות

 
 . 1977-תקנות הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( )סדרי דין בוועדת ערר(, התשל"ז 99
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דת הביקורת לא התכנסה. יודגש, כי מיום כינוסה וע  3/2020ועד    2016המעקב מוצג, כי בשנים  

    פקודת העיריות.בהוועדה פועלת ומתנהלת באופן מקצועי ביותר, והכל כפי הנקבע 

תגובת רה"ע לשעבר לדוח מבקר העירייה    , כי: בדוח מבקר המדינה פורטמבקר/ת העירייה .6

, ולתקן בתוך חוקפי  על    דון בממצאיואפשרות ל ההוגשה באיחור רב, בכך סוכלה    2014לשנת  

בוזמן סביר את הליקויים   בין רה"ע לשעבר לבין מבקר כן  .  שעלו  פורטה מערכת היחסים 

  העירייה לשעבר, אשר בעיטיה נפגעה יכולתו של המבקר להמשיך לבצע את עבודת הביקורת. 

מעסיקה העירייה מבקרת )החתומה על דוח זה(. העסקת מבקרת העירייה    2020החל מינואר  

בתחום הביקורת, הינם בהתאם לנדרש בהוראות החוק, תוך קיום שיתוף   העירייההלות  והתנ

 , הנהלתה ועובדיה. ה"עפעולה מלא בין מבקרת העירייה לבין ר

נוכח הממצאים שעלו בביקורת המדינה,  :  התקשרויות לרכישת טובין שלא בהתאם לתקנות .7

  . מקיפה בנושא מכרזים והתקשרויות"מהם ממצאים חמורים בתחום הרכש", תערך ביקורת 

הציבור .8 בתלונות  )להלן  :  טיפול  הציבור  תלונות  על  הממונה  כי  העלתה,  המדינה    – ביקורת 

על פעולותיה מדי שנה, וממילא לא הגישה לר כל   הולמועצ  ה"עהממונה( לא הכינה דוחות 

כין לתיקון . בביקורת המעקב לא נמצאו סימו2011בדוח משנת  ה דומה  הער  חרףמסמך בנושא,  

תפקיד   2020ויתרה מכך, עד ינואר    2019הליקוי עד לסיום העסקתה של הממונה בנובמבר  

  2020, כממונה עד ליוני תפקידהמונתה במקביל ובנוסף לה לא אויש. מבקרת העיריי ממונהה

בכדי לא  וזאת    ,אחרת והכל בכפוף לקבוע בחוק  עובדת  זה  לתפקיד  המועצהעת בה אישרה  

 .ת הביקורת בעירייה ו/או במתן השירות לציבור בטיפול בתלונותיולפגוע ברציפו

לאפשר הגשת תלונה  ועל העירייה לפרסם את פרטי הממונה ודרכי הגשת תלונה על פי חוק,  

 בפועל באופן מקוון.     

 : טיפול בפניות הציבור .9

ולא קבעה פרק זמן   משרד מבקר המדינה העיר לעירייה, כי היא לא הכינה אמנת שירות .א

ממצאי ביקורת המעקב   .קרה עליונבצר ממנה לבצע מעקב וב  ,לפיכך ומרבי לטיפול בפניות  

שנת   בתחילת  כי  אמנת    2020מעלים,  בפניות;  לטיפול  עבודה  תכנית  העירייה  הכינה 

 זמני תקן לטיפול  הוטמעו  השירות נמצאת בהליכי ביצוע; במערכת מחשוב המוקד העירוני

ן לא הוטמעו לכל יחידות העירייה; המחלקה לפניות ציבור מתנהלת ללא  , אך הבפניות

פעולותיה אופן  את  המסדיר  מאי  נוהל  עד  לפניות   2020;  ממוחשב  תיעוד  התבצע  לא 

; אין רישום מרוכז ומעקב הלא מתבצע תיעוד לחלק מהפניות המתקבלות בהציבור, ועתה  

העירייה ביחידות  המתקבלות  פניות  אחר  אין  ולא    ,מוסדר  בהן;  לטיפול  כללים  נקבעו 

ועד מאי    2017התייחסות ראויה מצד כלל עובדי העירייה במתן שירות טלפוני זמין; משנת  

ויחד עם זאת, אחוז העמידה  42%של בשיעור פניות הקיימת עלייה מהותית בכמות  2020

לכדי   הגיע  התקן  הפניות    87%בזמן  מסוימות;  מסך  הפתוחות ביחידות  הפניות  עיקר 

 שויכות לאגף שפ"ע.  מ

ל .ב ישירות  המופנות  תושבים  בפניות  כי רה"עהטיפול  העלתה,  המדינה  מבקר  בדיקת   :

לר בכתב  ישירות  פנו  העיר  בחיוב  ה"עתושבי  נענו  ולרוב  רישום   ,לשעבר  שנוהל  מבלי 

הבטחת וב  לשם בקרה ומעק  אופן הטיפול בהןו  ממוחשב ומסודר של כל הפניות שהתקבלו

אל   התושבים  פניות  כי  העלתה,  המעקב  ביקורת  בדיקת  שוויוני.  הנוכחי,   רה"עטיפול 

.מועברות לטיפולה של מנהלת המחלקה לפניות הציבור ומתועדות במערכת הממוחשבת
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 : מתן רשות שימוש במקלטים ציבוריים .10

רה"ע לשעבר, על בידי  לשימוש הקהילה    ומקלטים הועבר  22ביקורת המדינה העלתה, כי   .א

בלי ודעת עצמו, על פי בקשות שהפנו אליו ישירות גופים שונים ולא על פי נוהל ההקצאות,  

. משרד מבקר המדינה ראה  למטרות ציבוריות  שנקבע הליך שקוף ושוויוני אחר להקצאתם

 . אופן זהבחומרה רבה את העובדה שהעירייה המשיכה, על אף הערותיו בעבר, לפעול ב

מקלטים נעשה שימוש בידי גורמי חוץ עפ"י החלטה    24  -, כי ב  עולה  יקורת המעקב בב

העירייה גורף,  ובאופן  בעבר,  זו  ממשיכה   שהתקבלה  ש  בהתנהלות  קיימים  מבלי 

 הם. קריטריונים מובנים לדיון ולאישור הבקשות לשימוש ב 

מעקב   .ב ביצעה  לא  העירייה  כי  העיר,  המדינה  מבקר  זכות כדי  במשרד  שמקבלי  לוודא 

 השימוש במקלטים עומדים בתנאי כתב ההתחייבות שחתמו עליו. 

 ביקורת המעקב מעלה, כי הממצא לא תוקן. 

לברי הרשות לעשות   העירייה  התירה  2018בשנת    מעלה, כי  התחייבותההסכמי  בדיקת   .ג

עימם הסכם התקשרות. בשנים     עיגנה  2020  –ו    2019שימוש במקלטים מבלי שערכה 

תנאי  בהם פרטים מהותיים לרבות  , אך נעדרים  םבדיעבד את השימוש בהסכמי  רייההעי

      .רוםיהשימוש שנקבעו ע"י פיקוד העורף, העקרוניים להתגוננות האוכלוסייה בשעת ח 

כך   צריכת חשמל ומים כנקבע בהסכם,  ם בגיןתשלומי  רשותהעירייה אינה גובה מברי ה  .ד

הפעלת מקלטים שלא על ידה.   מפאתשהעירייה נושאת על כתפיה את מלוא ההוצאות  

 אלפי ₪ בגין צריכת חשמל.   180 –בדיקה מדגמית העלתה הוצאה תקופתית בסך של כ 

 תמיכות בעמותות .11

   -העמותה(  –)להלן  עמותה לקידום הספורט ההישגי בנהריהה .א

בשנים   (1) בעמותה  העירייה  תמיכות  לכדי    2016-2020שיעור  לסך   88%הגיע  ביחס 

(. לא  80%ואף עלה בהשוואה לממצא מבקר המדינה )  ,התמיכות שחולקו בשנים אלו

בגין ההצדקה של התמיכה בעמותה בסכומי עתק ובפער מהותי  נמצאו סימוכין לדיון

משאר התמיכות שניתנו. יחד עם זאת, העירייה פעלה ושינתה בשנים המבוקרות את 

  . יכות ישירות בקרב ענפי ספורט נוספיםהאיזון בחלוקת תמ

₪ בכלל זה הפרשי   780,000  – החזר כספי בסך של כ  העירייה לא דרשה מהעמותה   (2)

 מבקר המדינה.  מלצתבהתאם לה הצמדה,

כפי  (3) התמיכות  תשלומי  את  הכספיים  בדוחותיה  לשקף  שלא  ממשיכה  העמותה 

אמיתות  את  בדקה  לא  העירייה  המדינה,  מבקר  הערת  וחרף  מהעירייה  שהועברו 

. ים דרשה ממנה דיווחים תקינלא  העירה לה בגין חוסר נכונותם ולא  דיווחי העמותה,  

מכך,   אהעירייה  יתרה  לעמותה  הכספית  שתמיכתה  וידאה  לא  חורגת אף  ינה 

 מהסכומים המרביים שנקבעו בנוהל.

ועדת התמיכות ומליאת המועצה התייחסו לתמיכה העקיפה שמקורה בשווי שימוש   (4)

ותמיכה שלו,  התחזוקה  ובעלויות  באולם  הכדורסל  קבוצת  ידם   של  על  אושרה  זו 

 נדרש לעגן בהסכם את שימוש העמותה במתקני העירייה והתמורה בעבורם.   כנדרש.

שהוענקו, לא הובאו לידי ביטוי בדוחות הכספיים של  העקיפות  כלל סכומי התמיכות   (5)

אושרה תמיכה עקיפה לכל עמותות הספורט   2020העירייה. יצויין לחיוב, כי בשנת  

הנתמכות בסך כולל של מאות אלפי ₪.  
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לגופים הנתמכים בהתאם אישרה מועצת העיר את חלוקת התמיכות    2018-2020בשנים   .ב

 לנדרש, ופעלה לתיקון ממצא מבקר המדינה. 

בוועדי הנהלות של עמותות ספורט נתמכות, מכהנים כפי הנראה בהתנדבות, מספר עובדי  .ג

בהם, ולכל הפחות, להחתימם על ם  נכונות המשך כהונת  בחון אתעירייה. על העירייה ל

 הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים. 

   –ת המפעילות בתי כנסת תמיכות בקבוצו .ד

לקבוצות  (1) עקיפות  תמיכות  העניקה  העירייה  כי  עלה,  המדינה  מבקר  בביקורת 

₪ ללא אישורן של   243,000המפעילות בתי כנסת באמצעות רכישת ריהוט בעלות של  

  2018בביקורת המעקב עולה, כי בשנת    ב.ועדת התמיכות ומועצת העירייה כמתחיי

, להעניק תמיכה עקיפה לקבוצה המפעילה בית  , אמנם במשורההעירייה  המשיכה

אשר חלקה  ה,מועצהכנסת באמצעות רכישת טובין ללא אישורן של ועדת התמיכות ו

 לא נמצאו הוצאות כאמור.   2020 –ו  2019שויך לסעיפי הוצאות שלא לה. בשנים 

טובין בשווי של   2018נת  העירייה רכשה עבור בית הכנסת אהרון הכהן שאוכלס בש (2)

₪    1.35  -כ   בהומיליון  רואים  אין  בית הכנסת,  בו טרם אכלוס  הוצבו  והם   םהיות 

חשיבותם בשולי  לא  אך  הדברים  בשולי  עקיפה.  שהוצאתו ,  כתמיכה  הפרויקט 

בכ   ₪;   9.3  –הסתכמה  מיליון  כשני  של  בסך  מהאושר  מהתקציב  חרג   ₪ מיליון 

,  האמורשלא נועד למימון  קציב  ₪ שולמו מת  72,000נברשות בית הכנסת בעלות של  

₪ אותו   717,000  – בסך של כ    ממשלתית  לא קיבלה יתרת מימון  וחמור מכך, העירייה

אמורה הייתה לקבל לקופתה מזה  
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 :לדוח ביקורת בנושא הערות רה"ע

 סוגיות בניהול העירייה; מעקב אחר הטיפול בדוח מבקר המדינה –עיריית נהריה 

 

2016-לות העירייה בשנים  הנת הומתייחס ל  2017פורסם בשנת  כי הדוח    ,אציין  בראשית הדברים

מנכ ע.  0172 של  כניסתו  ועד   ,לתפקידהעירייה  ל  "ם  הגורמים    הכונסה  עם  ליקויים  לתיקון 

 . הליקויים באופן שיטתי ויזוםברשות לשם תיקון  םהרלוונטיי

סעיף  ו סעיף  כל  ניתוח    לשם  ההנהלההעירייה ו  מבקרת, קיימנו פגישה בשיתוף  את הדוח  ןבעיו קראנו  

אחריות   ללמידהרשותיתמתוך  עבורנו  הזדמנות  היווה  הדוח  בעיות    ,כשלים  ,אתגרים  איתורל,  . 

 שהתוודענו עליהן לראשונה.  מורכבויות ו

בו  ו וקיימנדוח כמנוף ללמידה  ב  ראינו  ניתנו התייחסויות מפורטות הכוללות מענים    .את שנאמר 

ך הסדרה ויפתרו בהליך  סעיפים נוספים נמצאים בתהלי,  טופלו עד תום  ופתרונות. מרבית הסעיפים

 סדור ותקין. 

 ולשפר את הליקויים בהתאם.   אין ברצוננו להסתכל אחורה אלא להסתכל קדימה

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


