
דו״ח מבקר העירייה 
והממונה על תלונות הציבור

2017

עיריית קריית-שמונה

מס׳ 22
בצירוף הערות ראש העיר





3 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2017

דו״ח מבקר העירייה 
והממונה על תלונות הציבור

2017
מס׳ 22

בצירוף הערות ראש העיר

עיריית קריית-שמונה



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 42017



5 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2017

תוכן העניינים

מכתב מבקר העירייה..........................................................7

התייחסות ראש העיר לדו״ח הביקורת.....................................9

דבר מבקר העירייה...........................................................12

נושאי הביקורת:

דו״ח ביקורת ועדות העירייה...............................................13

עסקים................................................79 רישוי  מחלקת  דו״ח 

דו"ח טיפול מחלקת איכות הסביבה במפגעי האסבסט 
במחסני ומשרדי אגף שפ"ע...............................................157 

דו"ח מעקב אחר תיקון ליקויים

מנהלת אזור התעשייה קריית שמונה-גליל עליון בע"מ................255

דו"ח מעקב אחר תיקון ליקויים

החברה הכלכלית  קריית שמונה בע"מ...................................277

דו"ח הממונה על תלונות הציבור 

עיריית קריית שמונה.......................................................299



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 62017



7 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2017

                                                                                                                  
                                                                                                                                         

 תלונות הציבור  נציבהעירייה ועיריית קריית שמונה לשכת מבקר 
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__________________________________________________________________ 

 04-6908469 פקס: 04 -6908494כה : , טל' לש11019, מיקוד 1001ת.ד.  ,שמונה-קריית 37 הרצל
8.CO.IL-MERAVLM@K  

 1/4/2018                                                                                                                                          לכבוד

 מר ניסים מלכה

 ראש העיר קריית שמונה

 ראש העיר, מכובדי

 

 2017קר העירייה והממונה על תלונות הציבור לשנת דו"ח מבהנדון:                                      

 ג' (א) לפקודת העיריות [נוסח חדש], הריני מתכבד להגיש לך את דו"ח170בהתאם להוראות סעיף 

 .2017לשנת  22מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור מס' 

 חלקם לחיסכון וייעולבדין וחשבון זה נכללים ממצאי ביקורת הנוגעים בחלקם לנושאי המנהל התקין ו

 סדרי עבודה פנימיים ע"פ תקני הביקורת המקובלים.

 ואלו הם: 2017פי תוכנית העבודה לשנת -על הנושאים המבוקרים בדו"ח זה הינם

 .וועדות העירייה*עבודת 

 .מחלקת רישוי עסקים*

 אגף שפ"ע. -*אסבסט

 מינהלת אזור  לעם, * מעקב אחר תיקון ליקויים בתאגידים העירוניים לדו"ח משרד הפני

 גליל עליון בע"מ וכן עבור החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ.-התעשייה קריית שמונה

האגפים  ממנו ניתן ללמוד ולהסיק רבות באשר לתפקוד 2017לשנת  תלונות הציבור זה מצורף גם פרק  דו"חב
 .ולייעלן בהתאם והמחלקות השונות בעירייה

 , הגזבר מצד המנכ"ל ראש העיר, ף הפעולה המלא, לו אני זוכה מצדך,אני מוצא חובה לציין את שיתו

 מצד מנהלי האגפים, המחלקות והעובדים, בכל הקשור לאיסוף המידע הנדרש לעבודת כן ו והיועץ המשפטי

 ועל כך תודתי נתונה לכם. הביקורת וליישום המסקנות, לשם ייעול ושיפור סביבת העבודה ובכלל

 זק את מוסד הביקורת ולעשות ככל שניתן כדי לסייע ביצירת סביבה מבוקרתולח להמשיך בסמכותך

 בקרב מנהליה ועובדיה.

 העירייה ובהערות  . תפקיד הוועדה לדון בדוח מבקרברשות דוח הביקורת מועבר לוועדה לענייני ביקורת

 ת מוגשים סיכומיה והצעותיה למועצ בסיום דיוני הוועדה. ראש העירייה עליו, במועדים שנקבעו בחוק

  ח המבקר ומחליטה בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור."מיוחד בהם ובדו , המקיימת דיוןהעיר

 ג'  170הוראות סעיף  חוראוי לציין את עבודת הצוות לתיקון ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה, הפועל מכ

 למעשה מדי שנה בדרכים ובמועדים לתיקון   , הדן)שנוסח חד(לפקודת העיריות  )תיקון: תשס"ה. (א1

 למניעת הישנותם. הליקויים, עוקב אחר תיקונם ובדרכים

 בברכה,                                                                                                          

 מבקר העירייה–לוי -אורן ירמיהו                                                                                                       

 בורוהממונה על תלונות הצי                                                                                                       
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דבר מבקר העירייה

אני מתכבד להגיש בזאת את דו"ח המבקר והממונה על תלונות הציבור )22( לשנת 2017.
דו"ח הביקורת מקיף מגוון נושאים שנכללו בתוכנית הביקורת לשנת 2017, בניהם ניתן למצוא דו"ח מפורט ומעמיק 
שבוצע על תפקוד וועדות העירייה, דו"ח על המחלקה לרישוי עסקים, דו"ח טיפול מחלקת איכות הסביבה במפגעי 
בע"מ  שמונה  קריית  הכלכלית  )החברה  העירוניים  בתאגידים  ליקויים  תיקון  אחר  מעקב  דו"חות  וכן  האסבסט 

ומינהלת אזור התעשייה קריית שמונה – גליל עליון(.
הציבור  תלונות  נתוני  את  מקיף  אשר  הציבור  תלונות  על  הממונה  דו"ח  העירייה  מבקר  לדו"ח  מצורף  כן,  כמו   

שהתקבלו במהלך שנת העבודה 2017.
עבודת הביקורת נערכה על-פי כל התקנים המקובלים הקיימים כיום בתחום הביקורת הפנימית. 

ראש  מצד  לביקורת  ופתיחות  קשבת  אוזן  מצאתי  הפנימיים,  הדו"חות  הכנת  שבמהלך  כך,  על  במיוחד  שמח  אני 
העיר, מנכ"ל העירייה, מנהלי האגפים והמחלקות שרואים בביקורת כלי ארגוני חשוב לייעול ושיפור עבודתם.

לא תמיד הביקורת זוכה לחשיפה ותשבחות ציבוריים על פועלה. יותר מכך, לעיתים קרובות עבודת הביקורת נעשית 
בנחישות, בצניעות ובחשאיות הנדרשים. אני יכול לומר בוודאות, שעצם העיסוק בביקורת בתחומים אשר נבדקו 
על-ידי, גורם לא פעם, לשינוי משמעותי באותם תחומים מבוקרים, שינויים אשר מורגשים כבר כעת ויורגשו גם 
בעתיד, בין אם בשינויים ארגוניים אשר הרשות מבצעת ובין אם בחידוד הנהלים, שיפור תהליכים ושינויים בדפוסי 

ההתנהלות שהיו נהוגים טרם הביקורת.
כמו בכל ארגון, כך גם בעיריית קריית שמונה, תמיד יש מה ללמוד ובמה להשתפר. אני מאמין שהביקורת היא 
כלי משמעותי בשיפור תהליכים ומי שידע לנצל זאת היטב ויישם את המלצות הביקורת, יבחין בשינוי מיידי בכלל 

הפרמטרים הארגוניים.
אני רוצה להודות לראש העירייה, למנכ"ל העירייה למנהלים ולעובדים על שיתוף הפעולה הפורה לו זכיתי במהלך 

עריכת דו"חות הביקורת.
ליו"ר וועדת הביקורת ולחבריי וועדת הביקורת, לתושבים ולכל מי שסייע בהכנה והפקת דו"ח זה.

תודה מיוחדת למירב מלכה, מנהלת לשכת מבקר העירייה ונציב תלונות הציבור, על הסיוע הרב והטיפול בכל נושא 
תלונות הציבור ולסטודנטים שמבצעים את עבודתם האקדמית ורוכשים ניסיון בפרקטיקה ומסייעים לנו באיסוף 

ובעיבוד המידע.
     בברכה,
                                                                               אורן ירמיהו-לוי
                                                                              מבקר העירייה והממונה על תלונת הציבור
                                                                             עיריית קריית שמונה
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נושא 1

דו״ח ביקורת
ועדות העירייה

דו״ח מס׳ 22 | 2017
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פתח דבר
תדירות  העירייה,  ועדות  בפעילות  עוסק   2017 לשנת  שמונה,  קריית  המקומית  הרשות  של  ה-22  הביקורת  דו"ח 
במפורש,  קובע,  החוק  המתאימות.  וההנחיות  המנכ"ל  חוזרי  ההוראות,  החוקים,  של  לאורם  ותפעולן  כינוסן 
את חובת הקמתן של ועדות החובה ברשות מקומית ומאפשר ללא הגבלה להקים ועדות רשות, ככל שזו שתמצא 
לנכון, המקדמות את עבודת העירייה ועניינה. עוד מוגדר בפקודת העיריות הרכב הוועדות, תדירות כינוסן ואופן 

התנהלותן.

הביקורת בדקה ובחנה את פעילות ועדות העירייה במשך שנת הכספים של שנת 2016 והיקפה היה בהתאם למשאבי 
הביקורת שהוקצו לכך.

מבקר העירייה רואה חשיבות רבה בפעילות תקינה של ועדות העירייה מאחר והוועדה היא המסגרת שבה ממקדת 
נפגשים  שבה  הזירה  המקומית.  הרשות  של  והמקצועי  הציבורי  הפורום  למעשה  זהו  עבודתה.  את  העיר  מועצת 
נבחרי הציבור יחד עם חברי ההנהלה והדרגים המקצועיים הבכירים ברשות ושומעים את המומחים והיועצים כל 
אחד בתחומו, וכולם ביחד מטכסים עצה עם נציגים מקצועיים הנוגעים בעניין ובעצם מקבלים החלטות האמורות 

לקדם את התחום שבו הם עוסקים.

ביותר,  הטובה  ״הזירה״  היא  הוועדה  הצלחתה.  מגורמי  אחד  היא  ועדות  באמצעות  לעבוד  המועצה  של  יכולתה 
לבקר להשפיע ולהביא את תפיסת העולם של נבחרי הציבור אל שולחן דיונים מקצועי ולהפוך רעיון או מחשבה 
להחלטה ברת ביצוע. מסגרתה של הוועדה מאפשרת ללוות את כל שלבי הטיפול בתוכנית מרגע הוראתה ועד לתוצר 

הסופי שלה.

הביקורת נעשתה לפי תקני הביקורת המקובלים ונעזרה בחוקים, בהוראות ובחוזרי המנכ"ל המופצים בנושא. כמו 
כן, הביקורת נעזרה בספרות שקיימת בתחום ובחומרים הרבים שהופקו על-ידי המפע"ם.

מבקר העירייה מודה לראש העיר ולמנכ"ל על שיתוף הפעולה וכן לרכזת תחום הוועדות פאני זעפרני על המידע 
והסיוע שהעניקה במהלך הביקורת.

מטרות והיקף הביקורת:

את  ולשפר  ערך  להוסיף  מיועדת  אשר  וייעוץ,  הבטחה  של  ואובייקטיבית  תלויה  בלתי  פעילות  הינה  הביקורת 
פעולות הארגון. היא מסייעת לארגון להשיג את מטרותיו בהבאת גישה שיטתית וממוסדת, לשם הערכה ושיפור 

האפקטיביות של תהליכי: בקרה, פיקוח וממשל תאגידי.

הביקורת על עבודת ועדות העירייה נעשתה על פעולותיהן והתנהלותן לשנת 2016.

המטרות בדו"ח זה באו לידי ביטוי בביקורת על תפקוד ועדות העירייה ומתן הערכה על תהליכי הניהול, הדיווח 
והפיקוח על עבודתן.

הביקורת כללה את הנושאים הבאים:

1 .חוקיות - הנחיות, נהלים והוראות כלליות.

2 .סדירות - הרכב הוועדות, תדירות כינוסן וניהולן התקין.

3 .יעילות ואפקטיביות - קבלת החלטות ומימושן.
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מועצת הרשות המקומית:

עיקרי ממצאי הביקורת:

בשנת הכספים 2016 המועצה התכנסה ל-19 ישיבות במהלך השנה, 10 מתוכן היו ישיבות מן המניין ו-9 ישיבות שלא 
מן המניין. על העירייה להקפיד ולפעול ע"פ פקודת העיריות בכל הקשור להקלטת הישיבות ופרסום פרוטוקולים 

מישיבות המועצה באתר העירייה.

המסגרת הנורמטיבית:

המועצות  ובצו  העיריות(  פקודת   - )להלן  חדש[  ]נוסח  העיריות  בפקודת  נקבע  וועדותיה  המועצה  ניהול  אופן 
בהתאם  העיר  מועצת  לכינוס  פועלת  העירייה  המקומיות(.  המועצות  צו  )להלן  התשי"א-1950  )א(,  המקומיות 
לפקודת העיריות. בעיריית קריית שמונה מכהן ניסים מלכה כראש העיר הנבחר )קדנציה שנייה(, חברי המועצה 
של רשות מקומית )להלן: המועצה( נבחרו בהליך דמוקרטי במסגרת הבחירות לרשות המקומית והם מייצגים את 
תושבי הרשות המקומית. המועצה הנבחרת מנהלת את ענייני הרשות המקומית בהתאם לסמכויות שהוקנו לה 
בחוק והיא נעזרת לשם כך בוועדות שהיא בוחרת את חבריהן. בחיקוקים שונים )ראו פירוט בהמשך( נקבעו ועדות 
שהמועצה חייבת לבחור )להלן: ועדות חובה(, ובנוסף להן רשאית המועצה לבחור ועדות נוספות, )להלן: ועדות 
רשות( קבועות או ארעיות, שתפקידן לייעץ לה בעניינים מסוימים. הרכבת הוועדות כנדרש, כינוסן והשתתפות 

סדירה של חברי המועצה בישיבותיה ובישיבות וועדותיה - חיוניים לניהול תקין של ענייני הרשות המקומית. 

כללי:
והחוזרים  העיריות  לפקודת  בהתאם  העיר  מועצת  ישיבות  של  התקין  פועלן  את  רבה  חשיבות  רואה  הביקורת 
המופצים מעת לעת ע"י משרד הפנים, וזאת מפאת הסמכות והאחריות הרבה שנתן המחוקק לחברי מועצת העיר. 
השונים  ובתפקידים  העיר  במועצת  לכהן  שנבחרים  הציבור  ונציגי  הרשות  עובדי  הציבור,  נבחרי  על  כך,  על  יתר 
בוועדות השונות לקחת ברצינות רבה את תפקידם. מעבר לכבוד הרב שיש בעצם קבלת התפקיד, הוא טומן בחובו 

אחריות רבה ושליחות ציבורית מן המעלה הראשונה. 

ממצאי הביקורת:

פרוטוקולים של ישיבת מועצת העירייה:

ממצאי הביקורת העלו כי העירייה לא פעלה ע"פ סעיף 248ב)2( לפקודת העיריות הקובע, כי העירייה תפרסם באתר 
משני  יאוחר  לא  וזאת  פתוחות,  בדלתיים  שהתקיימו  העירייה  מועצת  ישיבות  של  פרוטוקולים  שלה  האינטרנט 
כי בתוספת השלישית לפקודת העיריות, נקבעו מספר הוראות בעניין  יצוין,  ימי עבודה מיום אישורם במועצה. 
וכן החובה לפרסמו באתר האינטרנט )סעיף  פרוטוקולים, לרבות החובה לרשום פרוטוקול )סעיף 50 לתוספות( 

56)א( לתוספת(.

הקלטות או תמלילים של ישיבות מועצת העירייה:
העירייה לא פעלה לפי סעיף 248ב)2( לפקודת העיריות הקובע, כי הקלטות או תמלילים של ישיבות מועצת העירייה 
יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה. קרי, על העיריה לפרסם לכל הפחות אחד מהנ"ל. ממצאי הביקורת העלו 
כי בשנת 2016 פורסמה הקלטה אחת בחודש ספטמבר, אך גם היא אינה זמינה להאזנה באתר העירייה. לעומת 

זאת, בשנת 2015 פרסמה העירייה באתר 6 הקלטות מישיבות מועצת העיר.

בתוספת השלישית לפקודת העיריות, נקבעו מספר הוראות בעניין דיוני ישיבות המועצה, לרבות החובה להקליט 
את הדיונים הנ"ל )סעיף 50 לתוספות(. ממצאי הביקורת העלו כי העירייה מקליטה את ישיבות המועצה בטייפ 
מנהלים, אך נמצא גם כי יש בעיות טכניות רבות שמפריעות להקלטה. באחד המקרים אף נגמרו הסוללות וההקלטה 

הופסקה.
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החלטת מועצת העירייה בעניין הארנונה הכללית
באתר  היתר,  בין  תפורסם,  תשלומה  ומועדי  העירייה  מועצת  עליהם  שהחליטה  הארנונה  שיעורי  בדבר  הודעה 
האינטרנט של העירייה בתוך 15 ימים מיום קבלת ההחלטה האמורה )סעיף 277 )א( לפקודה(. לעניין זה ממצאי 

הביקורת העלו כי העירייה פרסמה את תעריפי תשלומי הארנונה לשנת 2016 באתר העירייה מחלקת גזברות. 

מסקנות והמלצות:
ישיבות מועצת העיר הן המראה של העיר כולה, שם יושבים נבחריה, שנבחרו בבחירות דמוקרטיות ע"פ רצון תושבי 
העיר. מבקר העירייה רואה לנכון לציין שיש לתת את הכבוד ההדדי ואת זכות הדיבור לכל החברים היושבים בה, 
גם אם לעיתים הדעות שונות בין אופוזיציה לקואליציה. מבקר העירייה הפיץ תקנון שאותו אימצה מועצת העיר 

וממליץ לחברי המועצה לנהוג על-פיו. 

בפקודת העיריות נקבע: "המועצה תקיים ישיבה מן המניין אחת לחודש לפחות, אך רשאית היא להחליט שלא 
ישיבות מועצה בשנה לכל הפחות. העירייה עומדת  לקיימה בשני חודשים של השנה", דהיינו עליה לקיים עשר 

בהנחיה זו ומקיימת ישיבותיה בתדירות הנדרשת.

יחד עם זאת, העירייה אינה מקפידה לפרסם את תמלילי ישיבות המועצה ו/או לחילופין את הקלטות הישיבות. 
הביקורת ממליצה להשתמש במערכות מתקדמות הקיימות היום, להקלטת ישיבות מועצת העיר ולפרסמן באתר 

העירייה במועדים הקבועים בחוק לפרסום פרוטוקולי הישיבות.
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וועדות החובה בעירייה:
המסגרת הנורמטיבית:

לב  שימת  תוך  ודיוניה,  עבודתה  סדרי  את  בעצמה  להסדיר  רשאית  ועדה  שכל  במפורש  קובעת  העיריות  פקודת 
להחלטות המועצה ולהוראות החוק.

החוק מבקש להבטיח אחידות, תנאים שווים, סדירים ותקינים במציאות של מחלוקת. המחוקק מכוון במידה 
רבה את סדרי העבודה של הוועדות, בעיקר ועדות החובה.

ו/או  הוועדה  חברי  החלטת/דרישת  לפי  ישיבה  לכנס  חייב  והוא  שלה  הדומיננטי  האיש  הוא  הוועדה  ראש  יושב 
המועצה לפי בקשת  1/3 מחבריה.

בראש ועדת ההנהלה יעמוד ראש העיר, ובנוסף החוק קובע, כי ראש הרשות או סגנו יהיו יושבי ראש של הוועדה 
למיגור אלימות )ראה ממצאי ביקורת בנושא הוועדה למיגור האלימות(.

כאשר מועצת הרשות מתכנסת לישיבה כוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ישב ראש הרשות  כיו"ר הוועדה. 

בראש ועדת המשנה לתכנון ולבנייה יעמוד ראש הרשות או סגנו.

החוק קובע שראש הרשות וסגניו לא יהיו חברים בוועדת ביקורת או בוועדה לענייני ביקורת.

ועדה  של  פורה  פעילות  בפועל.  הנעשה  על  שוטפת  ובקרה  מדיניות  להתוויית  פורייה  קרקע  היא  העירייה  ועדות 
תלויה במידה רבה ביו"ר טוב של ועדה, זה שאינו מסתפק בעצם הדיון, אלא נערך לקראתה ועושה את הסידורים 
ונציגי ציבור הוועדה המביאים  יזמין מומחים  יכין נתוני רקע,  וההכנות המתאימות. בין היתר מצופה ממנו כי 

צדדים אוטנטיים של אינטרסים שונים לישיבות. 

כמי שמנהל את הישיבה ומנווט בין הנושאים שעל סדר היום, מחלק את זכות הדיבור לחברים ומעוניין שתהיה 
לה שם של גוף אמין וחזק, על היו"ר להקפיד שוועדתו לא תידרדר לעיסוק מיותר בפרטים קטנים. עליו להשקיע 

בשיתוף פעולה עם גורמים שונים במועצה ולהתמיד במעקב אחר מימוש החלטות. 

 
תדירות הישיבות:

אי-כינוס ועדות חובה

בפקודת העיריות נקבע: "ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס לפחות אחת לשלושה חדשים; לא כונסה ועדה 
כאמור, יורה ראש העירייה לכנסה והוא יקבע את סדר היום של ישיבת הוועדה". 

של  הסדירה  המנהלית  בפעילות  לפגוע  ועלול  החוק  דרישות  עם  מתיישב  אינו  החובה,  מוועדות  חלק  אי-הפעלת 
העירייה.

ועדת חובה תתכנס לישיבה לפחות אחת לשלושה חודשים. לא נכח היו"ר הוועדה לנהלה או סירב, ינהלה זקן חברי 
הוועדה. 

לכל ישיבת ועדה יש לשלוח לחבריה, הזמנה חתומה בכתב, ע"י מנכ"ל הרשות, שבה יש לפרט את סדר יומה של 
הישיבה. ההזמנה תימסר לכל חבר ועדה לפחות 24 שעות לפני מועד תחילת הישיבה. 

החלטות ועדה מתקבלות ברוב קולותיהם של חברי הוועדה המצביעים בישיבה שיש בה מניין חוקי.

רישום פרוטוקול:

תוצאות  ואת  הדיונים  מהלך  את  הנוכחים,  הוועדה  חברי  שמות  את  בפרוטוקול  לרשום  יש  ועדה  של  ישיבה  בכל 
ההצבעות. יו"ר הוועדה הוא האחראי לניהול התקין של  הפרוטוקול.
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בוועדה מקומית לתכנון ולבנייה ובוועדת המשנה שלה סעיף 48 ד' לחוק התכנון והבנייה קובע הלכות דיון מפורטות 
לגבי הקלטת הפרוטוקול ואישורו בראשית הישיבה הבאה של אותה ועדה.

אישור המועצה:   

החלטות הוועדות טעונות אישור המועצה, אלא אם כן משתמעת מן החוק הוראה אחרת.

 
הרכב הוועדות - כללי

ועדות חובה

בעירייה ההרכב הסיעתי של חברי מועצה יהא תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה. ובלבד שבכל ועדת 
חובה יהיה נציג אחד לפחות מהאופוזיציה, שסיעתו שונה מסיעת ראש העירייה, ואין לה ייצוג בוועדת ההנהלה, 

לא מינו ממנה סגנים לראש העירייה ואינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העירייה או לניהול העירייה.

סיעה הזכאית למנות חבר מטעמה בוועדת חובה רשאית למנות תחתיו חבר מועצה מסיעה אחרת, אף אם מינוי זה 
ישבש את תאימות ההרכב הסיעתי. 

ועדת רשות

בחוק שלא נקבע לה הרכב מיוחד, לפחות 10% מחבריה יהיו חברי המועצה, כך שמספר חברי המועצה בוועדה לא 
יפחת מ-2 כשאחד מהם הוא היו"ר. שאר חברי הוועדה יהיו בעלי זכות להיבחר כחברי ועדה ושעל כל אחד מהם 
המליצה סיעה במועצה ובלבד שההרכב הסיעתי הכולל של הוועדה יהיה תואם, ככל שניתן, את ההרכב הסיעתי 

במועצה.  

ממצאי הביקורת:

פעילות ועדות חובה של העירייה לשנת 2016

יו״ר הוועדהתמצית המלצת הביקורתמספר הישיבותועדת חובה
ניסים מלכהמליאת המועצה:

יש לאמץ אמנת סדרי 10ישיבות מן המניין
ישיבות מועצה. 

9ישיבות שלא מן המניין
ועדה מקומית לתכנון 

ובנייה
תיבדק בכפוף לתוכנית 0

עבודה 2018
ניסים מלכה

תיבדק בכפוף לתוכנית 7ועדת משנה לתכנון ובנייה
עבודה 2018

ניסים מלכה

תיבדק בכפוף לתוכנית 13ועדת רשות רישוי מקומית
עבודה 2018

ניסים מלכה

מינוי קב"ט העיר לרכז 1ועדת מל"ח
הוועדה

ניסים מלכה

לקיים דיונים רבעוניים 12ועדת כספים
וחצי שנתיים בדוחות 

כספי הרשות

אשר פיניאן

להקים מאגר ספקים 10ועדת מכרזים
במכרזי זוטא

ד״ר בוריס סידלקובסקי
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יו״ר הוועדהתמצית המלצת הביקורתמספר הישיבותועדת חובה
לפעול לכינוס הוועדה 0ועדת ביטחון וחירום

ועדכון חבריה
אלי זפרני

יורם ממןלפעול למ"מ יו"ר11ועדת הנחות
לפעול לכינוס הוועדה 0ועדה לאיכות הסביבה

ועדכון חבריה
אהובה סירוגין

לפעול לכינוס הוועדה 0ועדה לבטיחות בדרכים
ועדכון חבריה

ניסים מלכה

יעקב בן-ציוןלפעול לכינוס חבריה0ועדה לענייני ביקורת
לפעול לכינוס הוועדה 0ועדת חינוך

ועדכון חבריה
 ניסים מלכה, יו״ר

הרצל בן-אשר מ״מ יו״ר
לפעול לכינוס הוועדה 0ועדה לקידום מעמד הילד

ועדכון חבריה
יגאל בוזגלו

לפעול לכינוס הוועדה 0ועדה למאבק בנגע הסמים
ועדכון חבריה

יגאל בוזגלו

ועדת ערר על קביעת ארנונה 
כללית

לפעול לכינוס הוועדה 0
ועדכון חבריה

-

יש לפעול לכינוס הוועדה 3ועדת קליטה ועלייה
4 פעמים בשנה

אהובה סירוגין

לפעול למינוי מחדש של 12ועדת רכש ובלאי
חברי הוועדה

לא נמצא מינוי

ועדה להנצחת זכרם של 
נרצחי טרור )ועדת שמות(

לפעול לכינוס הוועדה 0
ועדכון חבריה

ניסים מלכה

ועדה נכסים להקצאת 
קרקעות ומבנים

לפעול למינוי מחדש של 0
חבריי הוועדה ולפעול ע"פ 

נהלי הקצאה

לא נמצא מינוי

לפעול לכינוס הוועדה 0ועדה למיגור אלימות
ועדכון חבריה

לא נמצא מינוי

ועדת מכרזים לבחירת 
עובדים בכירים

ניסים מלכה, יו״ר1
ד״ר בוריס סידלקובסקי, מ״מ יו״ר

לזמן את המבקר לישיבות 11ועדת הנהלה
הנהלה

ניסים מלכה
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פעילות ועדות רשות של העירייה לשנת 2016

יו״ר הוועדההמלצת הביקורתמספר הישיבותועדות רשות
לפעול לכינוס הוועדה 0ועדת ספורט

ועדכון חבריה
יורם ממן

להקימה כוועדה 0ועדת תרבות ופנאי
מקצועית

לא קיימת

לפעול למינוי הוועדה ע"פ 0ועדת לענייני כ"א )מנגנון(
ההרכב שקבע מ. הפנים

לא קיימת

ד״ר בוריס סידלקובסקילפעול לכינוס הוועדהועדת רווחה
לבנות קריטריונים 1ועדת עובד מצטיין

אחידים לדירוג עובדים 
מצטיינים

יגאל בוזגלו

אשכול שוקרוןלמנות רכז/ת לוועדה-ועדת השתלמויות
ד״ר בוריס סידלקובסקילמנות רכז/ת לוועדה2ועדת בריאות

לקיים ישיבה בנושא 8רשות תמרור מקומית
חניות נכים

ניסים מלכה
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עיקרי מסקנות והמלצות הביקורת:
נמצא כי ישנן ועדות חובה שלא מונו כנדרש בין אם בהרכב חסר ובין אם לא מונו כלל.. 1

נמצא כי ועדות חובה לא כונסו בתדירות הנדרשת ע"פ חוק )אחת לרבעון( ואף ועדות שהביקורת רואה בהן . 2
חשיבות רבה: כוועדת החינוך, ועדת ביקורת, הוועדה לקידום מעמד, הוועדה לבטיחות בדרכים, ועדת נכסים 
וחירום,  ביטחון  ועדת  הסמים,  בנגע  למאבק  הוועדה  איבה,  פעולות  נרצחי  והנצחת  שמות  ועדת  והקצאות, 

הוועדה לאיכות הסביבה, ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית והוועדה למיגור האלימות לא התכנסו כלל.

מבקר העירייה מעיר, כי ההיעדרויות של חברי מועצה שנבחרו לוועדות חובה מישיבות הוועדות אינן עולות . 3
בקנה אחד עם המטרות שלשמן נבחרו לתפקידם והן עלולות לפגוע בתפקודם כנבחרי ציבור, בתפקוד הוועדות 

ובתפקוד פעולות העירייה בתחומים השונים.

לדעת מבקר העירייה, ראוי היה שראש העירייה, יעיר בכתב לחברי ועדות החובה, שלא פעלו לכינוס הישיבות . 4
על-פי החוק ו/או נעדרו באופן עקבי מישיבותיה ללא סיבה מוצדקת, ובעצם כך, לא מילאו את החובה הציבורית 
שהוטלה עליהם משנבחרו לתפקידם, קרי לייצג את תושבי הרשות המקומית נאמנה, ובהתאם גם לא פעלו 
לקידום איכות חייהם. ראש העיר, צריך היה להורות על כינוס הוועדות באופן מידי, להאיר ולהעיר לחברי 
המועצה שלא עשו כך בע"פ ובכתב. אם גם לאחר זאת, לא כינסו את הוועדות, היה מבקש מאותם חברי מועצה 
שאינם מסוגלים לבצע את התפקיד שהוטל עליהם לפנות את מקומם, לטובת חברי מועצה אחרים שכן היו 
יופקדו. ראה ראש העיר, לאחר פרק זמן סביר שחבר מועצה  מעוניינים לקדם את הנושאים בוועדות עליהן 
מחזיק בתפקידו וגם אינו מכנס את הוועדה בראשה הוא עומד, יפעל להדחתו מתפקידו בהחלטת מועצת העיר 

ו/או בסיוע הממונה על המחוז, בסמכויות שניתנו לו על פי חוק. 

מסקר . 5 שנגזרה  שנתית  הרב  העבודה  ותוכנית  הביקורת  למשאבי  בהתאם  תיבדק   - ובנייה  לתכנון  הוועדה 
הסיכונים.

הוועדה לאיכות הסביבה לא התכנסה ולו פעם אחת בשנת 2016.  המועצה לא מינתה את הרכב הוועדה כנדרש . 6
ולא התקיים דיון באשר לתוכנית עבודה.

ועדת בטיחות בדרכים הביקורת לא מצאה תיעוד לכינוס הוועדה.. 7

אגף . 8 תקציב  בנושא  דיון  לקיים  לוועדה  ממליץ  העירייה  מבקר  כלל!   2016 בשנת  התכנסה  לא  הביטחון  ועדת 
הביטחון והמשאבים העומדים לרשותו.

ועדת הביקורת לא התכנסה בשנת 2016 כלל!. 9

ועדת הנחות התכנסה 9 פעמים בשנת 2016, דבר המעיד על פעילות ענפה בוועדה. נמצא כי לא מונה מ"מ ליו"ר . 10
הוועדה. נמצא כי נציגי אגף הרווחה נכחו רק ב-3 ישיבות!

ועדת אכיפה פועלת כפועל יוצא של ועדת הנחות. הרכבה זהה להרכב ועדת ההנחות. מבדיקת מקרים אחדים . 11
גביית  וניתנו הנחות למחזיקי נכסים מבלי שמוצא מולם הליך  ניתנו הנחות בשיעור העולה על 70%  כי  עולה 

החובות.

ועדת ההקצאות פועלת ללא רישום מרוכז על ההקצאות שבוצעו וללא ספר הקצאות כחוק. . 12

ועדת החינוך לא התכנסה בשנת 2016 כלל!. 13

ועדת הכספים - הוועדה התכנסה 12 פעמים בשנת 2016, דבר המעיד על פעילות ענפה של הוועדה! הביקורת . 14
ממליצה לקיים דיון אסטרטגי ביעדי הגירעון ובתוכנית ההבראה של העירייה.

ועדת המכרזים התכנסה 10 פעמים בשנת 2016. הוועדה לא ניהלה ספר ספקים כנדרש בפקודות העירייה ולא . 15
המציאה למבקר העירייה דו״ח שנתי לפי הוראות פקודת העיריות.
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ועדת מל"ח התכנסה פעם אחת בשנת 2016.. 16

ועדת הערר - הביקורת לא מצאה תיעוד לכינוס הוועדה.. 17

הוועדה לקידום מעמד הילד לא התכנסה בשנת 2016 כלל!. 18

ועדת קליטה ועליה - הביקורת מצאה כי מועצת העיר לא מינתה את הרכב הוועדה בהתאם להרכב המאושר . 19
ע"י פקודת העיריות והנחיות משרד הפנים. המבקר ממליץ לקיים דיון בנושא קליטת עולים משבט מנשה.

ועדת רכש ובלאי פועלת ללא אישור מועצת העיר וערכה 12 ישיבות בשנת 2016, אך בכל ישיבותיה לא עסקה 0 20
הוועדה בענייני בלאי של הרשות המקומית כמתחייב בפקודת העיריות.

הועדה למאבק בנגע הסמים - מועצת העיר לא מינתה את הוועדה למאבק בנגע הסמים בהרכב הנדרש והוועדה . 21
כלל לא התכנסה בשנת 2016! המבקר מעיר על כך שנושא המאבק בנגע הסמים לא תוקצב ע"י מועצת העיר 

וממליץ לפעול לתקצוב הוועדה ופעולותיה.

טרור . 22 נפגעי  של  זכרם  להנצחת  הוועדה  את  מינתה  לא  העיר  מועצת   - טרור  נפגעי  של  זכרם  להנצחת  הוועדה 
בהרכב הנדרש ולא פעלה לכינוסה כחוק.

הוועדה למיגור האלימות - מועצת העיר לא מינתה כראוי את הוועדה למיגור האלימות ולא פעלה לכינוסה . 23
כנדרש. מבקר העירייה מעיר על כך שלא הוכנה במסגרת הוועדה,  תוכנית למיגור האלימות, לא התקיים דיון 

רציני בנושא חשוב זה וממליץ לפעול להכנת תוכנית והצגתה במועצת העיר בהקדם האפשרי.

בכפוף . 24 )מנגנון(,  כ"א  לענייני  ועדה  להקים  העיר  לראש  ממליץ  העירייה  מבקר   - אדם  כח  לענייני  הוועדה 
להנחיות משרד הפנים. מבקר העירייה ממליץ לקיים דיון בוועדת כ"א שיעסוק בפיתוח ארוך טווח בנושאים 
הקשורים להון האנושי המועסק בעירייה. מבקר העירייה ממליץ לאמץ נהלים ברורים באשר לקידום עובדים, 
תוספות שכר ומתן הלוואות לעובדים. מבקר העירייה ממליץ למנות רכז/ת שיעסקו בפיתוח עובדים, יציאה 
ללימודים והשתלמויות והבאת החומר לדיון והחלטה בוועדת כ"א. מבקר העירייה ממליץ לבחון את המבנה 

הארגוני של העירייה ולהתאימו לאתגרים הניצבים בפתח.

ועדת רישוי עסקים - מבקר העירייה ממליץ לראש העיר להקים ועדת רישוי עסקים.. 25

ועדת תרבות ופנאי - מבקר העירייה ממליץ לראש העיר להקים ועדת תרבות ופנאי.. 26



23 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2017 | ועדות העירייה

ועדת איכות הסביבה - ועדת חובה 
תמצית ממצאי הביקורת 

2016 והמועצה לא מינתה את הרכב הוועדה כנדרש.  ולו פעם אחת בשנת  הוועדה לאיכות הסביבה לא התכנסה 
מבקר העירייה מעיר כי לא הוצגה תוכנית עבודה לשנת 2016. הביקורת העלתה כי קיים נתק בין הוועדה לאיכות 

הסביבה לבין מנהל המחלקה.

הרכב הוועדה:

המועצה תמנה לוועדה:

4 חברי מועצה.	 

עובד בכיר האחראי לתחום איכות הסביבה ברשות.	 

2 נציגי ציבור, תושבי המקום. את האחד, תבחר המועצה בהתייעצות עם ארגונים מקומיים שעניינם איכות 	 
הסביבה ואת האחר, יבחרו אותם ארגונים מקומיים. באין ארגון מקומי תבחר המועצה את האחד, בהתייעצות 
עם ארגון ארצי )מרשימת המנויים בתוספת לחוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה( ואת 

האחר, יבחר ארגון ארצי.

לדיוני הוועדה יוזמנו בדרך קבע - נציג ארגון ארצי ונציג השר להגנת הסביבה )מרשימת הארגונים, בתוספת לחוק 
ייצוג גופים ציבוריים, שעניינם בשמירת איכות הסביבה(. ההרכב הסיעתי של כלל חברי המועצה יהיה תואם, ככל 

האפשר, את ההרכב הסיעתי של המועצה.

המסגרת הנורמטיבית:

משנת 2005, על פי חוק, ועדת איכות הסביבה היא ועדת חובה. החקיקה מטילה על הוועדה לאיכות הסביבה ליזום 
ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה, להבטיח פיתוח ושימוש "בר קיימא" של הסביבה, 
להגיש לאישור המועצה את תוכניותיה ולעקוב אחר ביצוען . הניסיון מלמד כי ועדה פעילה מצליחה בסופו של דבר 
להשפיע. הדרך לכך עוברת באיסוף הנתונים על המפגעים, הצגת הממצאים בוועדה ובפני הציבור, הצגת הפתרונות 
האפשריים, בחינת ניסיונות שהצליחו במקומות אחרים והגשת המלצות. הוועדה חייבת להיות מעורבת בשלבי 

התכנון של פרויקטים שונים .

תחומי פעילות הוועדה:

הנושאים  שכל  לדאוג  הוועדה  ראש  יושב  על  ומבקרת.  בוחנת  כמנחה,  לפעילותה,  רחב  תחומים  מגוון  לוועדה 
יידונו היטב, יוכנו עבורם תוכניות ותקציבים והם יוצאו לפועל בצורה היעילה ביותר . להלן רשימת נושאי פעילות 

אפשריים :

גיבוש עקרונות וכללים מחייבים לפיתוח בר קיימא ברחבי הרשות המקומית.. 1

הכנת תוכנית-אב למים וביוב והערכות לקראת תאגוד מים וביוב במסגרת אזורית או מקומית.. 2

 בדיקת תב"ע לאזורי תעשייה, מלאכה ושירותים. בדיקת שינוי תב"ע לאזורי מגורים.. 3

בתחום . 4 תעשייה  שפכי  על  ובכללם  הסביבה  איכות  חוקי  שמירת  על  הפיקוח  מערך  לתפקוד  והמרצה  תמיכה 
הרשות המקומית.

הכנת תוכנית-אב לתברואה.. 5

למחזור, . 6 פסולת  ופינוי  אסוף  חוק  )ראה  ייעודיים  ומכלים  מחזור  מתקני  מחזור,  מרכזי  להקמת  הערכות 
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התשנ"ג-1993(. 

הערכות לקראת קבלת חוק עזר המחייב בעל בית, עסק או בעל בית מגורים למיין פסולת למחזור.. 7

סילוק מטרדי ריח, זיהום אוויר וקרינה משטח השיפוט של הרשות.. 8

סקר חומרים מסוכנים במפעלי תעשייה בשטח השיפוט של הרשות ומעקב אחר אכיפת חוקי וכדומה.. 9

 הכנת תוכנית-אב לטיפול בפסולת בניין ואיתור אתר לשפיכת פסולת בניין בתחומי הרשות.. 10

מניעת זיהום מי-תהום וטיפול בתקלות.. 11

 הכנת תוכנית-אב לתחבורה העונה על בעיות זיהום אוויר ורעש מתחבורה.. 12

 טיפוח אסתטי וחינוכי )גני משחקים וכדומה ( של השטחים הציבוריים והשטחים הפתוחים ברשות. . 13

ארגון פעולת המתנדבים ונאמני ניקיון. . 14

 שיתוף פעולה עם הוועדה לרישוי עסקים להתניית הרישוי בדרישות לשמירת איכות הסביבה.. 15

שיתוף הציבור במאבקים סביבתיים )כגון: התקנת אנטנות סלולריות(.. 16

ארגון פעולות הסברה במסגרת האגודה לתרבות הדיור.. 17

 שימוש בכל הפעילויות לעיל כאבני בניין להכנת תוכנית-אב לפיתוח בר-קיימא.. 18

ממצאים:
הוועדה לאיכות הסביבה לא התכנסה כלל בשנת 2016, על אף שזו ועדת חובה!. 1

הרכב הוועדה כפי שנקבע ע"י מועצת העיר אינו תואם את שעולה מן החוק ומן ההנחיות בנושא.. 2

הביקורת העלתה כי הוועדה לא קיימה דיונים בנושא תוכניות עבודה לשנת 2016.. 3

במהלך הביקורת נמצא כי משרדי המחלקה לאיכות הסביבה ממוקמים בסמוך למבנה עם גג אסבסט. עוד עולה . 4
מהביקורת כי הוועדה לא קיימה דיונים בנושא מבני האסבסט ומבנים הומי אדם המאכסנים מכלי אמוניה.

כ"א . 5 תקני  לרבות  הסביבה  לאיכות  המתאימים  המשאבים  בהקצאת  דנה  לא  הוועדה  כי  מצאה  הביקורת 
ותקציבים לפיקוח. 

מסקנות והמלצות:
מבקר העירייה מעיר על שלא הוצאו כתבי מינוי לוועדה בהרכב המאושר ע"י משרד הפנים. . 1

המבקר ממליץ ליו"ר הוועדה לכנס את הוועדה לפחות אחת לרבעון. . 2

מבקר העירייה ממליץ למנות מ"מ ליו"ר הוועדה.. 3

מבקר העירייה מעיר על שלא נמצאה תוכנית עבודה שנתית בתחום איכות הסביבה וממליץ להציגה במועצת . 4
העיר.

מבקר העירייה מפנה את הגורמים האמונים על הוועדה ובכללם גם את הגורמים המקצועיים בעירייה ללמוד . 5
התקציב  בספר  ותקצובו  ליישומו  אופרטיבית  תוכנית  ולהציג   2015 בשנת  שהוחל  אסבסט  למניעת  החוק  את 

לשנת 2018.

מבקר העירייה ממליץ לקיים דיון דחוף בנושא האסבסט במחסני העירייה )נבדק במגרת דו״ח המבקר 2017(.. 6

מבקר העירייה ממליץ לקיים דיון דחוף בנושא מיכל האמוניה הממוקם בכניסה הדרומית של העיר )מתחם . 7
ביג( והשלכותיו במקרה של פגיעה.
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ועדה לבטיחות בדרכים – ועדת חובה  
תמצית ממצאי הביקורת 

ועדת בטיחות בדרכים לא התכנסה בשנת 2016 כנדרש!

המסגרת הנורמטיבית:

תפקיד הוועדה לבטיחות בדרכים ליזום פעילויות לצמצום מספר תאונות, הפחתת חומרתן וצמצום מספר הנפגעים 
בשטח המוניציפלי של הרשות, הגברת מודעות הציבור לנושאי הבטיחות.

המחוקק הורה לרשות המקומית, כמנהיגה של הקהילה, ליצור שיתופי פעולה בין הגופים והכוחות הממסדיים 
והוולונטריים הציבוריים, לתכנן ולהקצות משאבים, לנהל ולבצע תוכניות אופרטיביות לצמצום תאונות הדרכים 

במרחבי הרשות. 

הוועדה תקדם את נושא הבטיחות בדרכים, תוך הישענות על מטה הבטיחות, כזרוע המבצעת של תוכניות הוועדה.

הרכב הוועדה:

המועצה תבחר ועדה לבטיחות בדרכים כאשר, ראש הרשות או סגנו שהוא ממלא מקומו יהיה יושב ראש הוועדה. 
מהנדס הרשות ומנהל אגף ו/או מי שכל אחד מהם הסמיכו מבין הרשות, 3 חברי מועצה או בעלי תפקידים אחרים 
ברשות כפי שיקבע ראש הרשות. בוועדה יהיה נציג שר התחבורה ונציגי גופים העוסקים בבטיחות בדרכים ונציגי 
השכונות המצויות בתחום, כפי שיקבע ראש הרשות. נציג נוסף יהיה מהמשרד לביטחון פנים שימנה מפקד המרחב 

של המשטרה בתחום שבה היא נמצאת. 

ברשות עד 30,000 תושבים יכהנו 9 חברים. 

 

תחומי פעילות:  

איתור בעיות בטיחות בישוב, מיפוי כולל של בעיות בטיחות בדרכים ואיתור הצרכים בתחום.. 1

סטטיסטיים . 2 נתונים  יאסוף  הוועדה  רכז   - ואופיין  התאונות  היקף  לגבי  סטטיסטיים  נתונים  וניתוח  איסוף 
מהמשטרה, אותם תעבד ותנתח במטרה לאתר מוקדי בעיות ולאפיין.

הוועדה אחראית לגיבוש תוכנית עבודה שנתית, הוועדה תדאג לגיבוש תוכנית עבודה ארוכת טווח, ממנה תיגזר . 3
תוכנית רב שנתית. הוועדה תגבש עקרונות פעולה וסדרי עדיפות לטיפול בתחומי הבטיחות בדרכים. התוכנית 
תיקח בחשבון צרכים של אוכלוסיות שונות בהתאם לנתונים שנאספו. תוכנית העבודה תוגש לאישור מועצת 

הרשות ולאישור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

מועצת . 4 על-ידי  תקציבי  אישור  ולאחר  התחבורה  בוועדת  לדיון  יועברו  פיזיים  לשיפורים  באשר  המלצותיה 
הרשות והגזבר ולאחר אישור מקצועי של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, תועבר תוכנית העבודה לביצוע.
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ממצאים:

הוועדה לבטיחות בדרכים לא התכנסה בשנת 2016 אף על פי שהיא ועדת חובה.. 1

לא נמצאה תוכנית עבודה שנתית לבטיחות בדרכים לשנת 2016.. 2

לא נאספו נתונים סטטיסטיים אודות תאונות דרכים שהתרחשו בתחום העיר קריית שמונה ואופיין.. 3

לא הוגשו תוכניות למועצת העיר בתחום הבטיחות בדרכים.. 4

מסקנות והמלצות:

מבקר העירייה מעיר לראש העיר על שלא העביר מתפקידם את הגורמים האחראיים לאי תפקוד הוועדה.. 1

מבקר העירייה מעיר ליו"ר הוועדה על אי כינוסה.. 2

מבקר העירייה מעיר לרכז הוועדה על שלא הציג תוכנית עבודה שנתית.. 3

מבקר העירייה מעיר על שלא הוצאו כתבי מינוי לוועדה בהרכב המאושר ע"י משרד הפנים. . 4

המבקר ממליץ ליו"ר הוועדה לכנס את הוועדה לפחות אחת ל- 3-4 חודשים. על היו"ר חלה חובת נוכחות בכל . 5
ישיבה של הוועדה וכל דחיית כינוס תתקבל רק באישורו.

המבקר ממליץ לוועדה להתכנס בכל חודש אוקטובר, בכדי להכין את התוכנית השנתית לשנה החדשה.. 6
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ועדת ביטחון - ועדת חובה: 
תמצית ממצאי הביקורת

ועדת הביטחון לא התכנסה בשנת 2016 כלל! 

מבקר העירייה ממליץ לוועדה לקיים דיון בנושא תקציב אגף הביטחון והמשאבים העומדים לרשותו0

המסגרת הנורמטיבית:

ועדת ביטחון וחירום מייעצת ומסייעת למשטרה ועוסקת במכלול סוגיות של ביטחון וחירום בישוב.

הרשות המקומית מהווה גורם מרכזי בטיפול באירועי חירום ברגיעה ובמלחמה, בשל היותה הממשק העיקרי עם 
האוכלוסייה ונקודת המפגש של כלל ארגוני החירום והסמכויות הממלכתיות בתחום אחריותה. האגף לשירותי 
חירום וביטחון כפוף למנהל לשלטון מקומי במשרד הפנים ומרכז את כל פעילות הגורמים העוסקים בהיערכות 

החירום ובממשקים שלהם עם הרשויות המקומיות.

החוק קובע כי ועדת הביטחון האזרחי תייעץ ותסייע למשטרה בעניין המשמר האזרחי ובפועל היא עוסקת במגוון 
רחב של סוגיות ביטחון וחירום במרחב האזרחי ברשות המקומית. בין תפקידיה היערכות לשעת חירום: מלחמה, 

רעידת אדמה ו/או כל אירוע חירום אחר. 

שר  באחריות  אשר  )רח"ל(  לאומית  חירום  רשות  הוקמה  לבנון  מלחמת  מלקחי  וכחלק  ממשלה  החלטת  על-פי 
פעילויות  לקיים  נדרשת  המקומית  הרשות  ממלכתית.  ברמה  העורף  היערכות  כל  את  לתכלל  ותפקידה  הביטחון 
הכנה על מנת לתת מענה לאירועים מסוג זה, הן בשגרה והן בשעת מלחמה וחירום. מלבד פעילות ועדת הביטחון 

וועדת מל"ח שלרוב הן מאוחדות, על הרשות לבצע את מכלול ההכנות לקראת מצבי חירום ומלחמה ברגיעה.  

תפקידי הממונה על שירותי חירום וביטחון:

מרכז את ועדת הביטחון של הרשות, דואג לדיונים ולקביעת סדר יום, מפקח על ביצוע החלטותיה, מוסר דוחות 
תקופתיים, מדווח לוועדה על התקדמות בביצוע ההחלטות, יוזם פעולות והתארגנויות בתחום הביטחון ושירותי 

החירום. 

יוזם פעולות בתחום פס"ח מל"ח ומייצג את הרשות המקומית בנושאי חירום  מרכז את ועדת מל"ח המקומית, 
וביטחון מול משרדי ממשלה, צה"ל, משטרת ישראל, וגורמי ביטחון נוספים העוסקים בנושאי חירום.

מקשר ומתאם בין הגורמים העוסקים בביטחון ושירותי חירום ברשות ומטפל בכל הקשור בתרגול הרשות, הדרכה 
ואימון עובדים; מכין תכניות עבודה לארגון בנושאי החירום והביטחון, תקציבים, כ"א, אמצעים, ריכוז וטיפול 
בהתאם  חירום,  לשעת  ההתנדבות  בנושא  טיפול  למקלוט,  אב  תכנית  הכנת  לרבות  ברשות,  המקלטים  בנושא 

להנחיות ראש העיר והגופים המוסמכים.

תיקון חקיקה הגדיר תפקיד חדש ברשויות: קצין ביטחון, עובד הרשות אשר תפקידו להיות אחראי על ארגון פעולות 
אבטחה על "אישיות מאובטחת". החוק מפרט מי כלול בהגדרת אישיות מאוימת: ראש רשות, סגנו ממלא מקומו, 
חבר מועצה, המנכ"ל, הגזבר, היועץ המשפטי, מבקר הרשות, או עובד בכיר אחר של העירייה, והכול - אם קצין 

משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה שמינה המפכ"ל לעניין זה קבע לגביו כי יש צורך באבטחתו עקב איומים.
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הרכב הוועדה: 

החוק קובע את הרכב הוועדה, כדלקמן:

נציגי הרשות המקומית.	 

נציגי הממשלה )ביטחון, חינוך, רח"ל, משטרה וכו'(.	 

נציגי ציבור בעלי ניסיון בתחום הביטחון )הרכב הוועדה יהיה תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי במועצה(.	 

בישובים גדולים יכולה ועדת הביטחון לפעול באמצעות ועדות משנה, כגון:

 ועדה לאבטחת מוסדות חינוך.	 

 ועדה לאבטחת מוסדות ציבור.	 

 ועדה למשמר האזרחי.	 

 ועדה למלחמה בסמים.	 

סמכויות הוועדה:   

מבעיות  רבות  שנים  שסבל  וכישוב  ישראל  מדינת  של  הצפוני  הביטחוני  גבולה  על  הנמצא  כישוב  שמונה  בקריית 
ביטחון תכופות, הציפייה היא שוועדת הביטחון תהווה מודל להפעלת יתר ועדות העירייה הן בנושאי הביטחון 
שיעלו על סדר היום הציבורי והן בהצעות לסדר היום ושאילתות ביטחוניות לקידום תחושת הביטחון לתושבים 

והיערכות מיטבית למערכה הבאה שע"פ כל הדעות במערכת הביטחון בוא תבוא. 

לוועדה יכולת השפעה על גורמי חוץ כדוגמת חברת החשמל, בזק, חברות הטלוויזיה והכבלים ועוד...

כגון: פיקוד העורף, בנק ישראל משטרת ישראל, משרד  גופי החירום שמחוץ לרשות,  הוועדה תהווה ממשק עם 
הביטחון, רח"ל וכיוצ"ב.

תחומי פעילות אפשריים במסגרת הוועדה:   

איתור ושיתוף מירב הגורמים המטפלים בנושאי הביטחון, על-פי תחומי אחריותם ותפקידם.. 1

איתור מקומות ונושאים בעייתיים מבחינה ביטחונית.. 2

טיפול באמצעי האבטחה במוסדות  החינוך לרבות מוסדות ציבוריים.. 3

טיפול בתאורת הביטחון בישוב ובמקומות מועדים.. 4

טיפול בגדר המערכת ההיקפי ביישוב.. 5

תחזוקת המקלטים הציבוריים על ציוד החירום שבהם ומניעת השימוש בהם. 6

שלא בזמן חירום.. 7

ביצוע תרגילים והשתלמויות בנושאי ביטחון.. 8

עידוד וגיוס מתנדבים לפעילות בשעת חירום.. 9
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ממצאים:

ועדת הביטחון לא התכנסה בשנת 2016 כלל!. 1

הוועדה לא קיימה דיון בנושאי תקציב ומשאבים של אגף הביטחון.. 2

לא הוקמו לוועדת הביטחון ועדות משנה כפי שמאפשר החוק.. 3

לא נמצאה תוכנית עבודה העוסקת בתפעול הוועדה בשגרה ו/או בחירום.. 4

נמצא כי הנושאים שבאחריות הוועדה הוזנחו ולא טופלו כראוי.. 5

מסקנות והמלצות:

מבקר העירייה מעיר ליו"ר הוועדה על אי כינוסה.. 1

מבקר העירייה ממליץ לוועדה לקיים דיון בנושא תקציב אגף הביטחון והמשאבים העומדים לרשותו.. 2

מבקר העירייה מעיר לקב"ט העירייה על שלא הציג תוכנית עבודה שנתית.. 3

מבקר העירייה מעיר על שלא הוצאו כתבי מינוי לוועדה בהרכב המאושר ע"י משרד הפנים. . 4

המבקר ממליץ ליו"ר הוועדה לכנס את הוועדה לפחות אחת ל- 3-4 חודשים. על היו"ר חלה חובת נוכחות בכל . 5
ישיבה של הוועדה וכל דחיית כינוס תתקבל רק באישורו.

המבקר ממליץ להציג ולאשר תוכנית השתלמות לבעלי תפקידים בחירום.. 6

המבקר ממליץ לוועדה לתת עדיפות בטיפול גידור ותאורת הגדר ההיקפית של העיר.. 7

המבקר ממליץ לקיים דיון בנושא מיכל האמוניה הממוקם בפאתיה הדרומיים של העיר במתחם ביג.. 8
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ועדה לענייני ביקורת – ועדת חובה:

תמצית ממצאי הביקורת

ועדת הביקורת לא התכנסה בשנת 2016 כלל!

עבודת הוועדה לענייני ביקורת

ועדה לענייני ביקורת. הרכב  ג לפקודת העיריות, חובה על מועצת העירייה למנות מבין חבריה   149 פי סעיף  על 
הוועדה, תפקידיה וסמכויותיה מפורטים בסעיף הנ"ל.

המסגרת הנורמטיבית: 

כגון: דו"ח מבקר  הועדה לענייני ביקורת היא המוסמכת לדון בכל דוחות הביקורת הנוגעים לרשות המקומית, 
הרשות, דו"ח משרד הפנים, דו"ח מבקר המדינה, וכן עוקבת אחר תיקון הליקויים ודוחות מיוחדים.

יותר  דיונים  מתקיימים  בוועדה  אך  המועצה,  חברי  כלל  על  היא  המועצה  ברשות  הביקורת  לתחום  האחריות 
מעמיקים, הביקורת יותר מפורטת ויותר מקצועית.

יודגש כי ציבורית מלבד מועצת הרשות וועדותיה השונות המהוות גם גופים של ביקורת כללית,  חשובים כשלעצמם, 
קיימים כלים ספציפיים יותר ומקצועיים יותר לקיום ביקורת על פעילויות הרשות המקומית ואף על תפקודם של 

נבחריה.   

לעיתים, רמת ההוכחה שנמצאה בדוח הביקורת לביצועה של עבירה פלילית היא נמוכה. במצב זה, רשאי המבקר 
להותיר בידי הקורא - חברי המועצה, תושבי הרשות וכל אדם אחר שהדוח מגיע לידיו, להחליט בעצמו האם נעברה 

עבירה פלילית והאם יש מקום להגשת תלונה.

לשם הגשמת תפקידיו נקבע כי מבקר העירייה הוא הקובע את נושאי הביקורת ואת היקף הביקורת כמו גם את 
מועבר  אליה  ביקורת,  לענייני  לוועדה  מועברים  העירייה  מבקר  של  הביקורת  ממצאי  ביקורתו.  לביצוע  הדרכים 
כשם  בעצמה,  ביקורת  פעולות  עושה  אינה  ביקורת  לענייני  הוועדה  המדינה.  מבקר  של  הביקורת  וחשבון  דין  גם 
לפני  הביקורת  ממצאי  את  חושפת  ביקורת  לענייני  הוועדה  אך  ביקורת,  פעולות  מבצעת  אינה  עצמה  שהמועצה 

המועצה והיא מציעה מהן הפעולות המתבקשות בעקבות הביקורת.

הרכב הוועדה לענייני ביקורת:

בוועדה לענייני ביקורת יהיו חברים רק נבחרים מבין חברי המועצה.

ראש הרשות, סגניו וחברי ההנהלה לא יהיו חברים בוועדה.	 

מספר חברי הוועדה לא יעלה על 7 כאשר הרכב הוועדה יהא תואם, ככל שניתן, את ההרכב הסיעתי של המועצה. 	 
היו"ר יהיה מהאופוזיציה, כלומר שסיעתו שונה מסיעת ראש הרשות ואין לה ייצוג בהנהלה.

ישיבות 	  בכל  האפשר  במידת  ישתתף  העירייה  מבקר  מבוקר.  עירוני  בגוף  כדירקטור  יכהן  לא  הוועדה  יו"ר 
הוועדה.
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דרכי הפעולה של הוועדה:   

מלאכתה של הוועדה כרוכה ברגישויות אישיות וציבוריות כאחת ועשויות לחולל תוצאות חיוביות וקונסטרוקטיביות 
לעבודת הרשות המקומית, או חלילה להוביל לתוצאות שליליות. על כן, עבודת הוועדה חייבת להתבסס על חומר 

לימוד מדוקדק ועל בדיקה מעמיקה ומשכלת של העובדות בשטח. 

על העוסקים בביקורת להקפיד להסתמך על העובדות ועל מסמכים המתעדים את העובדות , קודם שירימו קול 
זעקה או שיחרצו דין וידרשו להסיק מסקנות. על המבקרים לערוך ביקורים בשטח באופן שיטתי ולצורך מעקב אחר 

יישומן של הדוחות וההמלצות. 

אמינות וחוסר פנייה אישית או פוליטית, אומץ ציבורי ודבקות במטרות של מנהל יעיל ותקין, יעניקו לוועדה תוקף 
מוסרי ועוצמה ציבורית לבקרה ציבורית נאותה וקונסטרוקטיבית.

על הוועדה לשמור על ניטרליות וענייניות, "ניקיון" החלטותיה משיקולים פוליטיים ולוודא  ששיקולים כאלה 
ואחרים אינם מובילים אותה. חברי הוועדה הם במקביל גם חברי מועצה, ולרוב אף חברי אופוזיציה לראש הרשות, 
דבר שהופך משימה זו לאתגר. אולם, על הוועדה לשמור את פעילותה מחוץ לשדה הפוליטי, זה ובכלל, ואף להימנע 

מלגרור לתוכו את מבקר הרשות.   

הוועדה תדון באופן מקצועי ותטפל בדוחות ובנושאים הנוגעים לפעילות הרשות המקומית: 

דוחות של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על פעילות הרשות המקומית.. 1

דוחות ביקורת של משרד הפנים על הרשות המקומית.. 2

דוחות של מבקר הרשות.. 3

דוחות מעקב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת למועצה.. 4

הגשת סיכומים והצעות לנושאי ביקורת. הוועדה לענייני ביקורת רשאית להעביר למבקר עד 2 נושאים לביקורת. . 5

המסגרת החוקית לעבודת הביקורת

1.תפקידו של מבקר העירייה 

סעיף 170 )א( מגדיר את תפקידי מבקר העירייה כדלקמן)א( 

לבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1960, נעשו כדין, בידי המוסמך (. 1)
לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון:

לבדוק את פעולות עובדי העירייה.(. 2)

המידות (. 3) טוהר  דין,  כל  הוראות  קיום  מבטיחים  בעירייה  הנהוגים  הנוהל  והוראות  הבוחן  סדרי  אם  לבדוק 
ועקרונות היעילות והחיסכון.

לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות (. 4)
את הדעת. 

תפקידיו, סמכויותיו ודרכי עבודתו של מבקר העירייה נקבעו בפקודת העיריות. אלו חוזקו בתיקון מס' 80 לפקודת 
העיריות. ההוראות באו בעיקר להקנות למבקר העירייה מעמד עצמאי כדי להבטיח ביקורת יעילה ואפקטיבית. 

2. גופים מבוקרים 

סעיף 170 )א( מגדיר את הגופים המבוקרים כדלקמן: הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית 
שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר 
מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן 

"גוף עירוני מבוקר":
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ע"פ הוראה זו, גוף מוגדר כ"גוף מבוקר" אם מתקיים בו לפחות אחד משני תנאים:

העירייה משתתפת בתקציבו בהיקף המהווה עשירית או יותר מתקציבו השנתי.(. 1)

העירייה משתתפת במינוי הנהלתו.(. 2)

03 כללים לעבודת הביקורת

כוח האדם והאמצעים הכספיים של מבקר העירייה מצומצמים מאוד. לפיכך, חייב מבקר העירייה להפעיל (. 1)
הפעולות  לסוג  המתייחס  עדיפויות  סדר  ולקבוע  שלו  השנתיות  העבודה  תוכניות  בהכנת  קפדני  דעת  שיקול 

הנבדקות והרגישות בהפעלתן.

חלק חשוב מתוכניות העבודה הן המשך לעבודות הביקורת שנעשו בשנה הקודמת, או ביקורת שעליה הוחלט (. 2)
לאור ממצאי הביקורת בשנים קודמות.

אחד המאפיינים של תכנון עבודת הביקורת הוא הקושי לקבוע בדייקנות את היקף העבודה, גם לאור האפשרות (. 3)
שבמהלך הביקורת בנושא מסוים, יתברר כי יש להמשיך ולהעמיק כדי להגיע לשורש הפגם ולגלות אותו במלוא 

היקפו.

4. תוכנית עבודה

תכנית הביקורת של מבקר העירייה אינה מצריכה אישור מאיש, אך על המבקר לערוך ביקורת בכל נושא, על פי 
שיקול דעתו, על פי דרישת ראש העירייה, ובקשת ועדת ביקורת0 כמו כן, תיקון מספר 80 מחיל מספר שינויים בנוגע 
לבקשות הוועדה לענייני ביקורת0 המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו0 בעניין זה סמכותו 
ואחריותו של המבקר היא בלעדית ושום גורם בעירייה אינו רשאי להתערב ולהשפיע על הדרך שבה בחר לבצע את 

הביקורת0

את תוכנית העבודה של המבקר מדריכים שני עקרונות יסוד: 

א. העירייה כמערכת ציבורית חייבת להתנהל ביעילות ובניקיון כפיים, תוך מתן אפשרות לתושבי העיר לדעת על 
פעולותיה ולעקוב אחריהן מקרוב. 

ב. קידום מעמדו ועצמאותו של מבקר העירייה.

05 המצאת מסמכים ומסירת מידע סעיף 170 )ב( קובע:

ראש העירייה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העירייה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, (. 1)
עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו למבקר העירייה, על פי דרישתו, כל 
מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר 

שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.

או (. 2) רגיל  מידע  מאגר  לכל  תפקידו,  ביצוע  לצורך  גישה,  תהיה  לכך  הסמיך  שהוא  עובד  או  העירייה  למבקר 
ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העירייה או של המשרתים את העירייה או 

של גוף עירוני מבוקר.

לגבי מידע החסוי על-פי דין, יחולו על מבקר העירייה ועל עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו (. 3)
לגבי המורשים לטפל באותו מידע.

עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה, יחולו עליו, לעניין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים (. 4)
על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העירייה.
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לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה (. 5)
מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על 

ידי עובד מעובדיו.

יש לשים לב כי ההוראה קובעת חובה להזמין את המבקר לכל הישיבות, אך אין חובה על המבקר להשתתף בכל 
הישיבות אליהן הוא מוזמן. מילות המפתח להבנת "החובה להזמין" ו "הזכות להיות נוכח" הן המילים "לצורך 
הוועדה  תפקידי  ביצוע  לצורך  )ולא  תפקידו  ביצוע  לצורך  היא  המבקר  של  נוכחותו  כלומר,  תפקידו".  ביצוע 
שבישיבתה הוא נוכח(. טועים אלו הסבורים שנוכחותו של מבקר העירייה בישיבות, היא על מנת להשגיח ולהבטיח 
שעבודת הוועדה ו/או המליאה שלישיבתה הוזמן, תיעשה כהלכה ואם השתתף בישיבה ולא אמר דבר ולא התריע 
על פגמים, משמע שהדבר אושר על ידיו. מטרת נוכחותו של המבקר בישיבות המועצה או ועדה מוועדותיה, היא 

למטרת הביקורת. 

המרובים.  ענפיה  כל  על  העירייה  פעולות  של  האפשר,  ככל  ועדכנית,  מעמיקה  בידיעה  מותנית  הביקורת  יעילות 
חלק חשוב מאוד מכלל פעולות אלו - קביעת מדיניות, קבלת החלטות חשובות והקצאת משאבים - מתבצע בישיבות 
פעולות  על  מקרוב  ולעמוד  מעודכן  להיות  כדי  אלו  בישיבות  משתתף  העירייה  מבקר  ובוועדות.  העירייה  מועצת 

העירייה.

06 דיווח -  סעיף 170ג)ו( קובע את חובות הדיווח כדלקמן:

המבקר יגיש לראש העירייה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדו"ח יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מ-1 באפריל (. 1)
של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא 
וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק 

ממנו לוועדה לענייני ביקורת.

בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת דו"ח על ממצאי (. 2)
ביקורת שערך בכל עת שיראה לו או כאשר ראש העירייה או הוועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

על (. 3) הערותיו  את  ביקורת  לענייני  לוועדה  העירייה  ראש  יגיש  המבקר  דו"ח  קבלת  מיום  חודשים  שלושה  תוך 
הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.

הוועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה (. 4)
והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה. כאמור בסעיף קטן )ג( לא הגיש ראש העירייה 
את  לאישור  למועצה  ותגיש  המבקר  בדוח  הוועדה  תדון  האמורה,  התקופה  תום  עד  הדוח  על  הערותיו  את 
סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העירייה לוועדה. בטרם תשלים 
הוועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של העירייה או 

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

תוך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד עליהן ועל דוח (. 5)  )1(
המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.

      )2( לא הגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן )ד( או לא 
המציא ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו, ימציא המבקר עותק הדוח לכל חברי 

המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העירייה.

)ו( לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו   
למועצה, ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה, ואולם מבקר העירייה או ראש העירייה רשאי, באישור 

הוועדה, להתיר פרסום כאמור.

יסוד להניח שראש העירייה או היועץ המשפטי של העירייה, הוא צד לעשיית  )ז( היה למבקר העירייה   
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עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין, התשל"ז 1977, יעביר המבקר את העניין במישרין לידיעת מבקר 
המדינה.

07 שמירה על סודיות: 

סעיף 170 ג )ו( לפקודת העיריות קובע איסור פרסום של כל דו"ח או חלק ממנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו 
למועצה. ע"פ סעיף 334א לפקודה, המפרסם דו"ח ביקורת או כל חלק ממנו לפני שהדבר הותר כדין, עובר עבירה 
פלילית אשר העונש בגינה הוא שנת מאסר. האיסור הנ"ל חל במידה שווה על המבקרים ועל המבוקרים. דא עקא, 
הליך הביקורת מחייב העברת טיוטות של כל דו"ח לגורמים הנוגעים בדבר, פקידים ונבחרים כאחד, כדי לקבל את 
התייחסותם לעובדות המהוות בסיס לדו"ח הביקורת. רק לאחרונה קרה, כי פרטים אודות הנאמר בטיוטת הדו"ח 
ועובדות  הסודיות,  מעטה  זה,  במקרה  נפגם,  כך  זה.  בשלב  המידע  את  לקבל  אמור  היה  שלא  מי  לידיעת  נמסרו 
וממצאים נחשפים, לעיתים, בטרם עת. תופעה זו פסולה משלושה היבטים שונים: האחד, בהיותה עלולה לפגוע 
במבוקרים שעניינם נחשף בטרם ניתנה להם הזדמנות נאותה להגיב על טיוטת הדו"ח ולהעמיד, לעיתים, עובדות על 
דיוקן. השני, בפגיעה האפשרית בעיקרון של אי תלותו של המבקר. פרסום מוקדם עלול להזמין השפעות חיצוניות 
על המבקר, דבר הפסול מעיקרו. השלישי, פרסום בטרם עת עלול גם לסכל את עבודת הביקורת בבירור העובדות 

ולהביא לשיבוש הליך הביקורת. 

08 מעקב אחר תיקון ליקויים:

תקנה 4 לתקנות העירייה )דין וחשבון מבקר העירייה( תשל"ד-1974, קובעת שמבקר העירייה יפרט בדו"ח השנתי 
בדו"חות  הביקורת  ידי  על  שנמצאו  הליקויים  תיקון  אחר  ביצע  שהוא  המעקב  את  העירייה,  לראש  מגיש  שהוא 
קודמים וכמו כן יציין את תיקוני הליקויים. אשר על כן, המליץ המבקר לקבוע נוהל לתיקון הליקויים ומעקב אחר 
ביצועם של דוחות והמלצות מבקר העירייה, מבקר משרד הפנים ומבקר המדינה. על פי הנוהל, כל אגף יהיה חייב 
לשלב בתוכנית העבודה השנתית כמשימה לביצוע, את יישום תיקון הליקוי והמלצות המבקר ולדווח על ביצועה. 
טרם יושם בפועל נוהל זה. הביקורת סבורה כי שילוב הנוהל בתוכנית העבודה עשוי לבטא נכון ובאופן מעשי את 

החשיבות שרואה הנהלת העירייה ביישום המלצות המבקר לטובת המערכת העירונית ולשמירה על החוק.

09 צוות לתיקון ליקויים )תיקון מס' 103( תשס"ה- 02005

170ג1א. )א( בסעיף זה, "הצוות" – עובדי העירייה החברים בצוות לתיקון ליקויים, שמונה לפי הוראת סעיף 20א)ב( 
לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[ )בסעיף זה – חוק מבקר המדינה(. 

)ב( הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר העיריה ושנידון על ידי המועצה לפי 
סעיף 170ג)ה()1( או )2(,לפי העניין, ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד.

ידי  על  נידון  העירייה  מבקר  שדוח  מיום  חודשים  שלושה  בתוך  העירייה  לראש  המלצותיו  את  יגיש  הצוות  )ג( 
המועצה, וידווח לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים.

)ד( ראש העירייה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינמק דחיה זו לפני מבקר העיריה והוועדה 
לענייני ביקורת, בכתב, לא יאוחר משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות.

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

הוועדה לענייני ביקורת לא התכנסה בשנת 2016 כלל!. 1

נמצא כי הנושאים שבאחריות הוועדה לענייני ביקורת הוזנחו ולא טופלו כראוי.. 2

ברוב שנת 2016 לא כיהן מבקר לעירייה.. 3

מסקנות והמלצות:

מבקר העירייה מעיר ליו"ר הוועדה על אי כינוסה, על אף שבאותה תקופה לא כיהן מבקר לעירייה, היה צורך . 1
מהותי יותר לכנס את הוועדה ולעסוק בעניינים שעל סדר היום. 

המבקר ממליץ ליו"ר הוועדה לכנס את הוועדה לפחות אחת ל- 3-4 חודשים. . 2

על היו"ר חלה חובת נוכחות בכל ישיבה של הוועדה וכל דחיית כינוס תתקבל רק באישורו.. 3

תגובת יו״ר הוועדה:

הוועדה לא התכנסה מאחר ולא היה מבקר לעירייה. נלמד מהדו״ח ונתקן את הליקוי כבר בשנה זו.
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ועדת הנחות - ועדת חובה

תמצית ממצאי הביקורת 

ועדת הנחות התכנסה 9 פעמים בשנת 2016, דבר המעיד על פעילות ענפה בוועדה. נמצא כי לא מונה מ"מ ליו"ר 
הוועדה. נמצא כי נציגי אגף הרווחה נכחו רק ב- 3 ישיבות!

המסגרת הנורמטיבית:

ועדה שתפקידה לבחון את זכאותם של תושבים לסוגי ההנחות, הוועדה פועלת  על פי קריטריונים שקבע החוק 
ומאפשרת לקבוע את ההנחה המדויקת והפרטנית עבור התושב, על פי מצבו הספציפי של המבקש.

הרכב ועדת הנחות בארנונה   

ועדת ההנחות היא במהותה ועדה סטטוטורית הפועלת על-פי פקודת העיריות והתקנות לחוק ההסדרים במשק. 
היא ממונה על ידי מועצת העירייה. בהתאם לחוק: "החלטות הוועדה אינן טעונות אישור המועצה אך יונחו על 

שולחנה".

להלן הרכב הוועדה הנדרש על-פי סעיף 149ד לפקודת העיריות:

שלושה חברי מועצה.. 1

הגזבר, מנהל מחלקת הרווחה ומנהל מחלקת הגבייה או, מי שכל אחד מהם הסמיכו לעניין זה מבין עובדי . 2
העירייה.

עו"ד . 3 או   1975  - התשל"ו  משפטי(  )ייעוץ  המקומיות  הרשויות  חוק  לפי  העירייה,  שמינתה  המשפטי  היועץ 
ממשרדו או מלשכתו.

המועצה תמנה מבין חבריה שמונו לוועדה את יו"ר הוועדה וממלא מקומו.. 4

 מדיניות פעילות ועדת ההנחות:   

הכללים להפעלת מדיניות ההנחות בהתאם לחוק ההסדרים במשק ותקנותיו, מתעדכנים מעת לעת. הרשות . 1
ההנחות  לשיעורי  בכפוף  שיעורן  את  ותקבע  מקצתן,  או  כולן  חלקן  ההנחות,  מתן  על  תחליט  המקומית 

המרביים או המזעריים שנקבעו בתקנות.

החלטותיה בדבר מתן הנחות יפורסמו יחד עם  הודעה בדבר הטלת שיעורי הארנונה ומועדי תשלומה, לבקשות . 2
המועדים להגשת בקשות להנחה ולמתן תשובות וכן רשימת המסמכים שיש לצרף לשאלוני הבקשות. שאלוני 

הבקשות מוסדרים אף הם בתקנות.

לדיון . 3 הגזברות  ידי  על  יובאו  ואחרים  המקומית  הרשות  גזברות  בידי  בלעדית  יטופלו  ההנחות  מסוגי  חלק 
בוועדת הנחות.

ההנחות יינתנו על פי החלטת ועדת הנחות, על סמך בקשות להנחה שיומצאו בכתב לרשות המקומית ויועברו . 4
לגזבר ולמנהל אגף הרווחה בעירייה. האחרונים יעבירו את הבקשות להחלטת הוועדה, בצירוף חוות דעתם 

בכתב.
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הוועדה תהא מוסמכת לתת הנחה בתשלום הארנונה עד לגובה של  70% ובתנאי שימציא לרשות המקומית . 5
בקשה חתומה לפי התקנות שבתוספת השנייה, בצרוף פרטים או מסמכים נוספים באם יתבקש לכך על-ידי 

הגזבר, הוועדה או מנהל מחלקת הרווחה.  

לא תיעשה מחיקת חובות, אלא ע"פ נוהל משרד הפנים.. 6

דרכי טיפול הוועדה בבקשה: 

1. עבודת הוועדה:

תושב אשר מעוניין בפטור או בהנחה בארנונה ולא הוענק לו פטור או הנחה אוטומטית, אם הוא זכאי לה, רשאי 
לפנות לאגף הגבייה ו/או גזברות העירייה ולמלא טופס בקשה בצירוף האישורים הנדרשים. הבקשה תיבדק ע"י 
הגורמים המוסמכים ברשות, בהתאם לקריטריונים ולחוקים הרלוונטיים. לכל מבקש ייפתח תיק מיוחד ובו כל 
המסמכים הנוגעים לאותו תושב. במקביל יפעלו בגזברות לעדכן הנחות אוטומטיות המגיעות מהביטוח הלאומי 

ומערכת הביטחון )פטור אוטומטי ע"פ חוק(.

02 טבלה מרכזת:

כחלק מעבודה תקינה של הוועדה יש להכין טבלה מרכזת ובה הפרטים של הפונים שעניינם נידון בישיבה, סכומי 
החיוב, עילת הפנייה והמלצות. היו"ר יוודא שבפני חברי הוועדה יונח כל חומר רלוונטי הדרוש לשיקול הדעת 

שהותיר החוק לחברי הוועדה לקבלת החלטה בעניין.

03 החלטות הוועדה:

יו"ר הוועדה יוודא שכל הוראות החוק והתקנות נהירות לכל חברי הוועדה. על היו"ר לקבל החלטות ענייניות 
ומקצועיות במרחב שהתיר להם הוראות החוק והחלטות המועצה. על היו"ר לוודא מתן טיפול מהיר, מכובד 

ודיסקרטי בפניות התושבים ובמשלוח תשובות כתובות ברורות ומנומקות לפונים.

04 פרוטוקול מפורט:

לרישום  לדאוג  יש  ההנחות.  לוועדת  תלוי  ובלתי  הגון  מעמד  ליצור  היו"ר  ידאג  ההחלטות  של  הרגישות  בשל 
פרוטוקול מפורט ומנומק של דיוני הוועדה.

05 הידברות עם גורמי חוץ:

הגזברות  ועובדי  הרווחה  אגף  המשפטי,  היועץ  לשכת  עם  והידברות  אינפורמציה  ערוצי  לקיים  ידאג  היו"ר 
הרלוונטיים. כמו כן, יהיה בקשר עם גורמי אגף השיקום במשרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי.

6. הוועדה תניח על שולחן מועצת העיר את החלטותיה )לא נדרש אישור מועצת העיר להחלטות הוועדה(.

תנאים לקבלת ההנחה:   

לא תינתן הנחה אלא אם כן שולמה יתרת הארנונה בתשלום אחד מראש, בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים . 1
אחר להנחת דעתה של הרשות המקומית והוסדרו תשלומים על חשבון חובות העבר לארנונה של המחזיק, 

להנחת דעתו של גזבר הרשות.

ביטול ההנחה: זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת חוב הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים עד . 2
יום 31 בדצמבר של אותה שנה תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום.

מניעת כפל הנחות: מבקש יקבל הנחה אחת בלבד, ולא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה . 3
הנחה.
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זכאי להנחה המחזיק בשני נכסים או יותר, תינתן הנחה לנכס אחד לבד, לפי הגבוהה מבניהן.. 4

זכאי להנחה אשר החזיק בנכס בחלק משנת הכספים שעליה הוטלה הארנונה תינתן ההנחה בשיעור יחסי . 5
למספר החודשים שבהם החזיק בנכס.

  

כלים העומדים לרשות הוועדה:

יכולתה של ועדה להכריע נכונה תלויה ביכולתה לקבל נתוני אמת לגבי מצבו הסוציו-אקונומי של מבקש ההנחה.

סעיפים  288-287 בפקודת העיריות עוסקים בהשגת ידיעות לעניין ארנונה. על סעיפים אלו מתירים למי שהוסמך 
לכך על ידי ראש הרשות:

לערוך כל מפקד וחקירה שימצא.. 1

לדרוש מכל בעל או מחזיק בנכס למסור כל ידיעה או כל מסמך שברשותו הדרושים לעניין הארנונה.. 2

להיכנס בכל עת סבירה לנכס ולערוך בו בדיקות ומדידות.. 3

להשתמש בכל ידיעה וחומר שהושגו ושמכוונים לקביעת שיעורי ארנונה.. 4

ממצאים:

ועדת הנחות )ארנונה( היא ועדה סטטוטורית, שנקבעה בחוק. . 1

ועדת ההנחות הינה ועדה פעילה אשר התכנסה ל-9 דיונים במהלך 2016.. 2

נמצא כי מועצת העיר לא מינתה מ"מ ליו"ר הוועדה כנדרש.. 3

נמצא כי נציגי אגף הרווחה נעדרים מרוב ישיבות הוועדה ולכן שיקול הדעת באשר לקבלת החלטות על בסיס . 4
מקצועי נפגם.

הוועדה לא קבעה סדרי קדימות ודחיפות לדיונים בתיקים.. 5

הביקורת מצאה שישנם תיקים שנמצא בהם "סחבת" ושהטיפול בהם נמשך לאורך מספר שנים.. 6

נמצא כי חברי הוועדה דנים בתיקים עם פרטי שמות המבקשים, דבר שעלול לפגום בהליך השיפוט של חברי . 7
הוועדה. 

מסקנות והמלצות:

באופן . 1 להתכנס  לוועדה  וממליץ  לטובה  הוועדה  פעילות  את  לציין  לנכון  מוצא  העירייה  מבקר  כללי  באופן 
תדיר יותר, לפחות אחת לשבועיים /שלושה, וזאת על-מנת שלא יווצרו עומסים במחלקת הגבייה.

למנותו . 2 וממליץ  בחוק  כמתחייב  הוועדה,  ליו"ר  מ"מ  מינתה  שלא  על  העיר  למועצת  מעיר  העירייה  מבקר 
בהקדם האפשרי.

המבקר מעיר על כך שנציגי אגף הרווחה מיעטו להגיע לישיבות הוועדה ובכך פגעו ביכולתה המקצועית של . 3
הוועדה לקבל החלטות נכונות ומקצועיות. מבקר העירייה ממליץ שלכל ועדה תגיע מנהלת אגף הרווחה, או 

נציג/ה מטעמה, מוכנים עם המלצה כתובה שהוכנה מבעוד מועד עבור אותם תיקים שעל סדר יום הוועדה.

מבקר העירייה ממליץ לוועדה לקבוע סדרי קדימות ודחיפות לדיון בבקשות הרבות המונחות לפתחו של אגף . 4
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הגבייה.

מבקר העירייה מעיר לאגף הגבייה כי לדעת הביקורת לא נעשו מספיק מאמצים באשר לגביית חובות, ולא . 5
בוצע שימוש מספיק בסמכויות שניתנו ע"פ חוק, בטרם הבאת הבקשות לוועדת ההנחות )ראה כלים העומדים 

לרשות הוועדה(.

אופן . 6 את  לכלול  הנוהל  על  חבריה.  את  המחייבים  עירוניים  עבודה  נוהלי  לקבוע  ממליץ  העירייה  מבקר 
קבלת  תהליך  והאחריות,  הסמכויות  התפקידים,  חלוקת  פרוטוקולים,  רישום  לרבות  בנושא,  תפקודם 
הגבייה(  מחלקת  )מלבד  הגזברות  על  ועוד.  תבחינים  אפשרויות,  שוויון  מתן  הטיפול,  אחידות  ההחלטות, 
לדאוג לכך שתיעוד הפרוטוקולים, סדרי היום וההזמנות של ישיבות ועדת ההנחות, יהיו מסודרים כך שניתן 

יהיה להתמצא בהם גם לצורכי פיקוח ובקרה.

חוזרי מנכ"ל 4/2001 ו-מ 5/2012 מבהירים את התנאים לפיהם יש לפעול בכדי להעניק הנחה כלשהי למבקש. . 7
מבקר העירייה ממליץ לשים לב ולהקפיד על תקינות ההליכים. ועדת ההנחות הינה ועדה חשובה שהחלטותיה 
מונחות על שולחן המועצה, אך אינן טעונות אישור מועצת העיר והיא עוסקת בנושאים רגישים ביותר ומכאן 
הצורך להדגיש כי יש להקפיד ולפעול על-פי כל ההליכים התקינים, לרבות אישור הממונה על המחוז בכל 
מקרה ומקרה. מבקר העירייה מבקש לציין כי אישור המחוז אינו מסיר את האחריות האישית מיו"ר הוועדה 

וחבריה. 

מבקר העירייה ממליץ להביא תיקי מבקשים ללא זיהוי שמות מגישי הבקשה )למעט כמובן עבודת המטה . 8
שמתבצעת בדיסקרטיות באגף הגבייה(, וזאת ע"מ שההחלטות שתתקבלנה יהיו אובייקטיביות ככל האפשר.

באשר . 9 לעירייה  והן  הבקשה  למגיש  הן  עוול  גורמת  הבקשה(  מיום  יום   90( סביר  לזמן  מעבר  תיקים  גרירת 
ליכולת לפעול למיצוי הליכי הגבייה. לכן הביקורת ממליצה לאמץ נוהל מוסדר בעניין דיונים בבקשות וסדרי 

העדיפות המובאים לדיון.
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ועדת אכיפה - ועדת רשות:

תמצית ממצאי הביקורת

ועדת אכיפה פועלת כפועל יוצא של ועדת הנחות0 הרכבה זהה להרכב ועדת ההנחות0 מבדיקת מקרים אחדים עולה 
כי ניתנו הנחות בשיעור העולה על 70% וניתנו הנחות למחזיקי נכסים מבלי שמוצא מולם הליך גביית החובות0

המסגרת הנורמטיבית: 

לוועדת  לייעץ  שאמורה  רשות  כוועדת  זאת  רואה  היא  כן  על  אכיפה,  לוועדת  חוקי  תימוכין  מצאה  לא  הביקורת 
ההנחות שהיא ועדת חובה עם סמכויות ע"פ חוק.

הרכב הוועדה: 

נמצא כי הרכב ועדת "אכיפה" הנו אותו הרכב של ועדת הנחות.

כלים העומדים לרשות הוועדה:

מעיון בהחלטות הוועדה עולה כי הוועדה מבססת את החלטותיה ע"פ תבחינים שפרסם משרד הפנים. תבחין 338 
על סעיפיו ותבחין 339.

ממצאים:

הרכב ועדת אכיפה הוא הרכב ועדת ההנחות.. 1

נמצא כי הוועדה נתנה במקרים מסוימים הנחה של 76% והנחה של 96%.. 2

לא נמצא אישור מועצת עיר למינוי והרכב ועדת אכיפה.. 3

נמצא כי ישנם תיקים רבים הממתינים להחלטת הוועדה.. 4

עבור . 5 כתובה  דעת  חוות  העבירו  ולא  הוועדה  בדיוני  השתתפו  לא  הרווחה  אגף  נציג/ה  כי  מצאה  הביקורת 
הבקשות המונחות על סדר היום של הוועדה.

מסקנות והמלצות:

ו/או לייסדה כוועדת משנה . 1 המבקר ממליץ לבטל את ועדת אכיפה ולאחדה כוועדה אחת עם ועדת ההנחות 
לוועדת הנחות.

מבקר העירייה מבקש מהוועדה להקפיד על הוראות החוק וחוזרי המנכ"ל בעניין מתן הנחות.. 2
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ועדה להקצאת קרקע או מבנה - ועדת חובה: 

תמצית ממצאי הביקורת

ועדת ההקצאות פועלת ללא כתבי מינוי מהמועצה, ללא רישום מרוכז על ההקצאות שבוצעו וללא ספר הקצאות 
כחוק.

המסגרת הנורמטיבית: 

רק באמצעות ועדה להקצאת מבנה או קרקע רשאית רשות מקומית להקצות קרקע או מבנה בחינם לגוף הפועל 
בתוך תחום רשות, על פי הנוהל שפרסם משרד הפנים.

יעדי הוועדה:

להסדיר הקצאת קרקע או מבנה )להלן: קרקע( בפטור ממכרז וללא תמורה או בתמורה סמלית לגופים הפועלים 
בתוך תחום הרשות בנושאי תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור 

ביישוב, תוך שמירה על מנהל תקין.

הרכב הוועדה:

המועצה תמנה את חברי הוועדה והיא תמנה 5 חברים:. 1

מנכ"ל העירייה או נציגו שהינו עובד הרשות.	 

גזבר העירייה או נציגו שהינו עובד גזברות.	 

היועץ המשפטי לרשות או נציגו שהינו עובד הלשכה המשפטית של הרשות. 	 

מהנדס העירייה או נציגו שהינו עובד מחלקת ההנדסה של  הרשות.	 

מנהל מחלקת הנכסים וברשויות שאין בהן מחלקת נכסים, העובד האחראי על תחום הנכסים ברשות.	 

חבר ועדה לא יהא מי שיש לו עניין אישי, בעקיפין או במישרין בהחלטות ועדת ההקצאות. השתתפותו בישיבה . 2
של היועץ המשפטי תהווה תנאי לקיומה. כמו כן, חוות דעתו של היועץ המשפטי בנוגע לעניין משפטי תחייב 

את ועדת ההקצאות. בכל ישיבה ישתתף מנהל היחידה הרלבנטית לתחום הפעילות לה מיועדת הקרקע .

ועדת משנה מקרב חברי המועצה בהרכב שיהיה תואם ככל שניתן את ההרכב . 3 מועצת העיר רשאית לקיים 
הסיעתי של המועצה ויכלול נציג אחד, לפחות, מהאופוזיציה. ועדה זו רשאית להמליץ בפני מועצת העיר על 

קבלה או דחייה של המלצת ועדת הקצאות ובלבד שהמלצותיה יהיו מנומקות בכתב.

  

המסגרת הנורמטיבית:

שלושה עקרונות, אם ימומשו, יבטיחו מנהל תקין ושמירה על טוהר המידות:

עיקרון השקיפות של התהליך.. 1
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עיקרון שוויון ההזדמנויות בין הגופים השונים המתחרים על קבלת הקרקע הציבורית.. 2

הקצאה מקצועית נטולת שיקולים פוליטיים.. 3

הקצאת הקרקע תבוצע במסגרת נהלים שעדכן משרד הפנים אשר מטרתו להבטיח שתהליכי ההקצאות יבוצעו . 4
במנהל תקין, תוך שמירה על חיסכון, יעילות וטוהר המידות.

הוועדה. . 5 חברי  על   יחולו  המקומיות  ברשויות  הציבור  נבחרי  של  עניינים  ניגודי  למניעת  וכללים  הוראות 
החלטה שנתקבלה בוועדה, כאשר אחד מחבריה נוגע בדבר, בטלה ומבוטלת ואין לפעול על פיה.

שמירה על נוהל ההקצאה אינה פוטרת מחובת אישור, על פי החוק כמו: חובת אישור שר הפנים או הממונה, . 6
לפי העניין, לעשייה במקרקעין.

פרוגראמה לשטחי ציבור וספר הקצאות:. 7

אחת לתקופה שתקבע הרשות, היא תכין / תעדכן פרוגרמה לשטחי ציבור, שבה	 

המקומית. 	  הרשות  בתחום  המצויים  ציבוריים  בנכסים  לשימוש  ייעודים  לקבוע  מקומית  רשות  חייבת 
הפרוגראמה לא תסתור את תוכנית המתאר.

הרשות המקומית לא תקצה קרקע, אם אינה כלולה במסגרת הפרוגראמה לשטחי ציבור.	 

רשות מקומית תקיים רישום מרוכז של כל הקצאות הקרקע שאושרו בתחומה )להלן: ספר הקצאות(. הספר 	 
יכלול רישום מפורט על תאריכי הקצאת הקרקע, את מהות הבקשה וההחלטות שהיו בבקשה.

בספר ההקצאות, ירוכז מידע גם על הקצאות קרקע שנעשו בעבר.	 

ספר ההקצאות יהיה פתוח לעיון הציבור.	 

בפני ועדת ההקצאות יהיה מונח ספר ההקצאות שרישומיו עודכנו עד 30 ימים לפני מועד הדיון בבקשת גוף 	 
להקצאה.

במקרה שבו הוקצתה קרקע או מבנה, אך פיתוחה לא הושלם ו/או ייעודו לא קויים בהתאם להתחייבות 	 
הגוף – יוגש חוות דעתו של היועץ המשפטי על האמצעים שננקטו על-מנת להשיב את הקרקע ו/או הנכס 

לרשות המקומית.

יפורסמו 	  ואשר  שייקבעו  התבחינים  פי  ועל  להלן  המפורט  התהליך  לפי  בבקשות  תדון  ההקצאות  ועדת 
לציבור.

 תבחינים ופרסומם ברבים:   

ועדת ההקצאות, לאחר התייעצות עם הגורמים המקצועיים ברשות, תגבש הצעת תבחינים להקצאת קרקעות . 1
בתחום הרשות המקומית.

התבחינים יהיו שוויוניים וענייניים בהתחשב בכל חלקי האוכלוסייה בתחום הרשות המקומית. התבחינים . 2
יכללו הוראות בדבר סוג השימושים להם תוקצה הקרקע, הוראות שבין הקרקע לבין צרכי כלל התושבים 
נגישות  הבטחת  בדבר  הוראות  רשות,  אותה  של  המיוחדים  צרכיה  בדבר  הוראות  בסמיכות,  המתגוררים 

הקרקע ושימושיה לכלל התושבים וכיוצ"ב. 

התבחינים, שיאושרו ע"י מועצת העיר, יפורסמו בעיתונות המקומית בתוך 10 ימים מיום האישור ותינתן . 3
אפשרות לעיין בהם במשרדי מנכ"ל העירייה.
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קריטריונים וכללים להקצאת קרקעות:   

מאחר שקרקע הנה משאב מוגבל ומתכלה ומאחר שצורכי הציבור גדלים  עם הזמן וראוי לשמור על עתודות קרקע 
לצרכים עתידיים, יש לנהוג משנה זהירות והקפדה יתרה בהקצאת קרקע. לפיכך, יונהגו הקריטריונים והכללים 

הבאים:

סף . 1 בתנאי  יוגבלו  אלו  צרכים  הרשות.  מועצת  שתקבע  עדיפות  וסדרי  תבחינים  לפי  תיעשה  קרקע  הקצאת 
מינימליים ופרמטרים אשר יבטיחו ניצול מיטבי של הקרקע, עבור הצורך הציבורי אשר נקבע.

כאשר מוגשות בקשות מקבילות לשימוש בקרקע למטרה דומה, תוקצה הקרקע לבקשת גוף אשר ניצולה יהיה . 2
על ידו באופן מרבי בהשוואה לבקשות אחרות שייבחנו )למשל: אם במסגרת פעילות מסוימת ייעשה שימוש 
בקרקע לזמן קצר במהלך היום או שישתתפו בה מספר מסוים של אנשים ואילו בפעילות דומה מקבילה של גוף 
אחר ייעשה בקרקע שימוש במשך זמן ארוך יותר או שישתתפו בפעילות יותר אנשים בהשוואה לגוף הראשון, 

תוקצה הקרקע לגוף הפעיל.

לא תוקצה קרקע לשימוש שאינו עולה בקנה אחד עם ייעוד הקרקע כפי שנקבע בתוכנית המתאר.. 3

לא תאושר בקשה שאינה עולה בקנה אחד עם הפרוגראמה. . 4

תקופת ההקצאה לא תעלה על 25 שנה,  עם אפשרות להארכה לתקופות נוספות שלא יעלו על 10 שנים כל אחת. . 5
המתאימה  המקצועית  היחידה  מאת  דעת  חוות  תתקבל  ההקצאה,  תקופת  הארכת  על  יוחלט  בטרם  אולם 
ברשות המקומית, המאשרת כי נערכה בדיקה והקרקע עדיין משמשת את אותו גוף לאותו שימוש לו הוקצתה, 
וכי עדיין קיימת נחיצות לאותו שימוש ציבורי בקרקע. מועצת הרשות תקיים דיון לבחינה מחודשת של צרכי 
הציבור ותחליט אם לאשר את הארכת ההסכם. לאחר אישור מועצת העיר, יש להביא את ההסכם לאישור 

שר הפנים.

הגוף המקבל את הקרקע יחויב בפיתוחה בהתאם לתנאי ההקצאה וכפוף לכל  דין, תוך 3 שנים. אם בתום 3 . 6
שנים טרם הושלם הפיתוח, הקרקע תחזור לידי הרשות המקומית.

במקרים חריגים, שבהם יוכח על ידי הגוף כי עשה מצדו את המירב לפתח את הקרקע אך טרם השלים את . 7
פיתוחה מטעמים מיוחדים שיירשמו, יכולה הרשות רשאית, לבקשת הגוף, לאפשר השימוש בקרקע לתקופה 

מוגבלת של עד שנתיים נוספות. 

על הגוף להגיש בקשת הארכה, לכל המאוחר 3 חודשים לפני תום 3 שנים שנקצבו לפיתוח הקרקע.. 8

לא עמד הגוף בהתחייבותו, תחזור הקרקע מידית לרשות המקומית. הערה על כך יש לרשום בספר ההקצאות. . 9

לא תיעשה בקרקע פעילות שונה מהפעילות עבורה הוקצתה לגוף. כמו כן, לא תיעשה בקרקע. 10

פעילות עסקית ומסחרית למטרות רווח.. 11

לגוף המקבל לא תהיה סמכות להעביר הקרקע או לשעבדה לאחר.. 12

לא ייעשה שימוש בקרקע לפעילות פוליטית או מפלגתית.. 13

עם פירוק הגוף המקבל או הפסקת פעילותו - תחזור הקרקע מידית, כולל החזקה עליה, אל הרשות המקומית.. 14

החזקה . 15 כולל  הקרקע,  תחזור   – להלן  כמפורט  המקבל,  לגוף  הרשות  בין  ההסכם  ביטול  עם  דין,  לכל  כפוף 
עליה, מידית אל הרשות המקומית.
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תהליך הגשת בקשה להקצאה:

גוף המבקש כי תוקצה לו קרקע יגיש לרשות בקשה בכתב על גבי טופס שנקבע לעניין זה. טופס הבקשה יכלול את 
הפרטים הבאים:

שם הגוף.	 

צורת ההתאגדות )עמותה, חל"צ וכיוצ"ב(.	 

כתובת המשרד הראשי של הגוף והמקומות שבהם הוא מקיים את פעולותיו בתחום הרשות.   	 

שמות וכתובות של חברי הנהלה, הגזבר, רואה החשבון ומורשי החתימה של הגוף.	 

פירוט פעילות הגוף ופירוט הפעילות המבוקשת והשימוש המתוכננים בקרקע.	 

תוכניות לפיתוח הקרקע.	 

פירוט מקורות כספיים מוכחים לפיתוח הקרקע. 	 

פירוט הסיוע הציבורי למשל: ממשלה, רשות מקומיות, מפעל הפיס, קרן  העיזבונות, הסוכנות היהודית, 	 
שהוענק לגוף בשנה הקודמת )תמיכה כספית, אדם כוח, הנחות ממסים, שווה סיוע וכו'(. יש לפרט מיקום, 

שטח, ייעוד, שימוש נוכחי והאם בעבר הוקצתה קרקע לגוף על יד גורם ציבורי.

 הליך מהיר להקצאה קצרה:  

על הקצאת הקרקע לתקופה של שנה או פחות, יחול תהליך מקוצר כמפורט:

הרשות המקומית תפרסם הודעה בעיתונות בדבר האפשרות להקצאת קרקע, תוך הדגשה שמדובר בהקצאה . 1
בהליך מקוצר. 

הקרקע . 2 של  המדויק  מיקומה  כגון:  פרטים  בה  ויפורטו  בהודעה  זו  עובדה  תצוין  בעניין,  פנייה  הוגשה  אם 
והשימוש המתוכנן בה על פי הפרוגרמה. 

הציבור יוזמן להגיש בקשות להקצאת הקרקע לאותו שימוש או למטרות אחרות או להגיש התנגדות הפרסום . 3
14 תוך ימי עבודה. 

ועדת ההקצאות תוודא כי ההודעה בדבר הקצאת הקרקע המבוקשת הגיעה לידיעתם של התושבים השכנים . 4
שבסמוך לקרקע.

נתקבלה חוות דעת מקצועית שלילית לעניין פנייה להקצאה, תדחה ועדת ההקצאות את הבקשה, אלא אם כן . 5
מצאה לנכון מנימוקים מיוחדים להמליץ אחרת למועצת הרשות.

ועדת ההקצאות תערוך סינון של הבקשות ותדון בבקשות ובהתנגדויות שהוגשו.. 6

המלצת ועדת ההקצאות תועבר למועצת הרשות המקומית.. 7

המועצה, לאחר שקיבלה לעיונה את מכלול החומר שהונח בפניה, תדון בהמלצת ועדת ההקצאות ותכריע. . 8
הודעה על החלטת הרשות המקומית תועבר לגוף שאושרה בקשתו וכן לפונים האחרים.

בתום 30 ימים ממועד מסירת ההודעה יגובש חוזה בין הגוף לבין הרשות )ראה כללי עריכת הסכם בין הרשות . 9
המקומית לבין הגוף המקבל(.

סברה הרשות המקומית כי נתקיימו נסיבות דחופות ביותר להקצאת קרקע או מבנה שלא על פי נוהל זה, . 10
תיפנה בבקשה מיוחדת מנומקת לשר.
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אישור שר הפנים להקצאת הקרקע ו/או המבנה, על פי בקשה מיוחדת, יינתן מראש ויוגבל לתקופה של עד 3 . 11
חודשי שימוש בלבד.

כללי עריכת הסכם בין הרשות המקומית לבין הגוף המקבל:   

לאחר שנבחר הגוף לו תוקצה הקרקע, לאחר שהודעה על כך הועברה לו ולפונים האחרים, יגובש חוזה בין הגוף 
לבין הרשות המקומית.

החוזה יכלול גם את ההתחייבויות שלהלן, אשר יהיו תנאים יסודיים להסכם:

ההקצאה תשמש אך ורק למטרה שלשמה ניתנה.. 1

הגוף יעמוד בתנאים המיוחדים ובתבחינים הכלליים שקבעה הרשות המקומית בקשר להקצאה.. 2

הגוף יעביר לרשות המקומית תוכניות מפורטות לפיתוח הקרקע, חתומות בידי מהנדס, בתוך 6 חודשים מיום . 3
חתימת החוזה.

אם . 4 בה.  הפעילות  את  ויתחיל  החוזה  חתימת  מיום  שנים   3 תוך  הקרקע  פיתוח  את  להשלים  יתחייב  הגוף 
לא יעמוד הגוף בתנאי זה ולא יינתן לו זמן נוסף למילוי התחייבותו -  יבוטל החוזה והקרקע תחזור מידית 

לחזקת הרשות. מקובל על הגוף כי במקרה כזה, לא יושבו לו הוצאותיו בגין פיתוח הקרקע.

הגוף ימציא לרשות המקומית מדי שנת כספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בקרקע, במועדים . 5
ובמתכונת שתקבע הרשות המקומית.

במשרדיו . 6 עליה,  ובבנוי  בקרקע  לבקר  המקומית  הרשות  מטעם  עליה  ולמפקחים  למבקרים  יאפשר  הגוף 
ובמתקניו ולעיין בספרי החשבונות שלו.

של . 7 סעיף  וקיים  משותף  מבוטח  מהווה  המקומית  הרשות  כאשר  חבויות,  בביטוח  הקרקע  את  יבטח  הגוף 
אחריות צולבת.

הגוף יתחייב כי כל פעילות שתתקיים על הקרקע המוקצית תהיה בהתאם לחוקים, לתקנות, להוראות ולדין . 8
המסדירים אותה.

לרשות . 9 מידי,  באופן  בקרקע,  החזקה  תוחזר  פעילותו  הפסקת  של  או  פירוקו  של  שבמקרה  יתחייב  הגוף 
המקומית וכן, כל זכות הנובעת מכך.

הרשות . 10 לחזקת  מידית  הקרקע  והשבת  ההסכם  לביטול  תביא  לעיל  ובהתחייבויות  בתנאים  עמידה  אי 
המקומית.

מפורטת . 11 משפטית  דעת  חוות  שקיבלו  לאחר  חבריה,  ברוב  המקומית  הרשות  מועצת  לאישור  יוגש  ההסכם 
בכתב לחוזה ובה, בין השאר, אישור על קיום הליך ההקצאה לפי נוהל זה.  ללא חוות דעת היועץ המשפטי, 

אין להביא את ההסכם להצבעה במועצת הרשות!

אישור מועצת הרשות המקומית לחוזה יהא ברוב מוחלט של  חבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי . 12
המועצה שאישור החוזה יידון באותה ישיבה.

לאחר אישור מועצת הרשות, יועבר ההסכם לאישור שר הפנים.. 13

יכלול . 14 ובין השאר,  ועל השימוש בה,  הרשות המקומית תקיים פיקוח על מילוי התנאים להקצאת הקרקע 
הפיקוח ביקור בקרקע או במבנה לפחות אחת לשנה. על הביקור ייערך דוח על טופס שייקבע לעניין זה.



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2017 | ועדות העירייה46

תפקידי חברי הוועדה:

כדי למלא את תפקידך כחבר ועדה ביעילות ובנאמנות עליך לנקוט הצעדים הבאים:

ללמוד ולהכיר את כל סעיפי הנוהל לביצוע הקצאת הקרקע.. 1

ללמוד את מפות ושטחי הציבור ויעדיהם השונים, הכלולים בתוכנית המתאר של העיר.. 2

להכיר היטב את ספר ההקצאות, שבו כאמור פרטי ההקצאות שאושרו עד כה.. 3

להכיר היטב את התבחינים והקריטריונים שישמשו בסיס להחלטות הוועדה.. 4

לדאוג שתהא רשימה מתעדכנת מקבילה המציינת את מידת מימוש מטרות כל הקצאה.. 5

לשנן היטב את כללי מניעת ניגוד עניינים לעובדי ציבור ולנושאי  תפקידים, את נוהל חיוב אישי, ולשמור על . 6
קשר קבוע עם היועץ המשפטי כדי להבטיח לבל תכשל, בלא דעת ורצון, בניגוד עניינים והחלטות שלא לפי 

הדין.

ממצאים:

ועדת ההקצאות פועלת ללא כתבי מינוי מהמועצה. . 1

הוועדה לא אימצה את נוהל ההקצאה כפי שמורה משרד הפנים.. 2

הוועדה לא הכינה פרוגראמה לשטחי ציבור ולא ניהלה ספר הקצאות.. 3

העירייה לא קבעה ייעודים לשימוש בנכסים ציבוריים המצויים בתחום הרשות המקומית כפי שמתחייב. . 4

מהביקורת לא נמצא רישום מרוכז של כל הקצאות הקרקע שאושרו בתחומה בספר הקצאות.  . 5

לא נמצא כל מידע  על הקצאות קרקע שנעשו בעבר.. 6

ספר ההקצאות לא נמצא ולכן גם לא היה בזמן הביקורת פתוח לעיון הציבור.. 7

בפני ועדת ההקצאות יהיה מונח ספר ההקצאות שרישומיו עודכנו עד 30 ימים לפני מועד הדיון בבקשת גוף . 8
להקצאה - לא נמצא ספר הקצאות.

ועדת ההקצאות פעלה שלא לפי התהליך המפורט ועל פי התבחינים שייקבעו ואשר יפורסמו לציבור.. 9

מסקנות והמלצות:
מבקר העירייה ממליץ למנות את הרכב הוועדה במועצת העיר ע"פ ההרכב המומלץ.. 1

מבקר העירייה ממליץ למועצה לדון בנוהלי הוועדה ולאשר אותם.. 2

הוועדה תקיים ספר הקצאות ותשאירו פתוח לעיון הציבור אצל הממונה על חוק חופש המידע.. 3

מבקר העירייה ממליץ להנהלת העיריה להכין פרוגראמה לשטחי ציבור פנויים ברחבי העיר, לקבוע ייעודים . 4
מעודכנים לשימוש בנכסים ולאמץ מדיניות הקצאה ברורה ושקופה.

מבקר העירייה ממליץ למנות רכז לוועדה שיפעל על-פי הנהלים הקבועים בחוק. . 5

ביקור . 6 כולל  השנים  במהלך  שהוקצו  הנכסים  כל  של  ורישום  בדיקה  לבצע  לעירייה  ממליץ  העירייה  מבקר 
בנכסים ובחינת מצבם הפיזי והתאמת השימוש להקצאה.
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ועדת חינוך - ועדת חובה  

תמצית ממצאי הביקורת

ועדת החינוך לא התכנסה בשנת 2016 כלל!

המסגרת הנורמטיבית:

ועדה המייעצת ומפקחת על מערכות החינוך השונות בישוב0 בשל נטייתו של משרד החינוך להעביר חלק מסמכויותיו 
לרשויות המקומיות, גובר כושר ההשפעה של הוועדה על עיצוב מערכות החינוך המקומיות וקידומן0

בעירייה ועדת החינוך מחויבת בחוק לייזום ולתכנון פעולות בתחום, להגיש לאישור המועצה את תכניותיה ולעקוב 
אחר ביצוע התוכניות המאושרות וכן לייעץ למועצה בתחומי החינוך.

ועדת החינוך נחשבת לבעלת השפעה ולעמדת כוח בעיצוב פני החינוך של הרשות המקומית.

הרכב הוועדה:   

הוועדה תמנה חברים במספר אי זוגי כדלקמן:. 1

יו"ר - ראש העירייה או ממלא מקומו.. 2

3 עד 6 חברי מועצת העיר, שתבחר המועצה.. 3

ידי . 4 על  שייבחר  היסודי  מהחינוך  האחד  העירייה,  שיפוט  בתחום  ספר  בית  של  מנהלים  סגני  או  מנהלים   2
הסתדרות המורים והשני מהחינוך העל יסודי שייבחר על ידי ארגון המורים העל יסודיים.

נציג ועד ההורים העירוני.. 5

יושב ראש מועצת התלמידים העירונית, ואם אינו זכאי להצביע בבחירות, לפי חוק הבחירות תבחר מועצת . 6
התלמידים נציג אחר במקומו הזכאי להצביע.

נציגי ציבור - ובלבד שההרכב הסיעתי של חברי הוועדה ישקף את יחסי הכוחות במועצה.. 7

משימות ותפקידי ועדת החינוך:

קריית שמונה חרטה על דגלה את קידום החינוך ביישוב והעצמה בכל הנושאים החינוכיים העירוניים. גם ציבור 
התושבים מגלה עניין רב בנושאי החינוך, מעורבותם הרבה של ההורים והרצון להיות מעורבים ופעילים בנושאי 

חינוך מעניקים לוועדה משקל רב.

חברי ועדה פעילים יכולים וצריכים להשפיע על עתיד החינוך ולהציע גישות וכלים להתמודדות עם אתגרי החינוך 
הרבים הנמצאים על סדר היום, הן מהגיל הרך ועד חינוך יסודי ואף מעבר לכך.

חברי ועדת החינוך עומדים בפני אתגר גדול. המנהיגות וגילוי היכולת לבצע ולממש כוונות לתועלת כלל הציבור, 
בשיתוף אנשי מקצוע, אנשי רוח ובעלי עניין אחרים, יעמדו למבחנו של הציבור בכל עת.

ראוי שחברי הוועדה ילמדו על בוריה את מערכת החינוך המקומית, מאפייניה ובעיותיה ולמכלול סוגיות בישוב. 
הכרת מערך מוסדות החינוך בעיר חיונית לביצוע מיטבי של המטלה: מעונות יום, גני ילדים, בתי ספר יסודיים, 



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2017 | ועדות העירייה48

חטיבות ביניים, חטיבות ובתי ספר על יסודיים על סוגיהם והשתייכותם לזרמי החינוך. על הוועדה לקיים סיורים, 
להשלמת  )היחידה  השכלה  להשלמת  מרכזים  מכללות,   - ואזוריים  מקומיים  השכלה  מוסדות  עם  פגישות  ליזום 
השכלה במתנ"ס(, בתי ספר מקצועיים ופגישות עם גורמים ואנשי חינוך בישוב ומחוצה לו, מפקחים, ועדי הורים, 
מומחי חינוך וכיוצ"ב. על הוועדה להכיר את כל העמותות והארגונים מהמגזר השלישי הפועלים בתחום החינוך 
חינוכיים  נושאים  ולקדם  ליזום  החינוך  ועדת  חברי  על  נוער.  ותנועות  תרבות  מוסדות  מפעלים,  קרנות,  בעיר, 
החינוך  לקידום  ויעדים  מטרות  לעצמה  להציב  הוועדה  על  החינוך.  בקידום  ולסייע  להשפיע  היכולים  מהותיים 

ביישוב. 

ממצאים:

הביקורת . 1 העיר.  במועצת  אושרה  ולא  הנדרש  ההרכב  ע"פ  מונתה  לא  חובה  כוועדת  החינוך  ועדת  כי  נמצא 
מדגישה כי מינויים צריכים לצאת גם לבעלי תפקידים המצויינים בפקודת העיריות ולא רק לחברי המועצה.

ועדת החינוך לא התכנסה ולא קיימה דיונים בנושאי חינוך מהותיים במהלך שנת 2016.. 2

מסקנות והמלצות:

מבקר העירייה מעיר על שלא הוצאו כתבי מינוי לוועדה בהרכב המאושר ע"פ פקודת העיריות. . 1

מבקר העירייה מעיר לראש העיר על שלא כינס את ועדת החינוך.. 2

מבקר העירייה מעיר לממונה על אגף החינוך שהוא בתפקידו מ"מ יו"ר ועדת החינוך על שלא פעל לכינוסה . 3
של הוועדה ולקיום דיונים בה.

מבקר העירייה ממליץ ליו"ר הוועדה או לממלא מקומו לכנס את הוועדה לפחות אחת לרבעון. על היו"ר או . 4
ממלא מקומו חלה חובת נוכחות בכל ישיבה של הוועדה.

מבקר העירייה ממליץ לקיים דיון אסטרטגי בנושאי חינוך שעל הפרק.. 5

לרבות . 6 הנבנית,  יובלים  בשכונת  והפעלתם  החינוך  למוסדות  באשר  דיון  לקיים  ממליץ  העירייה  מבקר 
ההשפעות שצפויות מבניית שכונה חדשה על מערכת החינוך העירונית.

המבקר ממליץ לוועדה לקיים דיון בנושא מפעל ההזנה.. 7

המבקר ממליץ לקיים דיון באשר להתקשרות עם עמותת "דרכא" מיסודה של קרן רש"י באשר להפעלה שלה . 8
את התיכונים בעיר, לרבות הצבת יעדים וכלי מדידה שיהיו בידי הוועדה.
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ועדת כספים - ועדת חובה  
תמצית ממצאי הביקורת 

הוועדה התכנסה 12 פעמים בשנת 2016, דבר המעיד על פעילות ענפה של הוועדה! הביקורת ממליצה לקיים דיון 
אסטרטגי ביעדי הגירעון ובתוכנית ההבראה של העירייה0

המסגרת הנורמטיבית:

כספיים  ובנושאים  פיתוח  תקציבי  השנתי,  התקציב  כגון:  העירייה  של  הכספים  ענייני  בכל  העיר  למועצת  לייעץ 
שונים ומלבנת אותם בטרם שיוגשו לאישורה של מליאת המועצה. הוועדה תפעל  על-פי ההוראות הכתובות בפקודת 

העיריות, משם היא שואבת את סמכויותיה.

הרכב הוועדה:    

פקודת העיריות קובעת כי: "המועצה תבחר מבין חבריה את ועדת הכספים, אך ורק מתוך חברי המועצה. ההרכב 
הסיעתי הכולל של הוועדה יהיה בהתאם להרכב הסיעתי של המועצה, ובלבד שיהיה נציג אחד לפחות מהאופוזיציה. 

המועצה תבחר מבין חבריה את יו"ר הוועדה".

  

סמכויות הוועדה:  

לוועדת הכספים, אף שהיא ועדת חובה בעירייה, אין סמכות פורמלית לאשר תקציבים, לדחות אותם או לערוך 
בהם שינויים. כל אלו נמצאים בתחום סמכותה החוקית של המועצה. 

מן הוועדה לא נדרש, אלא לדון ולברר היטב את כל העניינים הכספיים ולייעץ למועצה.

פי  על  כספים.  ועדת  בפני  שיציגה  קודם  המועצה,  בפני  התקציב  הצעת  את  להציג  הרשות  ראש  יוכל  לא  ואולם, 
הפסיקה על ראש הרשות להגיש את הצעת התקציב למועצה, יחד עם הערות הוועדה. מסקנות הוועדה והמלצותיה 

עשויים לשמש תשתית להסתייגות או לאישור העניין הכספי הנדון במליאת מועצת העירייה.

תחומי הפעילות של הוועדה:  

הוועדה תקיים דיונים על העניינים הבאים:

דיון בהצעת התקציב הרגיל השנתי.. 1

דיון בהצעת תקציב המילואים.. 2

חורגות . 3 ואינן  אחר  צו  לכל  או  לפקודה  מנוגדות  שאינן  ובלבד  התקציב  שנת  במהלך  מסעיף,  בהעברות  דיון 
מהתקציב השנתי או מתקציב המילואים שאושר.

לרכישת . 4 או  לפיתוח  פעמית  וחד  מוגדרת  למטרה  המיועד  תקציב  )תב"ר(,  רגיל  בלתי  תקציב  בהצעת  דיון 
מתקנים וציוד בסיסי. לכל פעולה יוכן תקציב בנפרד.

דיון במימון פעולות הרשות בעזרת הלוואות. הרשות המקומית רשאית ללוות הלוואות משני סוגים:   . 5

הלוואות  רגילות - הרשות רשאית ללוות כספים, מכוח צו של השר ובהתאם לכללים שנקבעו בצו, מכל . 1
אדם ועבור כל מטרה שתאושר על ידי השר. כדי להבטיח את פירעון הקרן והריבית של אותה ההלוואה, 

רשאית הרשות למשכן בתמורה הכנסות מתשלומי ארנונה או כל הכנסה אחרת של הרשות.

ובלבד . 2 - הרשות רשאית ליטול הלוואת שעה מאת הבנק שבו מוחזק חשבון העירייה  זמניות  הלוואות 
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שסכום ההלוואה לא יעלה בשום זמן על5% מן ההכנסה המשוערת של הרשות, בתקופה אשר לה נערך 
פרטי  תקופה.  ובאותה  תקופה  אותה  של  ההכנסה  מתוך  ייפרע  ההלוואות  כל  וסך  השוטף  התקציב 

ההלוואות והערבויות יירשמו בפנקס מיוחד ויובאו על ידי ראש העירייה לידיעת ועדת הכספים.

דיון כללי בארנונה - הוועדה תקיים דיון בהצעה לגובה שיעורי הארנונה לחייבים השונים, וכן תדון בהצעה . 6
לקריטריונים להנחות בארנונה, במסגרת ההנחות המותרות על פי החוק. 

מועצת . 7 ועל  הכספים  ועדת  על  כי  קובעת  העיריות  פקודת   - העירייה  מבקר  לשכת  של  ובתקן  בתקציב  דיון 
העירייה לדון בהצעת התקציב והתקן של לשכת מבקר העירייה.

עדכון הוועדה בחוזים שנחתמו שלא על פי החלטת המועצה. פרטים של חוזים שרשאי ראש העירייה לחתום . 8
שלא על פי החלטת מועצת העיר, ירשמו בפנקס המיועד לכך ויובאו על ידי ראש העירייה ו/או הגזבר לידיעת 

ועדת הכספים.

דיון בדוחות כספיים: דוחות כספיים שנתיים )מבוקרים( ודוחות כספיים חצי שנתיים יידונו בוועדת הכספים . 9
ובמועצה. 

ממצאים:

ועדת כספים מתכנסת במועדים הסמוכים לכינוסה של מועצת העיר.. 1

הביקורת מצאה שעיקר דיוני הוועדה היו בתחום אישורי התב"רים.. 2

הביקורת מצאה כי בשנת 2016 הוועדה לא קיימה דיונים בדוחות הכספיים המבוקרים. . 3

מסקנות והמלצות:

מבקר העירייה רואה בחיוב את הפעילות הענפה וכינוסה באופן תדיר של הוועדה.. 1

מבקר העירייה ממליץ לוועדה לקיים דיונים בנושא הדוחות הכספיים של העירייה וממליץ לקיים דיונים . 2
כאלה במועדים קבועים. מסקנות הוועדה יובאו לאישור מועצת העיר.

מבקר העירייה ממליץ לקיים דיונים מקדימים על תקציב העירייה טרם אישורם במועצת העיר.. 3

מבקר העירייה ממליץ לוועדה לקיים בכל רבעון דיון על מצבה הכספי של העירייה ולעקוב באופן תדיר אחר . 4
תכנון מול ביצוע תקציב העירייה על סעיפיו, כך שהוועדה תשמש מצפן בניצול תקציבי נכון מחד ותדון הד 

הוק בסעיפי ההוצאות מאידך, ע"מ למנוע חריגה מיעדי הגירעון המאושר.

מבקר העירייה ממליץ לקיים דיון אסטרטגי בוועדת הכספים בכל הקשור ליעדי הגירעון ותוכנית ההבראה, . 5
בהתאם לתוכניות המוצעות והמאושרות של משרד הפנים.
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ועדת מכרזים - ועדת חובה 

תמצית ממצאי הביקורת

ועדת המכרזים התכנסה 10 פעמים בשנת 02016 הוועדה לא ניהלה ספר ספקים כנדרש בפקודות העירייה0

המסגרת הנורמטיבית:   

ועדה שתפקידה להמליץ, כחוק, מי יזכה במכרזים שהוציאה הרשות להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין 
או לביצוע עבודה. הוועדה תפעל  על-פי ההוראות הכתובות בפקודת העיריות, משם היא שואבת את סמכויותיה.

הרכב הוועדה:  

המועצה תבחר ועדת מכרזים קבועה מבין חברי המועצה, לפי המפתח הסיעתי שלה )ובלבד שיהא נציג אחד לפחות 
מסיעת האופוזיציה( ואת יושב הראש.

הגזבר יהא נוכח בישיבות ועדת המכרזים. היועץ המשפטי, שהוא עובד הרשות, או נציגו, יוזמן לישיבות הוועדה.

החוק אוסר על ראש הרשות להיות חבר בוועדה. 

החוק אוסר באיסור חמור על חבר מועצה להשתתף בדיונים ובהצבעה בוועדה, אם הוא יכול להיקלע עקב כך למצב 
של 'ניגוד עניינים'.

תפקידיה של ועדת  המכרזים: 

לבדוק הצעות ולהמליץ בעקבות מכרז:. 1

תמצית תפקידה של ועדת המכרזים מוגדר במפורש בחוק: "לבדוק הצעות מחירים המוגשות לרשות בעקבות 
פרסום מכרז ולהמליץ בפני ראש הרשות על  ההצעה שלדעת הוועדה ראויה לאישורו".

לנהל רשימת ספקים וקבלנים למכרז זוטא:. 2

אמות 	  את  ותקבע  זוטא,  במכרז  להשתתף  הרשאים  וקבלנים  ספקים  של  רשימה  תנהל  המכרזים  ועדת 
המידה שלפיהן יפנו אל הספקים והקבלנים.

הרשימה שתכין הוועדה תהיה פתוחה לעיון הציבור.	 

כל ספק או קבלן רשאי לבקש לצרפו לרשימה. 	 

שנמצאים 	  מי  של  מחיקה  על  וכן  לרשימה  חדשים  וקבלנים  ספקים  צירוף  על  להחליט  רשאית  הוועדה 
ברשימה, לאחר שאפשרה להם להביא טענותיהם ונימקה את החלטתה.

אחת לשנה על הוועדה להמציא למועצה ולמבקר הרשות, את רשימת הספקים והקבלנים וכן את פירוט 	 
הספקים והקבלנים שהעירייה פנתה אליהם בפועל לשם מכרז זוטא. הפירוט יהיה פתוח לעיון הקבלנים 

והספקים הכלולים בו.
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ממצאים:

ועדת המכרזים לא ניהלה בשנת 2016 ספר ספקים וקבלנים במכרזי זוטא.. 1

ועדת המכרזים לא המציאה למועצת העיר ולמבקר הרשות את רשימת הספקים והקבלנים וכן את רשימת . 2
הספקים שהעירייה פנתה אליהם בפועל לשם מכרז זוטא כפי שנקבע בפקודת העיריות.

ועדת המכרזים לא ניהלה מעקב אחר מועדי סיום התקשרות עם ספקים גדולים.. 3

מסקנות והמלצות:

ועדת המכרזים תנהל רשימה של ספקים וקבלנים הרשאים להשתתף במכרז זוטא, ותקבע את אמות המידה . 1
שלפיהן יפנו אל הספקים והקבלנים.

ועדת המכרזים תמציא למועצת העיר ולמבקר הרשות את רשימת הספקים והקבלנים וכן את רשימת הספקים . 2
שהעירייה פנתה אליהם בפועל לשם מכרז זוטא.

הרשות . 3 לתפקוד  הנחוצים  מכרזים  סיום  מועדי  אחר  מעקב  לנהל  המכרזים  לוועדת  ממליץ  העירייה  מבקר 
ולהוביל הליך של הוצאת המכרזים בזמן סביר בטרם מסתיים מועד ההתקשרות החוזית מול הספק הזוכה.
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ועדת מל"ח )משק לשעת חירום( - ועדת חובה:

תמצית ממצאי הביקורת

ועדת מל"ח התכנסה פעם אחת בשנת 2016.

המסגרת הנורמטיבית:  

ועדת מל"ח מקומית אמורה להכין את היישוב לשעת חירום ולהפעיל אותו בזמן חירום, היא מטפלת גם באסונות 
טבע, פליטת חומרים מסוכנים, אירועי טרור וכו'.

ברגיעה הוועדה מתכנסת בדלתיים סגורות והחלטותיה אינן טעונות אישור המועצה.

הרכב הוועדה:

המועצה תבחר את אנשי הוועדה, בהתאם לצרכיה המיוחדים של הוועדה. יושב ראש הוועדה יהיה ראש הרשות 
המקומית.

לישיבות הוועדה מזומנים גם בעלי התפקידים:

רמ"ט מל"ח מחוזי.	 

מפקד הנפה של פיקוד העורף או מפקד היקל"ר.	 

מפקד תחנת המשטרה.	 

מפקד שירותי הכבאות. 	 

מנהל אזור/ תחנה מד"א. 	 

ראש ענף פס"ח מחוזי.	 

השיבוץ לוועדה איננו על פי מפתח מפלגתי/פוליטי. ראש הרשות ממנה לתפקיד את רכז הוועדה )קב"ט העירייה(, 
ועדות  עבודת  את  המקומית  ברשות  המנהליים  הגורמים  בשיתוף  ולתאם,  השונים  התיקים  את  לבנות  שתפקידו 
המשנה )בקריית שמונה פועלת בנוסף גם ועדת ביטחון(. חברי מועצה ממלאים, לעיתים, תפקיד יו"ר ועדת משנה. 
חברי הוועדה ופעיליה נחשבים למגויסים, על פי החוק והם צפויים לעונש אם יעדרו ללא סיבה מוצדקת מעבודתם.

ועדת מל"ח מקומית מונחית ומתואמת על ידי ועדת מל"ח מחוזית.

מטרות הוועדה:   

תחומי . 1 את  ולארגן  רגיעה,  בזמן  חירום,  מצב  לקראת  העיר  את  להכין  מקומית  מל"ח  ועדת  של  תפקידה 
הפעילות השונים לעת חירום.

ועדת מל"ח המקומית נכנסת לפעולה לאחר החלטת ממשלה על "תקופת הפעלה" של מערך מל"ח, מאותה . 2
עם  פעולה  שיתוף  תוך  והשירותים,  העבודה  תחומי  בכל  הרשות  של  החירום  מטה  את  להנחות  עליה  שעה 

צה"ל, משטרת ישראל וארגוני החירום הפועלים בתחומה.
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ייתכנו מצבים שבהם יוכרז "מצב מיוחד בעורף", גם ללא החלטת ממשלה על  הפעלת מערך מל"ח. במצב זה . 3
תפעל הרשות כמטה חירום ולא כוועדת מל"ח מקומית.

והוראות . 4 החירום  צווי  עליה  חלים  כך  ומתוקף  מל"ח  במערך  חיוני"  כ"מפעל  מוגדרת  המקומית  הרשות 
הממשלה, כגון: צווי ריתוק, הפעלת מגויסי חוץ וכו'. 

החלטת ממשלה 1080 משנת 2002 הרחיבה את הפעלת מל"ח למצבי חירום שהם תוצאה של אסונות טבע, . 5
פליטת חומרים מסוכנים, אירועי טרור, ברגיעה. אין זו ועדה "פוליטית" רגילה, אלא ועדה ציבורית בעלת 
אופי ביטחוני מקצועי. פקודת העיריות מורה לקיים את ישיבות הוועדה בדלתיים סגורות. החלטותיה אינן 
טעונות אישור המועצה, למעט החלטות בעניינים הנוגעים לתקציב העירייה. יחד עם זאת, רשאית המועצה 

להסמיך את הוועדה להחליט גם בנושאים הנוגעים לתקציב העירייה.

תפקידי הוועדה בחירום: 

הפעלת הרשות המקומית בזמן חירום, כבימי רגיעה, עד כמה שניתן.. 1

חיוניים . 2 ושירותים  מוצרים  של  האספקה  להבטחת  הקשור  בכל  החירום  למטה  והנחיות  מדיניות  קביעת 
לתושבי הרשות.

לסייע להבטחת המשך פעילותם של המפעלים החיוניים שבתחום המוניציפלי של הרשות.. 3

פיקוד . 4 הנחיות  מל"ח,  הנחיות  הממשלה,  למדיניות  בהתאם  באוכלוסייה  לטיפול  ואמצעים  דרכים  לגבש 
העורף וגורמים מנחים אחרים.

משימות ויעדים אפשריים בתחום עבודת הוועדה:   

שיבוץ מלא של מצבת כוח אדם לשעת חירום בעובדים מקצועיים.. 1

הכשרת כוח אדם לעבודה בשעת-חירום, כגון: נהגים, מפעילי ציוד וכו'.. 2

תרגול כוח אדם ובחינת יכולת תפקודו בשעת חירום.. 3

ארגון מחסני החירום וציוד החירום.. 4

רכש של ציוד הכרחי, כגון: גנרטורים, שמיכות, מתקני מים, תאורת חירום.. 5

ארגון מתקנים  הכרחיים: רכב, צמ"ה וכו'.. 6

מחשוב נושא פס"ח מל"ח.. 7

ארגון מערכת מתנדבים לשעת חירום.. 8

ממצאים:

בפקודת . 1 שמתחייב  כפי  ישיבות   4 )במקום   2016 בשנת  בלבד  אחת  לישיבה  התכנסה  מקומית  מל"ח  ועדת 
העיריות(.

הרכב המוזמנים חסר מאחר ולישיבה לא הגיעו גורמי הביטחון וההצלה המרחביים )נציגי מל"ח, פקע"ר, . 2
מד"א, כב"א, משטרה וכיוצ"ב(.
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קב"ט העירייה לא קיבל מינוי ראש העיר לתפקיד רכז הוועדה אף שעסק בזה בפועל.. 3

הוועדה לא דנה במפגעי חומרים מסוכנים סביבתיים כדוגמת מיכל האמוניה במתחם הביג.. 4

הוועדה לא דנה במקלטים הציבוריים ובדרכי הטיפול במקלטים מושבתים.. 5

הוועדה לא קבעה מדיניות באשר למתן שירותים חיוניים בזמן חירום )רפואה, אספקת מזון, פינוי אוכלוסיות . 6
מיוחדות וכדומה(.

מסקנות והמלצות:

ראש העיר ימציא כתב מינוי לקב"ט העירייה לשמש רכז ועדת מל"ח וימנה מ"מ ליו"ר הוועדה.. 1

אחת ל-3 חודשים, תקיים הוועדה ישיבת עבודה ודיווח שתנוהל על ידי יושב ראש הוועדה או ממלא מקומו. . 2
בתום הישיבה יופץ פרוטוקול סיכום לכל המשתתפים, שבו יפורטו הנושאים שנידונו וההחלטות שהתקבלו.

הוועדה תדון בתיקי הנתונים לנושאי מל"ח של הרשות ותאשר נהלים שיאפשרו מעבר מרגיעה למצב "הפעלה" . 3
של מל"ח.

ובכלל . 4 ברגיעה  מועד  מבעוד  יוכנו  ההפעלה"  "בתקופת  הרשות  לפעולת  הנדרשות  שההכנות  תוודא  הוועדה 
עליה  כן,  כמו  למלחמה.  המיועדים  ומתקנים  מלאים  מידע,  ומערכות  תשתיות  הכנת  אדם,  כוח  ריתוק  זה 
לוודא בין אם בסיורים ובין אם בדיונים כי תחזוקת המקלטים הציבוריים על ציוד החירום שבהם ומניעת 
השימוש בהם שלא בזמן חירום. שימוש חריג טעון אישור מחלקת מיגון במשרד הפנים ובפיקוד העורף. סעיף 

זה מתייחס גם למקלטים במוסדות חינוך.

על הוועדה לוודא הכנת נהלי עבודה למטה החירום, לתרגל את המערכת ולהבטיח את כשירותה בכל עת.. 5

להכין את הרשות לאירוע רעידת אדמה ולוודא קיומם של נהלים, ביצוע הכנות והשתלמויות להתמודדות עם . 6
אירוע כזה.

טיפול באסונות: אסונות טבע, פליטת חומרים מסוכנים, אירועי טרור. . 7

מבקר העירייה ממליץ לוועדה לקיים דיון מיוחד בעניין הטיפול במאגר האמוניה הממוקם בפאתי הדרומיים . 8
של העיר ועלולה להיות לו השפעה רבה במידה וייפגע.



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2017 | ועדות העירייה56

ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית – ועדת חובה   

תמצית ממצאי הביקורת 

ועדת הערר לא התכנסה בשנת 2016 כלל!

המסגרת הנורמטיבית:

לשנות  או  לתקן  בקשתם  את  דחה  הרשות  של  הארנונה  מנהל  אם  לערער,  ארנונה  מחויבי  יכולים  שבפניה  ועדה 
את חובת תשלומי הארנונה. הוועדה תפעל  על-פי ההוראות הכתובות בפקודת העיריות, משם היא שואבת את 

סמכויותיה.

הרכבה של הוועדה:   

סעיף 5 לחוק קובע, כי "המועצה תמנה ועדת ערר, אחת או יותר, בהרכב של 3 חברים, מבין בעלי הזכות להיבחר 
כחברי המועצה ואת היושב ראש ". בשל מהות תפקידן של הוועדות כגוף מעין שיפוטי, על המועצה למנות כיושב ראש 
הוועדה עורך דין, הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום ומצוי בדיני השלטון המקומי והמיסוי המוניציפלי. 

תקופת הכהונה של חברי ועדת הערר תהיה לארבע שנים והם יוכלו לשוב ולהתמנות לתקופת כהונה אחת נוספת.

שמירת אופייה הציבורי הנאות של הוועדה: 

הוועדה דנה בעניינים רגישים בעלי שני מאפיינים בולטים:   

להחלטותיה יש השפעה כלכלית ישירה על הפונים אליה.. 1

מובא לפניה לעתים מידע רגיש על מצבם הכלכלי של אנשים.. 2

מכאן שהוועדה צריכה להקפיד על ביצוע מדוקדק של הוראות החוק והתקנות, קבלת כל החומר הרלבנטי מהצדדים 
, דיון ענייני, רשום משלוח מסודר של הזמנות לדיונים או תשובות בדואר רשום וכן על שמירת סודיות  השונים 

בנוגע למידע המגיע אליה אודות הפונים לוועדה.  

ראה חוזר המנהל הכללי 1/2012	 

ממצאים:

נמצא כי בשנת 2016 היו רשומים כמאושרים לפעול  2 הרכבי וועדות. . 1

אף אחת מוועדות הערר לקביעת ארנונה לא התכנסה כלל בשנת 2016.. 2

לוועדה מספר תיקים רב הממתינים להחלטותיה, דבר שגורם חוסר יעילות בגביית הכספים החייבים ע"פ . 3
ספרי העירייה.
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מסקנות והמלצות:

להצלחתה . 1 רבות  שעות  להעניק  המחויבים  לוועדה  חדשים  הרכבים  למנות  העיר  למועצת  ממליץ  המבקר 
ולתפוקות שלה. 

מבקר העירייה ממליץ לכנס את הוועדה לדיונים אינטנסיביים, עד לשמיעה וקבלת החלטות בתיקים הרבים . 2
לחודש  אחת  של  שוטף  לדיון  הוועדה  את  לכנס  המבקר  ממליץ  מכן,  לאחר  רב.  זמן  מזה  לפתחה  המונחים 

לפחות.
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ועדה לקידום מעמד הילד – ועדת חובה 

תמצית ממצאי הביקורת

הוועדה לקידום מעמד הילד לא התכנסה בשנת 2016 כלל!

המסגרת הנורמטיבית:

ולהבטחת  עליהם  להגנה  הנוער,  ובני  הילד  מעמד  לקידום  פעולות  ומתכננת  יוזמת  הילד  מעמד  לקידום  הוועדה 
זכויותיהם.

לאפיין  צרכים,  לאתר  הוועדה  תפקיד  רלבנטיים.  מתחומים  מקצוע  אנשי  הכוללת  ציבורית  ועדה  הינה  הוועדה 
אותם ולהציע דרכי פעולה ופתרונות לנושאים שיועלו, תוך איחוד הכוחות ושיתוף   כל הגורמים הפועלים בתחום 
במסגרת הרשות. אין לוועדה סמכויות סטטוטוריות. כדי להוציא מהכוח אל הפועל את התוכניות שיגובשו בה, 
עליה להיעזר בגופים סטטוטוריים כמו: ועדת הכספים ומועצת העיר. הוועדה תפעל  על-פי ההוראות הכתובות 

בפקודת העיריות, משם היא שואבת את סמכויותיה.

הרכב הוועדה:  

3 עד 5 חברי מועצה.. 1
מנהל/ת אגף החינוך.. 2
מנהל/ת אגף הרווחה.. 3
אחד ממנהלי בתי הספר העל יסודיים.. 4
נציג ארגון המורים היסודיים.. 5
נציג ההסתדרות.. 6
נציג מועצת התלמידים.. 7
נציג ועד ההורים העירוני.. 8
מפקד תחנת המשטרה.. 9

נציג תנועות הנוער.. 10
נציג ארגון התנדבותי שעניינו קידום ענייני ילדים.. 11
חברים נוספים כפי שהמועצה תקבע.  . 12

מסגרת הפעילות של הוועדה:   

בפקודת העיריות הוגדרה מטרתה של ועדה זו: "ליזום ולתכנן פעילות לקידום מעמד הילד ובני הנוער, להגן עליהם 
ולהבטיח את זכויותיהם, לרבות מימוש עקרונות של טובת הילד, אי הפליה, הזכות להתפתחות בתנאים נאותים 
וזכותם של ילדים ובני נוער להשמיע את דעתם ולהשתתף בצורה נאותה בקבלת ההחלטות הנוגעות לענייניהם". 
הוועדה תיזום דיונים בנושאים משמעותיים לקידום מעמד הילד, תוך זימון אנשי מקצוע ומומחים בתחום הנידון 
ותעניק תהודה ציבורית לנושאים הללו. הוועדה תגבש הצעות ותוכניות פעילות לקידום הנושאים שיידונו ותוכל 

להמליץ על מוסדות, באמצעותם ניתן להוציא לפועל את התוכניות.
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ממצאים:

הוועדה לקידום מעמד הילד לא התכנסה בשנת 2016 כלל.. 1

המועצה לא מינתה את הוועדה ע"פ ההרכב הנדרש.. 2

מסקנות והמלצות:

מבקר העירייה מעיר על שלא מונו חברי ועדה בהתאם להרכב הנדרש לפי פקודת העיריות.. 1

מבקר העירייה מעיר לראש העיר על שלא העביר מתפקידם את הגורמים האחראיים לאי תפקוד הוועדה.. 2

סדר . 3 שעל  בעניינים  ולעסוק  הוועדה  את  לכנס  וממליץ  כינוסה,  אי  על  הוועדה  ליו"ר  מעיר  העירייה  מבקר 
היום.

המבקר ממליץ ליו"ר הוועדה לכנס את הוועדה לפחות אחת ל- 3-4 חודשים. על היו"ר חלה חובת נוכחות בכל . 4
ישיבה של הוועדה וכל דחיית כינוס תתקבל רק באישורו.
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ועדת קליטת עלייה - ועדת חובה 

תמצית ממצאי הביקורת 

הביקורת מצאה כי הרכב ועדת קליטה ועלייה אינו תואם את ההרכב המאושר ע"י פקודת העיריות והנחיות משרד 
הפנים.

המסגרת הנורמטיבית:

לטפל בכל עניין הנוגע לקליטתם של עולים חדשים. הוועדה תפעל  על-פי ההוראות הכתובות בפקודת העיריות, 
משם היא שואבת את סמכויותיה.

הרכב הוועדה:   

ועדת חובה שהרכבה לא פורט ועל כן לפחות 10% מחבריה יהיו חברי מועצה. הרכבה הסיעתי הכולל של הוועדה 
יהא תואם, ככל האפשר, את ההרכב הסיעתי של המועצה, כאשר נציג אחד לפחות יהא מהאופוזיציה.

חבר ועדה שאינם חברי מועצה, מן הראוי שייצגו מסגרות ברשות הנמצאות בקשר תכוף עם אוכלוסיות העולים 
)חינוך, רווחה, קליטה, תרבות וכו'(.

תחומי פעילות הוועדה:  

הוועדה תגבש את מדיניות הישוב לקליטת העולים החדשים ותמליץ על תוכניות מקיפות לקליטתם בישוב. הוועדה 
תעודד ותטפח את שיתוף הפעולה בין המחלקות השונות המטפלות בקליטת העולים בתוך הרשות המקומית וכן 

עם מוסדות ציבוריים וגופים וולונטריים בתחום הישוב ועם משרדי הממשלה העוסקים בתחום.

ממצאים:

הביקורת מצאה כי הרכב ועדת קליטה ועלייה אינו תואם את ההרכב המאושר ע"י פקודת העיריות והנחיות . 1
משרד הפנים.

הביקורת מצאה כי עיריית קריית שמונה אינה מעסיקה רכז לנושא קליטה ועלייה.. 2

מסקנות והמלצות:

מבקר העירייה מעיר על שלא הוצאו כתבי מינוי לוועדה בהרכב המאושר ע"י משרד הפנים. . 1

המבקר ממליץ ליו"ר הוועדה לכנס את הוועדה לפחות אחת ל- 3-4 חודשים. . 2

המבקר ממליץ  למנות רכז לקליטה ועלייה שהוא עובד עירייה.. 3

המבקר ממליץ לוועדה לתת עדיפות בטיפול קליטת עולים חדשים.. 4

המבקר ממליץ לקיים דיון בנושא קליטת עולים משבט מנשה.. 5
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ועדת רכש ובלאי - ועדת חובה:  

תמצית ממצאי הביקורת

ועדת רכש ובלאי פועלת ללא אישור מועצת העיר וערכה 12 ישיבות בשנת 2016, אך בכל ישיבותיה לא עסקה הוועדה 
בענייני בלאי של הרשות המקומית כמתחייב בפקודת העיריות.

המסגרת הנורמטיבית:

ובין  בין המלאי במחסנים  ועל רישומו, מדווחת על רישום אי התאמות  מופקדת על פעילויות הרכש של הרשות 
הרישומים בספרים ומחליטה על דרכי עדכון הרישומים וכן מחליטה על ייעודם של טובין בלתי ראויים לשימוש 

ואינם ניתנים למכירה )בלאי(.

ולאספקה . 1 לרכש  יחידה  מנהל  תמנה  המועצה  כי  קובעות  העיריות  תקנות  ברשות:  והאספקה  הרכש  ניהול 
מנהל  של  המקצועית  עבודתו  של  משותפת  תוצאה  הוא  המקומית  ברשות  הרכש  ניהול  ובלאי.  רכש  וועדת 

היחידה לרכש ושל הוועדה כגוף מחליט ומאשר.

לקביעת . 2 עליהם:  ולשמירה  להספקתם  לאחסנתם,  טובין,  לרכישת  ברשות  האחראי  לרכש:  היחידה  מנהל 
רמת המלאי במחסן הרשות וכן לקיים מערכת עיבוד נתונים אוטומטית לניהול הטובין שבאחריותו. בהתאם 
לצורכי  בהתאם  מכין  הוא  התוכנית  את  טובין.  של  צריכה  ותוכנית  תחזית  רבעון  בכל  להכין  עליו  לתקנות 
עם  בתיאום  הקניות  לביצוע  עת  באותה  הזמין  ולמימון  המאושרים  לתקציבים  להתאימה  עליו  היחידות. 

הגזבר.

הרכב הוועדה:   

יהיה  כי  נדרש  העיריות,  תקנות  מכוח  המוקמת  הרכש,  ועדת  הרכב  העליון,  המשפט  בית  של  דין  פסק  בעקבות 
מקצועי בלבד, ולא יכלול נבחרי ציבור )ראה חוזר מנכ"ל 1/2009(.  לאור הדרישה להרכב מקצועי והצורך במתן 
מנכ"ל  של  מינויים  יכלול  הוועדה  שהרכב  מומלץ  לפעילותה,  הנוגעים  והמשפטיים  הכספיים  להיבטים  ביטוי 

העירייה, גזבר העירייה והיועץ המשפטי בנוסף למנהל הרכש. 

סמכויות הוועדה:  

ובאמצעות מנהל היחידה לרכש . 1 ככלל, הרשות לא תבצע קנייה או שכירות של טובין, ללא אישור הוועדה 
גם על רכישות מתקציב הפיתוח או מהקצבות שוטפות. אישור  ולאספקה. החובה על קבלת האישור חלה 

הקנייה יכול שיהא כללי, מסויג, או מיוחד, בהתאם לכללים.

וכדומה(, את . 2 הוועדה תקבע את מדיניות הרכש ברשות המקומית )העדפת תוצרת מקומית, תוצרת הארץ 
סדר הרכישות של יחידות הרשות ואת הפריטים שייכללו בתכנון הצריכה התקופתי. 

בכל מקרה של חילוקי דעות בין הוועדה לבין מנהל היחידה לרכש יכריע ראש הרשות.. 3

 כל הרישומים של הרכישה, האחסנה והמלאי יבוצעו ללא כל שימוש במחיקה.. 4

ברשות . 5 השונות  ביחידות  טובין  לניפוק  דרישה  טופסי  על  לחתום  הרשאים  רשימת  את  יקבע  הרשות  ראש 
ויעבירה למנהל רכש ואספקה.

העיר, . 6 וראש  המלווה  החשב  המקומית,  הרשות  גזבר  העירייה,  מנכ"ל  הרכש,  מנהל  יחתמו  הזמנה  כל  על 
בהתאמה. 

ממצאים:

מועצת העירייה לא מינתה כנדרש על פי דין ועדת רכש ובלאי ויו"ר לוועדה ו/או מנהל רכש.. 1

אגף הגזברות ביצע עשרות הזמנות לרכישות שונות ללא אישור ועדת הרכש בנוהל "מזורז" אף על-פי שניתן . 2
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היה להימנע מכך, אם הייתה תוכנית רכש מסודרת.

בשנת 2016 לא בוצעה ספירת מלאי ונמצא כי לא היה דיון בוועדה.. 3

אינוונטר העירייה מנוהל בצורה ידנית ולא ממוחשבת, דבר המקשה על שליטת המחסנאי במלאי ובמצאי של . 4
העירייה.

לא נמצא ספר ספקים כנדרש.. 5

בעירייה לא מועסק מנהל רכש עפ״י תקנות העירייה.. 6

מסקנות והמלצות:

הוצאת כתבי מינוי מעודכנים לחברי ועדת הרכש והיו"ר ואישורם במועצת העיר.. 1

הקפדה על נהלי הרכש והכנת תוכנית רכש שנתית המבוססת על צרכי האגפים השונים.. 2

הימנעות, ככל האפשר, מהוצאת הזמנות בנוהל "מזורז" וכינוס ועדת רכש בתדירות גבוהה יותר.. 3

הביקורת ממליצה כי יו"ר ועדת רכש יהיה עובד בכיר של העירייה שאינו הגזבר או כפוף לו ארגונית וזאת על-. 4
מנת למנוע מצב של ניגוד עניינים.

ספירת מלאי:. 5

הכנסת תוכנה מתאימה לניהול מלאי והכשרת העובדים להשתמש בה.. 1

לפחות פעם בשנה, בסוף שנת תקציב, לערוך בדיקת המלאי, בפיקוח מבקר הרשות ובהשתתפות הגזבר . 2
והמלאי והשוואה לזה בפנקס הטובין. במקרה של אי התאמה יעביר הגזבר לראש העיר והמבקר, בכתב, 
את הנתונים בצירוף הסברים על פשר ההפרשים והנעשה על מנת לתקן מצב זה. הגזבר יכנס את הוועדה 

להחליט באילו פעולות לנקוט להתאמת תוצאות הספירה לרשום בפנקס הטובין. 

ראויים . 6 אינם  ואם  טובין  מכירת  על  החלות  ההוראות  פי  על  למכירה  יוצאו  לשימוש  ראויים  בלתי  טובין 
למכירה תחליט ועדת רכש ובלאי על ייעודם.

ספירת מצאי וגריעת פריט:    . 7

מנהל האינוונטר, ינהל רישום מרוכז של המצאי ברשות על יחידותיה בפנקס הטובין.    המצאי יסומן . 1
בסמל הרשות, בסימן שככל האפשר, אינו ניתן למחיקה. 

בכל שנה תיערך ספירת מצאי בכל יחידה מיחידות הרשות וגופי הסמך.. 2

גריעת פריט מצאי מהרישום בשל אובדן, או מכל סיבה אחרת, תיעשה רק באישור ועדת רכש ובלאי. ערכו . 3
של הפריט ייקבע בהתאם למחיר השוק של פריט זהה חדש בעת הגשת הדוח.

בפרוטוקול . 8 הוועדה.  ישיבות  של  הפרוטוקול  פרסום  לאחר  ורק  אך  יעשו  טובין  רכישת  פרוטוקול:  פרסום 
יצוינו ההזמנות שאושרו. אם לא אושרו הזמנות מסוימות - הן יצוינו בתוספת נימוקים לאי אישורן.

על גזבר העירייה לפעול לבניית ספר ספקים לקבלנים/ספקי טובין מעודכן ולפעול ע"פ הנחיות חוזר מנכ"ל . 9
האחרון בנושא רכש.

הביקורת ממליצה לעירייה למנות מנהל רכש עפ״י תקנות העיריות.. 10
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הוועדה למאבק בנגע הסמים - ועדת חובה:  

תמצית ממצאי הביקורת 

מועצת העיר לא מינתה את הוועדה למאבק בנגע הסמים בהרכב הנדרש  והוועדה כלל לא התכנסה בשנת 2016! 

המסגרת הנורמטיבית:

ליזום ולתכנן פעילות לטיפול מקיף בנגע הסמים: מניעה , טיפול ושיקום, הסברה וחינוך.

הרכב הוועדה: 

חברי הוועדה יתמנו בהרכב כדלקמן:

3 חברי מועצה, שאחד מהם ייבחר ע"י המועצה כיו"ר.  . 1

מנהל/ת אגף הרווחה.. 2

מנהל/ת אגף החינוך.  . 3

2 נציגי ציבור, שיבחר ראש העיר, באישור המועצה.. 4

מנהל/ת בית ספר על-יסודי מתחום שיפוטה של העיר.. 5

נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול שימנה המנהל הכללי של הרשות )תיקון . 6
מס' 132 לפקודת העיריות(.

דרכי פעולת הוועדה:   

הוועדה תכין תוכנית פעולה להשגת כל מטרותיה ותגישה לאישור מועצת העיר. הוועדה מחויבת לעקוב אחר יישום 
תוכניותיה המאושרות. התוספת הרביעית לפקודת העיריות )הוראות להכנת תקציב( תוקנה כך שהוסף בה סעיף 

הקובע סעיף תקציבי שיכלול פריטי הכנסה והוצאה למאבק בנגע הסמים. 

ממצאים:

מועצת העיר לא מינתה ועדה כנדרש.. 1

הביקורת מצאה כי הוועדה לא התכנסה כלל בשנת 2016.. 2

תוכנית . 3 כל  הוכנה  ולא  העיר  מועצת  ע"י  השנתי  בתקציב  תוקצבה  לא  הוועדה  פעילות  כי  מצאה  הביקורת 
למאבק בנגע הסמים.
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מסקנות והמלצות:

מבקר העירייה מעיר למועצת העיר על כך שלא מינתה הרכב כנדרש לוועדה למאבק בנגע הסמים, שהיא ועדת . 1
חובה בפקודת העיריות.

המבקר רואה חשיבות רבה בכינוס הוועדה בהקדם האפשרי.. 2

המבקר מעיר על כך שלא הוכנה תוכנית למאבק בסמים וממליץ לפעול להכנת תוכנית והצגתה במועצת העיר . 3
בהקדם האפשרי.

המבקר מעיר על כך שנושא מאבק בנגע הסמים לא תוקצב ע"י מועצת העיר וממליץ לפעול לתקצוב הוועדה . 4
ופעולותיה.
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ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור )ועדת שמות( – ועדת חובה: 

תמצית ממצאי הביקורת 

מועצת העיר לא מינתה את הוועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור בהרכב הנדרש ולא פעלה לכינוסה כחוק0 

המסגרת הנורמטיבית:

על-פי  תפעל   הוועדה  טרור.  פעילות  בעקבות  שנרצחו  העיר  לתושבי  הנצחה  ופעולות  הנצחה  דרכי  ולתכנן  ליזום 
ההוראות הכתובות בפקודת העיריות, משם היא שואבת את סמכויותיה.

הרכב הוועדה:

מספר חברי הוועדה לא יפחת מ- 3 ולא יעלה על 9. 

1/3 מהם יהיו חברי מועצה.. 1

1/3 מהם יהיו נציגי ציבור.. 2

1/3 מהם יהיו מבני משפחות של נרצחי פעילות טרור שהיו תושבים, ואשר המועצה קבעה את דרך בחירתם.. 3

דרכי פעולת הוועדה:  

הוועדה תקיים קשרים עם משפחות של נפגעי טרור, עמותות ומסגרות אחרות העוסקות בתחומים אלו.	 

תוכנית 	  המועצה  לאישור  תגיש  ואזי  בעצמה  תיזום  או  הנצחה  לדרכי  הצעות  או  בקשות  מהם  תקבל  הוועדה 
כוללת להקמת אתרי הנצחה, בראיה כוללת. 

הוועדה תפעל לשימורם ולפיתוחם של אתרי הנצחה קיימים.	 

הוועדה תעמוד בקשרים עם מנכ"ל העירייה והמחלקות הרלבנטיות )הנדסה, שפ"ע, חינוך( ע"מ לקדם את 	 
תוכניותיה.

ממצאים:

נמצא כי קיימת וועדת שמות שמינתה המועצה, אך לא בהרכב הנדרש.

נמצא כי היו"ר לא פעל לכינוסה כנדרש.

נמצא כי הוועדה לא קיימה קשר עם משפחות של נפגעי טרור.

נמצא כי הועדה לא הציגה תוכנית או הצעות לדרכי הנצחת משפחות נפגעי טרור. 
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מסקנות והמלצות:

המבקר מעיר כי על המועצה למנות ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור )ועדת שמות( לפי ההרכב הנכון )ראה 	 
הרכב הוועדה(.

מבקר העירייה ממליץ ליו"ר לפעול לכינוסה של הוועדה בהקדם האפשרי ולהחליט על מנגנון שיהווה אמצעי 	 
הקשר בין משפחות שכולות של נפגעי טרור לבין הוועדה.

מבקר העירייה ממליץ למפות את אתרי ההנצחה בעיר קריית שמונה ולהמליץ למועצת העיר על אימוץ מדיניות 	 
אחידה.

מבקר העירייה ממליץ להכין תוכנית שימור ותחזוקה של אתרי הנצחה שהוקמו בעיר.	 
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הועדה למיגור האלימות - ועדת חובה: 

תמצית ממצאי הביקורת

מועצת העיר לא מינתה כראוי את הוועדה למיגור האלימות ולא פעלה לכינוסה כנדרש0

המסגרת הנורמטיבית:

הכתובות  ההוראות  על-פי  תפעל   הוועדה  מקומיות.   ברשויות  והפשיעה  העבריינות  האלימות,  תופעת  מיגור 
בפקודת העיריות, משם היא שואבת את סמכויותיה.

הרכב הוועדה:

חברי הוועדה יתמנו בהרכב כדלקמן:

ראש העירייה או סגנו שהוא ממלא מקומו והוא יהיה היו"ר.. 1

המנהל הכללי של  העירייה.. 2

מנהל/ת אגף החינוך בעירייה.. 3

מנהל אגף הפיקוח בעירייה.. 4

מנהל אגף הביטחון בעירייה.. 5

מנהל/ת אגף הרווחה בעירייה.. 6

היועץ לענייני אזרחים ותיקים בעירייה )אם לא מונה יש לפעול למינוי(.. 7

נציג אחד או יותר של משטרת ישראל.. 8

שני חברי מועצה לכל היותר.. 9

נציגי ארגונים העוסקים בזכויות נפגעי עבירה.. 10

דרכי פעולת הוועדה:  

איסוף וניתוח נתונים הנוגעים למעשי האלימות, העבריינות והפשיעה בתחומי העיר. בחינת

התכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים אלה וגיבוש תוכניות חדשות.  הוועדה תגיש לאישור

המועצה את תוכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התוכניות המאושרות.
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ממצאים:

מועצת העיר לא מינתה ועדה כנדרש.. 1

הביקורת מצאה כי הוועדה לא התכנסה כלל בשנת 2016.. 2

תוכנית . 3 כל  הוכנה  ולא  העיר  מועצת  ע"י  השנתי  בתקציב  תוקצבה  לא  הוועדה  פעילות  כי  מצאה  הביקורת 
למאבק למיגור האלימות.

בעיר פועלת תוכנית עיר ללא אלימות.. 4

מסקנות והמלצות:

מבקר העירייה מעיר למועצת העיר על כך שלא מינתה הרכב כנדרש לוועדה למיגור האלימות, שהיא ועדת . 1
חובה בפקודת העיריות.

המבקר מעיר ליו"ר הוועדה על שלא כינס את הוועדה בשנת 2016.. 2

המבקר מעיר על כך שלא הוכנה במסגרת הוועדה  תוכנית למיגור האלימות, לא התקיים דיון רציני בנושא . 3
חשוב זה וממליץ לפעול להכנת תוכנית והצגתה במועצת העיר בהקדם האפשרי.

בעיר פועלת תוכנית עיר ללא אלימות שיכולה להוות כר פורה לעבודת הוועדה ולהתוויית המדיניות במסגרת . 4
התוכנית. 

בעיות . 5 על  מקרוב  ללמוד  ע"מ  והתיכונים  היסודיים  הספר  בבתי  תסייר  שהוועדה  ממליץ  העירייה  מבקר 
האלימות, שנסגרות לא פעם בין כותלי בית הספר וללא התערבות עירונית.
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ועדות רשות שמבקר העירייה ממליץ על הקמתן והפעלתן

המסגרת הנורמטיבית:

נאות  טיפול  המחייבים  רבים  ונושאים  לתחומים  האחראית  מוניציפלית,  כישות  שמונה,  קריית  עיריית  מועצת 
וכפועל יוצא לקידום ענייני העיר והתושבים בה, רשאית ע"פ פקודת העיריות סעיף 150 א' בפרק  השמיני "ועדות 

המועצה" לבחור ועדות קבועות או ועדות ארעיות שתפקידן לייעץ למועצה בעניינים או במקרים מסוימים.

לאחר  יותר  טובות  החלטות  בקבלת  העיר,  והנהלת  העיר  לראש  משמעותית  בצורה  לסייע  יכולות  אלה,  ועדות 
של  ויעילה  נכונה  עבודה  העיר.  למועצת  מסקנותיה  והגישה  הרלוונטיים  בנושאים  והעמיקה  עסקה  שהוועדה 

הוועדות יכולה לתרום תרומה משמעותית לקידום העיר ועניינה.

לפיכך, מצא מבקר העירייה לנכון להמליץ על הקמתן של ועדות שתרומתן תביא לשיפור וייעול המערכות בדגש על 
ייעוץ מקיף בקבלת החלטות ראש העיר והמנכ"ל.
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ועדת מנגנון לענייני כוח אדם - ועדת רשות: 

תמצית ממצאי הביקורת 

לא קיימת ועדת מנגנון במתכונת הנדרשת0

עיקר המלצת הביקורת 

להקים ועדת כוח אדם0

המסגרת הנורמטיבית:

ועדת המנגנון היא הזרוע של ראש הרשות, או המועצה בענייני ניהול כוח האדם של הרשות. ועדת המנגנון היא 
ועדה המתמנת בדרך של האצלת סמכויות על ידי המועצה או על ידי ראש הרשות המקומית. היא מהווה את הזרוע 
של ראש הרשות או המועצה, או שניהם כאחת,  לקביעת  מדיניות בענייני כוח אדם של הרשות או רק לביצועה, 

כגון: תקנים, קבלת עובדים, פרישה, פיטורי עובדים וכדומה.

מינוי ופיטורין של בעלי תפקידים בכירים אינם בסמכותה של ועדה זו, אלא בסמכותה של מועצת הרשות המקומית.

הרכב הוועדה:  

בשל רגישות הנושא וזיקתו לעניינים אישיים רבים, ראש הרשות המקומית הוא העומד בראש הוועדה. יש אפשרות 
אחרת היא: שסגן ראש הרשות או בכיר אחר המקובל על ראש הרשות יעמוד בראש הוועדה. 

בוועדה יהיו מיוצגים הגורמים הבאים: 2 חברי מועצה, 10% לפחות נציגי ציבור, נציג ועד העובדים, וכן הפקידים 
הבאים: מנכ"ל הרשות, מנהל מנגנון /כוח אדם )שהוא גם מרכז הוועדה, גזבר הרשות המקומית או נציגו, היועץ 
המשפטי או נציגו. ההרכב הסיעתי הכולל )חברי מועצה ואחרים( יהא תואם ככל שניתן, את ההרכב הסיעתי של 

המועצה.  

 תפקידי הוועדה:   

שני יעדים עומדים בפני ועדת המנגנון: גיבוש מדיניות כוח אדם, טיפול במכלול ענייני העובדים, לרבות: כניסה 
לתפקיד, צורת מילוי התפקיד, תנאי שירות של העובדים, סיום התפקיד.

נושאים שוטפים בטיפול הוועדה:  

פיטורי עובדים )לא בכירים( ופרישה מוקדמת של עובדים.	 

יציאה לפנסיה.	 

יציאה לחל"ת )חופשה ללא תשלום(.	 

קבלת עובדים חדשים, על פי תקנות ונהלים.	 
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מתן קביעות לעובדים זמניים.	 

ניוד והעברת עובדים בתפקידים ובין מחלקות.	 

תוספות שכר לעובדים, במסגרת הסכמים קיבוציים מאושרים.	 

השכר 	  על  הממונה  באישור  רק  אחרות  )תוספות  מאושרים  קיבוציים  הסכמים  במסגרת  עבודה  תנאי  שיפור 
במשרד האוצר(.

טיפול בניגודי עניינים, בהתאם לחוק ולנהלים.	 

בעיות משמעת של עובדים ויחסים בין עובדים למנהלים.	 

שינויי תקן עובדים בתחומי עבודה שונים.	 

תקצוב שנתי של שיא כוח האדם ושמירה על מסגרתו.	 

אישור השתלמויות והדרכה לעובדים, ברמות השונות.   	 

אתגרי פעילות הוועדה: 

בחינת התפקוד של המחלקות השונות, כבסיס לביצוע שינוי ארגוני, על ידי גורמים מקצועיים.. 1

שיפור תהליכי עבודה וחיסכון בכוח אדם.. 2

ייצוב מערכת קריטריונים בתחומי הפעולה השונים של כוח אדם, כגון: קידום עובדים, יציאה להשתלמויות . 3
והדרכות מקצועיות.

תוכניות השתלמות לעובדים ברמות השונות ושיפור הדרכת העובדים.. 4

טיפול בחריגות שכר וחריגות מתקן, אשר נעשו בעבר והן מקשות על קבלת החלטות בהווה.. 5

שכלול המחשוב בעבודת המנגנון.. 6

ייצוב מדיניות וקריטריונים להעסקת קבלנים או להפרטת שירותים.. 7

שמירה על יחסי עבודה תקינים עם ועד העובדים.. 8

2 סוגי מכשלות שעל נבחרים להימנע מהם:. 9

התערבותם של נבחרים בנושאים מקצועיים של ניהול כוח אדם, בלא סמכות או בלא ידע מקצועי אמיתי.. 1

לחץ של הנבחרים להיטיב עם עובדים, או לשאת פנים כלפיהם, שלא משיקולים מקצועיים ענייניים.. 2

עמידה בחוזרי מנכ"ל והנחיות היועץ המשפטי לממשלה בכל הקשור לניהול משאבי אנוש ברשויות מקומיות . 10
בשנת בחירות.

ממצאים:

נכון לתאריך 1.1.2016 הועסקו בעיריית קריית שמונה 415 עובדים מתוכם מוגדרים  249 עובדי חינוך.. 1

הביקורת מצאה כי דיוני כ"א מתקיימים במתכונת מצומצמת על אף הצורך לקיימם במתכונת מסודרת ע"פ . 2
הנחיות משרד הפנים.
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הביקורת מצאה שלא קיימים נהלים ברורים בנושאים מהותיים שאמורים לקבל התייחסות של הוועדה כגון:. 3

פיטורי עובדים )לא בכירים( ופרישה מוקדמת של עובדים.. 1

יציאה לפנסיה.. 2

יציאה לחל"ת )חופשה ללא תלשום(.. 3

קבלת עובדים חדשים, על פי תקנות ונהלים.. 4

מתן קביעות לעובדים זמניים.. 5

ניוד והעברת עובדים בתפקידים ובין מחלקות.. 6

תוספות שכר לעובדים, במסגרת הסכמים קיבוציים מאושרים.. 7

על . 8 הממונה  באישור  רק  אחרות  )תוספות  מאושרים  קיבוציים  הסכמים  במסגרת  עבודה  תנאי  שיפור 
השכר במשרד האוצר(.

טיפול בניגודי עניינים, בהתאם לחוק ולנהלים.. 9

בעיות משמעת של עובדים ויחסים בין עובדים למנהלים.. 10

שינויי תקן עובדים בתחומי עבודה שונים.. 11

תקצוב שנתי של שיא כוח האדם ושמירה מסגרתו.. 12

אישור השתלמויות והדרכה לעובדים, ברמות השונות.   . 13

לא נמצאו נהלים אחידים באשר למתן אישורים ליציאת עובדים ללימודים והשתלמויות.. 4

לא נמצאו נהלים אחידים באשר למתן אישורי הלוואות לעובדים.. 5

מסקנות והמלצות:

מבקר העירייה ממליץ לראש העיר להקים ועדה לענייני כ"א )מנגנון(, בכפוף להנחיות משרד הפנים.. 1

מבקר העירייה ממליץ לקיים דיון בוועדת כ"א שיעסוק בפיתוח ארוך טווח בנושאים הקשורים להון האנושי . 2
המועסק בעירייה.

מבקר העירייה ממליץ לאמץ נהלים ברורים באשר לקידום עובדים, תוספות שכר ומתן הלוואות לעובדים.. 3

מבקר העירייה ממליץ למנות רכז/ת שיעסקו בפיתוח עובדים, יציאה ללימודים והשתלמויות והבאת החומר . 4
לדיון והחלטה בוועדת כ"א.

מבקר העירייה ממליץ לבחון את המבנה הארגוני של העירייה ולהתאימו לאתגרים הניצבים בפתח.. 5
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ועדת רישוי עסקים - ועדת רשות:

עיקר המלצת הביקורת

מבקר העירייה ממליץ לראש העיר להקים ועדת רישוי עסקים. 

המסגרת הנורמטיבית: 

סמכותו לאחד  את  הוא רשאי להאציל  הרשות.  של ראש  הוא בסמכותו  המקומית  הרשות  רישוי עסקים בתחום 
מחברי המועצה כממונה מטעמו על רישוי עסקים או להטיל את העבודה על ועדת רישוי עסקים.

בקריית שמונה קיימת יחידה לרישוי עסקים, האמורה לטפל ברמה המקצועית והטכנית ברישוי העסקים ועמידה 
בקשר מול גורמי רישוי שהסמכתם מותנית בתנאים ודרישות מקצועיות לקבלת הרישיון. אותם גורמי מקצוע  כגון: 
מחלקת הנדסה, איכות הסביבה, פיקוח עירוני, תאגיד המים והביוב, משרד הבריאות, כיבוי אש, משטרת ישראל 

וגורמים נוספים שהוסמכו לכך על פי כל דין. 

עבודת הוועדה היא ברובה פעילות של שיקול דעת ובחינת הנתונים לאורן של החוקים המוגדרים בחוק רישוי, חוקי 
התכנון והבנייה, פקודת העיריות וחוזרי מנכ"ל הם הקובעים את הנורמות והכללים לרישוי ואת גדרי ההסכמה או 

הדחייה למתן רישיונות.

הוועדה תשמש כמפקחת וכמתווה מדיניות ותעביר המלצותיה לראש העיר ולמועצת הרשות וכשאלה יאושרו הם 
יחייבו את מנהלי היחידה לרישוי עסקים לעול על פיהן. 

הוועדה אמורה להבטיח שכל הוראות החוק שיש להן נגיעה לרישוי עסקים ימולאו בצורה נכונה תוך הקפדה על 
כללי הצדק, הבטחת שוויון הזדמנויות, סיכול כל ניסיון להפעיל לחץ והימנעות מכל מצב של ניגוד אינטרסים.

עוד תדון הוועדה באמצעים שיעמדו לרשות היחידה ע"מ שתבצע תפקידה כראוי.

משרד הפנים מתכוון להגביר את המעקב אחר יישום האכיפה של רישוי עסקים ברשויות המקומיות.

כל רשות מקומית תתבקש להעביר באינטרנט דוח שנתי במתכונת שתוכן על היחידה לרישוי עסקים כשם שהגזברות 
מעבירה את הדוח שלה למשרד.

רשות שימצא בה אחוז גבוה של עסקים ללא רישיון עסק משרד הפנים ימנה לה ועדת חקירה, ראש  הרשות ייקרא 
לשימוע וייעצרו תקציבי פיתוח ומענקים שונים.

מסקנות:

נושא רישוי עסקים מקבל משנה תוקף וחשיבות רבה.  כי  ועדות העירייה עולה  בתום עבודת ביקורת מקיפה על 
עם  ביחד  מגיעות  עסקים  רישוי  בנושא  שמונה,  קריית  ביניהן  המקומיות,  לרשויות  שמוקנות  הרבות  הסמכויות 
אחריות ולכן, המסקנה היא שוועדת רישוי עסקים פעילה ומעורבת, תגביר את תפוקות היחידה לרישוי עסקים 
ותביא ליעילותה בכל הקשור בטיפול בעסקים המקומיים ובפעולות אכיפה, אם תידרשנה לכך. עיקר המסקנות 
מכך, עלו גם במסגרת הביקורת שנעשתה על המחלקה לרישוי עסקים )ראה: ביקורת רישוי עסקים(, אך בהחלט גם 

מהביקורת שנעשתה בפרק הוועדות.

לפיכך, מבקר העירייה ממליץ לראש העיר ומועצת העיר לפעול ע"פ המלצות הביקורת וליישמן בהקדם האפשרי.
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המלצות:

מבקר העירייה ממליץ על הקמת ועדה בהרכב ובסמכויות כדלקמן:

בראש הוועדה יעמוד ראש הרשות או מנכ"ל העירייה או מחזיק תיק רישוי עסקים שהוא הממונה על הנושא מטעמו 
של ראש הרשות המקומית. הוועדה תמנה אנשי מקצוע מתחום רישוי עסקים. מנהל אגף ההנדסה או מי מטעמו, 
מנהל היחידה לאיכות הסביבה, הווטרינר העירוני, נציג אגף הגבייה, נציג הכבאות ומשרד הבריאות. לישיבות 
הוועדה יוזמנו בקביעות היועץ המשפטי של העירייה. יו"ר הוועדה יהיה האחראי לזימון הישיבות ולתיאום בין 
הגורמים המקצועיים ברשות המקומית. היו"ר יכול למנות כרכז הוועדה את מנהל המחלקה לרישוי עסקים או מי 
מבין עובדי הרשות שיש להם זיקה לתחום. על הוועדה לבנות נהלים שעל-פיהם תפעל ותשאב סמכויותיה מהחוק. 
עיקר עבודת הוועדה תתמקד בשיקום ובנייה מחודשת של המחלקה לרישוי עסקים וכן תאשר תכניות עבודה של 
המחלקה ותבצע מעקב ובקרה אחרי יישומה. מהלך זה יהיה מהלך משלים ליישום המלצות הביקורת בנושא רישוי 

עסקים )ראה ביקורת מחלקת רישוי עסקים(.
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ועדת תרבות ופנאי - ועדת רשות:

עיקר המלצת הביקורת

מבקר העירייה ממליץ לראש העיר להקים ועדת תרבות ופנאי0

המסגרת הנורמטיבית:

עליה  לתושביה.  המקומית  הרשות  שמעניקה  השירותים  בסל  מהותי  לנושא  הפך  מזמן  כבר  ופנאי  תרבות  תחום 
ברמת פעילות התרבות לצד תקצוב גדול יותר של טקסים, אירועים ופעולות פנאי מביאים לפתחה של הוועדה אתגר 
משמעותי בתכנון שנתי ורב שנתי של תחום התרבות, האירועים, הטקסים ופעולות הפנאי שיש לתכננם בראייה 
נציגי  של  הולם  ייצוג  לצד  מקצוע  אנשי  של  ישיבה  מצריך  זה  תחום  שיהיה.  ככל  גדול  בודד  כאירוע  ולא  עירונית 
ציבור ואישי ציבור, שעליהם לתת את הדעת בכל הקשור בסדרי עדיפות וחלוקה שוויונית ככל האפשר של משאבי 
התרבות בצורה נכונה ויעילה, כך שכל המגזרים ותושבי העיר ייהנו מפעולות תרבות המדברות אליהם. מתפקידי 
מקביעת  החל  התרבות,  תחום  והעצמת  לייעול  ספק  ללא  שיביא  שנתי  ורב  שנתי  תכנון  השאר  בין  יהיה  הוועדה 
האומנים שיופיעו על במת יום העצמאות ועד טקסי הזיכרון ופעילות התיאטרון העירוני, לצד פעילות בחגי השנה 
צריכים  כולם  הזהב  גיל  ותושבי  למבוגרים  וסטודנטים,  חיילים  נוער,  לבני  לילדים,  הרך,  לגיל  הקיץ  ופעילויות 
התרבות,  להעצמת  אסטרטגית  בתוכנית  דיונים  לקיים  הוועדה  תפקיד  רשות.  של  המשאבים  מהקצאת  ליהנות 
קביעת תמהיל האירועים בהתאם לתקציב התרבות, קביעת אופי האומנים שיופיעו בטקסים רשמיים ולא רשמיים, 

קביעת מיקום האירועים, מועדם והמגוון כך שייתן מענה לכלל שכבות האוכלוסייה.

ממצאים:

תחום התרבות והאירועים נמצא באחריות רשת המתנ"סים של קריית שמונה כגורם ביצועי. היכל התרבות . 1
גם הוא בניהול רשת המתנ"סים העירונית.

הביקורת מצאה כי לא נתמנתה ועדה בין אם ע"י ראש העיר ובין אם ע"י מועצת העיר שדנה בנושאי התרבות . 2
העירייה  לתקציבי  בהתאם  טווח  קצר  כתכנון  מתקיימות  אלא  שונות,  פנאי  ופעילויות  אירועים  העירוני, 
והגליל,  הנגב  לפיתוח  המשרד  התרבות,  משרד  תורנית,  תרבות  כגון:  ממשלה  מגופי  המגיעים  ותקציבים 

המשרד לשוויון אזרחי וכו'.

לעיתים, בעיקר לקראת מועדי אירועים גדולים כגון: אירועי אפריל, יום העצמאות ואירועי קיץ מתקיימות . 3
ישיבות הכנה אצל ראש העיר ומנכ"ל העירייה.

תרבות . 4 מחלקת  לבין  ובאזור  שמונה  בקריית  המתקיימים  הרבים  התרבות  אירועי  בין  סנכרון  קיים  לא 
ואירועים במתנ"ס.

ואירועים . 5 תרבות  מחלקת  לבין  בעיר  התרבות  בתחום  הפועלים  חברתיים  ארגונים  בין  סנכרון  קיים  לא 
במתנ"ס. 
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מסקנות והמלצות:

הביקורת ממליצה על הקמת ועדה שתקבל תוקף מראש העיר ו/או מועצת העיר עם סמכויות מוגדרות לטיפול . 1
כולל בתחום התרבות בעיר. 

זו תהיה ועדה מייעצת לראש העיר ותורכב מהממונה על תחום התרבות ו/או מנכ"ל העירייה כיו"ר . 2 ועדה 
ויהיו חברים בה: נציגי רשת המתנ"סים, אנשי מקצוע בתחום תרבות, נציגי ארגונים עם אוריינטציה לתרבות, 

אנשי ציבור ומובילי דעת קהל מכלל מגוון האוכלוסייה בקרית שמונה.

הוועדה תעסוק בנושאי תרבות, אירועים ופנאי על כל היבטו, תרכז ותכלול את כל הגופים העוסקים בנושא, . 3
בחלוקת  סמכות  תהיה  לוועדה  שנתיות.  ורב  שנתיות  בתוכניות  ותדון  תקציב  מול  לביצוע  תוכניות  תאשר 
משאבי התרבות באופן שוויוני לכל חתכי האוכלוסייה על-מנת שכולם ייהנו מהתרבות העירונית. על הוועדה 
ולאירועים  העצמאות  ליום  אומנים  ובכללם  השונים  באירועים  אומנים  בבחירת  המיקרו  ברמת  גם  לעסוק 

מרכזיים.

הביקורת ממליצה לוועדה לערוך סקרי דעת קהל ושיתוף המונים בכל הקשור לתוכניות התרבות העתידיות.. 4

הביקורת ממליצה לעירייה למנות רכז לוועדה שיביא ויוציא את ההחלטות אל הפועל.. 5
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נושא 2

דו״ח ביקורת
מחלקת רישוי עסקים

דו״ח מס׳ 22 | 2017
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הקדמה:

בהתאם לתוכנית הביקורת לשנת 2017, מוגש דו"ח ביקורת זה על המחלקה לרישוי עסקים בעיריית קריית שמונה. 
הדו"ח בדק ובחן את התנהלות עיריית קריית שמונה בנושא "רשות רישוי" ואת המחלקה לרישוי עסקים בהתאם 
לסקר הסיכונים שבוצע ודגש מיוחד ניתן על יישום הוראות החוק אל מול הרפורמות החדשות בכל נושא רישוי 

עסקים שנכנסו לתוקף בשנים האחרונות, בהתאם לתקני הביקורת המקובלים.

בשל  בעיקר  המקומית,  הרשות  בפעילות  ומשמעותי  חשוב  כתחום  העסקים  רישוי  בתחום  רואה  העירייה  מבקר 
העובדה כי תחום זה מקבל משקל רב בשמירה על בריאות הציבור, מניעת מטרדים ושמירה על בטיחות כפי שעולה 
מן החוק. יתר על כן, העוסקים בתחום זה מטעם הרשות המקומית עומדים אל מול ובמיוחד ביחד עם מגזר שלם 
של עסקים ומסחר המשמשים מנוע צמיחה מקומי וארצי. המדינה העניקה תשומות רבות לרפורמה ברישוי עסקים 
ומשמעויות רחבות לתפקיד הרשות ולסמכויות בעלי התפקידים שלה, בתהליך רישוי עסק. גם אם יש ברפורמה 
כדי להסדיר רק חלק מבעיות מבקשי רישיון עסק, עדיין טיב ורמת השירות נקבעים בלעדית ע"י הרשות המקומית 

שהיא השלוחה של המדינה לעניין זה.

על  הדו"ח  מתבסס  עוד  הדו"ח.  ממצאי  מבוססים  עליהם  אקראיים  עסקים  רישוי  תיקי  נדגמו  הביקורת  במהלך 
החוקים, התקנות והרפורמה החדשה שנכנסה, כאמור, לתוקף וכן על שיחות אישיות וראיונות שנערכו עם עובדי 

ומנהלי המחלקה והמקיימים עמה קשרי עבודה. 

ועיקר  בנושא  הפנים  משרד  שערך  עסקים  ברישוי  הרפורמה  הוראות  בהדרגה  לתוקף  להיכנס  החלו   2013 בשנת 
המאמץ נסוב סביב הטמעת השינויים. תיקון מס' 27, התשע"א-2010 "התיקון לחוק רישוי עסקים", מסדיר את 
סוגי העסקים טעוני רישוי, סוגי עסקים להם ניתן לתת היתר מזורז, סוגי עסקים להם נותני אישור אינם נדרשים 
לפרסם מפרט אחיד, קביעה בצו את תקופות הרישיון בשנים לכל סוג עסק, במקום קביעתן בתקנות רישוי עסקים 
הוראות כלליות, התשס"א-2000 וקביעת חיקוקים אחרים שמתן רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים מותנה ברישוי 
לפיהם במקום קביעתם בצו רישוי עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר )התשל"ד-1974(. הצו החדש כולל רפורמה 
משמעותית האמורה להקל על בעלי עסקים, ועיקרה איחוד סוגי עסקים טעוני רישוי באופן החוסך באגרת רישוי 
טעוני  מהעסקים  שחלק  כך  שלהם,  ברישוי  צורך  עוד  שאין  רישוי  טעוני  עסקים  הגדרות  צמצום  עסקים,  לבעלי 
הרישוי לא ידרשו עוד רישוי, לצד קביעת סוגי עסקים חדשים טעוני רישוי, שהעיסוק בהם חדש או שמאפייניהם 
מצריכים הפיכתם לטעוני רישוי, צמצום מעורבות נותני אישור בהליך רישוי של עסקים שמעורבותם אינה נדרשת 
בשל מאפייני הסיכון בעיסוק, לצד הרחבת מעורבות של נותני אישור בהליך של רישוי עסקים שבהם מעורבותם 
הרישוי  בתקופות  משמעותית  רפורמה  כולל  החדש  הצו  בנוסף,  השונות.  הרישוי  מטרות  הבטחת  לשם  נדרשת 
באופן שיאפשר פיקוח מתאים יותר של רשות הרישוי ונותני האישור בהתאם לאופי הסיכון של העסק. כך, לגבי 
חלק מסוגי עסקים רבים הוארכה תקופת הרישוי, בעוד שבסוגי עסקים אחרים צומצמה תקופת הרישוי מרישוי 

לצמיתות לתקופות קצרות יותר בהתאם לסיכונים שהתפתחו באותם עסקים במהלך השנים.

מבקר העירייה מדגיש כי ראוי שהממצאים, המסקנות וההמלצות כפי שעולים מדו"ח זה יישומו באופן מידי וזאת 
על-מנת למנוע ולצמצם עד כמה שאפשר פגיעה עתידית אפשרית הן בציבור התושבים והאזרחים והן בבעלי העסקים 

עצמם כמקבלי שירותים מאת הרשות המקומית והמחלקה לרישוי עסקים0 

אני מבקש להודות לראש העיר, מנכ"ל העירייה ומנהלת יחידת רישוי עסקים על שיתוף הפעולה המלא שקיבלתי 
במהלך עריכת הביקורת וכן לכל מי שעזר וסייע בהפקת דו"ח זה.

אורן ירמיהו-לוי 

מבקר העירייה ונציב תלונות הציבור עיריית קריית שמונה
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עיקרי וממצאי הביקורת:

בתום עבודת ביקורת מקיפה ומעמיקה שנערכה, עולה כי מחלקת רישוי עסקים, על אף שהיא אמורה לקבל משנה 
תוקף וחשיבות רבה בפעילות העירייה, פועלת בעצימות נמוכה ביותר.  העירייה לא הפעילה את הסמכויות הרבות 
שהוענקו לה בחוק "רישוי עסקים", בתקנות שהותקנו בנושא ובחוזרי המנכ"ל שהופצו ונראה כי לא הבינה את 
האחריות הרבה הרובצת לפתחה באכיפת החוקים והתקנות. העירייה והמחלקה כשלו בתפקידן ולא פעלו לשמירת 
בריאות הציבור וביטחונו, ולא פעלו על פי החוקים וההנחיות הרבות בנושא.  הביקורת הגיעה למסקנה כי קיימים 
במחלקה עובדים אשר אינם כשירים מקצועית לבצע את תפקידם ואף היה ידוע למערכת ולהנהלה כי אחד מהם 
אינו כשיר לבצע מטלות בשל מגבלות פיזיות אישיות. המחלקה לא פעלה על פי נהלים, לא התקיימו הביקורות 
התנאים  היו  לא  ואף  העירייה  ומחלקות  אגפים  עם  בממשקים  פעילות  התקיימה  לא  בעסקים,  המתאימות 
הבסיסיים כפי שעולה מן הרפורמה וחוזרי המנכ"ל שיכלו לתת מענה ראוי לצרכי המחלקה. המחלקה לא העמידה 
לרשות הציבור עמדת עיון ומידע לבעלי עסקים בהתאם להנחיות הרפורמה ואף לא פרסמה את עיקרי הרפורמה 
באתר העירייה כפי שמתחייב מהנהלים וההנחיות. הביקורת הגיעה למסקנה כי תיקי בקשות רישוי עסקים אינם 
מתויקים כראוי ואינם נשמרים בארכיון על פי התקנים המקובלים. במהלך הביקורת נמצא כי המועצה הדתית 
והחברה הכלכלית שהם גופי הסמך של העירייה, הפעילו עסקים המוגדרים כעסקים "טעוני רישוי" ללא שנמצא 
בידם הרישיון לכך. הביקורת רואה בחומרה יתרה עסקים המופעלים ע"י העירייה ו/או מי משלוחותיה כדוגמת 
הפעלת השוק העירוני על-ידי החברה הכלכלית והמקוואות על ידי המועצה הדתית, ללא רישיון כמתחייב בחוק. 
עצימת עין לגופי הסמך המפרים את החוק היא בבחינת "נאה דורש נאה מקיים" ועל העירייה והמחלקה לרישוי 
עסקים לאכוף ביתר שאת פעילות עסקית של העירייה ומי מגופי הסמך שלה שלא פועלים על-פי חוק רישוי עסקים. 

ורצוי  כי היה כשל כללי בתפקוד המחלקה בכל הקשור לרישוי עסקים  כל אלה מובילים את הביקורת למסקנה 
ומומלץ לפעול ללא דיחוי לפי המלצות הביקורת המובאות בהמשך וזאת על-מנת לשמור על בריאותו של הציבור 

וביטחונו.

המסגרת הנורמטיבית:

מדור רישוי עסקים בעירייה פועל מתוקף חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968, על פי תקנות רישוי עסקים )הוראות 
כלליות( התשס"א – 2000, ועל פי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( תשנ"א 1995.

מהות מתן רישיונות עסק כפי שעולה מן החיקוקים והצווים באה להסדיר את פתיחת העסקים טעוני הרישוי לפי 
אמות מידה אחידות וקבועות אשר נקבעו בטבלת המטרות לצד הקבוצה אליה משתייך העסק. 

הרישיון,  מבוקש  שלשמם  הפריטים  את  הכוללת  מסודרת  בקשה  להגיש  המבקש  על  עסק  רישיון  לקבל  מנת  על 
המבקש יצרף את תוכניות העסק ומפה מצבית. כמו כן, עליו לקבל אישורים מגורמים כגון: משטרה, רשות הכיבוי, 
משרד הבריאות, משרד הכלכלה, משרד לאיכות הסביבה, משרד החקלאות וכיוצ"ב. ע"פ חוק ניתן לשלול רישיון 

במידה ומופרים תנאי הרישיון. ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה חמורה עד כדי עבירה פלילית.

פרק א' בחוק רישוי עסקים מגדיר חמש מטרות שהחוק והצווים אמורים לתת להם מענה: 

)1(   איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים; 

)2(   מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות; 

)3(   בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו; 

)4(   מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות; 

)5(   בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים; 
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)6(   קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה ולשירותי כבאות.

יוצא אפוא, שהחוקים, התקנות והצווים נותנים כלים בידי הרשויות המקומיות בכדי לפעול בצורה אופטימאלית 
ע"מ לוודא אכיפה נכונה של מטרות החוק.

בנוסף, קיימים מספר סוגי רישיונות שיחידת רישוי עסקים ו/או רשות הרישוי ברשות מקומית מוסמכת להנפיק 
למגישי הבקשה:

- תוקף הרישיון לעסק מן העסקים המפורטים בצו, למעט העסקים המפורטים בתוספת . 1 רישיון לצמיתות 
הראשונה, יהיה לצמיתות. 

רישיון תקופתי - תוקף הרישיון לתקופה של שנה אחת, שלוש או חמש שנים.. 2

בתקנות . 3 הקבוע  מזה  מוקדם  במועד  הרישיון  תקופת  סיום  את  לקבוע  רשאית  הרישוי  רשות   - זמני  רישיון 
ובלבד שתקופת הרישיון לא תפחת משנה אחת.

היתר זמני - רישיון לתקופה שאינה עולה על שנה. מאפשר לבחון את פעילות העסק. לרשות הרישוי זכות . 4
להפקיע רישיון זמני אם לא מולאו תנאיו במועד שנקבע.
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ממצאי הביקורת במחלקה לרישוי עסקים:

ברחבי . 1 פועלים  רישוי,  הטעוני  רבים  עסקים  כי,  מצאה  בעירייה  עסקים  רישוי   במחלקת  הביקורת  ממצאי 
העיר ללא רישיון עסק וללא פיקוח תברואתי שוטף ורציף. על פי הנתונים המופיעים בטבלה המרכזת 384 
פריטים )עסקים( שנדרשים לרישיונות עסק, רק ל- 289 עסקים יש רישיון עסק כמתחייב בחוק. יוצא אפוא 

ש- 24.7%  מהעסקים פועלים ללא רישיון עסק ושלא נפתחו כנגדם הליכים משפטיים כלשהם. 

מחלקת רישוי עסקים מונה שני עובדים במשרה מלאה: בתאריך 14.6.2012 הוציא ראש העיר, ניסים מלכה, . 2
נתמנה   28/9/2014 בתאריך  שמונה.  בקריית  הרישוי"  כ"רשות  לפעול  עמוס  שולה  הגב'  את  המסמיך  מכתב 
לתפקיד סגן מנהל מחלקת רישוי עסקים אלי אברג'ל. בכתב המינוי שמנכ"ל העירייה הוציא לאברג'ל, כתב 
ולאור  מסודרת  עבודה  תוכנית  ע"פ  עסקים  רישוי  בנושא  לפיקוח  לצאת  עליך  מוטל  תפקידך  "במסגרת  כי: 

הדרישות".

מהביקורת במחלקת רישוי עסקים עולה כי, המחלקה פועלת כשאין בידה תוכנית עבודה ו/או תוכנית כלשהי . 3
שהוצגה לביקורת והמסדירה את אופן העבודה אל מול בעלי העסקים בעיר. המחלקה נותרה פאסיבית כאשר 

עיקר פעילותה הסתכם בטיפול טכני ובדיקת מסמכים אל מול בקשות לרישיונות עסק.

העירייה ומנהליה לא פעלו לקדם את הרפורמה ברישוי עסקים שהנחה משרד הפנים  לבניית מערך רישוי . 4
עסקים כמחלקה/אגף וכחלק מההיערכות החדשה שמקדם המשרד בנושא.

הביקורת מצאה כי העירייה לא מינתה "גורם מוסמך ארצי" כמשמעו בחוק. ל"גורם מוסמך ארצי" מטעם . 5
הרשות מספר תפקידים, ביניהם:

קביעת תנאים שאינם מובאים לידיעת הציבור על ידי פרסום באתר האינטרנט של הרשות. )1(  קיים חשש א. 
משמעותי לשלום הציבור, לבריאותו או לבטיחותו או קיימת סכנה לפגיעה באיכות הסביבה או הפרעה בלתי 
סבירה לאדם פלוני או לציבור; )2(  נתגלו או נוצרו עובדות או נסיבות חדשות לגבי העסק או סביבתו או לגבי 

טכנולוגיות המשמשות בו, המחייבות שינוי דחוף בדרישות הרישוי לשם השגת מטרות חוק זה.

דיון והכרעה בהשגות המוגשות לרשות הרישוי: גורם מוסמך ארצי יכריע בהשגה ויעביר את החלטתו המנומקת ב. 
בכתב למשיג ולרשות הרישוי בתוך 30 ימים ממועד הגשת ההשגה עם כל מצורפיה למשרדו. מבקש רישיון או 
בעל עסק רשאי להגיש השגה, שהיא בעצם ערעור על סירוב למתן רישיון או היתר זמני או היתר מזורז, ועל 
תנאים או מסמכים הנדרשים ממנו, עבור סוגי עסקים שלגביהם פורסם מפרט אחיד 2013. מהביקורת עולה 

כי נכון ליום עריכת הביקורת העירייה לא מינתה "גורם מוסמך ארצי" כמשמעו בחוק. 

הביקורת קובעת כי רמת הפיקוח על עסקים ירודה ביותר עד כדי לא קיימת. עריכת ביקורת בעסקים כמעט . 6
ולא ע"פ תוכנית עבודה מוסדרת ומאושרת. ממצאי הביקורת העלו  ולא מתקיימת, אלא במקרים בודדים 
כי עיריית קריית שמונה לא העסיקה תברואן במחלקת רישוי עסקים, על-אף שמשרה כזו חיונית ובסיסית 
ביותר לתפקוד המחלקה, לעמידה ביעדיה ושמירה על החוק ובריאות הציבור. המחלקה התבססה על דוחות 
משרד הבריאות שהנפיקו עובדיו, על אף שהיה צורך בהעסקת עובד בתפקיד כזה בכפיפות מלאה למחלקת 
רישוי עסקים. תפקיד התברואן מאוזכר בחקיקה ומקנה סמכויות רבות היכולות לסייע בידי מחלקת רישוי 
עסקים לקבל חוות דעת מקצועיות בתחום התברואה בנוגע לרישיונות עסק )לגבי עסקים המחויבים ברישוי(, 
מתן הודעות וצווים לבעלי עסקים שלא עומדים בתקינה הנדרשת, בדיקת דגימות של מי שתייה ורחצה )לאחר 
קבלת הסמכה כדוגם מים(. התברואן הוא המוסמך לבצע בדיקה מדגמית של עמידת בעלי העסק בתנאים 
תברואתיים, על פי הדין הקיים ועל פי אמות מידה מקצועיות, מתן חוות דעת מקצועית על אופן ודרך הטיפול 
שנתגלו  הליקויים  תיקון  אחר  שוטפת  ובקרה  פיקוח  עסקים,  אצל בעלי  והתגלו,  במפגעי תברואה, במידה 
ומסירת דיווח לממונים. עוד במסגרת תפקידו של התברואן להכין חוות דעת באשר לאישור בקשות לרישיון 
עסק, מתן צווי סגירה לעסקים שלא עומדים בדרישות חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968 והתקנות שהותקנו 

מכוח חוק רישוי עסקים.  
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מהנדס . 7 עירוני,  וטרינר  כגון:  העירייה  ומחלקות  אגפי  עם  גומלין  יחסי  מקיימת  שאינה  כמעט  המחלקה 
על  יודעת  אינה  אחת  ש"יד  כדי  עד  מוחלט  נתק  קיים  וכיוצ"ב.  משפטית  מחלקה  הגבייה,  מחלקת  העיר, 
היד השנייה". בעניין זה, הביקורת העלתה כי לא קיימים קשרי עבודה כלל בין המחלקה לרישוי עסקים 
לבין המחלקה לאיכות הסביבה, לא מתקיימות ישיבות עבודה וכל אחת מן המחלקות עובדת באופן מנותק 

לחלוטין אחת מהשנייה.

הביקורת מצאה כי אתר העירייה אינו מעודכן ואינו מכיל את הדרישות כפי שנקבעו בחוק. באתר שכתובתו  . 8
www.k-8.co.il מופיעה המחלקה לרישוי עסקים ככפופה למחלקה לאיכות הסביבה בשפ"ע על אף שבפועל 
ובכפיפות ישירה למנכ"ל העירייה. עוד נמצא כי האתר לא  המחלקה לרישוי עסקים עובדת באופן עצמאי 
עודכן מזה זמן רב ואינו עונה על דרישות החוק: "סעיף  7ג3 לדרישות רשות הרישוי ]תיקון תשע"א[ )א(  6ד 
המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף 7, התנאים הנדרשים מטעמה לפי סעיף וכל החלטה או 
הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי סעיפים  2א 8 ו-8א, 
וחוקי עזר לפי סעיף 11ג, בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, יפורסמו באתר האינטרנט של רשות 
הרישוי . )ב(  רשות הרישוי לא תדרוש מסמכים ותנאים כאמור בסעיף קטן )א( שאין פרסום לגביהם באתר 

האינטרנט".  

על פי הרפורמה ברישוי עסקים, כל רשות מחויבת לפרסם באתר האינטרנט שלה את דרישות הרישוי ברשות. . 9
דרישות הרישוי מחולקות לשניים:  דרישות רישוי לכלל העסקים - לדוגמה, דרישות העוסקות בשעות פעילות 
לכלל העסקים, בשילוט לכלל העסקים ועוד. הדרישה השנייה היא, דרישות רישוי לפי סוגי עסקים - לדוגמה 
במחלקה  להימצא  אמורים  הנתונים  כלל  וכו'.  במסעדות  המוניים,  באירועים  העוסקות  פרטניות  דרישות 
לרישוי עסקים. כל עוד הדרישות אינן מפורסמות באתר העירייה לפי הקבוע בחוק, לא תוכל רשות הרישוי 

לדרוש מהעסקים הבאים בשעריה לבקש רישיון עסק ומכך גם שלא תוכל לאכוף ביעילות נושא זה. 

ממצאי הביקורת העלו כי עובדי המחלקה לא יצאו להשתלמויות שוטפות בתחום רישוי עסקים ולקורסים . 10
המוצעים ע"י מפע"ם. נושא ההשתלמויות הוא חיוני ביותר ובעל ערך רב לעובדי המחלקה ע"מ שיוכלו לקדם 

את יעדי המחלקה הן בנושאי הרפורמה שמקודמת ע"י משרד הפנים והן בנושאי רישוי עסקים בכלל. 

סגן מנהל המחלקה שאמור לצאת לסיורי שטח, נעדר רבות מעבודתו בשל תאונת עבודה/מחלה. גם בהימצאו . 11
בעבודה אינו מסוגל להתנייד ולבצע עבודת פיקוח כנדרש ממחלקה זו, בשל סיבות רפואיות.

ממצאי הביקורת העלו כי תיקי רישוי עסקים מאוכסנים באופן רשלני במחלקה לרישוי עסקים, כשהם ברמת . 12
אכסון ירודה ללא כל אמצעי אבטחה ו/או שמירה כנהוג בארכיונים מסוג אלה. הביקורת העלתה כי מסמכים 
אכסון  המסדיר  נוהל  נמצא  לא  וכלל.  כלל  לו  שייכים  שאינם  אחרים  לתיקים  ומתויקים  משורבבים  רבים 
וטיפול בתיקי רישוי עסקים, לרבות אחסונם ושמירתם. תיקים ומסמכים אינם מגובים ואינם נסרקים אל 

תוך המערכות הממוחשבות.

הביקורת מצאה כי העירייה טרם הקימה עמדת עיון ומידע לרשות הרישוי על אף הוראות החוק והתקנות . 13
)תיקון 2012, התשע"ג 11א( לעניין זה הקובעות כי יש לפרסם את המפרט האחיד: "רשויות הרישוי ונותני 

האישור יעמידו עותק של המפרט האחיד לעיון הציבור במשרדיהם בעמדה ממוחשבת הנגישה לציבור".

מתוך העסקים שנבדקו נמצא כי החברה הכלכלית מפעילה את השוק העירוני ללא רישיון עסק כנדרש בחוק. . 14
)ראה פירוט בדיקה בתיק מס' 6, שוק עירוני(. 

מתוך העסקים שנבדקו נמצא כי המועצה הדתית מפעילה את המקוואות שפרינצק, הוורדים והר הצופים . 15
ללא רישיון עסק כנדרש בחוק. )ראה פירוט בדיקה תיק מס' 7, מועצה דתית(.

לה, . 16 שניתנה  האכיפה  בסמכות  שימוש  עושה  ולא  פועלת  לא  עסקים  לרישוי  המחלקה  כי  מצאה  הביקורת 
במטרה למנוע פעילותם של עסקים למכירת מזון שבהם ליקויי תברואה, והפעלתם מהווה סכנה לבריאות 
הציבור. ממצאי הביקורת העלו כי לא הוגש ולו כתב אישום אחד בשנה האחרונה כנגד עסקים שפעלו ללא 

רישיון ופועלים תוך התעלמות מהוראות החוק.

ממצאי הביקורת העלו כי עסקים רבים ברחבי העיר התרחבו ללא הוצאת היתר בנייה, זאת בניגוד לחוק, . 17
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וכן עסקים שערכו שינוי במבנה החנות ללא אישורים מתאימים. החוק קובע כי: שינויים במבנה החנות ללא 
ומחלקת  ההנדסה  אגף  בין  כלל  הלימה  קיימת  לא  זה  בנושא  עסק.  רישיון  לביטול  עילה  הם  כנדרש  היתר 
הפיקוח של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לבין מחלקת רישוי עסקים. הביקורת קובעת כי שניהם פועלים 

כבועה סגורה ומנותקת מההתרחשויות בשטח ופעילות אכיפה ופיקוח כלל לא מבוצעת.

ידוע לכול על חריגות בנייה או שינויים העדיפו במחלקת רישוי עסקים להתעלם, . 18 גם במקרים שבהם היה 
לא התריעו ולא פעלו נגד תוספות בנייה או שינויים בבינוי בבתי העסק בביטול רישיון העסק ו/או בפתיחת 

הליכים אשר החוק מתיר לבצעם.

בהוצאת . 19 לטיפול  לעסקים  מדי  רב  זמן  ואפשרה  קטן",  "ראש  של  במדיניות  פעלה  עסקים  רישוי  מחלקת   
רישיון העסק ולא פעלה בכלים שעומדים לרשותה לזירוז העסק להוצאת רישיון ו/או לחילופין לסגירתו על 
אף התראות משרד הבריאות על ליקויים וממצאים חמורים שהתגלו בביקורת. )ראה מקרה מסעדת טאלי, 
הערות משרד הבריאות ומקרה הפעלת המקוואות(. בשני מקרים אלה, המקומות פועלים ופתוחים לרווחת 

הציבור הרחב, על אף הסכנות הנובעות מאי קיום תנאי הרישיון אשר עליהן התריע משרד הבריאות.  
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שנבדקו  התיקים  סיכום  להלן  עסקים0  רישוי  מארכיון  אקראי  באופן  שנדגמו  עסקים   8 נבדקו  הביקורת  במהלך 
במדור רישוי עסקים:

מסעדת טאלי - א.ת צפוני מתחם נופית חרמון
ממצא עיקרי: פועלת ללא רישיון עסק0 קיימת אי התאמה לתקני משרד הבריאות0

המלצות: על רישוי עסקים לפעול ע"פ חוק ולמצות את הדין לרבות נקיטה באמצעים משפטיים0

מהות העסק: מזנון ובית אוכל והגשת משקאות משכרים לצריכה במקום.

נמצא מסמך המעיד על הגשת בקשה לרישיון עסק\היתר זמני בתאריך 03.04.16 עם פנייה להתייחסות מחלקות כמו 
איכות הסביבה, כבאות, בריאות, משטרה, מהנדס העיר.

יש מסמך עם התייחסות מדור הכבאות בנוגע לעסק שאומר שנערכה ביקורת בתאריך 06.03.16 ולא קיים אישור. 
ישנה תגובה של לשכת הבריאות בצפת בהמשך לביקורת שערכה במקום בתאריך 14.04.16 ומצאה שהעסק מתנהל 
כבית קפה. ממצאי הביקורת שצורפו בדו''ח מפרטים את הנתונים והמידע שהיו חסרים בתוכנית העסק בעת הגשת 
הבקשה לרישיון. בין הליקויים ברשימה מופיעים אי התאמה לתקנים בהכנת המזון, וכן המחסן והמטבח אינם 
עומדים בדרישות התקנים לשטח וגובה. לשכת הבריאות המליצה לפנות ליועץ מזון, לתקן את הליקויים, לעדכן 

את תוכנית העסק ולאחר מכן להגיש בקשה מחודשת.

תגובת מנהלת רישוי עסקים: הבקשה הוגשה לפני שנה0 העסק הנ"ל נמצא בשטח שהתב"ע אינה מתאימה למסעדות 
נופית חרמון מקיים הליך  יידעתי על כך את בעל העסק לפני הגשת הבקשה0 הבעלים והיזם של מתחם  ומסחר, 

רישיון עסק לעסקים במקום0 בעבר אושרו שם רישיונות עסק על בסיס שימוש חורג0
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תחנת דלק - שדרות תל-חי 18
ממצא עיקרי: פועל עם רישיון עסק, אך לא נמצאו בתיק המסמכים הנדרשים0

מהות העסק: העסק הינו תחנת דלק, תדלוק ומכולת "מנטה" כחלק מרשת תחנות הדלק "שערי הדלק". נמצא 
תיעוד לבקשה לרישיון העסק מתאריך 12.05.2008 עם פנייה לגורמים כמו כבאות, תברואה, איכות הסביבה ומשרד 
אישור  מתן  אישר  התברואה  פיקוח  מדור   16.5.2008 בתאריך  דעתם.  ולהביע  הבקשה  לעניין  להתייחס  התמ''ת 
לעסק. בתאריך 18.5.08 משרד הבריאות לא אישר את הבקשה לרישיון העסק עד למילוי הדרישה להתקנת מז''ח 
למערכת המים )מכשיר מונע זרימת מים חוזרת(. בתיק נמצא האישור על התקנת המז''ח על ידי מתקין מוסמך 

בתאריך 06.07.2008. 

ב-28 למאי 2008, משרד הכבאות ערך ביקורת במקום העסק ודיווח על כך שהתחנה הוקמה ללא אישורים נדרשים 
ברזים  והתקנת  ברזים  החלפת  כמו:  לתיקון,  ונדרשו  שנמצאו  הליקויים  פורטו  זה  במסמך  הכבאות.  משירותי 
והתקנת גלגלון כיבוי, בדיקת הספקת המים באזור, התקנת מערכות לכיבוי אוטומטי בלוחות חשמל ואישורה על 
ידי המעבדה של מכון התקנים, בדיקת מערכת כיבוי בקצף ע''י מכון התקנים. לאחר הביקורת נשלח מכתב למדור 
רישוי עסקים האומר שהעסק פועל ללא אישור שירותי הכבאות ומהווה סכנה לשלום הציבור. לכן ממליץ לסגור 

את העסק עד סיום תיקון הליקויים שנמצאו )28.5.2008(. 

בתאריך 21 ליוני 2008, נשלח לעסק מכתב הזמנה לשימוע מנהלי עם כוונה לבטל את רישיון העסק בעקבות ביקורת 
הכבאות במקום. המכתב שנשלח עם חתימתה של מנהל לשעבר של מדור לרישוי עסקים שרון ונונו, איים לבטל את 

הרישיון באופן מידי באם הבעל העסק לא יגיע לשימוע. בתיק לא נמצאו מסמכים על מהלך השימוע.

נותן אישור למתן היתר זמני תוך תיקון הליקויים ותנאי הבטיחות במקום,  ב-26 לדצמבר 2008, משרד התמ''ת 
תוקנו  לא  שעדיין  הכבאות  שירותי  מגלים  ב-2.7.2009,  שנערכה  בביקורת  לעובדים.  הדרכות  לביצוע  ודרישה 
כי  המקום  לסגירת  המלצה  על  העיר  לראש  התראה  מכתב  שולחים  ולכן  הקודמת  בביקורת  שנתגלו  הליקויים 
מהווה סכנה. בתאריך 09.05.2010 משרד הבריאות לא מאשר מתן רישיון לעסק. הביקורת לא מצאה פירוט לאי 
מתן הרישיון, רק צוין בטופס שהעסק לא מאושר. לא נמצא מידע על קבלת רישיון לעסק אך ישנה חשבונית קבלה 

עבור אגרת רישוי עסק. 

למילוי  בכפוף  העסק  רישיון  הנפקת  את  אישרה  הכבאות  רשות  שנערכה  הביקורת  לממצאי  בהתאם   -  18.8.2010
בדיקות  ביצוע  העובדים,  הדרכות  האחסנה,  תנאי  בלבד,  ייעוץ  לאחר  במבנה  שינויים  ביצוע  שפירטה:  התנאים 

תקופתיות ותחזוקה מתאימה לציוד ועוד'. 

29.11.12 - רשות הכבאות לא התנגדה למתן רישיון לעסק.

לכבאות  השירות  ידי  על  ב-14.08.13  שנערכה  הביקורת  את  שמסכם   2013 לנובמבר   27 מתאריך  כבר  הבא  התיעוד 
ואישרה את הנפקת הרישיון לעסק תוך מילוי מספר תנאים הזהים לתנאים שפורטו בביקורת הקודמת שתועדה. 
נכון לעכשיו לא נמצא העתק של רישיון לעסק בתיק של מדור לרישוי עסקים עם חתימות, אלא רק שחזור שאומר 

שהרישיון הוא לצמיתות. השחזור בוצע בתאריך 11.3.2014.

תגובת מנהלת רישוי עסקים: התחנה פועלת עם רישיון ע"פ חוק0
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מסעדת גיגס - אנטריקוט בר
ממצא עיקרי: תקין - קיים רישיון עסק עד לתאריך 03101202019

כתובת: שדרות תל חי 77, קריית שמונה

מהות העסק: בית אוכל, הכנה והגשה של מזון לצריכה במקום, לרבות הגשת משקאות משכרים.

הסביבה,  איכות  כמו  מחלקות  להתייחסות  פנייה  עם   18.08.13 בתאריך  זמני  עסק\היתר  לרישיון  בקשה  הגשת 
כבאות, בריאות, משטרה, מהנדס העיר.

יש מסמך עם התייחסות מדור הכבאות בנוגע לעסק שאומר שנערכה ביקורת בתאריך 28.08.13 ולא קיים אישור 
למתן  מתנגדת  אינה  הכיבוי  רשות  הליקויים  תיקון  לאחר  יום.   30 בתוך  לתקן  יש  אותם  ליקויים  מספר  עקב 
הרישיון. ישנו אישור גם מלשכת הבריאות לרישיון. קיים מסמך שנשלח מרשות הכבאות בתאריך 2.5.2014 לתיקון 
ליקויים ולאחריו אישור של כיבוי אש. התבצע חידוש רישיון עסק לשנת 2017. בבדיקה תברואתית שנערכה בתאריך 
24.11.16 התגלו ליקויים המפורטים במסמך. בביקורת חוזרת שנערכה בתאריך 30.12.16 התקבל אישור על תיקון 

הליקויים. קיים אישור עד לתאריך 31.12.2019. 

תגובת מנהלת רישוי עסקים: המסעדה פועלת עם רישיון ע"פ חוק0 הרישיון הוא זמני, תוקפו של פריט זה הוא 3 
שנים0
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יינות ביתן אטליז דגים מצוננים - שדרות תל-חי 91
ממצאים עיקריים: המקום פועל ללא רישיון עסק וללא שננקטו כנגדו הצעדים המתחייבים בחוק0

המלצות: על רישוי עסקים לפעול ע"פ חוק ולמצות את הדין לרבות נקיטה באמצעים משפטיים.

מהות העסק: מכירת בשר, עוף או דגים שאינם קפואים.

דגים

הבקשה לרישיון הוגשה לראשונה בתאריך 4/12/2014. העסק משמש כמרכול ומחולק למחלקות. בעיון במסמכים 
נמצא אישור למחלקת דגים ממהנדס העיר וממשרד הבריאות. לא נמצא אישור מהמחלקה הווטרינרית האזורית 
שמהווה אסמכתא סופית לרישיון משרד הבריאות. בנוסף נמצא אישור זמני מכיבוי אש עד לתיקון הליקויים או עד 

לתאריך 29/11/2016. אין תיעוד לחידוש הרישיון לאחר תאריך זה. 

מחלקת בשר ועוף 

במחלקה זו נמצא אישור של משרד הבריאות וללא אישור של וטרינר אזורי. כמו כן נמצא אישור של מהנדס העיר. 
בביקורת תברואה של וטרינר אזורי עם סגן מנהל הסניף בתאריך 12/4/15, נמצאו מספר ליקויים אך ללא תיעוד של 
תיקון הליקויים. תאריך הרישוי פקע ב-30/11/2016 והמקום פועל ליום עריכת הביקורת  ללא רישיון עסק וללא 

שננקטו כנגדו הצעדים הנדרשים ע"פ חוק.

תגובת מנהלת רישוי עסקים: המבנה חדש, לאחר שקיבל היתר בנייה, הוגש בשנת 2014 זמן רב לפני שהמרכול נפתח 
בשנת 2015, כצורך להתארגנות של רשת יינות ביתן0

משרד הבריאות נתן אישורו למרכול, לווטרינר העירוני נשלחה בקשה לביקורת במרכול אך הבקשה לא חזרה בתום 
30 ימים0

באוגוסט 2016 נשלחה התראה שהעסק פועל ללא רישיון, לאחר שניתן אישור כיבוי אש זמני, ניתן רישיון זמני עד 
סוף נובמבר 02016 כיום העסק פועל ללא רישיון מאחר ואין אישור כיבוי אש0
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ניצת הדובדבן - אזור תעשיה דרומי
ממצאים עיקריים: פועל ללא רישיון עסק0 לא בוצעה אכיפה כנדרש ע"פ החוק0 אין תיעוד מלא בתיק העסק0

המלצות: על רישוי עסקים לפעול ע"פ חוק ולמצות את הדין לרבות נקיטה באמצעים משפטיים.

כתובת: אזור תעשייה דרומי, קריית שמונה.

מהות העסק: מחסן מוצרי מזון - כהגדרתו של בעל העסק, בהמשך שונה למרכול.

בעיון במסמכים נמצא כי הבקשה לפתיחת עסק הוגשה בתאריך 2/2/2010. פיקוח תברואה אישרו את בית העסק, 
מחלקת הנדסה אישרה את בית העסק לצורך אכסנת מזון בלבד וללא מכירה של מזון מן החי בתאריך23/1/2011. 
בביקורת שנעשתה במקום מתאם כיבוי אש בתאריך 10/4/2011 נמצאו ליקויים רבים. נשלח מכתב מרישוי עסקים 
שבו נמסר במפורש שיש לתקן הליקויים עד לתקופה של 30 יום. לא נמצא תיעוד לגבי תיקון הליקויים או חידוש 
רישיון. בביקורת נוספת של כיבוי אש בתאריך 8/1/2012 נמצאו ליקויים נוספים ונמסר שוב שיש לתקנם עד 30 יום 
4/4/2012 הוגשה בקשה חוזרת לאישור הגורמים הרלוונטיים, מהנדס העיר מאשר את  מיום הביקורת. בתאריך 
9/2/2014 נשלח מכתב מטעם מחלקת  גם היא את העסק. בתאריך  בית העסק כמרכול. מחלקת בריאות מאשרת 
רישוי עסקים לגבי הפעלת עסק ללא רישיון. לניצת הדובדבן אין אישור כיבוי אש והוא פועל עוד מאז שנת 2012 
ללא רישיון בתוקף. במכתב מפורט שאם עד 21 יום לא יחודש הרישיון יועבר התיק למחלקה המשפטית. אין תיעוד 

לנעשה בהמשך. 

תגובת מנהלת רישוי עסקים: מדובר במרכול ללא טיפול במזון0 קיבל את כל האישורים הנדרשים למעט כיבוי אש, 
שדרש ממנו לפתוח דלת ליציאת חירום0 אינו יכול לקבל רישיון עד אשר יעמוד בתנאי כיבוי אש0
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שוק עירוני - שד' תל-חי
ממצאים עיקריים: השוק העירוני פועל ללא רישיון עסק0

המלצות: על מחלקת רישוי עסקים והחברה הכלכלית לפעול להשלמת האישורים הנדרשים ע"מ לקבל רישיון עסק. 

מהות העסק: השוק העירוני פועל תחת ניהולה של החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ. מדובר על עסק טעון 
רישוי וחניון לכלי רכב ששטחו מעל 500 מ''ר. נתבקשו אישורים לחידוש העסק בתאריך 1.11.12 מהגורמים הבאים: 
הנדסה, איכות הסביבה, משטרה, כבאות, פיקוח תברואה. יש אישור לחידוש מטעם מהנדס העיר. בתאריך 26.2.12 
בוצעה ביקורת במקום העסק על ידי מחלקת הכבאות ונמצא כי ציוד הכיבוי הקיים אינו תקין, ויש צורך להביא 

אישורי מעבדה על בדיקות המערכת לגילוי העשן וארונות החשמל. 

המשטרה נתנה אישור לחידוש וחייבה להעמיד אבטחה בכניסה. משרד לאיכות הסביבה גם נתן אישורו לחידוש 
ומתן רישיונות לשוק העירוני בתאריך 20.12.12 תוך המשך מילוי התנאים של פינוי וטיפול הפסולת. מסמך מטעם 
ונמצאו  העסק  במקום  ביקורת  שהתקיימה  ומספר  העסקים  רישוי  למחלקת  פונה   13.10.12 מתאריך  הכבאות 

ליקויים, אך לא פורטו הליקויים שנתגלו ואין מידע על פעולות שננקטו.

המסמך האחרון בתיק אינו שייך לתיק עסק של השוק העירוני, אלא לתיק עסק אחר )מספרת אורנה(, כנראה עקב 
טעות בתיוק והוא מתאריך 31.12.17.

ממצאי הביקורת העלו כי השוק העירוני פועל ללא רישיון עסק. 

תגובת מנהלת המחלקה לרישוי עסקים: השוק מנוהל ע"י החברה הכלכלית, קיבלו את כל האישורים מהגורמים 
למעט אישור כיבוי אש0

תגובת החברה הכלכלית: אנו פועלים מול כיבוי אש להוצאת האישורים המתאימים0
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מועצה דתית - רח' הירדן 7
ממצאים עיקריים: 

מקוואות שכונת הוורדים, שפרינצק והר הצופים פועלים ללא רישיון עסק0

המלצות: על המועצה הדתית לפעול לאלתר לחידוש רישיונות העסק במקוואות.

מהות הפעילות:

כבר בתחילה נציין את העובדה כי מדובר במועצה דתית הפועלת ע"פ הנחיות משרד הדתות כגוף סמך המתוקצב 
ומפוקח ע"י עיריית קריית שמונה ולכן כל הנהלים והתקנות באשר לרישוי עסקים חלים גם על הפעלת המקוואות 
ברחבי העיר כעסק טעון רישוי לכל דבר ועניין. בהמשך לחשיבות הביקורת לראות את הדברים כהווייתם בשטח, 
יצא מבקר העירייה לסיור במקוואות בעיר ביחד עם ראש המועצה הדתית הרב יצחק קקון וזאת בכדי לעמוד מקרוב 
אחר טיב ואיכות השירות אותו מעניקה המועצה הדתית ללקוחותיה, תושבי העיר. ראוי לציין לטובה את האחזקה 
והטיפוח של המקוואות וכן את ההשקעה הפיזית המשמעותית שנעשתה בשנים האחרונות בשיפוץ הנראות של 
עסק  רישיון  ללא  העיר  ברחבי  הפועלים  מקוואות  ישנם  כי  מצאה  הביקורת  זאת  עם  ביחד  אך  בעיר,  המקוואות 
כמתחייב בחוק. במסגרת הביקורת שבוצעה במחלקה לרישוי עסקים, נבדק תיק הפעלת מקוואות ע"י המועצה 
הדתית בקריית שמונה. במהלך הביקורת בתיק נמצאו מסמכים שאינם קשורים לרישיון הפעלת המקוואות כפי 
שמופיע בכותרתו ושאותו ביקשה הביקורת לבחון. בתיק קיימים אישורים למתן רישיון ורישיונות לעסק שמהותו 
הרצל  שפרינצק,  למקוואות  לצמיתות  רישיונות  כולל  התיק  בנוסף  ה-60.  שנות  מתחילת  לעופות  שחיטה  בית 
משנת 1975. נמצאו מסמכים\אישורים מטעם איכות הסביבה לחידוש הרישיונות עבור מקווה מתאריך 31.10.95 

ו-30.1.96, כולל קבלות על תשלומי אגרות רישוי. 

בהמשך מופיע רישיון לעסק מתאריך 18.10.99 בצירוף מכתב המודיע שכל המקוואות בתחום שיפוט העיר הם בעלי 
חשמלי  השימוש במכשיר  הבריאות  משרד  ידי  על  אושר   1999 בינואר  הנהלים.  לכל  ובהתאם  עסק בתוקף  רישיון 
לטיפול במים במקוואות שמסנן ומחטא את מי הטבילה. בתאריך 17.6.00 יש מכתב שמודיע על חובת ביצוע בדיקות 
מי המקוואות פעם בחודש על-ידי דוגם מוסמך ודרישה חוזרת המזכירה את חובת המועצה הדתית להגיש בקשות 
יש  בבריכות.  המים  ניקיון  על  המעידים   ,2000 מרץ  מחודש  מעבדה  בדיקות  גם  בתיק  קיימים  העסק.  לרישיון 
אישורים על מתן חידוש הרישיון לשנים 2000-2001.  באותה השנה )2000(, ראש המועצה הדתית, דאז, וראש העיר 
כיום, הרב נסים מלכה מבקש להוציא רישיון עסק לצמיתות עבור מקווה שפרינצק, כמו גם למקוואות הרצל והר 

הצופים.

בשנת 2006 נדחתה הבקשה לחידוש רישיון העסק עקב ביצוע השיפוצים במקווה. בהמשך נמצאו אישורים לחידוש 
מטעם איכות הסביבה מדצמבר 2004. 

ביקורת משרד הבריאות בחודש ינואר 2007 מוצאת ליקויים במקווה הוורדים ומבקש לתקנם. בפברואר 2007 משרד 
הבריאות דחה את הבקשה לרישיון עקב ביקורת חוזרת במקום שבמהלכה נמצא שהליקויים לא תוקנו. רשימת 

הליקויים מצורפת לתיק ובה מופיעים ליקויים לדוגמא: 

בורות הטבילה מרוקנים פעם בשבועיים במקום פעם ביום.. 1

חסר מכשיר לבדיקת רמת הכלור במי הטבילה.. 2

לא מתבצעות בדיקות מים לפני כניסת כל טובלת. . 3

אין סבון לרחיצת ידיים ליד הכיורים.. 4

אישור כבאות למקוואות מתאריך 18.3.2008. 

בתאריך 25.2.08 נערכה ביקורת על ידי משרד הבריאות במקווה הרצל ברח' הרצל ונמצאו ליקויים: אין יומן רישום 
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ולא ידוע מס' הטובלים ביום, לא מתבצעות בדיקות המים החודשיות, מי הטבילה במקווה גברים לא מרוקן פעם 
ביום. דחיית הבקשה לחידוש הרישיון ודרישה לטיפול מידי בליקויים. 

במרץ 2008 נדחתה בקשה לחידוש מקווה שפרינצק לאחר ביקורת משרד הבריאות שנערכה במקום ומצאה שהמקווה 
בשיפוצים ואינו פועל. באותו היום נערכה ביקורת גם במקווה ברח' יקותיאל וגם שם נדחתה הבקשה כי נמצאו 
ליקויים: אין יומן רישום של מס' הטובלים, יש צורך בהפעלת המכשיר לסינון על ידי מפעיל מוסמך או עובד עם 

הכשרה.

ב-27.4.08 התקבלה הבקשה לחידוש הרישיון מטעם משרד הבריאות עבור המקוואות שפרינצק והרצל.

לא  כחוק.  עסק  רישיון  ללא  מתנהל  הצופים  בהר  שהמקווה  אומרים   27.10.15 מתאריך  הבריאות  משרד  מסמכי 
כלור  לבדיקת  מכשירים  אין  תקינות,  לא  מדרגות  טובלים,  יומן  ואין  בחודש  פעם  מים  חיטוי  במקווה  מתבצע 
ונמצא שכמות חומרים במי הטבילה גבוהה מהמותר, המים לא מרוקנים פעם ביום, לא מתבצעות בדיקות מעבדה 

חודשיות על פי התקנות, אין בלן אחראי במקווה גברים.

תגובת מנהלת המחלקה לרישוי עסקים: 

המסמכים אשר נמצאו בתיק אינם רק של מקווה שפרינצק, אלא של כל מה שהיה בעבר תחת אחריות המועצה 
הדתית0 )ניירת ישנה שאין בה צורך והעסקים הנ"ל לא קיימים(0 היה בעבר רישיון בתוקף עד שנת 2005 ולאחר מכן 
המקווה נסגר ועבר שיפוץ והרישיון לא חודש עד היום0 למרות שהמקווה פועל ללא רישיון מתבצעות שם ביקורות 

של משרד הבריאות0

תגובת המועצה הדתית:

הרב יצחק קקון מסר בסיור שנערך עימו כי כל המסמכים שנמצאים ברשותו הועברו למחלקה לרישוי עסקים, אך 
נותרו ללא מענה מצידם0
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"החומוסיה" - הירדן 1 
ממצאים עיקריים: המקום פועל כחומוסיה ללא רישיון עסק0

המלצות: על רישוי עסקים לפעול ע"פ חוק ולמצות את הדין לרבות נקיטה באמצעים משפטיים.

מהות העסק - מזנון, בית אוכל, הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום.

נערכה ביקורת משרד הבריאות בתאריך 24 לדצמבר 2015 ונמצא שהמקום בשלבי גמר. טרם הותקן ציוד במטבח ולא 
עומד בתקנים של גובה התקרה. לכן הבקשה לרישיון נדחתה. טרם אושרה תכנית העבודה על ידי מחלקת ההנדסה 

על פי המסמך מתאריך 3.2.16. 

יש אישור משרד הכבאות מתאריך 2.2.16. אין מידע נוסף על פעילות העסק ורישיונו בשנת 2017.

תגובת מנהלת רישוי עסקים: הנ"ל קיבל את רוב האישורים להפעלת העסק, למעט אישור סופי של אגף ההנדסה, 
היות התב"ע באזור טרם אושרה, לכן איננו יכול לקבל רישיון0 נושא התב"ע הובהר לבעל העסק לפני פתיחתו0
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עסקים טעוני רישוי מתחום הטיפוח והיופי

רקע כללי:

על פי תקנות רישוי עסקים, כל עסק המקיים טיפולי יופי וקוסמטיקה מחויב ברישיון עסק, וזאת על פי התקנות 
הנוגעות לתנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם )התשנ”ג 1992(. תחום הטיפוח והיופי 
רוקחות  בריאות,  א':  בקטגוריה  רישוי  טעוני  כעסקים  העסקים  רישוי  בצו  הנכללים  כעסקים  בחוק  מוזכר 
וקוסמטיקה כולל מספרות, מכוני יופי, סטודיו לקעקועים, ועסקים קטנים העוסקים במניקור ופדיקור בין אם 
במבנים ציבוריים ובמרכזי מסחר, בדוכנים בקניונים ובבתים פרטיים. עסקים אלה, מחויבים על פי חוק להגיש 

תכניות לרישוי עסק לרשות המקומית ולהנפיק רישיון כנדרש. תוקף הרישיון שניתן הוא שלוש שנים.

החוק קובע מספר תקנות שעל מבקש הרישיון לעמוד בהן ע"פ קטגוריית העיסוק:

רישיון עסק למספרות - מחייב תקינות המקום על פי התקנות בצו, דיפלומה )של בעל העסק הרשום(, אישורים א. 
ממשרד הבריאות לתקינות החומרים הנמכרים בעסק )חומרי טיפוח לשיער, לבקש מהספק - רישיון יצרן או 
חותמת משרד הבריאות(, אישור כיבוי אש - טופס המאשר שבוצעה בדיקה למערכת החשמל ומטף תקין לעסק.

רישוי עסקים למכון קוסמטיקה - מחייב תקינות המקום, דיפלומה לעיסוק בתחום, אישור משרד הבריאות ב. 
לשימוש בחומרים. אם יש בעסק מכשיר להסרת ׂשיער - אישור תקינות מטעם משרד הכלכלה ומשרד הבריאות, 

אישור כיבוי אש.

רישוי עסק לקעקועים - מחייב נכס במצב תקין, חדר שירותים אחד לפחות ובו כיור מים חמים וקרים, הסמכה ג. 
לעסוק בקעקועים ובפירסינג, אישור לשימוש בקעקוע בצבעים המאושרים על ידי משרד הבריאות )יש צורך 

ברישיון לכל גוון וגוון(.

החוק נותן כלים בידי הרשויות המקומיות ובתוכן הסמיך את רשות הרישוי במחלקת הרישוי, להעניק רישיונות 
עסק כחוק, לתת את הייעוץ הנדרש בעת הגשת הבקשה, לפרסם באופן פומבי ונגיש את התבחינים שעל מבקשי 
הרישיון לעמוד בהם וכמובן גם לפקח, לאכוף ולפעול באופן אקטיבי כנגד בעלי עסקים שאינם פועלים ע"פ חוק 

במטרה לשמור על בריאות הציבור ושלומו.



123 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2017 | רישוי עסקים

ממצאי הביקורת בעסקים טעוני רישוי מתחום הטיפוח והיופי:
בקריית שמונה פועלים עשרות מכוני קוסמטיקה ומספרות הנכללים בפריטים הטעוני רישוי. מהביקורת שבוצעה 
במחלקה לרישוי עסקים עולה כי לא ידוע למחלקה מספר העסקים המדויק העוסקים בתחום זה ולא נעשה אף סקר 
ו/או בדיקה ע"מ לברר את היקפם וסוגיהם של עסקים הפועלים בתחומי העיר בקטגוריה זו.  עוד עולה מהביקורת 
כי המחלקה לא עשתה שום פעולה של ביקורת יזומה כלפי עסקים בתחום זה ונראה כי התחום נשאר ללא פיקוח 
מתאים וראוי. מהביקורת נמצא עוד, כי עסקים רבים המסווגים בקטגוריה א' נמצאים בביתם הפרטי של היזמים 
המסדיר  נוהל  שום  קיים  ולא  עסקים  לרישוי  המחלקה  מצד  זה,  מתחום  ומכוונת  מוחלטת  התעלמות  ישנה  וכי 
את פעילותם של עסקי הספרות והקוסמטיקה הפועלים מהבית. הביקורת נתמכת בכך שלא נמצא תיעוד לעריכת 
בעסקים  כלל  מטפלים  הם  אין  כי  נמסר  המחלקה  עובדי  עם  ובשיחות  קוסמטיקה  ובמכוני  במספרות  ביקורות 
הממוקמים בבתים פרטיים בשל בעיות משפטיות. מכאן, שנושא בריאות הציבור הוזנח בתחום זה. זאת ועוד, אף 
נמסר לביקורת כי מדור רישוי עסקים אינו פועל במתכוון כנגד עסקים מסוג מכוני יופי וקוסמטיקה )עסקים טעוני 

רישיון( המתנהלים ברחבי העיר מאחר ואין בידם תוכנית עבודה ומדיניות מוסדרת בנושא.

המלצות ומסקנות הביקורת:

מבקר העירייה ממליץ על הקמת ועדת רישוי עסקים שתעסוק במכלול הנושאים הקשורים לתחום זה. בראש . 1
הוועדה יעמוד ראש העירייה או המנכ"ל או הממונה על רישוי עסקים מטעמו של ראש העירייה. הוועדה 
תמנה אנשי מקצוע מתחום רישוי עסקים: מנהל אגף ההנדסה או מי מטעמו, מנהל היחידה לאיכות הסביבה, 
הווטרינר העירוני, נציג אגף הגבייה, נציג הכבאות ומשרד הבריאות. לישיבות הוועדה יוזמנו בקביעות היועץ 
המשפטי של העירייה ומבקר העירייה. יו"ר הוועדה יהיה האחראי לזימון הישיבות ולתיאום בין הגורמים 
המקצועיים ברשות המקומית. היו"ר יכול למנות כרכז הוועדה את מנהל המחלקה לרישוי עסקים או מי מבין 
עובדי הרשות שיש להם זיקה לתחום. על הוועדה לבנות נהלים שעל-פיהם תפעל ותשאב סמכויותיה מהחוק, 
מהתקנות ומהרפורמה החדשה. עיקר עבודת הוועדה תתמקד בשיקום ובנייה מחודשת של המחלקה לרישוי 

עסקים, תאשר תוכניות עבודה של המחלקה ותבצע מעקב ובקרה אחרי יישומה.

הביקורת הגיעה למסקנה כי קיימת בעיה בכוח האדם המועסק במחלקה וכי המחלקה מאוישת בעובדים . 2
מידי  באופן  לבצע  לעירייה  ממליצה  הביקורת  הנוכחי.  בתפקידם  לשמש  מתאימים  ואינם  כשירים  שאינם 
וביכולתם  בכישוריהם  מתאימים  תפקידים  בעלי  המקובלים  הנהלים  ע"פ  ולקלוט  במחלקה  ארגוני  שינוי 
שלה  הארגוני  והמבנה  המחלקה  כפיפות  את  מחדש  לשקול  ממליצה  הביקורת  כן,  כמו  העבודה.  את  לבצע 
בתוך מערך המבנה הארגוני של העירייה, כך שיאפשר לה לבצע את תפקידה כראוי בהתאם להוראות החוק 

ויעדי הרפורמה שהתגבשה.

הפנים . 3 משרד  שמוביל  הרפורמה  את  לקדם  בכדי  פעלו  לא  עסקים  לרישוי  והמחלקה  שמונה  קריית  עיריית 
הרפורמה  נהלי  ליישום  שיפעל  העירייה  מנכ"ל  בראשות  דחוף  דיון  לקיים  ממליץ   העירייה  מבקר  בנושא. 

והטמעתם כפי שעולה מחוזרי המנכ"ל המופצים והחוברת היישומית להטמעת הרפורמה של משרד הפנים.

רישוי . 4 פרטי  טבלת  פי  על  ולמפותם  בעיר  הקיימים  העסקים  כל  של  סקר  לבצע  לעירייה  ממליצה  הביקורת 
העסקים, כפי שהם מוגדרים בחוק. מיפוי העסקים ישמש בסיס להכנת תוכנית עבודה בהתבסס על נתונים 

אמתיים. 

מבקר העירייה ממליץ להעסיק יועץ ארגוני שיסייע לעירייה לבנות תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית למחלקה . 5
כפי  הרפורמה  לביצוע  להנחיות  בהתאם  מדידים,  ומטרות  יעדים  תכלול  העבודה  תוכנית  עסקים.  לרישוי 
שהורה עליה משרד הפנים. תוכנית העבודה צריכה להיות משותפת לכלל העוסקים בתחום לרבות המחלקה 

המשפטית, הוועדה לתכנון ובנייה וגורמי האכיפה השותפים.
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 מבקר העירייה ממליץ לתקצב את מחלקת רישוי עסקים בהתאם לרפורמה כבר בתקציב 2018. סעיפי התקציב . 6
יכללו תקציב לקליטת כוח אדם על פי התקנים המומלצים, השתלמויות והכשרות, מחשוב וציוד, פעילות 

אכיפה והוצאות משפטיות, ככל שתידרשנה. 

מבקר העירייה ממליץ למנות תברואן למחלקת רישוי עסקים, על-פי הגדרתו בחוק, שיעבוד בכפיפות למנהל/ת . 7
המחלקה ובהתאם לתוכנית עבודה הכוללת יעדים מדידים. מבקר העירייה רואה חשיבות בהעסקת תפקיד 
מקצועי זה מאחר והוא היחיד המוסמך ע"פ חוק לבצע משימות הקשורות לפיקוח ואכיפה בבתי עסק, לשם 

שמירה על הסדר, הניקיון ובריאות הציבור ואין הנושא סובל דיחוי.  

מבקר העירייה ממליץ לראש העיר למנות "גורם מוסמך ארצי" שיהיה עובד בכיר מעובדי הרשות )דרישה . 8
מעוגנת בחוק(, עובד שהוא מקצועי ובעל ידע בתחום רישוי עסקים, גורם שהוא אינו פוליטי ושאינו מקבל 

החלטות שוטפות בעניין רישוי עסקים.  

מחשוב - הביקורת ממליצה לחדש את המחשוב במחלקת רישוי עסקים ולעדכן את תוכנות העבודה בהתאם, . 9
עם  גומלין  קשרי  המקיימות  המחלקות  יתר  עם  ובסנכרון  בשקיפות  יעבדו  הממוחשבות  שהמערכות  כך 

המחלקה. 

עמדת עיון וקבלת מידע - הביקורת ממליצה להקצות מקום מסודר ומכובד להצבת עמדת עיון וקבלת מידע . 10
בדבר רישוי עסקים כקבוע בהוראות החוק והתקנות. על מנכ"ל ומנהלת משא"ן לוודא כי מתקיימת קבלת 
האזרחים  לרשות  זמינה  שתהיה  מקצועי  אדם  בכוח  מאוישת  עמדה  נמצאת  כי  וכן  המוגדרות  בשעות  קהל 
חיבור  עם  מחשב  בעמדה,  הרשות  תעמיד  עוד  עסקים.  רישוי  לתחום  הקשור  בדבר  מידע  לקבלת  הפונים 

לאינטרנט ומדפסת לשימוש הציבור הרחב כולל שילוט והכוונה מתאימים לעמדה זו. 

אתר העירייה ופרסום דרישות הרישוי באתר - לאור הממצאים והבדיקה שנערכה אל מול אתר העירייה, על . 11
העירייה להטמיע את דרישות החוק ופרסום הדרישות המעודכנות לפי הוראות הרפורמה באתר העירייה, 

כולל עדכון בדבר פעילות המחלקה, המבנה הארגוני שלה ודרכי ההתקשרות עמה.

 מבקר העירייה ממליץ כי המחלקה לרישוי עסקים תאכוף את חוק רישוי עסקים והתקנות שהותקנו. על . 12
המחלקה לבצע סיורי שטח ולוודא שבעלי העסקים עומדים בתנאי הרישיון. עסק אשר ביצע שינויים הנדסיים 
הבנייה  על  ולפיקוח  המשפטית  למחלקה  יועבר  הנושא  במקביל  לבירור,  יוזמן  והוא  ממנו  יילקח  רישיונו 

לצורך הגשת כתב אישום, וכן למחלקת הגבייה לשם חיובי ארנונה מתאימים. 

והיופי. . 13 הטיפוח  מתחום  רישוי  טעוני  בעסקים  אכיפה"  "מדיניות  בנושא  דיון   לקיים  ממליצה  הביקורת 
באחריות העירייה לאכוף עסקים טעוני רישוי שאינם מקיימים את לשון החוק. בעניין עסקים הממוקמים 

בבתים פרטיים יש להעביר את הנושא לחוות דעת המחלקה המשפטית בעירייה ולפעול על פיה.

הביקורת ממליצה לגבש נוהל שימוע לעסקים טעוני רישי הפועלים ללא רישיון ולהחיל נוהל זה גם על בעלי . 14
העסקים המפרים את תנאי רישיון העסק שניתן להם.

ממליצה . 15 הביקורת  עסק.  רישיון  ללא  העירוני  השוק  את  שהפעילה  על  הכלכלית  לחברה  מעירה  הביקורת 
לחברה הכלכלית לפעול להוצאת רישיון עסק, ללא דיחוי, על אף ההוצאות הכרוכות בנושא זה.

הביקורת מעירה למועצה הדתית על שהפעילה את המקוואות ללא רישיון עסק. הביקורת ממליצה למועצה . 16
הדתית לפעול להוצאת רישיון עסק ללא דיחוי, על אף ההוצאות הכרוכות בנושא זה.



125 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2017 | רישוי עסקים

תגובת האגף:

 אגף תעשייה עסקים ותיירות 

 
 2018מרץ  14

 "ז אדר תשע"חכ

 לכבוד:
 אורן ירמיהו לוי

 בקר העירייה ונציב תלונות הציבורמ
 ת שמונהיעיריית קרי 

 

 רישוי עסקים -2017ון: דו"ח מבקר העירייה לשנת הנד

, הוכן והוגש דו"ח ביקורת על המחלקה לרישוי עסקים 2017בהתאם לתוכנית הביקורת לשנת 
 שמונה.-תיבעיריית קרי

הוחלט על ידי , ת קריית שמונהאירגוני רחב שבוצע בעירייהביקורת ובמסגרת שינוי  ממצאילאור 
כיום תחתיו  ה, עסקים ותיירות", אשר מרכזאגף "תעשיי לפעול להקמת 2018הנהלת העיר בינואר 

העסקים  את כל ההיבטים הרשותיים הנוגעים לפעילות הכלכלית בעיר, ובהם גם את תחום רישוי
  כתחום מרכזי.

ה והסדרת פעילותן של כלל היחידות הכלכליות העצמ ,לייעולוני זה היא להביא מטרת שינוי ארג
 ברשות המהוות אמצעי מרכזי בהבראת הארגון ובקידום כלכלי של העיר.

בין  ,הקיימיםנויים פרסונליים בבעלי התפקידים שי במסגרת הליך הקמת האגף החדש בוצעו מספר
, אשר איישה את תפקיד מנהלת מחלקת רישוי הגב' שולה עמוס רישוי העסקים.מחלקת היתר ב

, בחרה לסיים את תפקידה במחלקה והוחלפה על ידי עו"ד נעם עוזרד שנקלטה 2012עסקים משנת 
יד צוערים לשלטון המקומי" לתפק -במסגרת תקני הצוערים של תוכנית "עתידים 18.1.18 -ברשות ב

 באגף. "רפרנטית רישוי וקידום עסקים"

עילות שבטרם השינוי הארגוני והחלפת התפקידים, ועל כן תשובת האגף הדו"ח עוסק בתקופת הפ
שהוצגו  לליקוייםתתמקד במהלכים שבוצעו עד כה, ושעוד עתידים להתבצע בשנה הקרובה, במענה 

 "ח.ובד

 בימים אלו לתיקון כלל הליקויים.אנו מתייחסים לממצאי הדוח בכובד ראש ופועלים 

 

 

 בברכה,

 ירדן ארליך

 מנהל אגף תעשייה עסקים ותיירות
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  עיקרי המסקנות וממצאי הביקורת

 ים כתחום מרכזי בפעילות העירייה: תחום רישוי עסק .1
 

"מחלקת רישוי עסקים, על אף שהיא אמורה לקבל משנה תוקף בפתיחת הדו"ח נאמר כי 
וחשיבות רבה בפעילות העירייה, פועלת בעצימות נמוכה ביותר, עם חשש כבד לרשלנות". 

 "נראה כי העירייה לא הבינה את האחריות הרבה הרובצת לפתחה באכיפתעוד נאמר, ש
 החוקים והתקנות".

 
השינוי האירגוני אשר בוצע, במסגרתו הועבר תחום רישוי עסקים לאגף תעשייה, עסקים 

רפרנטית כנית הצוערים לשלטון המקומי לתפקיד של יירות, וכן ייעוד תקן צוערת של תות
, ועל הפיכתו לתחום רישוי עסקים, מעידים על "תיקון הדרך" שביצעה העירייה בתחום זה

ראה לפירוט נוסף  ) ות מרכזי בעבודת העירייה, לו מוקצים משאבים ותשומת לב רבהפעיל
 .מצגת הקמת אגף תעשייה עסקים ותיירות( -1נספח 

 
הגדרת תפקיד  -2)ראה נספח  ם זהדרת תפקיד הצוערת אשר נכנסה לתחויש לציין, כי הג

שמה דגש מיוחד על הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים של משרד  ,רפרנטית רישוי עסקים(
בעיר  עסקיםהקידום ומות הרשות ללתשהפנים, וכן על היות התחום כרוך כריכה הדוקה 

 .וחיזוק הפעילות הכלכלית בה
 

 כשירות מקצועית: .2
 

 2018לאור החלטת מנהלת המחלקה , גב' שולה עמוס, לסיים את תפקידה בתחילת שנת 
בעל/ת ניסיון והכשרה  החל האגף לפעול לתקצוב ואישור קליטת מנהל/ת מחלקה חדשה

קים. עד לקליטת המנהל/ת החדש/ה פועלת מקצועית נדרשת לניהול תחום רישוי העס
עו"ד נעם עוזרד, בסיוע מנהל האגף, להסדרה וטיוב  -רפרנטית רישוי וקידום העסקים

והיא צפויה לצאת לקורס הכשרה של המפע"ם למנהלי רישוי עסקים עבודה המחלקה 
 .'18באפריל 

 
ם, קיים צורך רישוי העסקי מחלקת ניהולחשוב לציין כי בנוסף לקליטת מנהל/ת חדש ל

לשם עמידה בדרישות  גורמי מקצוע נוספים, שאינם קיימים היום בעירייה 2-מינויב
 :הרפורמה ברישוי עסקים 

 על ידי המשרד להגנ"ס יהיה מוסמךאשר  -מהיח' הסביבתית בעל תפקיד מוסמך .1
לבצע סיורים וביקורות בעסקים, שבצו רישוי העסקים מוגדרים כטעוני רישוי 

לידיעה' בלבד. כלומר, כאשר פריט הרישוי מוגדר 'לידיעה' לנותן מהמשרד להגנ"ס '
אישור כלשהו, הרשות יכולה לעשות זאת בעצמה באמצעות אנשי מקצוע מוסמכים 

הליכי הרישוי. במקרה  וייעול ידה. הדבר נועד לסייע לרשות בקיצור-המועסקים על
שיעבור הסמכה  לאחרהזה, מדובר בנע"ת שעובד מהיח' הסביבתית לוקח על עצמו, 

 ייעודית לצורך כך.
אשר יוסמך לבצע אכיפה בתחום  חדש באגף תפקידבעל  -תברואןפקח רישוי עסקים ו .2

לבצע ביקורות שוטפות מוסמך התברואן רישוי העסקים. פקח זה ישמש גם כפקח 
-לאשר דוכני מזון המופעלים באירועים חדסקי המזון הפועלים בתחום הרשות ובע

דים ופסטיבלים. מבדיקה ראשונית שערכנו, הסמכת תברואן אורכת פעמיים, כגון ירי
 כשנה, ויש מחסור בבעלי מקצוע אלה בשוק. 

ובקשת נחיצות המשרה נשלחה  2018משרת הפקח תוקצבה בתקציב האגף לשנת 
 2018לאישור משרד הפנים. צפי קליטת העובד/ת החדש באגף עומד כרגע על יוני 

 .נושיומטופל על ידי האגף ההון הא
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 עבודה ע"פ תוכניות עבודה ונהלים: .3

 
כוללת ה 2018כנית עבודה מפורטת למחלקת רישוי העסקים לשנת האגף סיים גיבוש ת

ת להטמיע את בשנה הקרובה על מנ של המחלקההיעדים והמשימות המרכזיות פירוט של 
ה תוכנית עבוד -3)ראה נספח  המבקרבדוח נו ות הרפורמה ותיקון הליקויים שצוידריש

ם של האגף והמחלקה לשנה הקרובה הוא אחד מהיעדים המרכזיי .מחלקת רישוי עסקים(
גיבוש ופרסום נהלי עבודה פנימיים וחיצוניים אשר יסדירו וייטיבו את הליך הרישוי.  בשלב 

לנוהל העבודה הפנימי )פנים אגפי(, המתאר את זה סיימה המחלקה גיבוש נוסח ראשון  
רישוי הרשותית ת העבודה בין בעלי התפקידים באגף ועם כינוס ועדת ההתהליך ואת חלוק

 נשלים את גיבוש הנוהל החיצוני המחייב.
 

ומכאן בעלי התפקידים באגף ובמחלקה אינם מגיעים מתחום רישוי העסקים  יש לציין, כי
 םכרוך הן בלימוד התחום ובהפקת לקחים ותובנות הרלוונטיי הנ"ל שתהליך העבודה
 של העיר.  םלקשיים הייחודיי

 
 ניהול מידע וזיכרון אירגוני: .4

 
כאמור בדו"ח, עד כה כל מסמכי הרישוי והעסקים נשמרו בתיקיות נייר בלבד, אשר 

 מאוכסנות בארוניות במשרדי מנהל הרישוי.
 

התכתובות עם נותני  חלקה נקבע כי מעתה כלמבנוהלי העבודה המעודכנים של ה נעדכן כי
ת ייעודיות ב, בתיקיויקות במחשיאות, משטרה, כבאות( נסרקות ומתוהאישור השונים )בר

 בנוסף, מנוהלת טבלת אקסל המתעדת כל מהלך שנעשה בעניינו של כל עסק.עבור כל עסק. 
 

" של hard kopiהועברו למשרדים החדשים כל תיקיות ה" כמו כן, בתחילת החודש
קט הסריקה לא הועבר עם זאת, יש לציין כי פרויי חל פרוייקט סריקה באגף.העסקים, וה

בשל העלויות הכרוכות בכך, ולכן הוא ייעשה תוך עבודת האגף לביצוע חברה חיצונית, 
 השוטפת, העמוסה ביותר ממילא.

 
 לקויות רישוי בעסקים המופעלים ע"י גופי סמך עירוניים: .5

 
הנ"ל, הוגדר הצורך לכתוב מדיניות קידום רישוי,  3כחלק מתוכנית העבודה המצוינת בס' 

. זאת מאחר שלאור היקף העסקים שיש אשר תגדיר את התעדופים בסגירת פערי הרישוי
להשלים את רישויים, פערי המידע לגבי עסקים טעוני רישוי שעדיין לא החל כלל תהליך 

סגירת הפערים כשלעצמה טיפול בנושא נכון להיום, בעניינם, ומצבת כח האדם הנתונה ל
רשות הרישוי דורשת תוכנית עבודה מסודרת, אשר תגובש בהתאם לעקרונות מנחים של ה

 וראש העיר. העירייה מנכ"לבהובלת 
 

חשבון תיעדוף גבוה של הסדרת רישיון יש לקחת בקביעת המבקר כי  מקבלים אתאנו 
, כדי לשמור על אמון הציבור ולהיות העסק של עסקים המופעלים ע"י גופי סמך עירוניים

 .ות המחלקהיים", וסוגיה זו תבוא לידי ביטוי במדיניבבחינת "נאה דורש נאה מק
 

אופן עבודה פאסיבי, טכני ומנותק מנותני האישור ומחלקות העירייה האחרות הנוגעות  .6
 להליך:

 
, הינו בתוכנית העבודה השנתית החדשה של המחלקהאחת המשימות הראשונות שהוגדרו 

 ביצוע סבב פגישות עם נותני האישור השונים.
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פגישות, ללימוד, היכרות וטיוב  פעילות, השלמנו סבבוחצי של כבר היום, בתום חודש 
 עבודת המחלקה, עם כל נותני האישורים ועוד, לפי הפירוט הבא:

פגישה משותפת עם מר רונן פלר, מנהל המחלקה  מנהל רישוי עסקים גליל עליון: -
לרישוי עסקים במ.א גליל עליון, לשם למידת עמיתים. הפגישה הייתה חיובית, סיפקה 

 וה איש קשר להתייעצות ולמידה.הוא מהוידע רב, ועד היום 
פגישה עם רכזת הרישוי מטעם המשרד להגנת הסביבה  המשרד להגנת הסביבה: -

במחוז צפון, הגב' לדה אליסי, וכן פקחית של המחוז. הפגישה נערכה במשרדי המחוז 
 בנצרת, ובה נלמדו תהליכי העבודה והדרישות של הגנ"ס.

-פעת ארליך, מפקחת הפועלת בקרייתבפגישה נכחו הגב' י הרשות לכבאות והצלה: -
שמונה, ומר יוסי כהן, ראש המדור לבטיחות אש גליל עליון וגולן. בפגישה דובר על 
הצורך לטייב את ממשקי העבודה, וכן הדרכה על נהלי העבודה של כבאות והצלה בנוגע 

 לרישוי עסקים.
דובר על  פגישה עם פקחי משרד הבריאות הפועלים בעיר. בפגישה משרד הבריאות: -

הדרך לקצר את תהליך באמצעות ממשקי עבודה טובים יותר בין המשרד לעירייה, 
חסמים ובעיות שעולים בעבודה השוטפת, והצורך שלנו כרשות הרישוי לצאת אל 

 השטח ולהכיר את העסקים.
בעקבות כך, נקבעה פגישה וסיור עם מר עלי סווידה, האחראי על רשיונות היצרן 

ל מנת להבין את תהליך האישור מול משרד הבריאות בצורה במשרד הבריאות, ע
טונה -מעמיקה יותר, ולצאת איתו לסיור במפעל חדש באז"ת הצפוני )מרינה תעשיות

 סקיפג'ק( שכרגע עובדים על רישויים.
פגישה עם צביאל דוידי רכז הוועדה, אינה בורשטיין המתכננת העירונית,  אגף הנדסה: -

 אלדן מהנדס העיר הנכנס. ושני  מהנדס מלווה –אדם קולמן 
כי קיים חסמים פנימיים בסוגיית  בתהליך הלמידה וחיזוק הממשקים מול האגף זהינו

התכנון והבנייה )העדר תב"עות באז"ת ופערי מידע( אשר עלולות להכביד על הליך 
הליך עומק מול אגף הנדסה, לגיבוש מדיניות ופתרונות הרישוי ולאור כך החלנו בהנעת 

וצפויות בנושא  פגישות 2מודדות עם חסמים אלו. נכון להיום, התקיימו כבר להת
 להתקיים פגישות נוספות בהמשך.

 

 עידכון אתר האינטרנט: .7
 

נכון להיום, נשלחה בקשה לדוברות לעדכן את מיקום המחלקה לרישוי עסקים במבנה 
כגון  -דרשיםהאירגוני ולעדכן את אנשי הקשר. בהמשך כשתתקדם העבודה על החומרים הנ

חומרי הסברה, טפסים נדרשים לתהליך הרישוי, נהלים ומפרטי רישוי עירוניים, יוכנסו 
 עידכונים נוספים לאתר.

 

 סקירת הבעיות העולות מן העסקים שנבדקו בביקורת: .8
 

במהלך הביקורות נבדקו תיקי הרישוי של מס' עסקים אקראיים. ממצאי הביקורת, וכן 
חסמים מרכזיים,  2עסקים לליקויים שנמצאו, ניתן כבר עתה להציף  מתגובת מנהלת רישוי

שגם אנו באגף החדש מזהים כמשמעותיים ביותר מתהליך הלמידה שביצענו עד כה, 
ודורשים התייחסות רחבה ושיתוף פעולה של מס' גורמים, מלבד האגף, על מנת לגבש 

 פתרונות:
בעיר, ביניהם אז"ת דרומי  ישנם מספר אזורי תעסוקה מרכזיים תכנון ובנייה: .1

ומתחם נופית חרמון, בהם קיימת תב"ע ישנה, המאפשרת פעילות של תעשייה 
בלבד, זאת למרות שבאזור פועלים עסקי מסחר ומזון רבים. אי התאמת סוג העסק 
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תב"ע לא מאפשרת לקבל את אישור אגף הנדסה, מה שימושים המופעים בל

 כראוי. קשחוסם את האפשרות להשלים את התהליך עד לקבלת רישיון עס
בנוסף, גם קיומן של עבירות תכנון ובנייה, הרווחות מאוד באזורים אלה, מונעת 

 את קבלת האישור מאגף הנדסה.
הדבר משפיע במיוחד על היכולת של בעלי הנכסים להשכיר את נכסיהם, ויזמים 
המעוניינים להקים עסקים החייבים ברישיון עסק לצורכי ביטוח ושיווק, להקים 

 בעיר, אף שיש חללים מתאימים להשכרה.את עסקיהם 
מיותר להרחיב במילים על הפגיעה שהדבר גורם להתפתחות הכלכלית של העיר, 

 ועל היכולת להכניס עסקים צעירים ואיכותיים לאזור התעשייה הדרומי.
בנוסף, על הרשות לזכור כי בתחומה קיימים עסקים רבים הפועלים מזה שנים 

דרישות  היעדר ההסדרה והאכיפה שהייתה עד כה. ללא רישיון עסק, וזאת בשל
תר על השלמת הליך הרישוי הכרוכות בעלויות רבות ובשינויים מבניים יקשו עוד יו

 .בעניינם
 ללתנאים הפיזיים של המבנה, בו פועהתנגשות בין דרישות נותני האישור  .2

חלק הכרחי מפעילות מסחר תקינה, היא האפשרות של עסקים חדשים  העסק:
שכירות. פעמים רבות דרישות כנס למבנים קיימים, אותם הם מחזיקים בלהי

לצורך מתן אישור לרישיון עסק נוגעות לשינויים פיזיים במבנה  נותני האישור
כגון פתיחת דלת ליציאת חירום, הגבהת תקרה/הנמכת ריצפה, מחסן  -המושכר

גבוהות מאוד הבנוי מחומר לא תקני. כמובן שדרישות מסוג אלה משיתות עלויות 
על בעלי העסקים והנכסים, מושפעות מהיתרי הבנייה אשר ניתנו למבנים, כאשר 

 , ותיקונם לוקח זמן רב.במקרים רבים מדובר בהיתרים ישנים שיש קושי לאתר

 לסיכום,

כאמור בדו"ח, תחום רישוי עסקים הינו תחום חשוב ביותר ליצירת חיי תעסוקה וכלכלה בריאים, 
 מתקדמת הנותנת איכות חיים גבוהה לתושביה.עיר , והינו מרכיב מרכזי ביצירת בטוחים ומפותחים

אנו, באגף תעשייה, עסקים ותיירות, ובמחלקת רישוי עסקים הפועלת בתוכו, רואים חשיבות 
 ם הפנים ליזם ולתושב.רבה בעבודה שיטתית, שקופה, בעלת סטנדרטים מקצועיים גבוהים וע

רת לקדם עבודה מנהלית תקינה ומקצועית, ונשמח להמשיך אנו מאמינים בכוחה של הביקו
 ולשתף איתה פעולה ככל שנידרש, היום ובהמשך.

 

 בברכה, 

 נעם עוזרד
 קידום ורישוי עסקים
 אגף תעשייה, עסקים ותיירות

 

 העתק:

 הרב ניסים מלכה, ראש העיר
 אשכול שוקרון, מנכ"ל העירייה

 יוסף, היועץ המשפטי-אריאל בר
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רפרנט רישוי עסקים:

 נתוני המשרה

 

 רפרנט רישוי עסקים ועוזר מנהל אגף תעשייה עסקים ותיירות  סוג תפקיד:
 תיאור התפקיד

 ייעוד:

 8691רישוי עסקים תשכ"ח סיוע ביזום פעולות ותהליכים לעידוד פיתוח כלכלי ברשות והפעלת חוק 

 ברשות בהתאם לתנאים, לתקנות ולחוקי עזר עירוניים.

 תחומי אחריות: 

 אגף תעשייה, עסקים ותיירות ברשות.מיסוד והסדרת סיוע ב .1

 .ברשותהפיתוח הכלכלי סיוע בגיבוש מדיניות  .2

 ביצירת מערכת ארגונית תומכת תכנון ובטיוב הליכי הניהול השוטפים. למנהל האגף סיוע .3

 .והטמעת הרפורמה ניהול היחידה לרישוי עסקיםסיוע ב .4

 ניהול הליך קבלת רישיון עסק.סיוע ב .5

 פיקוח על פעילות העסקים, בהתאם להוראות הדין הקיים ולחוקי עזר עירוניים.סיוע ב .6

האגף גיבוש קולות קוראים וסיוע בגיוס משאבים ותמיכות לפעילותה השוטפת של  .7

  והרשות.

 :האחריות מתחומי הנגזרים, העיקריות והמשימות הביצועים פירוט

 ותיירות ברשות.אגף תעשייה, עסקים  והסדרת מיסודסיוע ב .1
 מול הגורמים השונים ברשות.  והתנהלותהאגף ו והסדרת פעילות סיוע במיסוד .א

 למחלקות האגף ומעקב אחר ביצועם. כנית עבודה רב שנתיתתסיוע בבניית  .ב

 באגף.סיוע בהסדרת שגרה ניהולית  .ג

 ווידוא ביצוע שלהם.  מנהל האגףביצוע מעקב אחר החלטות  .ד

  למדיניות מנהל האגף.קביעת סדר עדיפויות וקדימויות ושחרור חסמים ועיכובים בהתאם  .ה

 הפיתוח הכלכלי ברשות. מדיניות בגיבוש סיוע .2

 מיפוי מעמיק של הרשות ומאפייניה והאתגרים המרכזיים העומדים בפניה. .א

 בשיתוף הנהלת העיר והציבור.האגף קביעת תחומי העיסוק של  .ב

 העבודה מול גופים חיצוניים והסדרת תהליכי העבודה מולם.ממשקי הגדרת  .ג

וגיבוש תכנית עבודה רב שנתית כוללת  הכלכלי זיהוי והגדרת המנופים בתחומי הפיתוח .ד

 .לרשות

 .השוטפים הניהול הליכי ובטיוב תכנון תומכת ארגונית מערכת ביצירתלמנהל האגף  סיוע .3
ובניית תוכניות ממשקי העבודה הפנים ארגוניים מול יחידות הרשות הובלת הליך מיפוי  .א

  מולם.דה השוטפים ולטיוב הליכי הניהול והעבונהלים מחייבים עבודה 

 האגף.שימור הרצף בין תהליכי תכנון לביצוע וחיזוק תחושת ההצלחה בקרב עובדי  .ב

 בפניות תושבים.טיוב והרחבת השירותים לתושב ומיסוד מנגנון למעקב אחר טיפול  .ג

יצירה והסדרה של מנגנוני מעקב ופיקוח ברשות לבחינת התקדמות יישום התכנון, לטיוב  .ד

 .תהליכי הביצוע ולשם הפקת לקחים



131 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2017 | רישוי עסקים

 לרישוי עסקים והטמעת הרפורמה. מחלקהסיוע בניהול ה .4
 הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים בהתנהלות המחלקה והרשות. .א

 בדבר חוקים ותקנות בנושא רישוי עסקים. מחלקהה הנחיה מקצועית ועדכון עובדיסיוע ב .ב

 והנחייתם לביצוע העבודה. המחלקהקביעת חלוקת העבודה בין עובדי סיוע ב .ג

 ופיקוח על ביצוען ועל ההשתתפות בהן.המחלקה גיבוש תכניות הדרכה לעובדי סיוע ב .ד

 הגשת הצעת התקציב השנתי ובקרה על ביצועו.סיוע בגיבוש ותכנון  .ה

 בתלונות המתקבלות במוקד הטלפוני בנושא רישוי עסקים, כולל מתן תשובהטיפול סיוע ב .ו

 לפונים והתמודדות מול עסקים. .ז

 הגשת דו"ח פעילות שנתי על פעילות יחידתו לממונה, בהתאם להסדרים ברשותסיוע ב .ח

 המקומית.

 סיוע בניהול הליך קבלת רישיון עסק .5

, בנוגע להכנת תכנית עסק, בעיות מתן הנחיות למגישי בקשות לקבלת רישיון עסקסיוע ב .א

 וכיוצ"ב. רישוי

 וידוא קבלת בקשות לרישוי עסקים בטפסים ובמסמכים הנדרשים על פי חוק. .ב

 ניהול הליך גביית האגרות עבור השירותים הניתנים.סיוע ב .ג

 ניהול הליך בחינת בקשה לקבלת רישיון עסק.סיוע ב .ד

 (.לקבוע בהוראות החקיקה בנושאבכפוף )בדיקת בקשות לקבלת היתר מזורז סיוע ב .ה

 וידוא כי הבקשות לקבלת רישיון עסק עוברות לבדיקה הנדסית ולגורמים האחראים על .ו

 הנפקת האישורים הרלוונטיים לסוג העסק.

 וידוא תקינות הליך הרישוי, בהתאם לדרישות הדין הקיים. .ז
 וידוא מתן תשובות לבעלי העסקים לבקשות לקבלת רישיון עסק. .ח

 הנפקת רישיונות זמניים וביצוע חידוש רישיונות תקופתיים.ניהול  .ט

פיקוח על פעילות העסקים, בהתאם להוראות הדין הקיים ולחוקי עזר סיוע בניהול מערך ה .6

 עירוניים

 הכנת תכניות עבודה שבועיות למפקחים והתאמתן לבקשות הרישוי ולתלונותסיוע ב .א

 המתקבלות מהמוקד.

והסדרי דיווח הדדיים בשיתוף עם אגף הפיקוח ברשות ועם גיבוש תכניות פעולה סיוע ב .ב

 הפיקוח של משרדי הממשלה, לשם אכיפת החקיקה הרלוונטית. מערכת

ובמידת  ו של מנהל האגףסיורים משותפים עם המפקחים, בהתאם לשיקול דעתהשתתפות ב .ג

 הצורך.

 גזבר הרשותהכנת דו"ח שנתי על מצב רישוי העסקים ברשות המקומית, בשיתוף עם סיוע ב .ד

 המקומית, והגשתו למשרד הפנים.

 .הרשות האגף של השוטפת לפעילותה ותמיכות משאבים בגיוס וסיוע קוראים קולות גיבוש .7

 איתור קולות קוראים בנושאים השונים הרלוונטיים לפעילות הרשות. .א

 סיוע ליחידות הרשות בהערכות לקראת הקולות קוראים ובהגשת הבקשות. .ב
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 הייחודיים בתפקיד: מאפייני העשייה

 עבודה בשעות לא שגרתיות. .א
 הצגה בפני גורמים מקצועיים. .ב

 כפיפות:

 מנהל אגף תעשייה, עסקים ותיירות.
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רישוי עסקים - תוכנית עבודה:

 עיריית קריית שמונה

 2018תוכנית עבודה 

 מחלקת רישוי עסקים שם האגף
 30/12/17 תאריך עדכון

 

  -רשימת מצאי תיק

 הערות נמצא/חסר פריט  מס"ד

   שם האגף, תפקיד ומטרותיו 1

   מטרות ויעדים 2

   יעדים ומשימות –תכנית עבודה שנתית  3

   מילולי, כולל יחידות משנהמבנה ארגוני כולל תרשים ופירוט  4

   מצבת כוח אדם, כולל פירוט שם התפקיד והיקף המשרה 5

פרויקטים בביצוע ובתכנון: שם הפרויקט, יעדים, תיאור, גורמים  6
   משתתפים ומימון

   2015תקציב היחידה לשנת  7

   גורמים מקדמים ובולמים לטיפול בטווח קצר, בינוני וארוך 8

 

 

 -תפקיד ומטרותיושם האגף, 

 מידע פריט מס"ד

 עסקים רישוי מחלקת שם האגף 1

 הסביבה איכות: הבאים התנאים על שמירה תוך עסקים רישוי חוק לאכיפת אחראית עסקים לרישוי המחלקה תפקיד האגף 2
 מניעת, בסביבתו או העסק במקום הנמצאים של בטיחות, הציבור לשלום סכנות מניעת, ומטרדים מפגעים ומניעת
 .והבניה התכנון דיני וקיום הציבור בריאות בנושאי טיפול, חיים בעלי מחלות

 הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים. מטרות רב שנתיות של האגף 3

 .לתושב והשירותים ברשות העסקים רישוי תהליך של וטיוב הסדרה
 הרישוי מהליך העסקים בעלי של הרצון שביעות ושיפור למחלקה לפונים ואפקטיבי מועיל מהיר שירות מתן

 .אישור ללא הפועלים העסקים מספר וצמצום בעיר עסקים רישוי חוק אכיפת
 .בעיר עסקים וקידום אכיפה למדיניות המלצות וגיבוש עיצוב

 .(פנים, חקלאות, בריאות) ממשלה משרדי, הרשות הנהלת, תכנון גורמי, עסקים בעלי, יזמים מי זכאי לשירותי האגף? 4

 .עסקים לרישוי חוק פי על עסק רשיונות מתן אילו שירותים מספק האגף? 5
 .ןרישיו ללא הפועלים עסקים על החוק אכיפת
 .בעסקים שמקורה לפעילות הרלוונטיות, הציבור ובריאות תברואה בנשואי המתקבלות בתלונות טיפול
 .המזון בתחום לעסקים מתקנים או וכסאות שולחנות להוצאת עסקים לבעלי היתרים ניפוק
 .לפוג עומד שתוקפם עסק תרישיונו בחידוש לטפל

 .תיאום לצורכי הצורף במידה לדיון ולזמנם, הכבאות שירותי לרבות, השונים האישורים נותני בין לתאם
 .כנדרש בעסק והשלמות שינויים ביצוע או ליקויים לתיקון זמנים לוחות לגבי מעקב לקיים 
 .הרשויות סוגי בכל רשות תכוועד הפועלת, עסקים רישוי ועדת של שוטפת פעילות לקיים 

 .בעיר האכיפה והגברת עסקים קידום מדיניות על העיר להנהלת להמליץ
 ללא הפועלים עסקים איתור לצורך( הגבייה ויחידת משפטית יחידה) המקומית ברשות השונות היחידות בין לקשר
 .כנדרש הרישוי תהליכי לבצע אילוצם או פעילותם להפסקת הדרושים האמצעים נקיטת לשם וזאת, רישיון
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  -מטרות ויעדים

 2018יעדים לשנת  מטרות מס"ד

הטמעת הרפורמה ברישוי  1
 עסקים

 . התנעת הרפורמה ברשות אל מול יחידות הרישוי1

 . פרסום מפרט דרישות רשות הרישוי המקומית2

 .מינוי גורם השגה.3

 . הטמעת השינויים בצו.4

 .הקמת עמדת עיון.5

2 
 רישוי תהליך של וטיוב הסדרה

 והשירותים ברשות העסקים
 .לתושב

 הרשות אגפי מולנהלי העבודה ו המחלקה של הפנימיים העבודה נהלי חידושעדכון ו.1

 והמבנה הארגוני המצוי והרצוי במחלקה עובדי של האחריות ותחומי יםהתפקיד הגדרות הסדרתעדכון ו.2

 עדכון וחידוש מערכות המחשוב והניהול של המחלקה..3

3 

 מועיל מהיר שירות מתן
 למחלקה לפונים ואפקטיבי

 בעלי של הרצון שביעות ושיפור
 הרישוי מהליך העסקים

 הרחבת מערך השירותים והמידע האינטרנטי הנגיש לבעלי עסקים ויזמים בעיר..1

 ת שירות לקוחות וזמני שירות וטיפול של המחלקה ויחידות הרשות השונות.נעיצוב וקביעת אמ.2

 עיצוב והפקה של חומרי הסברה ומידע לבעלי עסקים ויזמים בנוגע לרישוי עסקים ועיקרי הרפורמה.3

4 
 בעיר עסקים רישוי חוק אכיפת

 העסקים מספר וצמצום
 אישור. ללא הפועלים

 מהעסקים הנמצאים בשלבי תהליך רישוי. 20%של .צמצום 1

 .עדכון מלא של רשימת בעלי העסקים בעלי רישיון לצמיתות בהתאם לתקנות הרפורמה החדשות.2

 מכלל העסקים הפועלים בעיר ללא רישיון ואינם נמצאים בתהליך רישוי. 20%.צמצום של 3

 מהעסקים טעוני רישוי אשר אינם זוכים לרישיון עקב בעיות מערכתיות.  25% -.טיפול נקודתי ב4

 בכמות הקנסות והתהליכי האכיפה הננקטים נגד בעלי עסקים הפועלים ללא רישיון בתוקף. 40% -.עלייה ב5

 למדיניות המלצות וגיבוש עיצוב 5
 בעיר עסקים וקידום אכיפה

 עסקים בהובלת נציגים מהנהלת העיר אשר תלווה ותנחה את פעילות הרשות בתחום. .הקמת וועדת רישוי1

 .הגשת תוכנית אב לקידום ועידוד עסקים במרכזי המסחר הוותיקים בעיר.2

 תכנית עבודה שנתית יעדים ומשימות

 הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים -1מטרה 

 הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים 1מטרה 
ברשות אל מול יחידות הרישויהתנעת הרפורמה  1יעד   

 משימות מרכזיות
 קיום ישיבת התנעה רשותית בהשתתפות ראש העיר, הנהלה בכירה ובעלי תפקידים רלוונטיים להצגת הרפורמה והפעולה שיש לקדם במסגרתה.

הנדרשת. הכנת חוברת הסברה לדרגים המקצועיים ברשות הכוללת תקציר של עיקרי הרפורמה והיערכות  
עבודה בנושא הרפורמה עם המחלקות המקצועיות הרלוונטיות ברשות.קיום ישיבות   

 ערך במועד מועד סיום Q2 Q4 2017ערך  תוצאה/מדדי תפוקה
קיום ישיבת התנעת רפורמה בהשתתפות ראש העיר 

      ונציגי משרד הפנים
הפצת חוברה הסברה לדרגים המקצועיים בנוגע 

והמשמעויות הנגזרות לעבודת לעיקרי הרפורמה 
      הרשות.

מיפוי ממשקי העבודה של המחלקה אל מול יחידות 
הרשות הרלוונטיות לתהליך הרישוי והגדרת 
השינויים הנדרשים בעבודתם לשם הטמעת 

      הרפורמה.
קיום פגישה עבודה עם המחלקות המקצועיות 
ופרסום הנחיות משותפות להערכות היחידות 

      הרפורמה.להטמעת 
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 .הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים 1מטרה 
 פרסום מפרט דרישות רשות הרישוי המקומית 2יעד 

 משימות מרכזיות
 עדכון יחידות הרשות הרלוונטיות בנושא פרסום דרישות רישוי.

לכלל העסקים בשיתוף יחידות הרישוי הרלוונטיות ברשותגיבוש דרישות רשות הרישוי   
דרישות רשות הרישוי לפי סוגי העסקים בשיתוף יחידות הרישוי הרלוונטיות ברשות.גיבוש   

 אישור דרישות רשות הרישוי אל מול הנהלת העיר ותיקוף משפטי שלהם.
 פרסום מפרטי דרישות רשות הרישוי באתר האינטרנט של העירייה.

 ערך במועד מועד סיום Q2 Q4 2017ערך  תוצאה/מדדי תפוקה
רשימת תחומים מומלצים בהם מעוניינת גיבוש 

הרשות לגבש הנחיות כחלק מהליך דרישות רשות 
       הרישוי

כתיבת הנחיות מקצועיות בשיתוף היחידות 
המקצועיות לרשימת התחומים הנ"ל והפקת 

       משמעויות ארגוניות/ניהוליות בהתאם.
גיבוש רשימת סוגי עסקים ייחודיים שבהם 

לגבש הנחיות נקודתיות בחלק מעוניינת הרשות 
       מהליך דרישות הרשות ברשות.

כתיבת הנחיות מקצועיות בשיתוף היחידות 
המקצועיות לרשימת העסקים הייחודיים הנ"ל 
      והפקת משמעויות ארגוניות/ניהוליות בהתאם.

הבאת מפרט דרישות רשות הרישוי המלא לאישור 
היועץ ולהתייחסות משפטית של הנהלת העיר 

      המשפטי של הרשות.
עיצוב דרישות רשות הרישוי בחוברת הסברה 

אחידה ופרסום המפרטים באתר האינטרנט של 
      הרשות.

 

 

 הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים 1מטרה 
 מינוי גורם השגה 3יעד 

 משימות מרכזיות
ארצי מוסמך.עדכון הנהלת העיר בדבר עדכוני החקיקה בנושא ההשגה ומינוי גורם   

 הטמעת כלל המשמעויות בנושא ההשגה בעבודה מחלקת הרישוי והובלת הערכות למינוי גורם מוסמך.
 גיבוש נוהל מוסדר לניהול הליך ההשגה ופרסומו.

ברישיון.עדכון בעלי עסקים שלגבי סוג העסק שלהם פורסם מפרט אחיד, בדבר זכותם להגיש השגה בעת שליחת הודעה על תנאים נוספים   

 ערך במועד מועד סיום Q2 Q4 2017ערך  תוצאה/מדדי תפוקה
זיקוק משמעויות הליך ההשגה והטמעתם בתהליך 

      העבודה של מחלקת הרישוי.
גיבוש נוהל מוסדר לניהול הליך ההשגה, אישרו מול 

הנהלת העיר והמחלקה המשפטית ופרסומו באתר 
      האינטרנט.

מוסמך ברשות בהתאם להוראות מינוי גורם ארצי 
      הרפורמה

הכנת חומרי הסברה לגורמים המקצועיים ולבעלי 
      העסקים בנושא ההשגה.

עדכון בעלי העסקים בדבר היכולת להשיג בעת 
      שליחת הודעה על תנאים נוספים ברישיון
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 הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים 1מטרה 
 הטמעת השינויים בצו 4יעד 

 משימות מרכזיות
בנושא שינויים בצו רישוי העסקים.זיקוק כלל המשמעויות   

לרפורמה. םעדכון מאגר המידע של רישיונות העסק ברשות וביצוע מיפוי בחתכים הרלוונטיי  
 הטמעה והדרכה של עובדי המחלקה אודות השימוש בטפסים החדשים.

 עדכון מערכות המחשוב והתאמתם לדרישות הרפורמה.
 קיום פגישה עם כלל נותני האישורים בנוגע ליישום הרפורמה ברשות והמשמעויות השונות הנובעות מכך

 שליחת מכתבים רשומים ורגלים לכלל בעלי העסקים הרלוונטים בנוגע לשינויים בצו ודרישות רשות הרישוי.

 ערך במועד מועד סיום Q2 Q4 2017ערך  תוצאה/מדדי תפוקה
משמעויות השינויים בצו רישוי  מיפוי ניתוח והצגת

      העסקים בפני הנהלת העיר.
עדכון מערכות המידע של המחלקה והתאמתם 

      לדרישות הרפורמה.
עיצוב והפקה של טפסים חדשים בהתאם לדרישות 

      הרפורמה
קיום פגישת עבודה עם גורמי הרישוי המקומיים 

      והדרכתם בנושא
      ורגילים לבעלי העסקים.שליחת מכתבים רשומים 

 

 

 

 

 

 הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים 1מטרה 
 הקמת עמדת עיון 5יעד 

 משימות מרכזיות
 זיקוק הנחיות החקיקה בנושא הקמת עמדת העיון ברשות והצגתם בפני הנהלת הרשות.

 ביצוע רכש לציוד המחשוב הנדרש להקמת עמדת העיון בתיאום מחלקת המחשוב.
עיון ממוחשבת במשרדי המחלקה הכוללת חיבור אינטרנטי, מידע מקיף, קישורים והסברה לשימוש במערכת.הקמת עמדת   

 ביצוע הכשרה פנימית לעובדי המחלקה לתפעול עמדת העיון וסיוע לבעלי העסקים.

 ערך במועד מועד סיום Q2 Q4 2017ערך  תוצאה/מדדי תפוקה
חומרי הקמת עמדת העיון בהתאם לדרישות והפקת 

      הסברה לשימוש במערכת.
      הכשרת עובדי המחלקה לשימוש במערכת 

      מדידת כמות המשתמשים השנתית במערכת
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 הסדרה וטיוב של תהליך רישוי העסקים ברשות השירותים לתושב -2מטרה 

 .לתושב והשירותים ברשות העסקים רישוי תהליך של וטיוב הסדרה 2 מטרה
הרשות אגפי מול העבודה ונהלי המחלקה של הפנימיים העבודה נהלי וחידוש עדכון 1יעד   

 משימות מרכזיות
 גיבוש ועריכת תיק נהלי עבודה רשמי של המחלקה בהתאם לדרישות החוק החדשות.  

זמנים(מיפוי תהליכי העבודה השונים של המחלקה מול בעלי העסקים ומול מחלקות הרשות וגיבוש תרשימי זרימה )כולל   
 הסדרת ממשקי הפעולה של המחלקה מול אגפי הרשות, קביעת תחומי אחריות , מסגרות זמנים ונהלי עבודה רשמיים.

 ערך במועד מועד סיום Q2 Q4 2017ערך  תוצאה/מדדי תפוקה
   קיים   לא קיים  הפקת תיק נהלי עבודה של המחלקה

הפקת תרשימי זרימה של כלל תהליכי העבודה של 
   קיים     לא קיים המחלקה

הפקת נהלי עבודה רשמיים לעבודה מול אגפי  
   קיים     לא קיים הרשות השונים ואישורם מול מנהל האגפים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .לתושב והשירותים ברשות העסקים רישוי תהליך של וטיוב הסדרה 2 מטרה
והרצוי המצוי הארגוני והמבנה במחלקה עובדי של האחריות ותחומי התפקידים הגדרות והסדרת עדכון 2יעד    

 משימות מרכזיות
וביצוע הכשרה מחייבת עדכון והשלמת הגדרות התפקידים של עובדי המחלקה בהתאם לתוכנית העבודה   

 סיור במחלקות רישוי עסקים במרחב והגשת המלצות לשינוי וטיוב המבנה הארגוני הקיים בהתאם. 
 הסדרת תחום פיקוח רישוי עסקים

 ערך במועד מועד סיום Q2 Q4 2017ערך  )השינוי הצפוי( תוצאה/תפוקהמדדי 
עדכון הגדרות התפקיד של עובדי המחלקה 

            ואישורם מול הנהלת העיר
ביצוע סיור לימודי של עובדי המחלקה במחלקת  

           רישוי של רשות מקומית גדולה
           ביצוע הכשרה מחייבת למנהלת המחלקה 

      קליטת מפקח רישוי עסקים ותברואן
      יצירת נהלי עבודה ותוכנית לפיקוח רישוי עסקים

 

 

 

 

 

 

 

 
 .לתושב והשירותים ברשות העסקים רישוי תהליך של וטיוב הסדרה 2מטרה 

  .המחלקה של והניהול המחשוב מערכות וחידוש עדכון 3 יעד
 משימות מרכזיות

המחלקה ורכישת ציוד נדרש.חידוש מערך המחשוב הקיים של    
  לשדרוג מערכות הניהול הקיימות. המלצות והגשת במרחב עסקים רישוי במחלקות סיור

  גיבוש והתנעת תכנית הכשרה ורענון לעובדי המחלקה לעבודה על מערכות הניהול הקיימות. 
 גיבוש דו"ח סטטוס עסקים המכיל פילוחים מעודכנים אודות רישוי העסקים בעיר. 

 ערך במועד מועד סיום Q2 Q4 2017ערך  תוצאה/מדדי תפוקה
            רכישת עמדת עיון בהתאם להנחיות הרפורמה 

עדכון מערכות המחשוב הקיימות בהתאם  
           להוראות הרפורמה

עדכון מאגרי המידע הקיימים והרחבת המידע  
           והניתוח הקיים

המכיל תמצית של נתוני  פרסום שנתון רישוי עסקים
      עבודה המחלקה ומצב העסקים ברשות.

תכנון וביצוע הדרכה פנים מחלקתית להגברת 
האפקטיביות והעבודה הנכונה עם מערכות 

      המחשוב הקיימות.
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 הרישוי מהליך העסקים בעלי של הרצון שביעות ושיפור למחלקה לפונים ואפקטיבי מועיל מהיר שירות מתן -3מטרה 

 הרישוי מהליך העסקים בעלי של הרצון שביעות ושיפור למחלקה לפונים ואפקטיבי מועיל מהיר שירות מתן 3 מטרה
  .בעיר ויזמים עסקים לבעלי הנגיש האינטרנטי והמידע השירותים מערך הרחבת 1יעד 

 משימות מרכזיות
ברשות.גיבוש ופרסום חוברת מידע לתושב בנוגע להליך רישוי העסקים    

  גיבוש והפקת חומרי פרסום אינטרנטיים להגברת המודעות בנושא.
  הקמת עמדת מידע אינטרנטית לשימוש התושבים במחלקה.

 מתן אפשרות לבעלי עסקים לתשלום/דיווח באמצעות האינטרנט.
 ערך במועד מועד סיום Q2 Q4 2017ערך  תוצאה/מדדי תפוקה

לתושבים בנוגע עיצוב, פרסום והפקת חוברת מידע 
            לרישוי עסקים ברשות.

עיצוב חומרי הסברה בנושא הליך רישוי העסקים  
           ופרסומם באתר הרשות ומשרדי המחלקה.

הקמת עמדת עיון במחלקה בהתאם להוראות 
            הרפורמה.

הוספת אפשרות לתשלום אינטרנטי של אגרות 
החוקרישוי העסקים בהתאם להוראות        

 

 

 

 

 

 

 הרישוי מהליך העסקים בעלי של הרצון שביעות ושיפור למחלקה לפונים ואפקטיבי מועיל מהיר שירות מתן 3 מטרה
  .השונות הרשות ויחידות המחלקה של וטיפול שירות וזמני לקוחות שירות תנאמ וקביעת עיצוב 2יעד 

 משימות מרכזיות
.והשקת פיילוט לבחינת היתכנותה הסדרה וקביעה של אמנת שירות לתושב   

.8201שנת  סוףהשקה רשמית של האמנה באתר האינטרנט של הרשות ב   
  

 ערך במועד מועד סיום Q2 Q4 2017ערך  תוצאה/מדדי תפוקה
            

            
            

 

 הרישוי מהליך העסקים בעלי של הרצון שביעות ושיפור למחלקה לפונים ואפקטיבי מועיל מהיר שירות מתן 3 מטרה
  עיצוב והפקה של חומרי הסברה ומידע לבעלי עסקים ויזמים בנוגע לרישוי עסקים ועיקרי הרפורמה 3יעד 

 משימות מרכזיות
  גיבוש והפקת חוברת הדרכה לתושב בנוגע לרישוי עסקים.

לרישוי עסקים.הפקת חומרי פרסום והסברה לציבור בעלי העסקים בעיר בנוגע    
  הקמת עמדת מידע אינטרנטית ולוח מודעות בכניסה למשרדי המחלקה.

 ערך במועד מועד סיום Q2 Q4 2017ערך  תוצאה/מדדי תפוקה
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 אישור ללא הפועלים העסקים מספר וצמצום בעיר עסקים רישוי חוק אכיפת -4מטרה 

 .אישור ללא הפועלים העסקים מספר וצמצום בעיר עסקים רישוי חוק אכיפת 4מטרה 
  .רישוי תהליך בשלבי הנמצאים מהעסקים 20% של צמצום 1יעד 

 משימות מרכזיות
  גיבוש רשימה מעודכנת של בעלי עסקים בתהליך רישוי על פי פילוח סוג הבעיה ומשך זמן הטיפול.

הנ"ל ובירור נקודתי אודות סטטוס האישורים הנדרשים.הוצאת מכתבי התראה לכלל בעלי העסקים    
  

 ערך במועד מועד סיום Q2 Q4 2015ערך  תוצאה/מדדי תפוקה
            

            
            

 

 .אישור ללא הפועלים העסקים מספר וצמצום בעיר עסקים רישוי חוק אכיפת 4מטרה 
  .החדשות הרפורמה לתקנות בהתאם לצמיתות רישיון בעלי העסקים בעלי רשימת של מלא עדכון 2יעד 

 משימות מרכזיות
  עדכון רשימות בעלי העסקים בעלי רישיון לצמיתות בעיר והסרת העסקים שאינם פעילים עוד.

הרלוונטים.הוספת העסקים החדשים בעלי רישיון לצמיתות )בהתאם לשינויים ברפורמה( לרשימות המחלקה ועדכון בעלי העסקים    
  

 ערך במועד מועד סיום Q2 Q4 2015ערך  תוצאה/מדדי תפוקה
            

            
            

 

 .אישור ללא הפועלים העסקים מספר וצמצום בעיר עסקים רישוי חוק אכיפת 4מטרה 
  .רישוי בתהליך נמצאים ואינם רישיון ללא בעיר הפועלים העסקים מכלל 20% של צמצום 3יעד 

 משימות מרכזיות
  מיפוי וצילום של כלל העסקים הפועלים בעיר ללא רישיון עסק ואינם נמצאים בתהליך רישוי.

  הוצאת מכתבי התראה לכלל העסקים הנ"ל.
  נקיטת צעדי אכיפה וענישה כנגד בעלי העסקים. 

 ערך במועד מועד סיום Q2 Q4 2015ערך  תוצאה/מדדי תפוקה
מבעלי העסקים 20%צמצום של    40 36 33 32 40 

בעלי עסקים לפחות 15נקיטת צעדי אכיפה וענישה כנגד    0 7 12 15 0 
  קיים   לקיים יצירת מיפוי גאוגרפי מצולם של כלל העסקים ללא רשיון 

 

 .אישור ללא הפועלים העסקים מספר וצמצום בעיר עסקים רישוי חוק אכיפת 4מטרה 
 .מערכתיות בעיות עקב לרישיון זוכים אינם אשר רישוי טעוני מהעסקים 25% -ב נקודתי טיפול 4יעד 

 משימות מרכזיות
  גיבוש רשימה מעודכנת של בעלי עסקים טעוני רישוי אשר אינם זוכים לרישיון עקב בעיות מערכתיות.

  כיום דיון דו חודשי בשיתוף מנכ"ל לבחינת פעולות הרשות לסיוע/אכיפה של נושא זה.
  

 ערך במועד מועד סיום Q2 Q4 2015ערך  תוצאה/מדדי תפוקה
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 .אישור ללא הפועלים העסקים מספר וצמצום בעיר עסקים רישוי חוק אכיפת 4מטרה 
 .בתוקף רישיון ללא הפועלים עסקים בעלי נגד הננקטים האכיפה והתהליכי הקנסות בכמות 40% -ב עלייה 5יעד 

 משימות מרכזיות
. יםהרלוונטיהסדרת מערכת האכיפה הענישה והגבייה של הרשות ותהליכי העבודה הפנימיים בין אגפי הרשות    
  השקת קמפיין תקשורתי להגברת המודעות בנושא ולקריאה לבעלי העסקים להסדיר את רישיונם.

הצורך.יציאה אחת לחודשיים למבצע אכיפה ממוקד על פי    
 ערך במועד מועד סיום Q2 Q4 2015ערך  תוצאה/מדדי תפוקה

            
            
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עיצוב וגיבוש המלצות למדיניות אכיפה וקידום עסקים בעיר. -5מטרה 

.בעיר עסקים וקידום אכיפה למדיניות המלצות וגיבוש עיצוב 5 מטרה  
  .בתחום הרשות פעילות את ותנחה תלווה אשר העיר מהנהלת נציגים בהובלת עסקים רישוי וועדת הקמת 1יעד 

 משימות מרכזיות
  גיבוש פנייה למנכ"ל והנהלת הרשות למיסוד והקמת וועדת רישוי עסקים עירונית אשר תלווה ותנחה את פעילות המחלקה.

המחלקה.כינוס הוועדה אחת לשלושה חודשים לדיון בנושאים שונים בהובלת מנהלת    
  

 ערך במועד מועד סיום Q2 Q4 2015ערך  תוצאה/מדדי תפוקה
            

            
            

 

.בעיר עסקים וקידום אכיפה למדיניות המלצות וגיבוש עיצוב 5מטרה   
  .בעיר הוותיקים המסחר במרכזי עסקים ועידוד לקידום אב תוכנית הגשת 2יעד 

 משימות מרכזיות
  גיבוש תוכנית אב משותפת עם מנהלת מרכז הכיכרות ומעוף לקידום עסקים במרכזי המסחר הוותיקים בעיר.

  יצירת מסלול רישוי מזורז וכלים לעידוד בעלי עסקים במרחבים אלו.
  

 ערך במועד מועד סיום Q2 Q4 2015ערך  תוצאה/מדדי תפוקה
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אגף תעשייה עסקים ותיירות:

.ייעול מוטת השליטה הארגונית הקיימת1.

העצמה וטיוב עבודתם של  יחידות ארגוניות נבחרות בעלות השפעה מהותית להבראת  , איחוד2.

.תהליכי העבודה והניהול השוטפים ברשות

.ל תוך מיקוד מאמץ מערכתי והשמה של סוכני שינוי"הרחבת ושדרוג העשייה בנושאים הנ3.

.הובלת שינוי בר קיימא המתכתב עם האילוצים והחסמים הקיימים כיום ברשות4.

העסקים והתיירות  , הקמה ומיסוד של אגף חדש אשר יעסוק בפיתוח וקידום תחומי התעשייה
.בעיר כחלק משינוי ארגוני רחב יותר הנועד להביא להבראה וחיזוק הארגון
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גילתחילת עבודהאחוז משרההגדרת תפקידשםיחידה

10001/09/20179/83מנהלת מנגנוןירדן ארליךתעשייה1
34

פקח הגנת  מרציאנוקאטיע"שפ2
סביבה

10001/12/200011/74
43

רישוי  3
עסקים

מנהלת מחלקת  שולה עמוס
רישוי עסקים

10001/02/199505/62
55

רישוי  4
עסקים

פקח רישוי  אברגילאלי 
עסקים

10001/09/8607/57
60

רישוי  5
עסקים  

רפרנט רישוי  נעם עוזרד
עסקים

100

100מזכירת אגףגוזלקרקרן אגף6
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אין חלוקת תפקידים ברורה בין בעלי התפקידים הקיימים והגדרות תפקיד מוגדרות1.

כמו כן לא קיים סעיף תקציבי ייעודי לניהול  . אין שגרה של ניהול תכניות עבודה והגדרת מטרות ויעדים2.

.תחומים אלו פרט לסעיפי שכר

פערי מחשוב והכשרות מקצועיות של בעלי , העיסוק בתחומים השונים לוקה בחסר עקב חוסר בתקנים3.

:התפקידים הנוכחיים

oא ותקציב חסר"כ, הסברה, מערכות מידע-תעשייה.

oתקציב חסר, נבצרות של בעלי תפקידים, הטמעת תהליכי ניהול ובקרה, מערכות מידע-עסקים  ,

.אכיפה ופיקוח, רישוי שילוט, (תברואן)העדר בעלי תפקידים מחייבים 

oלא קיים תקציב ועיסוק בתחום כיום על ידי הרשות המקומית-תיירות

.  להביא לשינוי וטיוב השירותים היא מוגבלת כתוצאה מעומסא הקיימת "מצבת כיכולת 4.
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מ
ס
ד

בתהליך המוצע/ במבנה המענהבתהליך  הקיים  / הבעיה במבנה

אין חלוקת תפקידים ברורה בין בעלי התפקידים הקיימים  1.

והגדרות תפקיד מוגדרות

. אין שגרה של ניהול תכניות עבודה והגדרת מטרות ויעדים2.

כמו כן לא קיים סעיף תקציבי ייעודי לניהול תחומים אלו פרט  

.לסעיפי שכר

oהיחידות לאגף אחד וטיוב תהליכי הניהול  איחוד

.והבקרה השופים

oא חדש  "הסדרת תחומי האחריות וקליטת כ

.לקידום תחומים לא מטופלים

o  הסדרה תקציבית פנימית וגיוס משאבים של

. תקציבים בלתי רגילים להסדרת התחום

,  העיסוק בתחומים השונים לוקה בחסר עקב חוסר בתקנים1.

פערי מחשוב והכשרות מקצועיות של בעלי התפקידים  

:הנוכחיים

oא ותקציב חסר"כ, הסברה, מערכות מידע-תעשייה.

oהטמעת תהליכי ניהול ובקרה, מערכות מידע-עסקים ,

העדר בעלי , תקציב חסר, נבצרות של בעלי תפקידים

(.תברואן)תפקידים מחייבים 

oלא קיים תקציב ועיסוק בתחום כיום על ידי  -תיירות

הרשות המקומית

א הקיימת להביא לשינוי וטיוב השירותים  "יכולת מצבת כ2.

. היא מוגבלת כתוצאה מעומס

o והטמעת מערכות ניהול  דיגיטציההובלת הליך

.ממוחשבות בכלל היחידות

o להובלת תחום התיירות  קליטה תקן צוער

.והפיתוח הכלכלי

oניוד פנימי של בעלי תפקידים מסוימים  /הפרשה

חיצונית של בעלי תפקידים  /וקליטה פנימית

.מוטיבציה/הכשרה/בעלי ניסיון

o לבעלי התפקידים  הדרכות והכשרות קיום

נהלים  , בקרה, הקיימים ומיסוד שגרות ניהול 

.והנחיות
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-א"קליטת כ

.הסדרת התקינה והגדרות התפקידים של בעלי התפקידים השונים1.

.פקח רישוי עסקים ותברואן תקצוב ואישור נחיצות משרה 2.

.ניוד פנימי של מזכירה במשרה מלאה ושל פקחית איכות סביבה לאגף3.

.של צוער תואר ראשון לתפקיד רפרנט תיירות ועוזר מנהל אגף(  2שלב )גיוס עתידי 4.

-הדרכה

.הוצאת מנהלת רישוי עסקים להסמכה מחייבת1.

הדרכה לטיוב תהליכי העבודה היום  + שיפור מיומנויות עובדי האגף בתחומי המחשוב ומערכת הניהול2.

.יומיים

.לווי ארגוני של מנהל האגף בהקמת האגף וביצירת שגרות העבודה3.
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הסדרת האגף ופעילותו

+  מחשבים חדשים3רכש של , שיפוץ משרדים והתאמתם לצרכי האגף-הסדרת משרדי האגף בבניין העיריה1.

₪  40,000-עלות חד פעמית של כ-עיצוב והכנת חומרי הסברה ושילוט, עמדת מידע+סורק מדפסת

₪ 80,000-עלות שנתית של כ-רכבי פיקוח לעבודת הפקחים2תקצוב 2.

-תקציבית

.2018הסדרת תקציב האגף בספר התקציב של הרשות לשנת 1.

.ל הנדרשות להסדרת האגף ולהשלמת התקינה הנדרשת"תקצוב הפעולות הנ2.

.התנעה ראשונית של המהלך1.

.א הדרוש"קליטה חלקית של כ/ א החדש "עיכוב בתהליכי קליטת כ2.

.ביצוע איטי של התקציב המשוריין להסדרת פעילות האגף3.

.הליך למידה והטמעה ארוך של הוראות הרפורמה4.

.משך זמן קצר יחסית להבאת הישגים ולביסוס הצלחה5.

.משאבים מוגבלים6.
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תגובת מנהלת מחלקת רישוי עסקים:

מאחר ואין מח' פיקוח לאכיפה של חוקי רישוי עסקים, בעלי עסקים אינם מקפידים להוציא רישיונות, בשל . 1
עלויות גבוהות של עמידה בתנאי הרישוי ובעיקר כיבוי אש.

העירייה לא מינתה גורם השגה, גם לא ידוע לי על בעלי עסקים שפנו לשם כך.. 2

לעירייה אין מדיניות בנושא רישוי עסקים באופן כללי.. 3

הרפורמה אינה מיושמת בעיריית קריית שמונה.. 4

מעולם לא הוגשו לי שום מסמכים ע"י המועצה הדתית והמקוואות פועלים ללא רישיון כחוק.. 5

השוק העירוני פועל ללא רישיון עסק הרבה מאוד שנים. לאחר פנייה שלי לחברה הכלכלית לטפל בנושא החל . 6
טיפול להוצאת רישיון עסק, אך עד לרגע זה לא התקבלו כל האישורים למתן הרישיון.      

לצערי, היה ניסיון לקדם את הרפורמה כאן אך לא קיבלתי שת"פ. כמו כן, לא אושרו לי קורסים והשתלמויות . 7
בנושא הרפורמה שהיו מסייעים לקדמה. לא היה רצון מצד הרשות לקדם את נושא רישוי העסקים בכלל, 

ואת הרפורמה בפרט, וכן לא ניתנו הכלים הדרושים לעבודת רישוי עסקים ולקידום מחלקת רישוי עסקים.

הערת הביקורת:

העובדת סיימה עבודתה בתפקיד זה מרצונה.. 1
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נספחים
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דו"ח ביקורת 

טיפול מחלקת איכות הסביבה 
במפגעי האסבסט 

במחסני ומשרדי אגף שפ"ע

דו״ח מס׳ 22 | 2017
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פתח דבר:

בהתאם לסקר הסיכונים ותוכנית העבודה לשנת 2017, נבדק נושא טיפול מחלקת איכות הסביבה בגגות האסבסט 
המחלקה  פעילות  נבדקה   ,2017 יוני-דצמבר  החודשים  בין  על-ידי  שנערך  בדו"ח  העירייה.  במחסני  הממוקמים 
לאיכות הסביבה, הכפופה ארגונית לאגף שיפור פני העיר. הביקורת נסובה בעיקר על דרך טיפול העירייה, האגף 
והמחלקה לאיכות הסביבה, במפגעי האסבסט במחסני העירייה וזאת בהתאם לתקנות איכות הסביבה והחוקים 
כלים  מעניקים  הסביבה  איכות  בנושא  והתקנות  החוקים  תכלית  כי  כעת,  כבר  מציין  העירייה  מבקר  בנושא. 
המאפשרים לרשות המקומית לשמור על הסביבה ולמנוע מפגעים סביבתיים העלולים לפגוע ולסכן את השוכנים 

בהם או את הנמצאים בסביבתם הקרובה באופן קבוע. 

משרדי אגף שיפור פני העיר והמחלקה לאיכות הסביבה, שוכנים בתוך מחסני העירייה. עובדיו ומנהליו מגיעים 
באופן קבוע יום יום ושוהים בו שעות רבות. לאחרונה הועברה גם מחלקת החנייה למשרדי שיפור פני העיר והמקום 
מקבל קהל על בסיס יומי, בהתאם לימים ושעות הפעילות. מן המצופה היה שאזור שבו שוכנים האמונים על שיפור 
פני העיר ואיכות הסביבה, יהווה מודל לשמירה על החוק והתקנות בנושאי איכות הסביבה ובמיוחד כאשר קיים 

חשש, ולו הקטן ביותר, לבריאותם של השוכנים במקום. 

עד למועד עריכת דו"ח ביקורת זה, לא נעשה דבר על-מנת לסלק את המפגע החמור מסביבת העבודה של מנהלי 
ועובדי העירייה. עובדה נוספת שעליה אין מחלוקת היא, שבשנים האחרונות התגלו מספר מקרים של עובדים אשר 
חלו במחלות קשות. אין בציון עובדה זו בכדי לקשור בין מחלת העובדים לבין הימצאותם של גגות אסבסט בסמוך 
זו צריכה להדליק נורה אדומה אצל מקבלי ההחלטות לבדק בית רציני בכל  למקום עבודתם, אך בהחלט עובדה 

הקשור לעמידה בחוקים ובנהלים הקשורים באיכות הסביבה.

הוראות החוק והתקנות אינם ניתנים לפרשנות במקרה זה ומאחר ומדובר, אולי, בסכנות בריאות -יש לבצע מספר 
פעולות, כפי שצוין בפרק ההמלצות, ע"מ לטפל בסוגיית האסבסט, הן ברחבי העיר, אם קיימים גגות אסבסט מסוג 
זה והן בטיפול מהיר בגגות שנמצאו במחסני העירייה ועלולים לחשוף את עובדי העירייה ומבקריה לסכנה כזו או 

אחרת.

חשוב להדגיש כי העירייה ביצעה שני סקרי אסבסט. האחד נערך בשנת 2016 והשני נערך במהלך הביקורת והוגש 
בדצמבר 2017. ממצאי הדוחות מובאים בדו"ח זה ומצורפים כנספחים.

הביקורת נערכה ע"מ לשפר ולייעל את טיפול המערכת בתחום חשוב זה ובמטרה שיופקו הלקחים שעלו ממצאי 
הביקורת, ייושמו ויתוקנו ללא דיחוי על-מנת שכולם יחיו במקום בריא ובטוח יותר.

מבקר העירייה מודה לראש העיר ולמנכ"ל העירייה על שיתוף הפעולה הפורה והאוזן הקשבת במהלך הביקורת. 
ניכר היה כי ראש העיר ומנכ"ל העירייה רואים עין בעין את הדברים כפי שעולה מדו"ח ביקורת ופועלים לתיקון 

הליקויים.

בברכה,

אורן ירמיהו לוי

מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
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מטרות הביקורת:

במסגרת סקר הסיכונים שביצע מבקר העירייה ובהתאם לתוכנית הביקורת לשנת 2017 בדק מבקר העירייה, את 
דרכי הטיפול באסבסט במבני ציבור המוחזקים על-ידי הרשות המקומית ומוגדרים כ"מקום ציבורי".

הביקורת נתנה דגשים על הנושאים הבאים:

עמידה בהוראות החוק למניעת מפגע אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011.. 1

טיפול היחידה לאיכות הסביבה במפגע האסבסט במבני אגף שפ"ע.. 2

בחינת דו"ח סוקר ארבל מרדכי משנת 2016.. 3

בחינת דו"ח סוקר גיל אפשטיין משנת 2017.. 4

מסקנות והמלצות.. 5

המסגרת הנורמטיבית: 

החוק  את  ישראל  כנסת  חוקקה  אסבסט,  ע"י  הנגרמים  ובריאותיים  סביבתיים  מפגעים  ולצמצם  למנוע  במטרה 
למניעת מפגע אסבסט ואבק מזיק )התשע"א – 2011(, להלן עיקרי החוק.

החוק אוסר על ייצור, יבוא, מסחר או כל שימוש חדש באסבסט. הוראות החוק הנוגעות לדוח זה הינם החובה 
בהוצאה הדרגתית של שימוש באסבסט פריך במבנה ציבור, ולכל המאוחר עד 10 שנים מיום החלת החוק וכן טיפול 

הרשות במפגעי אסבסט בתחום שיפוטה. 

"אסבסט  לבין  פריך"  "אסבסט  בין  האבחנה  ומכאן  התפוררות  במצב  הוא  כאשר  רק  לבריאות  מסוכן  האסבסט 
צמנט" שמוגדר כתערובת של אסבסט ומלט במצב קשיח. למפגעי "אסבסט פריך" קיימות הוראות מיוחדות בחוק.

בכל רשות מתוקנת, היחידה לאיכות הסביבה היא המופקדת על יישום הוראות חוק האסבסט בקשר לטיפול במבני 
הציבור וכן בטיפול במפגעי אסבסט ובפניות ציבור הקשורות בנושא זה.

החוקים,  ויישום  אכיפה  בטיפול,  המומלצים  הפעולה  ודרכי  המדיניות  קובעת  היא  הסביבה  לאיכות  הוועדה 
התקנות וההוראות בנושאי איכות הסביבה בכללם ובנושא מניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק בפרט.

להלן עיקרי הוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א - 2011:

סעיף 6 )א( לחוק קובע: "בעל מקום ציבורי מקורה יפסיק שימוש קיים באסבסט פריך שהותקן לצורך בידוד א. 
אקוסטי מותז או בידוד תרמי, יסירו ויטמינו בהתאם להוראות לפי חוק זה, בתוך עשר שנים מיום התחילה".

שימוש קיים באסבסט צמנט במקום ציבורי: סעיף 8 )א( בעל מקום ציבורי שבו קיים שימוש באסבסט צמנט, ב. 
יחזיק את האסבסט צמנט במצב תקין ויבצע פעולות תחזוקה כמפורט להלן:

בתוך שלוש שנים מיום התחילה יצבע את האסבסט צמנט, לפי הנחיות ובסוגי צבעים שיפרסם המנהל, וידאג ג. 
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לחידוש הצביעה מעת לעת, באופן שיבטיח את קיומה של שכבת צבע שלמה על פני האסבסט צמנט;

        )2(אחת לשנה יבדוק באופן חזותי, ועד לצביעת האסבסט צמנט -

אחת לשלושה חודשים, את שלמות האסבסט צמנט ויוודא את תקינותו לרבות העדר סדקים, שברים, התפוררות 
או שחיקה; במקום ציבורי כאמור בפסקה )1( להגדרה "מקום ציבורי", או במקום ציבורי אחר ששטח האסבסט 

צמנט הכולל בו הוא 1,000 מ"ר או יותר, תיערך בדיקה כאמור באמצעות סוקר אסבסט;

חובות תחזוקה לגבי "אסבסט צמנט" במבני ציבור כוללת צביעה, מיפוי ורישום.ד. 

איסור גרימת מפגע אסבסט והוראות לטיפול במפגע.ה. 

הסדרת רישוי של עוסקים באסבסט: קבלני אסבסט ומפקחי אסבסט, מעבדות, וסוקרים, על מנת להבטיח ו. 
כי העוסקים בתחום יהיו בעלי הכשרה מתאימה, וכפופים למנגנוני פיקוח מתאימים.

חובה לקבל היתרים לביצוע עבודות אסבסט ותנאים לשמירה על איכות הסביבה ולמניעת מפגעים בעת ביצוע ז. 
עבודות.

בידי ח.  מופקד  האסבסט  בנושא  הטיפול   - עונשין  וסעיפי  כספיים  עיצומים  הטלת  בנושא,  הטיפול  סמכויות 
המחלקה לאיכות הסביבה.

המקומית ט.  הרשות  עובד  או  מקומית  רשות  ראש  "נוכח  קובע:  אסבסט  מפגעי  למניעת  לחוק  )ה(   )49 סעיף 
שהוא הסמיך לעניין זה , לאחר קבלת חוות דעת מאת סוקר אסבסט, כי קיים מפגע אסבסט או חשש ממשי 

להתהוות מפגע אסבסט, בתחום הרשות המקומית, רשאי הוא לתת צו מנהלי לעניין אסבסט."

מסקירת חוק האסבסט ופקודת העיריות עולה כי חובת העירייה לפנות כל מפגע תברואתי הנמצא ברשות הרבים, 
הכולל גם פינוי אסבסט.

היבטים מחוק האסבסט - כללי:

למפגעי  הרחב  הציבור  של  חשיפה  ולמנוע  לצמצם  החוק  של  מטרתו   ,2011 באוגוסט  לתוקף  נכנס  האסבסט  חוק 
האסבסט. החוק אוסר על שימוש חדש באסבסט ומחייב הוצאה הדרגתית של אסבסט פריך ממבני ציבור וממתקני 

תעשייה.

במהלך ביקורת שערכתי בנושא התברר שקיימים 12 מבנים המקורים בחומר החשוד כאסבסט רובם ככולם נמצאים 
במחסני העירייה- אגף לשיפור פני העיר.

החוק מבחין בין "אסבסט פריך" שהינו אסבסט הנמצא במצב מפורר או שהוא ניתן לפרור ולכתישה. צורה זו של 
אסבסט מסוכנת לבריאות. זאת לעומת "אסבסט צמנט" שהינו תערובת של אסבסט ומלט במצב קשיח. לאסבסט 

צמנט קיימות הוראות טיפול ובמצבו הקשיח אינו מסוכן לבריאות.

האסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות, כאשר הוא משחרר סיבים לאוויר במקרה של פגיעה 
בזדון, שריפה או פעולת טרור שכתוצאה ממנה האסבסט עשוי לעבור למצב של אסבסט "פריך" ולהתפזר באוויר.

התפוררות יכולה להיגרם גם מפעולות פשוטות כגון: קידוח, ליטוש, ניסור, חיתוך, השחזה, שבירה ועוד, בפעולות 
אלו סיבי האסבסט מתנתקים מחומר הצמנט ומרחפים באוויר.

בנוסף קיימת גם תופעה של איבוד חומר באופן טבעי כתוצאה משחיקה טבעית, שימוש לאורך זמן רב, התעייפות 
החומר ועוד...

 האסבסט הוכח כמסרטן בבני אדם. חדירת סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות.
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ממצאי הביקורת:

מפגעי האסבסט במבני אגף שפ"ע:

המחלקה . 1 שפ"ע,  אגף  שוכן  שבו  המקום  העירייה,  במחסני  כי  נמצא  האסבסט,  בנושא  הביקורת  במהלך 
לאיכות הסביבה ורשות החנייה נמצאים 12 מבנים ישנים שעל חלקם נמצאים גגות העשויים מחומר החשוד 

כאסבסט צמנט משנת 1960 ו- 1984.

לבקשת עיריית קריית שמונה, הוכן באוגוסט 2016 סקר אסבסט ע"י הסוקר, ארבל מרדכי, בעל רישיון מס' . 2
50187 מטעם המשרד להגנת הסביבה )ראה נספח 2 דו"ח סוקר מתאריך 1/8/2016(.

דו"ח נוסף הוגש בחודש דצמבר 2017, ע"י מר גיל אפשטיין סוקר מוסמך מטעם חברת הנדסה לישראל )ראה: . 3
נספח מס' 6(.

הסקרים כוללים סקירה ובדיקה מקיפה של כל מבני מחסני העירייה והמשרדים הממוקמים ברחוב הנשיא . 4
בגוש 13184 חלקה 10 וחלק מחלקות 23/21 בשטח של כ- 3.7 דונמים, ונמצאו בו גגות החשודים כגגות אסבסט. 

נשלחה . 5 הדגימה  פריך.  באסבסט  החשוד  החומר  של  דגימה  נלקחה  מרדכי,  ארבל   מר  של  הראשון,  בסקר 
בתאריך 10/8/2016 למעבדת אוניברסיטת בן גוריון באר שבע )ראה: נספח מס' 3( ופוענחה ע"י מר דוד מעין 

בתאריך 11/8/2016 )ראה: נספח מס' 4(.

הסוקר מר ארבל מרדכי, המליץ כבר בעת הדו"ח הראשוני שהוגש למר שלומי שושן, מנהל המחלקה לאיכות . 6
הסביבה, בתאריך 1/8/2016 על פירוק הגגות וסילוקם בשלמותם ובהיתר המשרד להגנת הסביבה.

ממצאי הביקורת העלו כי לא נמצאת תוכנית עבודה במחלקה לאיכות הסביבה הקשורה לטיפול באסבסט . 7
וסילוקו ע"פ חוק.

בתאריך 20/7/2017, בסמוך לסיום מועד הביקורת הוצאה חוות דעת של היועץ המשפטי לעירייה, עו"ד אריאל . 8
בר-יוסף, בדבר השימוש במחסני העירייה )ראה: נספח מס' 5(.

נמצא כי גג האסבסט במחסן הביטחון הממוקם במחסני שפ"ע פורק וטופל ובמקומו נבנה גג חדש.. 9

נמצא כי יתר גגות האסבסט לא הוסרו ולא טופלו לפי הוראת הסוקר.. 10

הבריכה . 11 כגון:  קהל  הומי  מקומות  ליד  המקום  סמיכות  של  הנתונים  את  בחשבון  לקחת  ממליץ  הדו"ח 
העירונית, קניון נחמיה ומיקום בלב שכונת מגורים מאוכלסת.

הביקורת מצאה כי מנהל המחלקה לאיכות הסביבה מצוי לדבריו בצו הגנה של מבקר המדינה ונציב תלונות . 12
הציבור. 

הביקורת מצאה כי על אף שהמחלקה לאיכות הסביבה ומנהלה ידעו על קיומו של המפגע משנת 2015 הנושא . 13
לא טופל ולא קודם על אף חשיבותו הרבה.

הביקורת מצאה כי הטיפול במפגע האסבסט וקידום הצעות המחיר לביצוע הסקר הובל על-ידי עוזר המנכ"ל . 14
והממונה על הבטיחות בעירייה על אף שהיה אמור להיות על-ידי מנהל המחלקה לאיכות הסביבה.

הביקורת מצאה כי קיים נתק וקשרי עבודה עכורים בין מנהל המחלקה, שלומי שושן, לבין הממונה על האגף, . 15
גזבר העירייה, ומנכ"ל העירייה, דבר שלדעת הביקורת פוגע קשות בתפקוד המחלקה וביישום הוראות החוק.

ושוללת . 16 הנבדק  בנושא  כלפיו  התנכלות  שיש  כך  כל  המחלקה  מנהל  לטענות  תימוכין  מצאה  לא  הביקורת 
על הסף כי הסיבה לאי הטיפול במפגע האסבסט נובע מהתנכלות אישית. נהפוך הוא, הביקורת סבורה כי 
העובדה כי מי שקידם לבסוף את הצעות המחיר לטיפול במפגע, היו עוזר המנכ"ל והממונה על הבטיחות 



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2017 | דו״ח ביקורת אסבסט162

בעירייה, דבר שמעיד על הרצון למלא את החלל שהותירה המחלקה לאיכות הסביבה בחוסר המעש שלה 
בנושא זה.

הביקורת העלתה כי גזבר העירייה, מנכ"ל העירייה והממונה על האגף מעלים טענות קשות כנגד תפקוד מנהל . 17
המחלקה לאיכות הסביבה וכי לדעתם הטיפול הלקוי בכל הקשור במפגעי האסבסט הינו סימפטום המשליך 
על כלל תפקוד המחלקה ומעיד על קשרי גומלין שאינם תקינים בין מנהל המחלקה לאיכות הסביבה, לבין 
פונקציות מקצועיות בעירייה, דבר המעיב על אופן תפקוד המחלקה ופעילותה התקינה ועל הטיפול במפגע 
האסבסט בפרט. הביקורת מדגישה כי תפקוד המחלקה לאיכות הסביבה בכללותה, אינה נבדקה במסגרת 

הביקורת והבדיקה התמקדה אך ורק בטיפול המחלקה במפגעי האסבסט. 

מסקנות הביקורת:

מגיבוש כלל החומרים, הממצאים, הראיונות וחוות הדעת שהונחו בפני מבקר העירייה, ניתן להגיע למסקנה כי 
עיריית קריית שמונה פעלה בחלקה בהתאם להוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א – 2011. 
הוראות החוק מאפשרות תקופה של 10 שנים להחלת החוק קרי - עד שנת 2021 - להסרה סופית ומוחלטת של כל 
מפגעי האסבסט הנמצאים בתחומה. הביקורת מצאה כי העירייה ביצעה סקר אסבסט במחסנים הידועים כמשרדי 
אגף שפע, המחלקה לאיכות הסביבה ומחלקת החנייה ואכן מצאה כי מדובר בגגות אסבסט שהותקנו בשנת 1960 

ו- 1984, הרבה לפני חקיקת החוק, כך שהחומר החשוד כאסבסט מותר בשימוש.

יחד עם זאת לא הייתה הקפדה מאז החל החוק בשנת 2011 ועד שנת 2016 )מועד עריכת סקר האסבסט(, על קיום 
סקר שכזה בכל שנה כפי שעולה מהוראות החוק. עוד עולה כי על אף ההנחיות לצביעת האסבסט, לא נעשה דבר על 

ידי העירייה.

הממוקמים  המבנים  בשימוש  מידית  סכנה  נשקפת  שלא  אף  קובע  הסוקר  דו"ח  כי   החוק,  מהוראות  עולה  עוד 
במחסני העירייה ומותר להשתמש בהם בכפוף להוראות הסוקר. 

יחד עם זאת, האסבסט במחסני העירייה יכול ועלול להפוך למסוכן במקרים של שריפה, שבר או פעולה של ניסור 
או חיתוך החומר, דבר העלול להפוך את האסבסט לפריך שסיביו יתעופפו באוויר ותושבים ואזרחים שיבואו במגע 

עימו ישאפו את אותם חלקיקים ויפגעו.

תרחיש זה אינו דמיוני בהיותנו עיר למודת מלחמות אשר ספגה אלפי קטיושות שגרמו נזק רב למבנים ולרכוש. בעת 
חירום לא יימצא הזמן הדרוש לטיפול נכון במפגעי האסבסט ולכן יהיה נכון לטפל במפגעים הידועים לעירייה כבר 

בעת רגיעה.

דו"ח הסוקר מדבר בעד עצמו והביקורת ממליצה לראש העיר לאמצם ללא דיחוי, עוד בטרם החוק יחייב זאת בשנת 
.2021

לאיכות  והמחלקה  העירייה  על-ידי  רשלני  באופן  הוזנח  באסבסט  הטיפול  נושא  כי  למסקנה  הגיעה  הביקורת 
הסביבה. מצופה היה שהמחלקה לאיכות הסביבה, שבתחום אחריותה הטיפול במפגעים מסוג זה, תטפל במפגעים 
על-פי החוק והכילים שניתנו בידה, דבר שלדעת הביקורת לא נעשה בנחישות, ואם נעשו פעולות כלשהן הן מינוריות 
צו הגנה של מבקר  זו, אף הביקורת הגיעה למסקנה שמנהל המחלקה המחזיק בידו  וכדי לצאת לידי חובה. לא 
המדינה על נושאים אחרים בגינם קיבל צו הגנה זמני, מנצל זאת להטחת האשמות כנגד העירייה בטענה שבשל 
התנכלות אליו באופן אישי הנושא לא טופל ולא זכה למענה הראוי והמצופה. הביקורת, כאמור, דוחה טענה זו 
וקובעת כי אין קשר בין הטיפול הלקוי ואי עמידה בהוראות החוק במפגעי האסבסט שנמצאו, לבין טענותיו של 
מנהל המחלקה על התנכלות אליו ברמה האישית, אם ישנה כזו. יחד עם זאת, הביקורת סבורה בהחלט כי בשל 
חוסר תקשורת וחוסר יחסי עבודה תקינים בין מנהל המחלקה לבין הפונקציות המקצועיות הבכירות הניהוליות 

בעירייה, הנושא הוזנח ולא טופל בפועל עד לקיום דו"ח ביקורת זה.
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המלצות הביקורת:   

במחסנים . 1 האסבסט  גגות  כל  להחלפת  עבודה  תכנית  גיבוש  על  להורות  העיר  לראש  ממליץ  העירייה  מבקר 
ובמשרדים של אג"ף שפ"ע - בתכנית רב שנתית עד ליום הקבוע של החלת חוק האסבסט. 

על העירייה להיערך לתקצוב פירוק גגות האסבסט השבורים ופינויים לאתר מורשה בהתאם להנחיות המשרד . 2
להגנת הסביבה ולהתקנת גגות מחומרים מורשים במקומם כבר בשנת התקציב 2018.

מבקר העירייה ממליץ על צביעה וטיפול מיידי של כל גגות האסבסט בהתאם לדו״ח הסוקר.. 3

מבקר העירייה ממליץ לבצע בכל שנה סקר אסבסט ע"י סוקר, ע"פ חוק. הסקר האחרון בוצע בדצמבר 2017.. 4

מבקר העירייה ממליץ להורות למנהל מחלקת איכות הסביבה להכין דו"ח מקיף בדבר הימצאותם של גגות . 5
אסבסט במבני ציבור, במחסני העירייה ובתחומי העיר כולה, בהתאם להוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט 
ואבק מזיק התשע"א – 2011. הדו"ח יכלול תוכנית עבודה ליישום החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, 

התשע"א – 2011, לוחות זמנים והתקציב הנדרש לשם כך, במידה ויצאו כאלה.

שיוכן . 6 לדו"ח  בהתאם  בעיר,  הציבור  מבני  מכל  אסבסט  מפגע  כל  ולסלק  לטפל  לעירייה  ממליצה  הביקורת 
במחלקה לאיכות הסביבה. פעולות הסילוק והטיפול באסבסט ייעשה בתיאום והנחייה של המשרד להגנת 

הסביבה.

הביקורת ממליצה לקיים דיון בנושא האסבסט בוועדה לאיכות הסביבה ולגבש מדיניות ברורה באשר ליישום . 7
החוקים והנהלים בתחום איכות הסביבה בכלל ובדגש על יישום החוק למניעת מפגע אסבסט ואבק מזיק, 

התשע"א – 2011.

האסבסט . 8 מפגעי  והסרת  הטיפול  בתיקצוב  שייסעו  קוראים  קולות  קיימים  האם  לבחון  ממליצה  הביקורת 
ברחבי העיר, ככל שקיימים כאלה, ובמחסני העירייה כפי שעלה מן הדוחות של הסוקרים ארבל מרדכי וגיל 

אפשטיין ולהגישם בשנת התקציב 2018.

על . 9 בדגש  בכללותה,  הסביבה  לאיכות  המחלקה  התנהלות  את  מקצועית  בחינה  לבחון  ממליצה  הביקורת 
יחסי העבודה בין מנהל המחלקה לפונקציות הניהוליות הבכירות בעירייה והשלכת יחסים אלה על תפקוד 

המחלקה וגיוס המשאבים.
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22/1/2018 בע"ה            

לכבוד

מר אורן ירמיהו 

מבקר העירייה 

הנדון:דו"ח ביקורת בעניין גגות אסבסט במחסני העירייה

נכבדי,

בתאריך  1/1/2018 התקיימה ישיבה בלשכת מנכ"ל בנושא  סקר אסבסט 2017.

להפתעתי הבאת לישיבה טיוטת דו"ח ביקורת בעניין האסבסט.

מקובל כשעושים ביקורת ליידע את הגוף המבוקר בתחילת התהליך ולא בסופו.

אני בתפקיד מנהל מח' איכות הסביבה מאז יולי 2014.

מאז, למרות הבטחות לא קיבלתי את כח האדם האמור להיות מאויש במחלקה.

למרות שהתקן לפי המשרד להגנת הסביבה הוא לפחות  3 משרות : מנהל, פקח איכות הסביבה , רכז רישוי עסקים 
איכות סביבה והשנה חויבנו תמורת הגדלת התקציב לקלוט גם משרה רביעית של רכז חינוך סביבתי, עד היום נקלט 
רק פקח )מחודש אוגוסט 2017( . לצערי  מאחר והרשות לא השכילה לאייש את המשרות אנו מפסידים פעמיים 
האחד תקציבים שניתנים דרך המשרד להגנת הסביבה אך מותנים במילוי תקני כח אדם . כך למשל במשך 4 השנים 
האחרונות הפסידה הרשות 167,000 ₪ כל שנה ובסך הכול668,000 ₪ !!! וזאת כשהתרעתי שאי מילוי ההתחייבות 

בקול קורא לאיוש התקנים תביא לביטול התשלום מצד המשרד.

!!! הגדלה משמעותית מתוך אמונה  השנה מילאתי קול קורא חדש לשנים 2018-2020 אושר לנו יותר ממיליון ₪ 
הרשות  ראש  כן  כמו  בעיר,  המחלקה  את  לקדם  והרצון  מגיש  שאני  בתוכניות  הסביבה  להגנת  המשרד  אנשי  של 
והגזבר התחייבו לאיוש כל התקנים במחלקה – עד עתה לא נקלט עובד אחד...!!! לצערי ללא קליטת כח האדם לפי 
ההתחייבות בקול קורא לא נקבל את הכסף ולא נוכל לתת שירות טוב לתושבי העיר בתחום איכות הסביבה וחבל . 

בנוסף כל שנה הגשתי בקשה לתקציב שוטף למחלקה מהרשות כדי לאפשר פעילות ועשייה מינימאלית לצערי אינני 
זוכה להתייחסות כלל .  

ברור שההתייחסות למחלקת איכות הסביבה אינה עניינית ונובעת מיחס של ניכור ונקמנות אישית כלפיי גם כשזה 
פוגע בתחומי המחלקה ובתושבי העיר ועל כך התרעתי כבר בעבר.

 למרות שאני מצוי תחת צו הגנה לחושפי שחיתויות מטעם מבקר המדינה ואני יכול לבקש התערבותו להורות על 
ואני בוחר  הפסקת ביקורת פנימית בעניינים הנוגעים למשרדי, החלטתי להאמין שרצונך לפעול לטובת העניין  
גגות האסבסט במחסני העירייה דבר  לענות בצורה עניינית לביקורת וזאת כדי לנסות לקדם את הטיפול במפגע 
הפוגע בעובדים, בביטחונם בעבודה ובתדמית הרשות כגוף שאמור להסיר מפגעים שכאלו ברחבי העיר ,לאכוף את 

החוק על מבני ציבור ולשמש דוגמא. 

תגובת מנהל המחלקה לאיכות הסביבה:
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מאז שהועברתי ביולי 2015 פיזית למחסני העירייה התוודעתי לבעיית גגות האסבסט. 

כבר אז פניתי למנהל אגף שפ"ע משה פרץ ז"ל כדי לבדוק אופן טיפול ולהזמין סוקר אסבסט.

רק לאחר שהתגלה כי יש עובדת נוספת חלתה והופעל לחץ אושר להזמין סוקר.

הסוקר שהוזמן –מר מרדכי ארבל ביצע באוגוסט 2016 סקר מקיף שנשלח  למר יוסי אלגריסי, למנהל שפ"ע דאז  
ואליי.

הדו"ח עם הממצאים הועבר גם למחוז לממונה התחום מר רם גרינוולד.

למרות פניות כדי ליישם את המלצות הדו"ח , זה לא הובא לידי ביצוע –הייתי במעקב מול מנהל האגף דאז כל העת.

עם כניסתו של מר ראובן סולטני לתפקידו כמנהל שפ"ע-הבאתי מיד נושא זה לידיעתו , ראובן התייחס בכובד ראש 
שמחתי   .₪ כ-700,000  של  בסכום  העירייה  במחסני  אסבסט  גגות  החלפת  סעיף   2017 לתקציב  הכניס  ואף  לנושא 

שהנושא עומד להיפתר אך לאחר מס' שבועות הודיע לי מנהל האגף כי הסעיף  לא אושר והבעיה עומדת בעינה.

באותה תקופה ינואר 2017 אתה בתפקידך כמבקר עירייה ביקשת ממני את דו"ח הסוקר כדי לנסות לקדם פתרון 
בנושא גגות האסבסט, שמחתי על מעורבותך והעברתי לך את החומר  עם המלצות אך לצערי דבר לא התקדם ועדיין 

פתרון אין.

בישיבת מנכ"ל העירייה יחד עם ראש העיר בחודש אוגוסט 2017 )19/8/2017( נשאל המנכ"ל על ידי העובדים לגבי 
הטיפול בגגות האסבסט-המנכ"ל השיב כי הגגות יוחלפו מבלי לנקוב בזמן.

באותה עת הנושא הועלה הנושא בתקשורת וברשתות החברתיות והייתה מעורבות של וועד עובדים ומועצת פועלים.

בשיחה עם מנהל האגף מר סולטני  החל מהלך מול חב' פורטל ליציאה למכרז החלפת הגגות.

במקביל נפגשתי עם קצין בטיחות של הרשות  מר מאיר לנקרי וסוכם שנביא סוקר אסבסט נוסף לבצע סקר כנדרש 
מהנחיות המשרד להגנת הסביבה.

בחודש דצמ' 2017 בוצע סקר ע"י מר גיל אפשטיין  שהמסקנות וההמלצות הונחו בפניכם.

בעבר העברתי אליך )ינואר 2017( יחד עם דו"ח הסוקר המלצות לביצוע שלצערי לא באו לידי מימוש.

דו"ח הסוקר האחרון רק מחזק המלצותיי מהעבר.

מסקנות והמלצות המחלקה לאיכות הסביבה

גגות מחסני אגף שפ"ע עשויים אסבסט צמנט.. 1

תחזוקת הגגות –ברמה ירודה ביותר מעולם לא נצבעו או טופלו כפי שמורה החוק.. 2

עד שנת 2016 לא הייתה התייחסות ראויה ולא נעשה סקר אסבסט כפי שמורה החוק.. 3

במקרה שריפה יש סכנה של התפזרות חלקיקי אסבסט לאזור כולו.. 4

המלצות 

בעדיפות ראשונה הטוב ביותר לדאוג לפירוק הגגות והחלפתם בגגות תקניים, פירוקם יחסוך כסף רב בטווח . 1
הארוך.באופן מידי  וללא דיחוי יש לצבוע את הגגות פנים וחוץ ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

יש להכשיר עובד במחלקת איכות הסביבה להתמחות בנושא אסבסט כדי לטפל במפגעים מעין אלו בצורה . 2



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2017 | דו״ח ביקורת אסבסט166

מקצועית. 

כל עוד לא יפורקו גגות האסבסט יש לעקוב ולבצע סקר שנתי ע"י סוקר מומחה.. 3

יש להקצות תקציב מהרשות לביצוע סקר אסבסט עירוני ולטפל במפגעים דחופים הדורשים זאת.. 4

אני מברך על החלטתך לבדוק את הנושא ומקווה לפתרון הבעיה בהקדם לרווחת העובדים באגף ותושבי הבתים 
הסמוכים.

בברכה,   

                                                                                           שלמה שושן

                                                                                     מנהל איכות הסביבה
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חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011 1

פרק א': מטרת החוק

ובריאותיים מטרת החוק סביבתיים  מפגעים  ולצמצם  למנוע  זה  חוק  של  מטרתו   .1
השאר  בין  כאמור,  במפגעים  ולטפל  מזיק  ואבק  אסבסט  ידי  על  הנגרמים 

באמצעות -

הוראות בדבר איסור שימוש חדש באסבסט, הפסקת  קביעת   )1(
הציבור  של  החשיפה  וצמצום  פריך  באסבסט  הקיים  השימוש 

לאסבסט;

מתן הוראות וסמכויות להסרה של מפגעי אסבסט;  )2(

הסדרת העיסוק באסבסט וקביעת הוראות לעניין אופן ביצוען   )3(
של עבודות אסבסט;

החלת הוראות לפי חוק זה על חומרים נוספים הגורמים לאבק   )4(
מזיק;

והכל לשם הבטחת קיומה של סביבה נאותה, בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, 
החיים  איכות  לשיפור  ובריאותיים,  סביבתיים  מפגעים  של  ולצמצום  למניעה 

והסביבה, למען הציבור ולמען הדורות הבאים.

פרק ב': הגדרות

הגדרות
)תיקון התשע"א(

בחוק זה -  .2
"אבק מזיק" - אבק העלול לגרום למחלות ריאה או לנזק בריאותי אחר, שמקורו 

בחומרים כפי שקבע השר לפי הוראות סעיף 71;

 ,)Amosite( אסבסט" - מינרל טבעי סיבי מקבוצת האסבסט, לרבות אמוסייט"
אנתופילייט   ,)Crocidolite( קרוסידולייט   ,)Chrysotile( קריזוטייל 
)Anthophyllite(, טרמולייט )Tremolite(, אקטינולייט )Actinolite(, וכן כל 
חומר, מוצר או תערובת המכילים אחד או יותר מהמינרלים האמורים, 
בשיעור העולה על אחוז אחד ממשקלם או מנפחם של החומר, המוצר או 

התערובת, לפי העניין, בכל מופע, הרכב או שימוש;

_________________
ס"ח 2288, התשע"א )4.4.2011(, עמ' 694. הצ"ח - ממשלה 461, התש"ע, עמ' 40.  .1

ס"ח 2290, התשע"א )5.4.2011(, עמ' 750. הצ"ח - ממשלה 483, התש"ע, עמ' 342. תיקון: 
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"אסבסט פריך" - אסבסט, לרבות כל חומר, מוצר או תערובת המכילים אסבסט, 
לפירור,  ניתן  שהוא  או  אבקה  בצורת  או  כתוש  מפורר,  במצב  הנמצא 

לכתישה או לצמצום לאבקה, על ידי מגע ידני, כאשר הוא במצב יבש;

"אסבסט צמנט" - מוצר המכיל תערובת של אסבסט ומלט במצב קשיח;

אסבסט  ופסולת  אסבסט  להטמנת  המשמש  מקום   - אסבסט"  פסולת  "אתר 
או כתחנת מעבר לאחסון פסולת אסבסט לפני הטמנתה, המופעל בידי 

מפעיל מקום כאמור;

או  אוויר  בדגימת  אסבסט  סיבי  לנוכחות  מעבדה  בדיקת   - מעבדה"  "בדיקת 
אסבסט בדגימת צובר;

"בעל" או "בעלים", של מקרקעין, לרבות מקום ציבורי - בעלים, חוכר לדורות או 
מי שזכאי להירשם בפנקסי המקרקעין, כבעלים או כחוכר לדורות, והכל 
התשכ"ט-1969;  המקרקעין,  בחוק  אלה  למונחים  הנודעת  במשמעות 
בחוק–יסוד:  כמשמעותם  ישראל  מקרקעי  המקרקעין  היו  זה,  לעניין 
בהם  הזכות  שהועברה  או  לדורות  בחכירה  שהוחכרו  ישראל,  מקרקעי 
להירשם כחוכר לדורות, יראו את החוכר לדורות או את הזכאי להירשם 

כחוכר לדורות, בלבד, כבעל המקרקעין;

"דגימת אוויר" - דגימה הניטלת לצורך בדיקת נוכחות סיבי אסבסט באוויר;

"דגימת צובר" - דגימה הניטלת לצורך בדיקת נוכחות אסבסט בחומר, במוצר 
או בתערובת;

"דוגם אסבסט" - מי שבידו רישיון דוגם אסבסט, לפי הוראות סעיף 20;

"הוועדה" - הוועדה המקצועית לאסבסט ולאבק מזיק שמונתה לפי סעיף 42;

"היתר עבודת אסבסט" - היתר לביצוע עבודת אסבסט שניתן על ידי הממונה 
לפי פרק ו';

ואכיפה(,  פיקוח  )סמכויות  הסביבה  הגנת  חוק   - הסביבה"  הגנת  "חוק 
התשע"א-2011;

"חוק שמירת הניקיון" - חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984;

"יום התחילה" - יום תחילתו של חוק זה, כאמור בסעיף 84;

"מיתקן תעשייתי" - מיתקן או צנרת הולכה של מפעל תעשייה, בין אם המיתקן 
או הצנרת פעילים ובין אם לאו, המצויים בשטח המפעל או מחוצה לו;

"הממונה" - ממונה אסבסט שמונה לפי סעיף 47;

"המנהל" - מנהל רישוי אסבסט שמונה לפי סעיף 47;
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"מעבדת אנליזה" - מעבדה שבידה רישיון לביצוע בדיקות מעבדה, שניתן לפי 
סעיף 19)א( או מעבדה מחוץ לישראל, שהוכרה לפי סעיף 19)ב(;

"מעבדה דוגמת" - מעבדה שבידה רישיון לנטילת דגימות אוויר, שניתן לפי סעיף 
20)א(;

"מערכת הביטחון" - כל אחד מאלה:

משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון;  )1(

צבא הגנה לישראל;  )2(

שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;  )3(

מרכזי המחקר הגרעיני שבאחריות הוועדה לאנרגיה אטומית   )4(
והמכון הביולוגי;

ספקים ומפעלים המפתחים או המייצרים ציוד ביטחוני בעבור   )5(
גוף המנוי בפסקאות )1( עד )4(, ששר הביטחון הודיע עליהם למנהל; 
לעניין זה, "ציוד ביטחוני" - כהגדרתו בחוק התאגידים הביטחוניים 

)הגנה על אינטרסים ביטחוניים(, התשס"ו-2005;

משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר;  )6(

הרשות להגנה על עדים;  )7(

"מפגע אסבסט" או "מפגע" - נוכחות של סיבי אסבסט באוויר או שחרור של 
סיבי אסבסט לאוויר, לרבות כל אחד מאלה:

פליטה של אבק נראה לעין הנגרמת מעבודת אסבסט;  )1(

אסבסט צמנט שרוף או מרוסק, וכן אסבסט צמנט שבור במידה   )2(
ניכרת;

אסבסט פריך החשוף לאוויר;  )3(

מצבור של פסולת אסבסט החשוף לאוויר;  )4(

"מפעיל אתר פסולת אסבסט" - מנהל או מחזיק של אתר פסולת אסבסט שניתן 
לו רישיון לפי הוראות סעיף 22;

הוראות  לפי  פריך,  רישיון מפקח אסבסט  מי שבידו   - פריך"  "מפקח אסבסט 
סעיף 18;

"מקום ציבורי" - מקום המיועד לשימוש הציבור ואינו מיועד למגורים, לרבות 
כל מבנה המצוי בתחומו, וכן מקום שהייעוד או השימוש העיקרי בו הוא 
את  לשמש  מיועד  ואינו  משמש  אינו  אם  אף  להלן,  מהמפורטים  אחד 

הציבור או שהוא מיועד למגורים:

יותר  שיטתי  באופן  בו  שלומדים  לימודים  מוסד  או  ספר  בית   )1(
מעשרה תלמידים;
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מדע,  דת,  תרבות,  חינוך,  רווחה,  לפעילויות  המשמש  מקום   )2(
ספורט, העשרה ופנאי, ובכלל זה תאטרון, בית קולנוע, אולם כנסים, 
גן  שמחות,  אולם  ספרייה,  קהילתי,  מרכז  מועדון,  שחייה,  בריכת 

אירועים, מסעדה או פארק ציבורי;

על  הפיקוח  בחוק  כהגדרתו  מעון  או  לקשישים  מוגן  דיור   )3(
מי  בידי  שאושרה  אומנת  משפחה  למעט  התשכ"ה-1965,  מעונות, 
מעון  ולרבות  לכך,  הסמיכו  החברתיים  והשירותים  הרווחה  ששר 
לסטודנטים, לתלמידים ולעובדים, וכן מעון או מעון נעול כהגדרתם 

בחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971;

בית מלון כהגדרתו בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976;  )4(

מוסד רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, או   )5(
מוסד אחר העוסק במתן שירותי בריאות;

מקום המשמש למסחר ולמתן שירותים לציבור, ובכלל זה קניון   )6(
או שוק;

בית סוהר או בית מעצר;  )7(

הפנים  ועדת  באישור  השר,  שקבע  כפי  אחר,  שימוש  או  ייעוד   )8(
והגנת הסביבה של הכנסת;

"נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999;

"סוקר אסבסט" - מי שבידו רישיון סוקר אסבסט, לפי הוראות סעיף 21;

"סיבי אסבסט" - סיבים של אסבסט שאורכם עולה על 5 מיקרון, והיחס בין 
אורכם לקוטרם שווה לשלוש או גדול משלוש;

"עבודת אסבסט" - עבודה המתבצעת באסבסט, לרבות תיקון, פירוק, הסרה, 
או  חפירה  כיסוי,  הטמנה,  הובלה,  מפגע,  סילוק  חיתוך,  פינוי,  הריסה, 

קידוח בקרקע שהוטמן בה אסבסט, ולמעט צביעה של אסבסט צמנט;

"עובד אחראי" - עובד שקיבל אישור לפי הוראות סעיף 17;

"עוסק באסבסט" - קבלן אסבסט, מפקח אסבסט פריך, עובד אחראי, דוגם 
אסבסט, מפעיל אתר פסולת אסבסט, מעבדה דוגמת, מעבדת אנליזה 

או סוקר אסבסט;

"עניין אישי" של אדם - לרבות עניין אישי של קרובו או של גוף שהוא או קרובו 
הם בעלי השליטה, מנהלים, נושאי משרה או עובדים אחראים בו;

"פסולת אסבסט" - לרבות אסבסט שפורק, נפגע או נשבר וכן אסבסט שאינו 
בשימוש או שהשימוש בו לא הותר לפי חוק זה;

"פקח" - פקח שהוסמך לפי סעיף 51;
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"צו מינהלי לעניין אסבסט" - צו שניתן לפי סעיף 49;

"קבלן אסבסט" - קבלן אסבסט צמנט או קבלן אסבסט פריך;

"קבלן אסבסט פריך" - מי שבידו רישיון קבלן אסבסט פריך, לפי הוראות סעיף 
16)ב(;

הוראות  לפי  צמנט,  אסבסט  קבלן  רישיון  שבידו  מי   - צמנט"  אסבסט  "קבלן 
סעיף 16)א(;

"קרוב" של אדם - בן זוג, הורה, הורה הורה, צאצא, אח או אחות, צאצא של 
בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה, או אדם אחר הסמוך על שולחנו וכן 

שותף, מעביד או עובד של אדם כאמור;

"הקרן לשמירת הניקיון" - הקרן שהוקמה לפי סעיף 10 לחוק שמירת הניקיון;

"שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

"השר" - השר להגנת הסביבה.

פרק ג': הגבלת השימוש באסבסט

איסור שימוש 
באסבסט

לא ייצר אדם, לא ייבא ולא יחזיק אסבסט, לא יסחור בו, לא ימסור  )א(   .3
בפסולת  או  באסבסט,  אחר  שימוש  או  עבודה  עסקה,  יעשה  ולא  לאחר  אותו 
אסבסט, למעט עבודות אסבסט הנדרשות לצורך סילוק אסבסט והטמנה של 

פסולת אסבסט, לפי הוראות חוק זה.

הוראות סעיף קטן )א( יחולו גם על מוצר אשר בשל מבנהו, צורתו,  )ב(1 
בו, הוא עלול להטעות כנחזה להיות מוצר אסבסט,  מראהו או אופן השימוש 

והשר קבעו בצו לעניין סעיף זה.

המשך שימוש קיים 
באסבסט

על אף הוראות סעיף 3, אסבסט שנעשה בו שימוש ערב יום התחילה,  )א(   .4
ניתן להמשיך ולעשות בו את אותו שימוש, באותו מקום או חפץ שבו היה מותקן 
)להלן - שימוש קיים באסבסט( וכן לבצע בו עבודת אסבסט שניתן לגביה היתר 
עבודת אסבסט, והכל בכפוף להוראות לפי חוק זה; ואולם היה האסבסט הקיים 
אסבסט פריך, יוסר האסבסט ויופסק השימוש בו בהתאם להוראות לפי חוק זה.

אין בהוראות סעיף 3 כדי למנוע עסקה במקום או בחפץ שערב יום  )ב( 
השימוש  החל  שבו  שבמועד  ובלבד  באסבסט,  קיים  שימוש  בו  נעשה  התחילה 

הקיים באסבסט היה שימוש זה מותר על פי דין.

_________________
עפ"י צו למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק )מוצר דמוי אסבסט(, התשע"ו-2016, הוראות סעיף   .1
3)א( יחולו על מוצר העלול להטעות כנחזה להיות מוצר אסבסט צמנט המשמש בבנייה, שהתקיימו 
בו כל אלה: )1( צורתו היא לוח גלי, בלי להידרש לחתך הגל, לאורך הגל ולתדירות הגל; )2( הוא 

מכיל מלט; )3( צבעו אפור, אף אם נצבע בצבע חיצוני )ק"ת 7666, התשע"ו, עמ' 1189(.
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שימוש קיים 
באסבסט פריך 

במיתקן תעשייתי

יפסיק שימוש קיים באסבסט פריך שהותקן  בעל מיתקן תעשייתי  )א(   .5
זה, בתוך עשר  חוק  לפי  להוראות  ויטמינו בהתאם  יסירו  בידוד תרמי,  לצורך 

שנים מיום התחילה.

שנת  תום  עד  שהותקן  תרמי  בידוד  בו  שיש  תעשייתי  מיתקן  בעל  )ב( 
1990, יערוך, בתוך שנה מיום התחילה, בדיקה באמצעות מפקח אסבסט פריך 
תרמי  בידוד  לצורך  שנעשה  פריך  באסבסט  קיים  שימוש  של  ולמיפוי  לאיתור 
כאמור, אלא אם כן ידוע לו, על יסוד מסמכים שבידו, כי הבידוד התרמי אינו 

מכיל אסבסט פריך 

נמצא שימוש קיים באסבסט פריך במיתקן תעשייתי, ידווחו על כך  )ג( 
מיקום  ייכללו  שבו  רישום  ויערכו  למנהל,  לאלתר,  בו,  והמחזיק  המיתקן  בעל 
האסבסט, הערכת כמותו ומצבו, יסמנו את המיתקנים התעשייתיים שיש בהם 

אסבסט, ויעדכנו, מעת לעת, את הרישום והסימון כאמור.

נעשה במיתקן תעשייתי שימוש קיים באסבסט פריך, לצורך בידוד  )ד( 
תרמי, והאסבסט הפריך חשוף לאוויר, יאטמו בעל המיתקן התעשייתי והמחזיק 
בו את החיץ שבין האסבסט לאוויר, או יפסיקו את השימוש במיתקן התעשייתי 
ויאטמו אותו, באופן שימנע כל אפשרות לשחרור סיבי אסבסט לאוויר, והכל 

לאלתר ובהתאם להוראות לפי חוק זה.

בעל מיתקן תעשייתי והמחזיק בו יפעלו לתחזוקת החיץ באופן שימנע  )ה( 
תקינות  אחר  שוטף  מעקב  יבצעו  לאוויר,  אסבסט  סיבי  לשחרור  אפשרות  כל 
החיץ, וכן פעולות הדרכה, שילוט, ניטור ודיווח ופעולות אחרות הדרושות לצורך 

מניעת מפגע אסבסט וטיפול בו.

נמצא מיתקן תעשייתי במקרקעין שאינם בחזקתו של בעל המיתקן  )ו( 
התעשייתי, רשאים בעל המיתקן התעשייתי, המחזיק בו, וכל מי שפועל מטעמם 
להיכנס למקרקעין שבהם נמצא המיתקן, לצורך ביצוע חובותיהם לפי סעיף זה; 
הגז הטבעי,  50 לחוק משק  יחולו הוראות סעיף  כניסה למקרקעין כאמור  על 

התשס"ב-2002, בשינויים המחויבים.

שימוש קיים 
באסבסט פריך 
במקום ציבורי 

מקורה

פריך  באסבסט  קיים  שימוש  יפסיק  מקורה  ציבורי  מקום  בעל  )א(   .6
בהתאם  ויטמינו  יסירו  תרמי,  בידוד  או  מותז  אקוסטי  בידוד  לצורך  שהותקן 

להוראות לפי חוק זה, בתוך עשר שנים מיום התחילה.

בעל מקום ציבורי מקורה, שבנייתו החלה עד תום שנת 1984 ושיש בו  )ב( 
בידוד אקוסטי מותז, יערוך, בתוך 18 חודשים מיום התחילה, בדיקה באמצעות 
בידוד  לצורך  שנעשה  פריך  באסבסט  קיים  שימוש  של  ולמיפוי  לאיתור  סוקר 
אינו מכיל  כי הבידוד  יסוד מסמכים שבידו,  על  לו,  ידוע  כן  כאמור, אלא אם 

אסבסט פריך.
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בעל  כך  על  ידווחו  מקורה,  ציבורי  במקום  פריך  אסבסט  נמצא  )ג( 
את  ייכללו  שבו  רישום  ויערכו  למנהל,  לאלתר,  בו,  והמחזיק  הציבורי  המקום 
אסבסט  בו  שיש  המבנה  את  יסמנו  ומצבו,  כמותו  הערכת  האסבסט,  מיקום 

ויעדכנו, מעת לעת, את הרישום והסימון כאמור.

וקיים  פריך,  באסבסט  קיים  שימוש  מקורה  ציבורי  במקום  נעשה  )ד( 
חיץ אטום בין האסבסט הפריך לבין חלל המקום הציבורי, יפעלו בעל המקום 
הציבורי והמחזיק בו לתחזוקת החיץ באופן שימנע כל אפשרות לשחרור סיבי 
וכן  החיץ,  תקינות  אחר  שוטף  מעקב  יבצעו  הציבורי,  המקום  לחלל  אסבסט 
לצורך  הדרושות  אחרות  ופעולות  ודיווח  ניטור  שילוט,  הדרכה,  פעולות  ינקטו 

מניעת מפגע אסבסט וטיפול בו, עד להסרת האסבסט כאמור בסעיף קטן )א(.

נעשה במקום ציבורי מקורה שימוש קיים באסבסט פריך ולא   )1( )ה( 
לבין חלל המקום הציבורי,  בין האסבסט הפריך  קיים חיץ אטום 
מיום  ימים   14 בתוך  בו,  המחזיק  או  הציבורי  המקום  בעל  יסגור 
בו  שיש  האזור  את  הציבורי,  במקום  הפריך  האסבסט  שנתגלה 
אסבסט  סיבי  לשחרור  אפשרות  כל  שימנע  באופן  פריך,  אסבסט 
פעולות  ינקטו  בו  ומחזיק  ציבורי  מקום  בעל  אזור;  לאותו  מחוץ 
סבירות למניעת כניסת בני אדם לאזור כאמור במקום הציבורי עד 
להסרת האסבסט הפריך, למעט מי שכניסתו נדרשת לצורכי פיקוח 

או הסרת האסבסט הפריך.

)א(, המנהל, לאחר התייעצות  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן   )2(
עם הוועדה, רשאי לדחות את מועד הסגירה לפי פסקה )1(, לתקופה 
כי בנסיבות העניין קיימים טעמים  על שנה, אם מצא  שלא תעלה 
המועד  דחיית  את  להתנות  הוא  ורשאי  זאת,  המצדיקים  מיוחדים 
הגיש  בו,  המחזיק  או  הציבורי  המקום  שבעל  ובלבד  בתנאים, 
למנהל בקשה מנומקת, בכתב, לדחייה כאמור, בתוך 14 ימים מיום 
התחילה או מהמועד שבו נתגלה אסבסט פריך במקום הציבורי, לפי 
המקום  בעל  את  לפטור  כדי  כאמור  בקשה  בהגשת  אין  המאוחר; 
במקום  האסבסט  מצוי  שבו  האזור  את  לסגור  מחובתם  והמחזיק 

הציבורי, כל עוד לא החליט המנהל אחרת.

שימוש קיים 
באסבסט בציוד 
ובכלי רכב בידי 

צבא הגנה לישראל

בציוד  המותקן  באסבסט  קיים  שימוש  יפסיק  לישראל  הגנה  צבא  )א(   .7
ובכלי רכב שבשימושו, ויפעל להסרתו ולהטמנתו, בתוך שבע שנים מיום התחילה, 
וכן יסיר את האסבסט מכלי רכב ומציוד בעת שמבוצע טיפול תחזוקה ברכיבים 
המותקנים בהם שיש בהם אסבסט אף אם טרם חלפו שבע שנים מיום התחילה, 
והכל בהתאם להוראות לפי חוק זה ולהוראות המנהל; בסעיף זה, "אסבסט" - 

למעט אסבסט צמנט.
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)א(, צבא הגנה לישראל רשאי להמשיך  על אף הוראות סעיף קטן  )ב( 
שימוש קיים באסבסט פריך המותקן בציוד במעמד חירום כמשמעותו בפקודות 
הצבא, וכן בכלי רכב שהוצא לגביו רישיון רכב צבאי לחירום לפי פקודות הצבא, 
ובלבד שיפעל לפי הוראות המנהל לעניין דיווח, ניטור, אחסנה, שילוט וסימון, 
ויסיר את האסבסט מכלי רכב ומציוד בעת שמבוצע טיפול תחזוקה ברכיבים 
המותקנים בהם שיש בהם אסבסט; בסעיף קטן זה, "פקודות הצבא" - כהגדרתן 

בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955.

שימוש קיים 
באסבסט צמנט 

במקום ציבורי

את  יחזיק  צמנט,  באסבסט  קיים  שימוש  שבו  ציבורי  מקום  בעל  )א(   .8
האסבסט צמנט במצב תקין ויבצע פעולות תחזוקה כמפורט להלן:

צמנט,  האסבסט  את  יצבע  התחילה  מיום  שנים  שלוש  בתוך   )1(
לפי הנחיות ובסוגי צבעים שיפרסם המנהל, וידאג לחידוש הצביעה 
מעת לעת, באופן שיבטיח את קיומה של שכבת צבע שלמה על פני 

האסבסט צמנט;

אחת לשנה יבדוק באופן חזותי, ועד לצביעת האסבסט צמנט -  )2( 
את  ויוודא  צמנט  האסבסט  שלמות  את  חודשים,  לשלושה  אחת 
שחיקה;  או  התפוררות  שברים,  סדקים,  העדר  לרבות  תקינותו 
או  ציבורי",  "מקום  להגדרה   )1( בפסקה  כאמור  ציבורי  במקום 
במקום ציבורי אחר ששטח האסבסט צמנט הכולל בו הוא 1,000 

מ"ר או יותר, תיערך בדיקה כאמור באמצעות סוקר אסבסט;

כל  ושל  זה  קטן  סעיף  לפי  שביצע  הפעולות  של  רישום  יערוך   )3(
הרישום  את  ויציג  האסבסט,  בשלמות  שפגעו  אירוע  או  פעולה 

האמור במקום גלוי ובולט לעין במקום הציבורי.

שאינו  בהיקף  ושברים  סדקים  ציבורי  במקום  במבנה  התגלו   )1( )ב( 
או  על שליש מכמות האסבסט צמנט המותקן באותו מבנה,  עולה 
שהאסבסט צמנט כאמור פגוע או שאינו שלם בהיקף כאמור, יתקן 
בעל המקום הציבורי את האסבסט צמנט במבנה ויאטום סדקים 

ושברים בתוך 30 ימים ממועד גילוים.

מכמות  שליש  על  שהתגלה  והשברים  הסדקים  היקף  עלה   )2(
האסבסט צמנט המותקן באותו מבנה, או שהאסבסט צמנט כאמור 
פגוע או שאינו שלם בהיקף כאמור, בין השאר בשל סדקים, שברים, 
ידווח בעל המקום הציבורי על כך לממונה  התפוררות או שחיקה, 
במבנה  המותקן  צמנט  האסבסט  את  ויטמין  יסיר  וכן  לאלתר, 
בהתאם להוראות לפי חוק זה בתוך שלושה חודשים מהיום שמצא 

כי האסבסט צמנט הוא במצב כאמור.
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הוועדה, רשאי לדחות את מועד  המנהל, לאחר התייעצות עם   )3(
ההסרה של האסבסט לפי פסקה )2(, לתקופה שלא תעלה על שנה, 
כי בנסיבות העניין קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים  אם מצא 
זאת, ורשאי הוא להתנות את דחיית המועד בתנאים, ובלבד שבעל 
לדחייה  בכתב,  מנומקת,  בקשה  למנהל  הגיש  הציבורי  המקום 
האמורה, בתוך 30 ימים מיום התחילה או מהמועד שבו נתגלה כי 
האסבסט במצב כאמור, לפי המאוחר; אין בהגשת בקשה כאמור 
כדי לפטור את בעל המקום הציבורי מחובתו להסיר את האסבסט, 

כל עוד לא החליט המנהל אחרת.

בסעיף  למעט  ציבורי,  מקום  בעל  על  זה  בסעיף  הקבועות  החובות  )ג( 
קטן )א()1(, יחולו גם על מחזיק של מקום ציבורי.

מתן הוראות 
וחובת מסירת 

מידע

לשם הבטחת מילוי הוראות לפי חוק זה, לרבות לעניין אופן ביצועם של   .9
סעיפים 3 עד 8, רשאי המנהל -

ובעל  לו,  הדרוש  מידע  כל  בו  מהמחזיק  או  נכס  מבעל  לדרוש   )1(
הנכס או המחזיק בו ימסור את המידע כאמור למנהל;

לתת לבעל נכס או חפץ שמותקן בו אסבסט או שיש בו אסבסט,   )2(
ולהגשת  ולמחזיק בו, הוראות לביצוע פעולות, להימנעות מפעולות 

תכניות; הוראות פסקה זו לא יחולו לעניין סעיף 7)ב(.

פרק ד': מפגע אסבסט

איסור גרימת מפגע 
אסבסט

לא יגרום אדם למפגע אסבסט.  .10

טיפול במפגע 
אסבסט

שיש  להניח  סביר  יסוד  לו  שהיה  או  אסבסט  למפגע  אדם  גרם  )א(   .11
מפגע אסבסט במקום שבבעלותו או בחזקתו, ינקוט אמצעים מיידיים למניעת 
המשך המפגע או להפסקתו ולצמצום הסיכון הנובע ממנו, ככל שאמצעים אלה 

בשליטתו, ובכלל זה -

מניעת שחרור סיבי אסבסט לאוויר, לרבות הפסקת הפעילות   )1(
הגורמת למפגע;

לאזור  אדם  בני  של  כניסה  למניעת  סבירים  אמצעים  נקיטת   )2(
המפגע, למעט מי שכניסתו נדרשת לצורכי פיקוח, הצלה או טיפול 
זהירות  אמצעי  על  המפגע  אזור  בקרבת  לשוהים  והודעה  במפגע, 

שיש לנקוט;
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מניעת הוצאת כל חפץ, לרבות פסולת, מאזור המפגע;  )3(

דיווח מיידי לממונה על קיום המפגע.  )4(

)א(, לתת לאותו  הממונה רשאי, לבקשת אדם כאמור בסעיף קטן  )ב( 
אדם הנחיות לקיום הוראות סעיף זה; פנה אדם לממונה או למי שהוא הסמיך 

לכך, יראו אותו כמסכים לקבלת ההנחיות באמצעי שאת פרטיו מסר לממונה.

בעל מקום או מחזיק במקום שיש בו מפגע אסבסט, יגיש לממונה  )ג( 
בקשה להיתר עבודת אסבסט לצורך סילוק המפגע בתוך שבעה ימים מהמועד 
שבו נודע לו על קיום המפגע, ויבצע את העבודה בהתאם להיתר שנתן הממונה.

הממונה רשאי להורות על מועד קצר יותר להגשת הבקשה לפי סעיף  )ד( 
קטן )ג(, אם מצא כי בנסיבות העניין קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, 
ורשאי הוא, לאחר התייעצות עם הוועדה, להורות על מועד ארוך יותר ולהתנות 
את דחיית המועד בתנאים, ובלבד שבעל המקום או המחזיק בו הגיש לממונה 
בקשה מנומקת, בכתב, לדחייה כאמור, במועד שבו נתגלה מפגע האסבסט; אין 
בהגשת בקשה לפי סעיף קטן )ג( כדי לפטור את בעל המקום והמחזיק מחובתם 

לסילוק המפגע, כאמור באותו סעיף קטן, כל עוד לא החליט הממונה אחרת.

בחזקתו,  או  בבעלותו  שאינה  בקרקע  אסבסט  למפגע  אדם  גרם  )ה( 
יישא בהוצאות סילוק המפגע על ידי הבעלים או המחזיק, לפי מידת אחריותו 
לגרימת המפגע, ורשאי הוא לבצע את סילוק המפגע אם בעל המקום והמחזיק 

הסכימו לכך.

מפגע אסבסט 
ברשות מקומית

על  תודיע  בתחומה,  מפגע אסבסט  של  קיומו  על  לרשות מקומית  נודע   .12
כך לממונה באופן מיידי; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובותיה של רשות 

מקומית לפי הוראות כל דין.

סייג לתחולת 
פרק ד'

 )3( בפסקה  כאמור  מפגע  לגבי  יחולו  לא  ו–11   10 סעיפים  הוראות   .13
7, וקוימו  להגדרה "מפגע אסבסט" אם האסבסט הוא כאמור בסעיפים 5 עד 

לגביו החובות לפי אותם סעיפים.

פרק ה': רישוי העוסקים באסבסט

ייחוד פעולות 
וחובת רישוי

לא יעסוק אדם באסבסט ולא ירשה לאחר מטעמו לעסוק באסבסט,  )א(   .14
אלא אם כן בידי העוסק באסבסט רישיון, אישור או מסמך הכרה שניתן לו לפי 
ובהתאם  רישיון(,   - זה  )בחוק  העיסוק  או  העבודה  לביצוע  המתאים  זה,  חוק 
ובין  לתנאי רישיונו ולהוראות לפי חוק זה; לעניין זה, "עיסוק" - בין בתמורה 

שלא בתמורה, באקראי או דרך עיסוק.
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הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו לעניין - )ב( 

הובלה של אסבסט ופסולת אסבסט כאמור בסעיף 40;  )1(

בהיקף  בהתחשב  בתקנות,  פטר  שהשר  אסבסט  עבודות  סוגי   )2(

הכרוכה  ולסביבה  לציבור  הסיכון  ובמידת  במורכבותה  העבודה, 

בנכס  אדם  בידי  מבוצעות  כאמור  שעבודות  ובלבד  בביצועה, 

שבבעלותו או בחזקתו, המיועד לשימושו או בידי אדם אחר המבצע 

השר  ורשאי  עובדו,  בידי  או  בתמורה  שלא  בעבורו  העבודה  את 

לקבוע חובות, הגבלות ותנאים שיחולו על מבצע עבודות כאמור.

ייחוד התואר 
ואיסור התחזות

לא ישתמש אדם בתואר המנוי בהגדרה "עוסק באסבסט", או בכל  )א(   .15
רישיון  בעל  הוא  כן  אם  אלא  להטעות,  כדי  עד  אלה  לתארים  הדומה  תואר 

לעיסוק כאמור לפי הוראות חוק זה.

שפועל  מי  את  או  עצמו  את  בעקיפין,  או  במישרין  אדם,  יציג  לא  )ב( 

מטעמו, כעוסק באסבסט, אלא אם כן אותו אדם הוא בעל רישיון לאותו עיסוק.

ישתמש  ולא  באסבסט,  עוסק  של  רישיון  לבעל  אדם  יתחזה  לא  )ג( 

בתואר או בכינוי שמשתמע מהם שהוא עוסק באסבסט, אלא אם כן הוא בעל 

רישיון מתאים

רישיון קבלן 
אסבסט

המנהל ייתן רישיון קבלן אסבסט צמנט למבקש שמתקיימים בו כל  )א(   .16
אלה:

הוא בגיר ותושב קבע בישראל, או שהוא תאגיד הרשום על פי   )1(

דין בישראל;

לעבודות  קבלנים  רישום  בחוק  כמשמעותו  רשום  קבלן  הוא   )2(

הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 )בסעיף זה - חוק רישום קבלנים(, 

וכל עוד רישומו לפי החוק האמור לא בוטל או הותלה; השר רשאי 

לקבוע כי רק מבקש שהוא קבלן רשום לענף או לסיווג שקבע, ממלא 

אחר תנאי הרישום הנדרש לפי פסקה זו;

מבקש הרישיון, ואם הוא תאגיד - גם נושא משרה ובעל שליטה   )3(

בו, לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין 

הוא ראוי להיות קבלן אסבסט;

הוראות  לפי  עובד אחראי אחד  לפחות  עת,  הוא מעסיק, בכל   )4(

סעיף 17.

10140טו1.7.2011

-11-

©  כל הזכויות שמורות - המשרד להגנת הסביבה



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2017 | דו״ח ביקורת אסבסט180

חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011

המנהל ייתן רישיון קבלן אסבסט פריך למבקש שמתקיימים בו כל  )ב( 
אלה:

התנאים המפורטים בסעיף קטן )א()1( עד )3(;  )1(

לעבודות  אחד  אחראי  עובד  לפחות  עת,  בכל  מעסיק,  הוא   )2(
אסבסט פריך לפי הוראות סעיף 17.

על אף הוראות סעיף קטן )א()2(, פטר שר הבינוי והשיכון לפי הוראות  )ג( 
סעיף 14א לחוק רישום קבלנים אדם מתחולת החוק האמור, רשאי המנהל לתת 
לאותו אדם רישיון קבלן אסבסט לגבי ביצוע עבודת אסבסט שלגביה חל הפטור 

האמור, אף אם לא מתקיים בו התנאי הקבוע בסעיף קטן )א()2(.

עובדי קבלן אסבסט 
וחובת העסקה של 

עובד אחראי

על אף הוראות סעיף 14)א( ובכפוף להוראות לפי פקודת הבטיחות  )א(   .17
בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-1970, עובד של קבלן אסבסט רשאי לבצע עבודת 
אסבסט, במסגרת עבודתו אצל אותו קבלן, אף שאין בידי העובד רישיון קבלן 
יחסי  ובין קבלן האסבסט  בינו  מי שמתקיימים   - "עובד"  זה,  בפרק  אסבסט; 

עובד ומעביד.

עובד  יעסיק  אסבסט  קבלן  )א(,  קטן  סעיף  מהוראות  לגרוע  בלי  )ב( 
אחראי אחד לפחות שמתקיימים בו כל אלה והוא אושר לכך בידי המנהל:

לעניין עובד אחראי של קבלן אסבסט צמנט -  )1(

הוא בגיר ותושב קבע בישראל; )א( 

בביצוע  לפחות  חודשים  שישה  של  מעשי  ניסיון  בעל  הוא  )ב( 
עבודות בנייה;

הוא השתתף בקורס הכשרה שהמנהל הכיר בו לעניין זה,  )ג( 
ובסיומו עמד בהצלחה בבחינה כפי שהורה המנהל;

או  חומרתה  מהותה,  שמפאת  בעבירה  הורשע  לא  הוא  )ד( 
נסיבותיה, אין הוא ראוי להיות עובד אחראי של קבלן אסבסט 

צמנט;

ובכפוף  מלאה  במשרה  אסבסט  קבלן  בידי  מועסק  הוא  )ה( 
לתנאים שקבע השר לעניין אופן העסקתו ופעילותו;

בו  - מתקיימים  פריך  קבלן אסבסט  של  עובד אחראי  לעניין   )2(
התנאים המפורטים בפסקה )1(, בשינויים המחויבים, וכן כל אלה:

או  צמנט  אסבסט  קבלן  של  אחראי  כעובד  הועסק  הוא  )א( 
היה קבלן כאמור, במשך שנה לפחות, ובמסגרת עיסוקו כאמור 
ביצע עבודות אסבסט צמנט, המקנות לו ניסיון מקצועי הולם, 

להנחת דעתם של המנהל ושל הוועדה;
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הוא הוכיח, להנחת דעתם של המנהל ושל הוועדה, כי הוא  )ב( 
בעל ניסיון או הכשרה מעשית וכן ידע מקצועי בביצוע עבודות 
דומים,  מאפיינים  בעלות  בידוד  עבודות  או  פריך  אסבסט 
כעובד אחראי של קבלן אסבסט  לצורך העסקתו  המספיקים 

פריך.

על אף הוראות סעיף קטן )ב(, קבלן אסבסט שהוא יחיד לא יהיה  )ג( 
)2( של  )1( או  חייב להעסיק עובד אחראי אם התקיימו לגביו הוראות פסקה 

אותו סעיף קטן, לפי העניין, והוא אושר כעובד אחראי בידי המנהל.

רישיון מפקח 
אסבסט פריך

כל  בו  שמתקיימים  למבקש  פריך  אסבסט  מפקח  רישיון  ייתן  המנהל   .18
אלה:

הוא בגיר ותושב קבע בישראל;  )1(

בוגר בתחומי ההנדסה, מדעי הטבע או מדעי  הוא בעל תואר   )2(
הסביבה שניתן מאת מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה 
גבוהה, התשי"ח-1958, או בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה 
גבוהה מחוץ לישראל שהמנהל הכיר בו כשווה ערך לתואר אקדמי 
כאמור, או שהוא בעל תואר בוגר אחר ובלבד שהוכיח להנחת דעתם 
של המנהל ושל הוועדה שהוא בעל ידע ומיומנויות הנדרשים לשם 
מילוי התפקיד, או שהוא הנדסאי מוסמך הרשום בפנקס ההנדסאים 
והטכנאים המוסמכים המתנהל לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, 

התשי"ח-1958, במדור הנדסת סביבה או הנדסה אזרחית;

זה,  לעניין  בו  הכיר  שהמנהל  הכשרה  בקורס  השתתף  הוא   )3(
ובסיומו עמד בהצלחה בבחינה כפי שהורה המנהל;

הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה,   )4(
אין הוא ראוי להיות מפקח אסבסט פריך;

הוא הוכיח, להנחת דעתם של המנהל ושל הוועדה, כי הוא בעל   )5(
ניסיון או הכשרה מעשית וכן ידע מקצועי בביצוע עבודות אסבסט 
פריך או עבודות בידוד בעלות מאפיינים דומים, המספיקים לצורך 

עבודתו כמפקח אסבסט פריך.

רישיון למעבדת 
אנליזה והכרה 
במעבדת חוץ

המנהל ייתן רישיון לביצוע בדיקות מעבדה לבעל מעבדה המבקש  )א(   .19
כאמור  רישיון  לתת  הוא  ורשאי  להלן,  המפורטים  התנאים  בהתקיים  זאת, 

לביצוע סוג מסוים של בדיקות מעבדה:

המעבדה פועלת בישראל;  )1(
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מתאימים  ובמכשור  באמצעים  במקום,  מחזיקה  המעבדה   )2(

לביצוע בדיקות מעבדה, להנחת דעתו של המנהל;

בעל המעבדה, מנהל המעבדה ואם המעבדה היא תאגיד - גם   )3(

בו, לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה,  נושא משרה  התאגיד או 

חומרתה או נסיבותיה, אין זה ראוי לתת למעבדה רישיון;

עובדי המעבדה שיבצעו את בדיקות המעבדה הם בעלי השכלה   )4(

מקצועית, הכשרה וניסיון מתאימים לביצוע בדיקות מעבדה, להנחת 

דעתו של המנהל.

המנהל רשאי להכיר במעבדה מחוץ לישראל לצורך ביצוע בדיקת  )ב( 

לאחר  המנהל  בידי  ייקבעו  כאמור  במעבדה  להכרה  מידה  אמות  מעבדה; 

התייעצות עם הוועדה, יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 

ויהיו פתוחות לעיון הציבור במשרדו הראשי.

רישיון למעבדה 
דוגמת ולדוגם 

אסבסט

המנהל ייתן רישיון לשם נטילת דגימות אוויר לבעל מעבדה המבקש  )א(   .20
כאמור  רישיון  לתת  הוא  ורשאי  להלן,  המפורטים  התנאים  בהתקיים  זאת, 

לנטילה של דגימות אוויר מסוג מסוים:

המעבדה פועלת בישראל;  )1(

מתאימים  ובמכשור  באמצעים  במקום,  מחזיקה  המעבדה   )2(

לנטילת דגימות אוויר, להנחת דעתו של המנהל;

בעל המעבדה, מנהל המעבדה ואם המעבדה היא תאגיד - גם   )3(

בו, לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה,  נושא משרה  התאגיד או 

חומרתה או נסיבותיה, אין זה ראוי לתת למעבדה רישיון;

עובדי המעבדה שייטלו את דגימות האוויר הם דוגמי אסבסט.  )4(

המנהל רשאי לתת רישיון דוגם אסבסט למבקש רישיון כאמור, אם  )ב( 

מתקיימים בו כל אלה:

הוא בגיר ותושב קבע בישראל;  )1(

הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה,   )2(

אין הוא ראוי להיות דוגם אסבסט;

כפי  מתאימים  וניסיון  הכשרה  מקצועית,  השכלה  בעל  הוא   )3(

שקבע השר.

של  כעובד  אלא  אוויר  דגימת  בנטילת  יעסוק  לא  אסבסט  דוגם  )ג( 

מעבדה דוגמת.
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המנהל ייתן רישיון סוקר אסבסט למבקש שהוא בגיר ותושב קבע סוקר אסבסט )א(   .21
בישראל, ועבר קורס הכשרה כאמור בסעיף 17)ב()1()ג( ובסיומו עמד בהצלחה 

בבחינה כאמור באותו סעיף.

ועל  בנכס  אסבסט  מצב  על  דעת  חוות  לתת  רשאי  אסבסט  סוקר  )ב( 
השימוש שנעשה בו ולהמליץ על אופן הטיפול באסבסט.

סעיף  לפי  אישור  יחיד שקיבל  עובד אחראי, קבלן אסבסט שהוא  )ג( 
17)ג(, ומפקח אסבסט פריך יראו אותם כבעלי רישיון סוקר אסבסט.

רישיון מפעיל אתר 
פסולת אסבסט

המנהל ייתן רישיון מפעיל אתר פסולת אסבסט למבקש שמתקיימים בו   .22
כל אלה:

הוא בגיר ותושב קבע בישראל;  )1(

בהם  שיש  לפסולת  מעבר  תחנת  או  פסולת  אתר  מפעיל  הוא   )2(
ומתקיימים בהם תנאים להנחת דעתו של  וציוד  תנאים, מיתקנים 

המנהל;

הוא מעסיק, בכל עת, לפחות עובד אחראי אחד שמתקיימים בו   )3(
התנאים הקבועים בסעיף 17)ב()1(, בשינויים המחויבים.

חובות, הגבלות 
ותנאים נוספים 

למתן רישיון 
ותנאים ברישיון

וכן  לחידושו  או  רישיון  למתן  נוספים  תנאים  לקבוע  רשאי  השר  )א(   .23
חובות, הגבלות ותנאים נוספים שיחולו על בעל רישיון, בין השאר כדי להבטיח 
את מקצועיותו של העוסק באסבסט ואת פעילותו בהתאם להוראות לפי חוק 
זה וכדי למנוע מפגעי אסבסט, חשיפת הציבור לאסבסט או למפגעים סביבתיים 

אחרים, ובכלל זה רשאי הוא לקבוע הוראות בעניינים אלה:

הרישיון,  פי  על  פעילותו  במסגרת  ולהשתמש,  להחזיק  החובה   )1(
במיתקנים ובציוד מתאימים לצורך העבודות או הפעולות, ולקיים 

מערכת לאבטחת איכות;

הפעלת  לצורך  הנדרשת  מקצועית  ספרות  להחזיק  החובה   )2(
הספרות  לפי  ולפעול  בדבר,  לנוגעים  ולהפיצה  לעדכנה  הרישיון, 

המקצועית המעודכנת;

וכן  וכשירות מתאימים  ניסיון  כוח אדם בעל  החובה להעסיק   )3(
פעולות שעל בעל הרישיון לנקוט במטרה להכשיר ולהדריך את כוח 

האדם ולשמור על כשירותו;

סוגי העבודות או הפעולות שבעל הרישיון רשאי לבצע;  )4(

עמידתו  להבטחת  רישיון  בעל  על  שיחולו  נוספות  דרישות   )5(
בהוראות לפי חוק זה, ובכלל זה המצאת ערובות מתאימות באופן 

ובסכומים שיקבע וכן את התנאים לחילוטן ואופן החילוט;
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במסגרת  מבצע  הרישיון  שבעל  הפעולות  את  לתעד  החובה   )6(
פעילותו ואופן שמירת התיעוד;

החובה למסור מידע, מסוג שיקבע, למזמין העבודה או הפעולה   )7(
או לציבור העלול להיות מושפע מביצוען.

נוספים  ותנאים  המנהל רשאי לתת הוראות בדבר חובות, הגבלות  )ב( 
העוסק  של  מקצועיותו  את  להבטיח  כדי  השאר  בין  רישיון,  בעל  על  שיחולו 
מפגעי  למנוע  וכדי  זה  חוק  לפי  להוראות  בהתאם  פעילותו  ואת  באסבסט 
זה  ובכלל  אחרים,  סביבתיים  מפגעים  או  לאסבסט  הציבור  חשיפת  אסבסט, 

רשאי הוא לתת הוראות בעניינים אלה:

הוראות בעניינים המנויים בסעיף קטן )א()1( עד )7(, שיחולו על   )1(
בעל רישיון מסוים;

הנחיות ונהלים לביצוע העבודות או הפעולות.  )2(

על אף האמור בסעיפים 16 עד 23, המנהל רשאי, לאחר התייעצות עם סירוב לתת רישיון  .24
הסעיפים  לפי  התנאים  בו  שמתקיימים  למבקש  רישיון  לתת  לסרב  הוועדה, 
האמורים, לפי העניין, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, אם מצא כי 
קיימות נסיבות אחרות שבשלהן אין לתת לו רישיון, לרבות מטעמים הנוגעים 
למהימנותו, ואם היה תאגיד - גם בשל נסיבות כאמור המתקיימות לגבי נושא 

משרה או בעל שליטה בו.

בקשה הגשת בקשה יגיש  זה  חוק  הוראות  לפי  רישיון  לחדש  או  לקבל  המבקש  )א(   .25
למנהל; המנהל רשאי לדרוש ממבקש כאמור כל מידע או מסמך הדרושים לו 

לצורך החלטה בבקשה.

מבקש כאמור בסעיף קטן )א( יודע למנהל, בכתב, על כל שינוי בפרט  )ב( 
מהפרטים שמסר בבקשה כאמור באותו סעיף קטן, בתוך 30 ימים מיום השינוי.

לחידושו  או  רישיון  לקבלת  הבקשות  הגשת  הליכי  את  יקבע  השר  )ג( 
לרבות הוראות בדבר אופן הגשת הבקשה והמסמכים שיש לצרף אליה.

תקופת תוקפו של 
רישוי

תוקפם של רישיון קבלן אסבסט צמנט, רישיון קבלן אסבסט פריך,  )א(   .26
רישיון מפקח אסבסט פריך, אישור עובד אחראי ורישיון סוקר אסבסט יהיה 

לשנתיים.

ומעבדה  אנליזה  מעבדת  רישיון  אסבסט,  דוגם  רישיון  של  תוקפם  )ב( 
דוגמת ורישיון מפעיל אתר פסולת אסבסט, יהיה לחמש שנים.
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נוספת,  לתקופה  לו  שניתן  רישיון  לחדש  המבקש  באסבסט  עוסק  )ג( 

יגיש למנהל, לפחות 60 ימים לפני תום תוקפו של הרישיון בקשה לחידושו.

רישיון  לתת  רשאי  המנהל  )ב(,  או  )א(  קטן  סעיף  הוראות  אף  על  )ד( 

או לחדשו לתקופות קצרות מהתקופות האמורות באותם סעיפים קטנים, לפי 

העניין, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאחר שהודיע למבקש הרישיון בכתב את 

נימוקיו ונתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו.

מתן הוראות 
ומסירת מידע

שהורה  פרטים  על  לו  לדווח  רישיון  מבעל  לדרוש  רשאי  המנהל  )א(   .27
ולמסור לו כל מידע או מסמכים הדרושים לו לפיקוח לפי חוק זה, לרבות כתנאי 

לחידוש הרישיון, ובעל הרישיון ימסור לו את המידע או המסמכים כאמור.

הוראות  ידו  על  למי שמועסק  או  רישיון  לבעל  לתת  רשאי  המנהל  )ב( 

לביצוע פעולות או להימנעות מפעולות; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכל בעלי 

הרישיונות או לסוג מסוים של בעלי רישיון או לבעל רישיון מסוים.

בעל רישיון ידווח למנהל לאלתר אם חדל להתקיים בו או בעובדו חובת דיווח )א(   .28
תנאי מהתנאים למתן הרישיון או אם נתקיים בו או בעובדו תנאי שבשלו רשאי 

המנהל לבטל או להתלות את הרישיון שברשותו.

לגרום  העלול  לאסבסט  הקשור  עניין  על  באסבסט  לעוסק  נודע  )ב( 

פגיעה בציבור או בסביבה, ובכלל זה מפגע אסבסט, שימוש באסבסט פריך או 

תוצאות דגימת אסבסט בערכים כפי שהורה המנהל, ידווח למנהל על אותו עניין 

לאלתר.

של  נציג  בידי  למנהל  שיימסר  יכול  )ב(  קטן  בסעיף  כאמור  דיווח  )ג( 

העוסק באסבסט, שהעוסק הודיע על פרטיו מראש.

חובה לעמוד 
בדרישות למתן 

רישיון

בעל רישיון יעמוד, בכל עת, בתנאים אשר נקבעו ברישיון שניתן לו.  .29

איסור העברת  
רישיון

רישיון לפי הוראות חוק זה הוא אישי ואינו ניתן להעברה.  .30

המנהל, השתלמויות שיורה  כפי  מקצועיות  בהשתלמויות  ישתתף  באסבסט  עוסק   .31
ובמועדים שיורה; השתתפות בהשתלמויות כאמור תהיה תנאי ברישיון של עוסק 

באסבסט.
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סירוב לחדש 
רישיון, ביטול 

רישיון, הגבלתו או 
התלייתו

רישיון,  לחדש  לסרב  הוועדה,  עם  התייעצות  לאחר  רשאי,  המנהל  )א(   .32
לבטלו, להגבילו, או להתלותו לתקופה שלא תעלה על שנה, וכן לרשום התראה 
או נזיפה לעוסק באסבסט, לאחר שנתן לעוסק באסבסט הזדמנות לטעון את 

טענותיו, בהתקיים אחד מאלה:

הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי;  )1(

הוא חדל לעסוק בעיסוק נושא הרישיון;  )2(

הוא הוכרז פסול דין;  )3(

הוא הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד - ניתן צו לפירוקו או   )4(
למינוי כונס נכסים עליו או שהוא החליט על פירוק מרצון;

חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן הרישיון לפי חוק זה;  )5(

הוראה  או  הרישיון  מתנאי  תנאי  הפר  באסבסט  העוסק   )6(
לשימוש  תנאי  או  הגבלה  חובה,  לרבות  זה,  חוק  לפי  מההוראות 
עם  בקשר  אחר  חיקוק  הוראת  או  זה  פרק  לפי  שנקבע  ברישיון 
עבודת  סיום  על  דיווח  לממונה  מסר  שלא  או  באסבסט,  עיסוקו 

אסבסט שביצע להנחת דעתו של הממונה;

העוסק באסבסט מסר למנהל או לממונה מידע כוזב, מטעה,   )7(
שגוי או חלקי במסגרת עבודתו כעוסק באסבסט;

העוסק באסבסט הפר תנאי מתנאי היתר עבודת אסבסט או   )8(
גילה חוסר מקצועיות או רשלנות במסגרת עבודתו כעוסק באסבסט;

המנהל, לאחר התייעצות עם הוועדה, מצא כי קיימות נסיבות   )9(
מיוחדות שבשלהן בעל הרישיון לא היה ראוי לקבלו, אף שהתקיימו 

לגביו התנאים למתן הרישיון לפי הוראות חוק זה.

סבר המנהל כי הפגם כאמור בסעיף קטן )א( ניתן לתיקון, רשאי הוא  )ב( 
ומועד התיקון;  על אופן  להורות  ורשאי הוא  לעוסק באסבסט לתקנו  להורות 
לא היה הפגם ניתן לתיקון או שחלפה התקופה שקבע המנהל והפגם לא תוקן 
את  לטעון  הזדמנות  באסבסט  לעוסק  שנתן  לאחר  הוא,  רשאי  דעתו,  להנחת 

טענותיו, לסרב לחדש את הרישיון, לבטלו או להתלותו.

)א(, רשאי המנהל להתלות רישיון  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן  )ג( 
שניתן לעוסק באסבסט, אם ראה שחומרת העניין או טובת הציבור מחייבים 
זאת ולאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, אם הוגש נגדו כתב אישום או 
נפתחה נגדו חקירה פלילית בחשד לביצוע עבירה שאם יורשע בה לא יהיה ראוי 
להיות עוסק באסבסט, עד למתן פסק דין סופי בעניין או עד שתתקבל החלטה 

בידי הגורם המוסמך לכך שלא להעמיד את העוסק לדין פלילי.
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היה למנהל יסוד סביר להניח כי מתקיים בעוסק באסבסט האמור  )ד( 
בסעיף קטן )א()6( או )8( וכי נגרם בשל כך מפגע אסבסט, רשאי הוא להתלות 
את רישיונו של העוסק באסבסט, לאלתר, ובלבד שייתן לעוסק הזדמנות לטעון 

את טענותיו בסמוך לאחר מכן, ולא יאוחר מתום 30 ימים ממועד ההתליה.

בוטל רישיון עוסק באסבסט שניתן לאדם, לא יהא אותו אדם רשאי  )ה( 
להגיש בקשה לאותו רישיון אלא בחלוף שלוש שנים ממועד ביטול הרישיון.

בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים )א( עד )ד(, חדל להתקיים בקבלן  )ו( 
אסבסט, במעבדת אנליזה, במעבדה דוגמת או במפעיל אתר פסולת אסבסט 
אחד או יותר מהתנאים האמורים בסעיפים 16, 19, 20 או 22, לפי העניין, יהיה 
בבעל  להתקיים  חזר  כי  המנהל,  של  דעתו  להנחת  שיוכח,  עד  מותלה  הרישיון 
בו  להתקיים  שחדל  כך  על  למנהל  ידווח  רישיון  בעל  האמור;  התנאי  הרישיון 

התנאי האמור, מיד כשנודע לו על כך.

השאר, מרשם בין  בו,  וייכללו  הרישיונות  בעלי  של  מרשם  ינהל  המנהל  )א(   .33
פרטים אלה:

פרטי בעל הרישיון, סוג הרישיון ותקופת תוקפו;  )1(

ביטול, התליה או התניה בתנאי הרישיון;  )2(

התראה או נזיפה שניתנו לבעל רישיון.  )3(

המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור במשרד הראשי של המשרד להגנת  )ב( 
הסביבה, ויפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

איסור ניגוד 
עניינים

לא יבצע אדם עבודות או פעולות כעוסק באסבסט, אם קיים חשש  )א(   .34
בין  עניינים  ניגוד  בשל  זה  חוק  לפי  ותנאים  הגבלות  חובות,  למלא  יוכל  שלא 
החובות, ההגבלות והתנאים כאמור לבין עניין אישי שלו או עיסוקיו האחרים, 
ואם נודע לו על ניגוד עניינים כאמור, יפסיק את אותה עבודה או פעולה; לעניין 

זה, "עיסוק" - לרבות עיסוק אחר כעוסק באסבסט.

מפקח אסבסט פריך, מעבדת אנליזה, מעבדה דוגמת, דוגם אסבסט  )ב( 
וסוקר אסבסט ישמרו בפעולתם המקצועית על אי–תלות בקבלן אסבסט שעל 
או  מעבדה  בדיקות  צובר,  דגימת  ביצעו  לעבודתו  שבקשר  או  פיקחו  עבודתו 

סקירה.

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב( - )ג( 

ולא  אסבסט  קבלן  של  עובד  יהיה  לא  פריך  אסבסט  מפקח   )1(
יקבל כל תמורה או טובת הנאה אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, 
מקבלן אסבסט שעל עבודתו פיקח במהלך שישה חודשים ממועד 

סיום העבודות שעליהן פיקח;
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של קבלן אסבסט  עבודתו  על  יפקח  לא  פריך  מפקח אסבסט   )2(
שאצלו עבד או הועסק בתפקיד אחר, אלא בחלוף שישה חודשים 

ממועד סיום העבודה או ההעסקה כאמור;

בהעסקת  עבודתו  ביצוע  את  יתנה  לא  פריך  אסבסט  קבלן   )3(
את  יתנה  לא  פריך  אסבסט  ומפקח  מסוים,  פריך  אסבסט  מפקח 

ביצוע עבודתו בהעסקתו של קבלן אסבסט מסוים.

השר רשאי לקבוע נסיבות שיראו אותן כנסיבות שבהן עלול להיווצר  )ד( 
לקבוע  וכן  באסבסט  עוסק  של  אי–התלות  להיפגע  עלולה  או  עניינים  ניגוד 
הוראות נוספות שמטרתן מניעת ניגוד עניינים, שיחולו על העוסקים באסבסט, 

כולם או חלקם.

השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע  )ה( 
אמות מידה שיבטיחו את מקצועיות פעולותיו של סוקר האסבסט ואת מהימנות 

תוצאותיהן.

לא יעשה עוסק באסבסט, במישרין או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו שיש הגבלת פרסומת  .35
בה כדי להטעות; השר רשאי לקבוע צורות של פרסומת שיש בהן כדי להטעות.

פרק ו': ביצוע עבודות אסבסט

החובה לקבל היתר 
עבודת אסבסט

פטור  לגביה  ניתן  שלא  מסוימת  אסבסט  עבודת  אדם  יבצע  לא  )א(   .36
לפי הוראות סעיף קטן )ב( )בפרק זה - עבודה טעונה היתר(, אלא אם כן נתן 
הממונה היתר לביצועה לפי הוראות סעיף 37 ובהתאם להוראות לפי חוק זה 

ולתנאי ההיתר.

מקבלת  פטורים  שיהיו  אסבסט  עבודות  סוגי  לקבוע  רשאי  השר  )ב( 
היתר לעבודת אסבסט, בהתחשב בהיקף העבודה, במורכבותה ובמידת הסיכון 
לציבור ולסביבה הכרוכה בביצועה, ורשאי הוא להתנות פטור כאמור בחובות, 
בהגבלות ובתנאים שיחולו על ביצועה, לרבות חובה להעסיק עוסק באסבסט 

מסוג מסוים לשם כך.

היתר עבודת 
אסבסט, התנייתו 
בתנאים או סירוב 

לתיתו

המבקש לבצע עבודת אסבסט טעונה היתר )בפרק זה - מזמין(, יגיש  )א(   .37
רישיון  בעל  אסבסט  קבלן  באמצעות  אסבסט  עבודת  להיתר  בקשה  לממונה 
מתאים לביצוע העבודה, ואם העבודה היא באסבסט פריך - באמצעות מפקח 
אסבסט פריך; בקשה כאמור תוגש באופן שיורה הממונה ויצורפו אליה תכנית 
לביצוע העבודה כאמור בסעיף 39)ג()1( או )ד()2()א(, לפי העניין, ומידע ומסמכים 
ובין לבקשה מסוימת; הממונה רשאי לדרוש  בין בדרך כלל  שידרוש הממונה, 

ממגיש הבקשה מידע ומסמכים נוספים הדרושים לו לשם החלטה בבקשה.
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הוגשה בקשה להיתר עבודת אסבסט, ישקול הממונה אם לאשרה  )ב( 
או לסרב לאשרה וכן רשאי הוא להתנות את ההיתר בחובות, בהגבלות ובתנאים 
הדרושים בין השאר כדי להבטיח כי עבודת האסבסט תבוצע בהתאם להוראות 
הסיכון  ובמידת  במורכבותה  עבודת האסבסט,  בהיקף  זה, בהתחשב  חוק  לפי 
אסבסט  עבודת  היתר  לתת  הוא  ורשאי  בביצועה,  הכרוכה  ולסביבה  לציבור 

לעבודת אסבסט מסוימת או לכמה עבודות אסבסט, שיפורטו בהיתר.

הממונה רשאי, אם מצא כי הדבר נדרש בנסיבות העניין, להתנות  )ג( 
עבודת אסבסט  שאינה  מסוימת  לעבודת אסבסט  עבודת אסבסט  היתר  מתן 
פריך בביצועה בידי קבלן אסבסט פריך, או בידי קבלן אסבסט צמנט בפיקוחו 

של מפקח אסבסט פריך.

אסבסט  עבודת  להיתר  בבקשה  החלטתו  על  יודיע  הממונה   )1( )ד( 
כאמור בסעיף זה בתוך 30 ימים מיום הגשתה על כל פרטיה כנדרש 
בכתב  מנומקת  בהודעה  רשאי,  הממונה  זה;  חוק  לפי  בהוראות 
להאריך את המועד האמור ב–60 ימים נוספים אם ראה צורך בכך 

בשל מורכבות הבקשה או היקף העבודה המבוקש.

כאמור  נוספים  ומסמכים  מידע  דרש הממונה ממגיש הבקשה   )2(
 )1( בפסקה  האמורות  התקופות  במניין  יובא  לא  )א(,  קטן  בסעיף 

פרק הזמן שעד להגשת המידע והמסמכים כאמור.

כל  לרבות  הבקשה,  יפורסמו  זה,  סעיף  לפי  בקשה  הממונה  אישר  )ה( 
המשרד  של  האינטרנט  באתר  בבקשה  הממונה  והחלטת  אליה,  נלווה  מסמך 
יפרסם  לא  ואולם  הממונה,  במשרדי  הציבור  לעיון  ויועמדו  הסביבה  להגנת 
הממונה מידע כאמור אם מצא שהתקיימה אחת העילות המנויות בסעיף 9)א( 
לחוק  ו–11   10 סעיפים  הוראות  ויחולו  התשנ"ח-1998,  המידע,  חופש  לחוק 
סיום  ממועד  שנה  תום  עד  לפחות  יפורסם  זה  קטן  סעיף  לפי  מידע  האמור; 

העבודה, כאמור בסעיף 39)ב(.

חובות של מזמין 
עבודה טעונה 

היתר

מזמין לא יעסיק אדם בביצוע עבודת אסבסט או בביצוע דגימות  )א(   .38
אוויר בקשר לעבודה כאמור, אלא אם כן אותו אדם הציג לפניו רישיון תקף 

ומתאים לביצוע העבודה.

נוסף על קבלן  יעסיק,  מזמין עבודה טעונה היתר באסבסט צמנט  )ב( 
אסבסט צמנט, מעבדה דוגמת לשם מילוי ההוראות לפי חוק זה.

קבלן  על  נוסף  יעסיק,  פריך  באסבסט  היתר  טעונה  עבודה  מזמין  )ג( 
אסבסט פריך, מפקח אסבסט פריך ומעבדה דוגמת לשם מילוי ההוראות לפי 

חוק זה.
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ביצוע עבודת 
אסבסט וסיומה

עבודת אסבסט שניתן היתר לביצועה לפי הוראות סעיף 37, תבוצע  )א(   .39
מתאימים  ובמכשור  בציוד  שימוש  תוך  ולסביבה,  לציבור  סיכון  שימנע  באופן 

לעבודה, ובכלל זה ביצוע הפעולות המפורטות להלן:

תיחום וגידור אתר העבודה;  )1(

בדבר  ובקרבתו  העבודה  באתר  המשתמשים  ציבור  של  יידוע   )2(
העבודה המתוכננת, והנחייתו לעניין כללי ההתנהגות המתאימים;

בנוגע לאיסור  ובקרבתו  קביעת שלטי אזהרה באתר העבודה   )3(
כניסה לאתר העבודה וסיכון אפשרי למי שאינו מורשה לכך;

על  מים  או  מלכד  חומר  של  העבודה,  תחילת  לפני  פיזור,   )4(
סיבי  פיזור  לצמצם  או  למנוע  במטרה  העבודה,  באתר  האסבסט 
אסבסט במהלך העבודה, וביצוע העבודה באופן שימנע יצירת אבק 

נראה לעין;

עטיפתם  העבודה,  באתר  האסבסט  ופסולת  האסבסט  איסוף   )5(
ממנה,  שחרור  או  דליפה  שימנע  באופן  ואטומה  כפולה  באריזה 
פסולת  לאתר  הפסולת  ופינוי  הממונה  שיורה  כפי  האריזה  סימון 

אסבסט לפי הוראות חוק זה;

נקיטת אמצעים כדי לוודא העדרו של אסבסט באתר העבודה   )6(
מאסבסט  העבודה  אתר  ניקוי  לרבות  העבודה,  בתום  ובסביבתו 
או  העבודה  באתר  המצויים  וחפצים  מבנה  חלקי  ניקוי  זה  ובכלל 
סילוק חלקי המבנה והחפצים באופן שבו מסולקת פסולת אסבסט;

באתר  אוויר  דגימות  של  אסבסט,  דוגם  באמצעות  ביצוע,   )7(
לביצוע  המועדים  על  להורות  רשאי  הממונה  ובקרבתו;  העבודה 
האסבסט  סיבי  ריכוז  ועל  ביצוען,  ואופן  מספרן  האוויר,  דגימות 
בנסיבות  הוא,  ורשאי  האסבסט,  עבודת  בתום  המותר  המרבי 
מיוחדות, לפטור מזמין המבקש זאת מחובת ביצוע הדגימות כאמור;

מילוי חובות, הגבלות ותנאים שנקבעו בהיתר עבודת אסבסט.  )8(

קבלן אסבסט המבצע עבודת אסבסט לפי היתר, ובעבודת אסבסט  )ב( 
עבודת  לסיום  אחראי  העבודה,  על  המפקח  פריך  אסבסט  מפקח  גם   - פריך 
האסבסט בהתאם להוראות ההיתר שניתן לביצועה, ולא יראו אותו כמי שמילא 

את חובתו לסיים את עבודת האסבסט אלא בהתקיים כל אלה:

והוטמנו  העבודה  מאתר  פונו  האסבסט  ופסולת  האסבסט   )1(
בהתאם להוראות לפי חוק זה ואישור על כך נמסר לממונה;
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התקבלו תוצאות דגימת אוויר מאת מעבדת אנליזה המעידות   )2(

כי אין חריגה מריכוז סיבי האסבסט המרבי המותר באתר העבודה, 

היתר  ולתנאי  39)א()7(  בסעיף  כאמור  הממונה  לקביעת  בהתאם 

עבודת האסבסט;

הוגש לממונה דיווח על סיום העבודה.  )3(

אסבסט  קבלן  ו–)ב(,  )א(  קטנים  סעיפים  מהוראות  לגרוע  בלי  )ג( 

תבוצע  האסבסט  עבודת  כי  אחראי  צמנט  באסבסט  אסבסט  עבודת  המבצע 

בהתאם להוראות לפי חוק זה; במסגרת אחריותו כאמור יפעל קבלן האסבסט 

בין השאר כמפורט להלן, באמצעות עובד שלו שהוא עובד אחראי ובידו אישור 

תקף:

יכין תכנית לביצוע עבודת אסבסט צמנט ויגיש אותה לממונה   )1(

עם הבקשה להיתר עבודת האסבסט;

ינהל את ביצוע העבודה ויפקח על ביצועה בידי עובדיו בהתאם   )2(

עבודת  ובהתאם לתנאי היתר  בידי הממונה  כפי שאושרה  לתכנית 

האסבסט.

פריך,  פריך, המבצע עבודת אסבסט באסבסט  קבלן אסבסט   )1( )ד( 

עבודת  כי  אחראים  העבודה  על  המפקח  פריך  אסבסט  ומפקח 

להיתר  ובהתאם  זה  חוק  לפי  להוראות  בהתאם  תבוצע  האסבסט 

עבודת אסבסט.

במסגרת אחריותו כאמור בסעיף קטן )א( יפעל מפקח אסבסט   )2(

פריך, בין השאר כמפורט להלן:

אותה  ויגיש  פריך  אסבסט  עבודת  לביצוע  תכנית  יכין  )א( 

לממונה עם הבקשה להיתר עבודת האסבסט;

יפקח על ביצוע העבודה בידי קבלן האסבסט ועובדיו. )ב( 

באמצעות  פריך,  אסבסט  קבלן  יפעל  אחריותו  במסגרת   )3(

ביצוע  את  ינהל  תקף,  אישור  ובידו  אחראי  עובד  שהוא  שלו  עובד 

העבודה  לתכנית  בהתאם  עובדיו  בידי  ביצועה  על  ויפקח  העבודה 

כפי שאושרה בידי הממונה ובהתאם לתנאי היתר עבודת האסבסט 

ולהוראות מפקח אסבסט פריך.

בוצעה עבודת אסבסט, כאמור בסעיפים קטנים )ג( ו–)ד( באמצעות  )ה( 

עובד אחראי, יהיה העובד האחראי אחראי לביצוע אותה עבודה ולא יהיה בכך 

כדי לגרוע מאחריותו של קבלן האסבסט לביצוע אותה עבודה.
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אזהרה, הובלת אסבסט שילוט  הנושא  סגור  ברכב  אלא  אסבסט  אדם  יוביל  לא  )א(   .40
לקבוע  רשאי  השר  אסבסט;  פיזור  המונע  באופן  וארוז  עטוף  כשהאסבסט 

הוראות לעניין הובלת אסבסט לשם הבטחת קיומן של מטרות חוק זה.

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, הובלת אסבסט פריך תיעשה בידי  )ב( 
בעל רישיון מוביל ובהתאם להוראות לפי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997, 
מסוכן",  ו"חומר  מוביל"  "רישיון  זה,  בסעיף  מסוכן;  חומר  הובלת  על  החלות 

כהגדרתם בחוק האמור.

סילוק אסבסט, 
פינויו והטמנתו

יפנה אותם אלא  ולא  לא יסלק אדם אסבסט או פסולת אסבסט  )א(   .41
לאתר פסולת אסבסט, לשם הטמנתם.

בלי לגרוע מהוראות כל דין ובכפוף לתנאים שנקבעו ברישיון מפעיל  )ב( 
אתר פסולת אסבסט -

מפעיל אתר פסולת אסבסט יטמין אסבסט או פסולת אסבסט   )1(
באתר הפסולת, באזור נפרד, מגודר ומסומן, המיועד להטמנת פסולת 
אסבסט בלבד, באופן שימנע מעבר פסולת ונוזלים שהיו במגע עם 
בין  תשטיפים(   - זה  קטן  )בסעיף  ממנה  נבעו  או  אסבסט,  פסולת 
וכן  באתר,  אחרים  אזורים  לבין  האסבסט  פסולת  הטמנת  אזור 
באופן שימנע התפשטות שריפות בין פסולת האסבסט לבין פסולת 

אחרת המוטמנת באתר;

יאחסן  מעבר  כתחנת  המשמש  אסבסט  פסולת  אתר  מפעיל   )2(
ומסומן, המיועד  נפרד, מגודר  אסבסט או פסולת אסבסט, באזור 
פסולת  מעבר  שימנע  באופן  בלבד,  אסבסט  פסולת  לאחסון 
ותשטיפים בין אזור אחסון פסולת האסבסט לבין אזורים אחרים 
בין פסולת האסבסט  וכן באופן שימנע התפשטות שריפות  באתר, 

לבין פסולת אחרת.

יפרוק פסולת אסבסט באתר פסולת  מפעיל אתר פסולת אסבסט  )ג( 
אסבסט, יטמין פסולת כאמור ויכסה אותה או יאחסן אותה, לפי העניין, באופן 
שימנע קריעה של אריזת הפסולת או פליטה של אבק הנראה לעין; החובה לפי 
סעיף קטן זה לעניין פריקת פסולת אסבסט תחול גם על מי שמוביל את פסולת 

האסבסט לאתר פסולת האסבסט.

פרק ז': הוועדה המקצועית, המנהל והממונה וסמכויותיהם

הוועדה המקצועית 
לאסבסט ואבק 

מזיק

השר ימנה ועדה מקצועית לאסבסט ואבק מזיק, שחבריה יהיו בעלי  )א(   .42
ידע וניסיון בתחומי פעילותה של הוועדה, וזה הרכבה:
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המנהל, והוא יהיה יושב ראש הוועדה;  )1(

שני עובדי המשרד להגנת הסביבה;  )2(

האחד  והתעסוקה,  המסחר  התעשייה  משרד  של  עובדים  שני   )3(

מאגף הפיקוח על העבודה והשני נציג התעשייה, לפי הצעת המנהל 

הכללי של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה;

משרד  של  הכללי  המנהל  הצעת  לפי  הבריאות,  משרד  עובד   )4(

הבריאות;

נציג המוסד לבטיחות ולגיהות כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח   )5(

לבטיחות  המוסד  מנהל  הצעת  לפי  התשי"ד-1954,  העבודה,  על 

ולגיהות;

הטכנולוגיה  אגף  ראש  הצעת  לפי  לישראל,  הגנה  צבא  נציג   )6(

והלוגיסטיקה בצבא הגנה לישראל;

עובד רשות מקומית וכן עובד נוסף של רשות מקומית שישמש   )7(

ממלא מקומו הקבוע, לפי הצעת שר הפנים;

אחד עד שלושה חברים, בין מקרב המדינה ובין מקרב הציבור,   )8(

שהם בעלי מומחיות בתחום האסבסט והאבק המזיק;

המנויים  הארגונים  לו  שיגישו  רשימה  לפי  שימונה  ציבור  נציג   )9(

בשמירת  שעניינם  ציבוריים  גופים  ייצוג  לחוק  לתוספת  א'  בחלק 

איכות הסביבה )תיקוני חקיקה(, התשס"ג-2002.

השר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת על דבר מינויה  )ב( 

של הוועדה ועל הרכבה; מינוי הוועדה והרכבה יפורסם ברשומות.

הוועדה רשאית למנות, מבין חבריה, ועדות משנה קבועות או לעניין  )ג( 

המפורטים  התפקידים  למעט  ומסמכויותיה,  מתפקידיה  להן  ולאצול  מסוים, 

בסעיף 44)1(; ועדת משנה תדווח לוועדה על החלטותיה, סמוך לאחר קבלתן.

)ג(,  לוועדת משנה כאמור בסעיף קטן  אצלה הוועדה מסמכויותיה  )ד( 

יראו את החלטות ועדת המשנה כאילו הן החלטותיה לכל דבר ועניין, ואולם שני 

חברים לפחות של הוועדה רשאים, בתוך שבעה ימים מיום קבלת החלטתה של 

ועדת המשנה לידיהם, להגיש ליושב ראש הוועדה דרישה מנומקת בכתב לקיים 

במליאת הוועדה דיון בעניין שלגביו התקבלה החלטה בוועדת המשנה; נתקבלה 

הדרישה כאמור תקיים הוועדה דיון בעניין והחלטתה תהיה סופית.

סדרי עבודת 
הוועדה

יושב ראש הוועדה יכנס את הוועדה ויקבע את סדר יומה. )א(   .43
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הוועדה תקבע לעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה, ככל שלא נקבעו  )ב( 

בשנה  פעמיים  לפחות  שתתכנס  ובלבד  השר  שקבע  בהוראות  או  זה  בחוק 

קלנדרית.

יושב ראש הוועדה יכנס ישיבה מיוחדת של הוועדה אם ביקשו זאת  )ג( 

לפחות שני חברים, ובלבד שמספר הישיבות המיוחדות כאמור לא יעלה על 12 

ישיבות בשנה.

ויתעד את  רישום שישקף את מהלך הדיון  ינוהל  הוועדה  בישיבות  )ד( 

נערך,  שלגביה  הישיבה  ממועד  ימים   14 בתוך  יפורסם  כאמור  רישום  עיקריו; 

באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ויהיה פתוח לעיון הציבור במשרדו 

הראשי.

הוועדה תיתן ייעוץ מקצועי בתחומי מומחיותה, ובכלל זה -תפקידי הוועדה  .44

תציע לשר או תייעץ לו בעניין התקנת תקנות לפי הוראות חוק   )1(

זה;

לביצוע  באסבסט,  לשימוש  הנוגע  עניין  בכל  למנהל  תייעץ   )2(

עבודות אסבסט, לנטילת דגימות אסבסט, לביצוע בדיקות מעבדה 

באסבסט,  לעוסקים  רישוי  לעניין  וכן  אסבסט,  מפגעי  ולסילוק 

לעניין  כאמור,  עוסקים  כלפי  מינהליים  אמצעים  נקיטת  לעניין 

פרסום מידע והנחיות לציבור ובכל עניין אחר בתחומי מומחיותה, 

לפי בקשת המנהל;

לפי  עליה  המוטל  מומחיותה,  בתחומי  אחר  תפקיד  כל  תבצע   )3(

אסבסט  שאינם  לחומרים  הקשורים  תפקידים  זה  ובכלל  חיקוק, 

לנזק  או  ריאה  למחלות  לגרום  והעלולים  מזיק  אבק  היוצרים 

בריאותי אחר.

ניגוד עניינים של 
חבר הוועדה

לא יתמנה לחבר הוועדה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין,  )א(   .45
באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי 

או תפקיד אחר שלו.

התברר לחבר הוועדה כי נושא הנדון בישיבה של הוועדה או שהוא  )ב( 

נדרש לטפל בו במסגרת תפקידו כחבר ועדה, עלול לגרום לו להימצא, במישרין 

או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין 

ראש  ליושב  האפשרי  בהקדם  בכתב  כך  על  יודיע  שלו,  אחר  תפקיד  או  אישי 

הוועדה.
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חבר הוועדה יימנע מהשתתפות בדיון שמקיימת הוועדה ומהצבעה  )ג( 
בנושא כאמור בסעיף קטן )ב(, ולא יטפל במסגרת מילוי תפקידו בוועדה באותו 

נושא.

להביא  רשאי  ו–)9(,   )6( עד  42)א()1(  בסעיף  המנוי  הוועדה  חבר  )ד( 
למעט  זה,  לחוק  ככל שהם קשורים  נציגו,  הגוף שהוא  של  ענייניו  בחשבון את 
באשר לנושא שיש לו לגביו עניין אישי, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד 

עניינים בשל כך בלבד.

או תוקף החלטות בהן  חבר  של  מקומו  שנתפנה  מחמת  ייפגעו  לא  הוועדה  החלטות   .46
מחמת פגם במינויו או בהמשך כהונתו.

מנהל רישוי 
אסבסט וממונה 

אסבסט

השר ימנה, מבין עובדי משרדו -  .47
מנהל רישוי אסבסט, שיהיה אחראי על תחום האסבסט במשרד   )1(
להגנת הסביבה וימלא את התפקידים שנקבעו לו לפי הוראות חוק 

זה.

ממונה אסבסט, אחד או יותר, שימלא את התפקידים שנקבעו   )2(
לו לפי הוראות חוק זה.

סמכויות המנהל 
והממונה

לשם ביצוע תפקידיהם לפי הוראות חוק זה ולשם פיקוח על ביצוען,  )א(   .48
רשאי המנהל וכן ממונה שהשר הסמיך לעניין זה -

לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת   )1(
זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

או מסמך  ידיעה  כל  לו  הנוגע בדבר למסור  לדרוש מכל אדם   )2(
שיש בהם כדי להבטיח את ביצוע ההוראות לפי חוק זה או להקל 
בחוק  כהגדרתו  פלט,  לרבות   - "מסמך"  זו,  בפסקה  ביצוען;  את 

המחשבים, התשנ"ה-1995;

למסור את  וכן  חומרים,  של  דגימות  ליטול  או  מדידות  לערוך   )3(
לשמור  דוגמת,  למעבדה  או  אנליזה  למעבדת  והדגימות  המדידות 

אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת;

להיכנס למקום, לרבות לכלי תחבורה כשהוא נייח, ובלבד שלא   )4(
ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט;

המנהל או ממונה שהוסמך לכך לפי הוראות סעיף קטן )א(, רשאי  )ב( 
בפניו,  שהזדהה  לאחר  באסבסט,  פעולה  עיניו  לנגד  המבצע  לאדם  להורות 
להימנע מביצוע אותה פעולה או להורות לו כיצד לבצעה, והכל לצורך מניעת
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מפגע אסבסט או צמצומו; הוראה כאמור תעמוד בתוקפה עד שתינתן הוראה 

לפי  נתינתה,  ימים ממועד  תום שבעה  עד  או  או הממונה  אחרת מאת המנהל 

המוקדם; המנהל או הממונה יתעד הוראה שנתן כאמור בסעיף קטן זה סמוך 

ככל האפשר למועד נתינתה.

נוכח הממונה כי מתקיים אחד מהמפורטים להלן, וטרם הוגש כתב צו מינהלי )א(   .49
אישום, רשאי הוא לתת צו מינהלי לעניין אסבסט, לפי הוראות סעיף זה:

קיים מפגע אסבסט או חשש ממשי להתהוות מפגע אסבסט;  )1(

בניגוד  עבודה או שימוש באסבסט או בפסולת אסבסט  נעשו   )2(

להוראות לפי חוק זה.

צו מינהלי לעניין אסבסט יכול שיינתן למי שגרם או שעלול לגרום  )ב( 

למפגע כאמור בסעיף קטן )א()1(, למי שביצע או עומד לבצע עבודה או שימוש 

בניגוד להוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף קטן )א()2(, או לבעלים או למחזיק 

של הנכס שנגרם או עלול להיגרם בו המפגע, או שבוצעו או עומדים להתבצע בו 

העבודה או השימוש כאמור, הכל לפי העניין, ואם קיים מפגע אסבסט ברשות 

גם  כאמור  צו  לתת  רשאי הממונה   - הניקיון  בחוק שמירת  כהגדרתה  הרבים 

לרשות המקומית שהמפגע נמצא בתחומה.

על  השאר,  בין  לצוות,  הממונה  רשאי  אסבסט  לעניין  מינהלי  בצו  )ג( 

ביצוע פעולות כמפורט להלן, לפי העניין, באופן ובמועדים שייקבעו בצו:

להפסיק את העבודה או את השימוש באסבסט שלגביהם ניתן   )1(

הצו או להימנע מהם, או לבצעם בהתאם להוראות שנקבעו בצו;

של  לסילוק  או  לצמצום  למניעה,  הדרושים  אמצעים  לנקוט   )2(

מפגע האסבסט ולמניעת חשיפה של הציבור למפגע כאמור.

נתן הממונה צו מינהלי לעניין אסבסט לצבא הגנה לישראל לפי   )1( )ד( 

הוראות סעיף קטן )א(, יעביר העתק מהצו לשר הביטחון.

ידו,  בחתימת  רשאי,  השר,  עם  התייעצות  לאחר  הביטחון,  שר   )2(

הצו  ניתן  שלגביהם  השימוש  או  העבודה  ביצוע  המשך  את  לאשר 

בידי צבא הגנה לישראל אם קבע כי העבודה או השימוש שלגביהם 

ניתן הצו הם חיוניים והפסקתם או צמצומם עלולים לפגוע באופן 

מהותי בביטחון המדינה ויש הכרח להבטיח את ביצועם.

נתן שר הביטחון אישור כאמור בפסקה )2(, רשאי הממונה לתת   )3(

ובלבד  כאמור,  השימוש  או  העבודה  ביצוע  המשך  לעניין  הוראות 

שלא יהא בהן כדי לפגוע בצרכים שבשלהם ניתן האישור.
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תוקפו של אישור כאמור בפסקה )2( לא יעלה על שישה חודשים;   )4(

אף  תוקפו  יפקע  האישור,  ניתן  שבשלהן  הנסיבות  להתקיים  חדלו 

במועד מוקדם מהמועד שנקבע בו.

נוכח ראש רשות מקומית או עובד הרשות המקומית שהוא הסמיך  )ה( 

סוקר  מאת  דעת  חוות  קבלת  לאחר  הרשות(,  ראש   - זה  )בסעיף  זה  לעניין 

אסבסט, כי קיים מפגע אסבסט או חשש ממשי להתהוות מפגע אסבסט, בתחום 

הרשות המקומית, רשאי הוא לתת צו מינהלי לעניין אסבסט לפי הוראות סעיף 

זה, ובלבד שהודיע לממונה על כוונתו לתת צו כאמור, על העילה למתן הצו ועל 

הפעולות הנדרשות לפיו, והממונה לא התנגד לכך; הסמכות לפי סעיף קטן זה לא 

תחול לגבי המדינה ומוסדותיה ולגבי מערכת הביטחון.

מי שלא קיים הוראות צו שניתן לפי סעיף זה, רשאי הממונה או ראש  )ו( 

הרשות שנתן את הצו, לבצע את הנדרש לפי הצו; בוצע הנדרש כאמור, יהיה מי 

שנצטווה אך לא מילא אחר הוראות הצו, חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו; 

בוצע הצו בידי הממונה יהיה התשלום לקרן לשמירת הניקיון; בוצע הצו בידי 

ראש הרשות, יהיה התשלום לקופת הרשות המקומית.

על מסירת צו לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין  )ז( 

הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982 )להלן - חוק סדר הדין הפלילי(, בדבר 

המצאת מסמכים, בשינויים המחויבים.

בקשה לביטול 
צו על ידי בית 

המשפט

להגיש  רשאי  אסבסט,  לעניין  מינהלי  מצו  נפגע  עצמו  את  הרואה  )א(   .50
לבית המשפט המוסמך לדון בעבירה, בקשה לביטולו.

מתלה  אינה  )א(,  קטן  סעיף  הוראות  לפי  צו  לביטול  בקשה  הגשת  )ב( 

את תוקפו של הצו, כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת; החליט בית המשפט 

להתלות את תוקפו של הצו במעמד צד אחד, תידון הבקשה במעמד הצדדים 

בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום שבעה ימים מיום ההחלטה.

על הליכים לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 57)ד( עד )ו(, בשינויים  )ג( 

המחויבים.

פרק ח': סמכויות פקחים

הסמכת פקחים
)תיקון התשע"א(

לפי  עובדי משרדו  מבין  למנות מפקחים  לגרוע מסמכות השר  בלי  )א(   .51
עובדי  מבין  זה  חוק  לעניין  פקחים  להסמיך  השר  רשאי  הסביבה,  הגנת  חוק 

המדינה.
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לא יוסמך פקח לפי הוראות סעיף קטן )א(, אלא אם כן מתקיימים  )ב( 
בו התנאים המנויים בסעיף 4 לחוק הגנת הסביבה, בשינויים המחויבים, ובשינוי 
בעבירה  הורשע  לא  "הוא  יבוא  האמור  לחוק   )1(4 בסעיף  האמור  במקום  זה: 
את  למנוע  כדי  השר  לדעת  בה  יש  נסיבותיה  או  חומרתה  מהותה,  שמפאת 

הסמכתו".

לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה, רשאי פקח - )ג( 

לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת   )1(
זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

למסור את  וכן  חומרים,  של  דגימות  ליטול  או  מדידות  לערוך   )2(
בדרך  בהן  לנהוג  או  אותן  לשמור  למעבדה,  והדגימות  המדידות 

אחרת;

להיכנס למקום, לרבות לכלי תחבורה כשהוא נייח, ובלבד שלא   )3(
ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט.

פקח רשאי להפעיל את סמכויותיו כלפי המדינה ומוסדותיה, למעט  )ד( 
כלפי מערכת הביטחון.

סמכויות פקח
)תיקון התשע"א(

)בוטל(.  .52

זיהוי פקח
)תיקון התשע"א(

)בוטל(.  .53

פרק ט': עונשין

כאמור עונשין קנס  או  חודשים  שישה  מאסר   - דינו  מאלה,  אחד  העושה  )א(   .54
בסעיף 61)א()4( לחוק העונשין, התשל"ז-1977 )בפרק זה - חוק העונשין(, ואם 

הוא תאגיד - כפל הקנס האמור:

באסבסט  קיים  שימוש  של  ולמיפוי  לאיתור  בדיקה  עורך  לא   )1(
פריך, בניגוד להוראות סעיפים 5)ב( או 6)ב(;

לא מדווח למנהל על קיומו של אסבסט פריך, לא עורך רישום   )2(
או לא מסמן את המיתקנים התעשייתיים הכוללים אסבסט, בניגוד 

להוראות סעיפים 5)ג( או 6)ג(;

בניגוד  תעשייתי  במיתקן  הדרושות  הפעולות  את  מבצע  לא   )3(
להוראות סעיף 5)ד( או )ה( או במקום ציבורי, בניגוד להוראות סעיף 

6)ד( או )ה(;
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לא מוסר מידע בניגוד להוראות סעיפים 9)1( או 27)א(;  )4(

לא מדווח למנהל על אי קיומו של תנאי מתנאי הרישיון, בניגוד   )5(
להוראות סעיפים 28)א( או 32)ו( סיפה;

או  בציבור  לפגיעה  לגרום  העלול  עניין  על  למנהל  מדווח  לא   )6(
בסביבה, בניגוד להוראות סעיף 28)ב(;

עוסק באסבסט שעושה פרסומת לעיסוקו שיש בה כדי להטעות,   )7(
בניגוד להוראות לפי סעיף 35;

לא מקיים הוראה שנקבעה בתקנות החלות עליו, לפי הוראות   )8(
סעיף 78)א()2( עד )5(.

בסעיף  כאמור  הקנס  או  שנה  מאסר   - דינו  מאלה,  אחד  העושה  )ב( 
61)א()4( לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד - כפל הקנס האמור:

לא מפסיק שימוש קיים באסבסט פריך, לא מסירו ולא מטמינו,   )1(
בניגוד להוראות סעיפים 5)א( או 6)א(;

לא מפסיק שימוש קיים באסבסט המותקן בציוד או בכלי רכב,   )2(
לא פועל להסרתו ולהטמנתו, או לא פועל לפי הוראות המנהל בקשר 

אליו, בניגוד להוראות סעיף 7;

להוראות  בניגוד  צמנט,  באסבסט  תחזוקה  פעולות  מבצע  לא   )3(
סעיף 8)א( או )ב()1(;

לא מדווח לממונה או לא מסיר או לא מטמין אסבסט צמנט,   )4(
בניגוד להוראות סעיף 8)ב()2(.

האמור  הקנס  כפל  או  שנתיים  מאסר   - דינו  מאלה,  אחד  העושה  )ג( 
בסעיף 61)א()4( לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד - כפל הקנס האמור:

מייצר, מייבא או מחזיק אסבסט, סוחר בו, מוסר אותו לאחר   )1(
בפסולת  או  באסבסט  אחר  שימוש  או  עבודה  עסקה,  עושה  או 

אסבסט, בניגוד להוראות סעיף 3 ושלא בהתאם להוראות פרק ג';

או   )2(9 סעיף  להוראות  בניגוד  המנהל,  הוראות  לפי  פועל  לא   )2(
27)ב(;

גורם למפגע אסבסט, בניגוד להוראות סעיף 10;  )3(

או  אסבסט  מפגע  המשך  למניעת  מיידיים  אמצעים  נוקט  לא   )4(
סעיף  להוראות  בניגוד  ממנו,  הנובע  הסיכון  ולצמצום  להפסקתו 
11)א(, לא ממלא אחר הנחיות הממונה או מי שהוא הסמיך לעניין 
זה בניגוד להוראות סעיף 11)ב(, או לא מגיש לממונה בקשה להיתר 
את  מבצע  ולא  אסבסט  מפגע  סילוק  לצורך  אסבסט  לעבודת 
העבודה בהתאם להיתר שנתן הממונה, בניגוד להוראות סעיף 11)ג(;
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מי שעוסק באסבסט או מרשה לאחר מטעמו לעסוק באסבסט   )5(
בלא רישיון המתאים לביצוע העבודה או העיסוק או שלא בהתאם 
בהתאם  שלא  או  14)א(,  סעיף  להוראות  בניגוד  הרישיון,  לתנאי 
לחובות, הגבלות ותנאים שנקבעו לו, בניגוד להוראות סעיף 14)ב()2( 

או בניגוד לתנאים לפי הוראות סעיף 29;

משתמש בתואר עוסק באסבסט, מציג עצמו כעוסק באסבסט   )6(
רישיון  בידו  כשאין  באסבסט,  עוסק  של  רישיון  לבעל  מתחזה  או 

מתאים, בניגוד להוראות סעיף 15;

בעל רישיון שאינו ממלא חובות, הגבלות ותנאים נוספים אשר   )7(
נקבע כי יחולו עליו, בניגוד להוראות סעיף 23;

מבצע עבודה טעונה היתר בלא היתר עבודת אסבסט או בניגוד   )8(
לתנאי ההיתר, בניגוד להוראות סעיף 36)א(;

חובות,  מפר  או  היתר  טעונה  שאינה  אסבסט  עבודת  מבצע   )9(
להוראות  בניגוד  עבודה,  אותה  ביצוע  על  החלים  ותנאים  הגבלות 

סעיף 36)ב(;

הציג  אדם  שאותו  בלי  אסבסט  עבודת  בביצוע  אדם  מעסיק   )10(
עוסק  מעסיק  לא  או  העבודה,  לביצוע  ומתאים  תקף  רישיון  לפניו 
באסבסט שהיה עליו להעסיקו לצורך ביצוע אותה עבודת אסבסט, 

בניגוד להוראות סעיף 38;

מפר חובה מהחובות החלות עליו לפי סעיף 39;  )11(

מוביל אסבסט בניגוד להוראות סעיף 40;  )12(

או  מאחסן  פורק,  מפנה,  אסבסט,  פסולת  או  אסבסט  מסלק   )13(
מטמין אותם, בניגוד להוראות סעיף 41;

בניגוד  הממונה,  לו  שנתן  פה  בעל  הוראות  אחר  ממלא  אינו   )14(
להוראות סעיף 48)ב(;

בניגוד  אסבסט,  לעניין  מינהלי  צו  הוראות  אחר  ממלא  אינו   )15(
להוראות סעיף 49.

העובר עבירה כאמור בסעיפים קטנים )א( עד )ג( באופן או בנסיבות  )ד( 
מחמירות שכתוצאה מהם נגרמה או עלולה להיגרם פגיעה ממשית לציבור או 
לסביבה, דינו - מאסר שלוש שנים או כפל הקנס שבית משפט היה רשאי להטיל 

עליו לפי הוראות סעיפים קטנים )א( עד )ג(, לפי העניין.

היתה העבירה עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף,  )ה( 
בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס הקבוע לאותה עבירה, לכל יום שבו 
נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בצו מינהלי לעניין אסבסט או 

בהתראה בכתב מאת המנהל או הממונה.
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השיג  ממנה  שכתוצאה  זה  חוק  לפי  אדם  שעבר  עבירה  בשל   )1( )ו( 

טובת הנאה או רווח, לעצמו או לאחר, רשאי בית המשפט להטיל 

עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור, נוסף על 

כל עונש אחר; לעניין סעיף קטן זה, "טובת הנאה" - לרבות הוצאה 

שנחסכה.

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 63 לחוק   )2(

העונשין.

אחריות  של  העבירות  מסוג  הן  )א(  קטן  סעיף  לפי  עבירות   )1( )ז( 

קפידה.

)ב(, חזקה כי מי שעבר את  נעברה עבירה כאמור בסעיף קטן   )2(

העבירה ידע כי העבירה בוצעה באסבסט, אלא אם כן הוכיח כי לא 

ידע ולא היה עליו לדעת על כך.

אחריות מעביד 
ונושא משרה 

בתאגיד

מעביד ונושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת  )א(   .55
ביצוע עבירות לפי חוק זה בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר חובה זו, 

דינו - קנס כאמור בסעיף 61)א()4( לחוק העונשין.

עובד  בידי  או  תאגיד  בידי  עובד,  בידי  זה  חוק  לפי  עבירה  נעברה  )ב( 

מעובדיו, חזקה היא כי מעביד או נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף 

קטן )א(, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

בסעיף זה, "נושא משרה בתאגיד" - מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט  )ג( 

שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום 

שבו נעברה העבירה וכן דירקטור לעניין עבירה כאמור בסעיף 54)א()1(, )ב()1( 

ו–)ג()1(, )5(, )6( ו–)8(.

על אף הוראות סעיף 221)ב( לחוק סדר הדין הפלילי, רשאי שר המשפטים, שיעורי קנסות  .56
בהסכמת השר, לקבוע שיעור קנס העולה על סכום הקנס הקבוע בסעיף האמור, 

לעבירה שנקבעה לפי חוק זה כעבירת קנס וכן לעבירת קנס נמשכת או נוספת 

שסכום  ובלבד  ביצועה,  ובנסיבות  העבירה  בסוג  בהתחשב  אדם,  אותו  שעבר 

הקנס לא יעלה על עשרה אחוזים מסכום הקנס המרבי הקבוע לאותה עבירה; 

לגבי  תאגידים,  לגבי  שונים  בשיעורים  או  בסכומים  שיהיה  יכול  כאמור  קנס 

עבירה נמשכת ולגבי נסיבות שונות של ביצוע העבירה.
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סמכויות בית 
משפט

הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי חוק זה, רשאי בית משפט ליתן  )א(   .57
צו עשה, צו אל תעשה וכל סעד אחר, לרבות התליית רישיון של עוסק באסבסט, 
ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו, והכל כדי למנוע, להפסיק או לצמצם מפגע 

אסבסט או למנוע ביצוע עבירה לפי חוק זה.

שנתן  לאחר  אלא  )א(,  קטן  בסעיף  כאמור  משפט  בית  יצווה  לא  )ב( 
לנאשם הזדמנות להשמיע את טענותיו; לא התייצב הנאשם לדיון בבקשה אף 

שהוזמן כדין, רשאי בית המשפט להחליט בבקשה בהעדרו.

תוקפו של צו שניתן כאמור בסעיף קטן )א( יהיה לתקופה שיורה בית  )ג( 
המשפט ולכל המאוחר עד לגמר ההליכים.

חוזר  לעיון  בבקשה  המשפט  לבית  לפנות  רשאים  תובע  או  נאשם  )ד( 
עובדות  נתגלו  אם  )א(,  קטן  בסעיף  כאמור  לצו  בקשה  בעניין  שנתן  בהחלטה 
חדשות או השתנו הנסיבות והדבר עשוי לשנות את החלטתו הקודמת של בית 

המשפט.

נאשם או תובע רשאים לערער על החלטה בעניין בקשה לצו כאמור  )ה( 
בסעיף קטן )א(, או על החלטת בית המשפט בבקשה לעיון חוזר; בית המשפט 

שלערעור ידון בערעור בשופט אחד.

בית המשפט רשאי לאשר את ההחלטה שעליה מערערים, לשנותה,  )ו( 
הוראות  עם  העניין  את  להחזיר  או  במקומה  אחרת  החלטה  ולקבל  לבטלה 

לגורם שנתן את ההחלטה.

הדין,  בגזר  רשאי  זה  חוק  לפי  בעבירה  אדם  שהרשיע  משפט  בית  )ז( 
נוסף על כל עונש שיטיל -

לצוות עליו לסלק מפגע אסבסט ולבצע פעולות לשיקום האזור   )1(
שבו נגרם המפגע;

ולשיקום  המפגע  לסילוק  שהוצאו  ההוצאות  בתשלום  לחייבו   )2(
)1(, אם הגיש התובע או מי שהוציאן בקשה לבית  כאמור בפסקה 
המשפט,  בית  רשאי  אחד,  מאדם  יותר  בעבירה  הורשעו  המשפט; 
בהחלטה כאמור, להטיל את תשלום ההוצאות על כולם או חלקם, 
יחד או לחוד, או לחלק את התשלום ביניהם, הכל כפי שייראה לו 

בנסיבות העניין;

לתקופה  באסבסט  לעוסק  שניתן  רישיון  התליית  על  להורות   )3(
שיקבע או על ביטול רישיון כאמור.

סעיף  הוראות  לפי  שניתנו  החלטה  או  מצו  נפגע  עצמו  את  הרואה  )ח( 
קטן )ז( רשאי לערער עליו במסגרת הערעור על גזר הדין.
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פרק י': עיצום כספי

רשאי עיצום כספי להלן,  כמפורט  זה  חוק  לפי  מההוראות  הוראה  אדם  הפר  )א(   1.58
המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 51,180 שקלים 

חדשים, ואם הוא תאגיד - בסכום של 102,350 שקלים חדשים:

באסבסט  קיים  שימוש  של  ולמיפוי  לאיתור  בדיקה  ערך  לא   )1(

פריך, בניגוד להוראות סעיפים 5)ב( או 6)ב(;

דיווח למנהל על קיומו של אסבסט פריך, לא ערך רישום  לא   )2(

בניגוד  אסבסט,  הכוללים  התעשייתיים  המיתקנים  את  סימן  או 

להוראות סעיפים 5)ג( או 6)ג(;

בניגוד  תעשייתי,  במיתקן  הדרושות  הפעולות  את  ביצע  לא   )3(

להוראות  בניגוד  ציבורי,  במקום  או  )ה(,  או  5)ד(  סעיף  להוראות 

סעיף 6)ד( או )ה(;

לא  מסר מידע בניגוד להוראות סעיפים 9)1( או 27)א(;  )4(

לא דיווח למנהל על אי קיומו של תנאי מתנאי הרישיון בניגוד   )5(

להוראות סעיפים 28)א( או 32)ו( סיפה;

או  בציבור  לפגיעה  לגרום  העלול  עניין  על  למנהל  דיווח  לא   )6(

בסביבה, בניגוד להוראות סעיף 28)ב(;

הוראות  לפי  עליו,  החלות  בתקנות  שנקבעה  הוראה  קיים  לא   )7(

סעיף 78)א()2( עד )5(.

רשאי  להלן,  כמפורט  זה  חוק  לפי  מההוראות  הוראה  אדם  הפר  )ב( 

 204,700 של  בסכום  זה,  פרק  הוראות  לפי  כספי  עיצום  עליו  להטיל  המנהל 

שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד - בסכום של 409,410 שקלים חדשים:

לא הפסיק שימוש קיים באסבסט פריך, לא הסירו ולא הטמינו   )1(

בניגוד להוראות סעיפים 5)א( או 6)א(;

לא הפסיק שימוש קיים באסבסט המותקן בציוד או בכלי רכב   )2(

שבשימושו, לא פעל להסרתו ולהטמנתו, בניגוד להוראות סעיף 7 או 

להוראות המנהל כאמור באותו סעיף;

_________________
ביום  החל   ,3381 עמ'  התשע"ו,   ,7202 בי"פ  לאחרונה  עודכנו   58 בסעיף  הנקובים  הסכומים   .1

.1.1.16
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להוראות  בניגוד  צמנט,  באסבסט  תחזוקה  פעולות  ביצע  לא   )3(

סעיף 8)א( או )ב()1(;

לא דיווח לממונה או לא הסיר או לא הטמין אסבסט צמנט,   )4(

בניגוד להוראות סעיף 8)ב()2(.

רשאי  להלן,  כמפורט  זה  חוק  לפי  מההוראות  הוראה  אדם  הפר  )ג( 

 409,410 של  בסכום  זה,  פרק  הוראות  לפי  כספי  עיצום  עליו  להטיל  המנהל 

שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד - בסכום של 818,810 שקלים חדשים:

בו, מסר אותו לאחר או  ייבא או החזיק אסבסט, סחר  ייצר,   )1(

עשה עסקה, עבודה או שימוש אחר באסבסט או בפסולת אסבסט, 

בניגוד להוראות סעיף 3 ושלא בהתאם להוראות פרק ג'; לעניין זה, 

"אסבסט" - לרבות מוצר כאמור בסעיף 3)ב(;

או   )2(9 סעיף  להוראות  בניגוד  המנהל,  הוראות  לפי  פועל  לא   )2(

27)ב(;

גרם למפגע אסבסט, בניגוד להוראות סעיף 10;  )3(

או  אסבסט  מפגע  המשך  למניעת  מיידיים  אמצעים  נקט  לא   )4(

סעיף  להוראות  בניגוד  ממנו,  הנובע  הסיכון  ולצמצום  להפסקתו 

הסמיך  שהוא  מי  או  הממונה  הנחיות  אחר  מילא  לא  או  11)א(, 

בקשה  לממונה  הגיש  ולא  11)ב(,  סעיף  להוראות  בניגוד  זה  לעניין 

להיתר לעבודת אסבסט לצורך סילוק מפגע אסבסט, ולא ביצע את 

העבודה בהתאם להיתר הממונה, בניגוד להוראות סעיף 11)ג(;

באסבסט  לעסוק  מטעמו  לאחר  הרשה  או  באסבסט  עסק   )5(

בלא רישיון המתאים לביצוע העבודה או העיסוק או שלא בהתאם 

בהתאם  שלא  או  14)א(,  סעיף  להוראות  בניגוד  הרישיון,  לתנאי 

לחובות, הגבלות ותנאים שנקבעו לו, בניגוד להוראות סעיף 14)ב()2( 

או בניגוד לתנאים לפי הוראות סעיף 29;

כעוסק  עצמו  את  הציג  באסבסט,  עוסק  בתואר  השתמש   )6(

באסבסט או התחזה לבעל רישיון של עוסק באסבסט, כשאין בידו 

רישיון מתאים, בניגוד להוראות סעיף 15;

אשר  נוספים  ותנאים  הגבלות  חובות,  מילא  שלא  רישיון  בעל   )7(

נקבע כי יחולו עליו, בניגוד להוראות סעיף 23;

ביצע עבודה טעונה היתר בלא היתר עבודת אסבסט או בניגוד   )8(

לתנאי ההיתר, בניגוד להוראות סעיף 36)א(;
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חובות,  הפר  או  היתר  טעונה  שאינה  אסבסט  עבודת  ביצע   )9(
להוראות  בניגוד  עבודה,  אותה  ביצוע  על  החלים  ותנאים  הגבלות 

סעיף 36)ב(;

הציג  אדם  שאותו  בלי  אסבסט  עבודת  בביצוע  אדם  העסיק   )10(
עוסק  העסיק  לא  או  העבודה  לביצוע  ומתאים  תקף  רישיון  לפניו 
באסבסט שהיה עליו להעסיקו לצורך ביצוע אותה עבודת אסבסט, 

בניגוד להוראות סעיף 38;

הפר חובה מהחובות החלות עליו לפי סעיף 39;  )11(

הוביל אסבסט בניגוד להוראות סעיף 40;  )12(

סילק אסבסט או פסולת אסבסט, פינה, פירק, אחסן או הטמין   )13(
אותם, בניגוד להוראות סעיף 41;

בניגוד  הממונה,  לו  שנתן  פה  בעל  הוראות  אחר  מילא  לא   )14(
להוראות סעיף 48)ב(;

)המשך בעמוד הבא(
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בניגוד  אסבסט,  לעניין  מינהלי  צו  הוראות  אחר  מילא  לא   )15(

להוראות סעיף 49.

הודעה על כוונת 
חיוב

היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי  )א(   .59
חוק זה, כאמור בסעיף 58 )בפרק זה - המפר(, ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי 

לפי אותו סעיף, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי )בפרק 

זה - הודעה על כוונת חיוב(.

בהודעה על כוונת חיוב יציין המנהל בין השאר את אלה: )ב( 

המעשה או המחדל )בפרק זה - המעשה( המהווה את ההפרה;  )1(

סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;  )2(

הוראות  לפי  לפני המנהל  לטעון את טענותיו  זכותו של המפר   )3(

סעיף 60;

שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או בהפרה   )4(

חוזרת לפי הוראות סעיף 62.

רשאי זכות טיעון  ,59 סעיף  הוראות  לפי  חיוב  כוונת  על  הודעה  לו  שנמסרה  מפר   .60
לטעון את טענותיו, בכתב, לפני המנהל, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי 

ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה.

החלטת המנהל 
ודרישת תשלום

המנהל יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי הוראות סעיף  )א(   .61
60, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום 

הכספי לפי הוראות סעיף 63.

החליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן )א( להטיל על המפר עיצום  )ב( 

כספי, ימסור לו דרישה לשלם את העיצום הכספי )בפרק זה - דרישת תשלום(; 

בדרישת התשלום יציין המנהל, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן 

כספי,  עיצום  המפר  על  להטיל  שלא  המנהל  החליט  לתשלומו;  התקופה  ואת 

ימסור לו הודעה על כך.

לא הגיש המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 60, בתוך 30 ימים  )ג( 

הימים   30 בתום  זו,  הודעה  יראו  חיוב,  כוונת  על  ההודעה  לו  שנמסרה  מיום 

האמורים, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

הפרה נמשכת 
והפרה חוזרת

הפרה,  לאותה  הקבוע  הכספי  העיצום  על  ייווסף  נמשכת  בהפרה  )א(   .62
עיצום כספי בשיעור החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

10140מא1.7.2011
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ייווסף על העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל בשלה  בהפרה חוזרת  )ב( 

זה,  לעניין  כאמור;  הכספי  לעיצום  השווה  סכום  ראשונה,  הפרה  היתה  אילו 

"הפרה חוזרת" - הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 58, בתוך 

שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי 

או שבשלה הורשע.

מהסכומים סכומים מופחתים הנמוך  בסכום  כספי  עיצום  להטיל  רשאי  אינו  המנהל  )א(   .63
הקבועים בפרק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן )ב(.

והגנת  הפנים  ועדת  ובאישור  המשפטים  שר  בהסכמת  השר,  )ב( 

הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה 

ניתן להפחית את סכום העיצום הכספי הקבוע בסעיף 58, ובשיעורי הפחתה 

מרביים שיקבע.

סכום מעודכן של 
העיצום הכספי

דרישת  מסירת  ביום  המעודכן  סכומו  לפי  יהיה  הכספי  העיצום  )א(   .64
 התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני המנהל כאמור בסעיף 61)ג( -

ובית  המשפט  לבית  עתירה  הוגשה  החיוב;  כוונת  על  ההודעה  מסירת  ביום 

המשפט הורה על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי, יהיה העיצום הכספי לפי 

סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה.

יעודכנו ב–1 בינואר בכל  סכומי העיצום הכספי כאמור בסעיף 58  )ב( 

שנה )בסעיף קטן זה - יום העדכון(, בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום 

יום  ולעניין  לו,  בשנה שקדמה  העדכון  ביום  ידוע  שהיה  לעומת המדד  העדכון 

העדכון הראשון - לעומת המדד שהיה ידוע ביום התחילה; הסכומים האמורים 

 יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" -

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה יפרסם ברשומות הודעה  )ג( 

על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי סעיף קטן )ב(.

המועד לתשלום 
העיצום הכספי

התשלום  דרישת  מסירת  מיום  ימים   30 בתוך  ישולם  הכספי  העיצום   .65
כאמור.

הפרשי הצמדה 
וריבית

הפרשי  הפיגור,  לתקופת  עליו,  ייווספו  במועד,  כספי  עיצום  שולם  לא   .66
הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 )בפרק 

זה - הפרשי הצמדה וריבית(, עד לתשלומו.
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עיכוב תשלום 
עיצום כספי או 

החזרו

דרישה  על  מינהליים  לעניינים  משפט  לבית  עתירה  בהגשת  אין  )א(   .67
לתשלום עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי 
או את פרסום ההחלטה לפי סעיף 68, אלא בהסכמת המנהל או אם בית המשפט 

הורה על כך.

העיצום  ששולם  לאחר  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  עתירה  התקבלה  )ב( 
הכספי, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד 

יום החזרתו.

פרסום בדבר הטלת 
עיצום כספי

הוטל עיצום כספי לפי פרק זה, רשאי המנהל לפרסם בעיתון או בכל דרך   .68
אחרת את דבר הטלת העיצום הכספי וסכומו, את שמו של המפר ואת מהות 
ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבותיה, ורשאי המנהל להורות למפר 

לפרסם על חשבונו של המפר פרסום כאמור.

שמירת אחריות 
פלילית

מאחריותו  יגרע  לא  זה  פרק  הוראות  לפי  כספי  עיצום  תשלום  )א(   .69
הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה לפי חוק זה כאמור בסעיף 58.

הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרת הוראה לפי חוק זה כאמור  )ב( 
בסעיף 58, לא יחויב בשל המעשה המהווה את העבירה בתשלום עיצום כספי 
ששולם,  הכספי  העיצום  סכום  לו  יוחזר   - כספי  עיצום  אדם  אותו  שילם  ואם 

בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

פרק י"א: הוראות שונות

אחריות נושא 
משרה בתאגיד

זה,  חוק  לפי  להוראות  בניגוד  תאגיד  ידי  על  מחדל  או  מעשה  נעשה   .70
המהווה עוולה לפי כל דין, יהיה אדם אחראי גם הוא לעוולה, אם היה אותה 
בכיר האחראי  עובד  או  מוגבל,  שותף  למעט  שותף,  פעיל בתאגיד,  מנהל  שעה 

לתחום שבו נעשתה העוולה, אלא אם כן הוכיח שניים אלה:

העוולה נעשתה שלא בידיעתו;  )1(

את  למנוע  כדי  העניין  בנסיבות  סבירים  אמצעים  נקט  הוא   )2(
העוולה.

החלת הוראות 
החוק על אבק מזיק

המסחר  התעשייה  ושר  הבריאות  שר  עם  התייעצות  לאחר  השר,  )א(   .71
לקבוע  רשאי  הכנסת,  של  הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת  ובאישור  והתעסוקה 
שיחולו  זה  חוק  לפי  ההוראות  את  ולקבוע  זה,  חוק  לעניין  מזיק  כאבק  חומר 
לעניין אבק מזיק כאמור, בשינויים או בלא שינויים, ורשאי הוא לקבוע סייגים 

לתחולתן של הוראות כאמור לעניין אותו חומר.

10140מג1.7.2011
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נקבעו הוראות לפי סעיף קטן )א(, יקראו את הוראות חוק זה החלות  )ב( 

על אסבסט כאילו הן חלות על אבק מזיק שלגביו נקבעו הוראות כאמור, אלא 

אם כן נקבע אחרת באותן הוראות.

העברת קנסות 
ועיצומים כספיים, 

לקרן לשמירת 
הניקיון

ועיצום כספי שהוטלו לפי חוק זה ישולמו לקרן לשמירת הניקיון,  קנס   .72
ואולם קנס שהוטל עקב הפעלת סמכותו של עובד רשות מקומית ישולם לקופת 

הרשות המקומית.

תחולת פקודת 
המסים )גבייה(

זה תחול פקודת  והוצאות לפי חוק  גביית עיצומים כספיים, קנסות  על   .73
המסים )גבייה(.

פינוי אסבסט 
מהגליל המערבי

בסעיף זה - )א(   .74

לסילוק  לאיתור,  פרויקט   - המערבי"  מהגליל  אסבסט  לפינוי  "הפרויקט 

בגליל  אסבסט  לייצור  במפעל  שמקורה  אסבסט  פסולת  של  ולהטמנה 

המערבי, שהוטמנה או פוזרה ברדיוס שאינו עולה על 15 ק"מ מהמפעל, 

ובמתכונת שהורה  למעט בקרקעות שבבעלות חברות אסבסט, בהיקף 

של  התקציבי  ההיבט  ולעניין  האוצר,  שר  עם  בהתייעצות  השר  עליהם 

הפרויקט - בהסכמת שר האוצר.

"חברות אסבסט" - חברות שעסקו במועד שקדם ליום התחילה בייצור אסבסט 

בגליל המערבי.

הפרויקט לפינוי אסבסט מהגליל המערבי ימומן מתקציב המדינה  )ב( 

רשויות  שיעבירו  מתשלומים  וכן  האסבסט,  חברות  שיעבירו  ומתשלומים 

מקומיות שבתחומן מתבצע הפרויקט )בסעיף זה - הרשויות המקומיות(.

עלויות,  נפרד שישמש למימון  ינוהל חשבון  הניקיון  בקרן לשמירת  )ג( 

 ישירות או עקיפות, של הפרויקט לפינוי אסבסט מהגליל המערבי )בסעיף זה -

החשבון הנפרד(.

המקומיות  לרשויות  שנתן  לאחר  האוצר,  שר  בהסכמת  השר,  )ד( 

הסכומים  גובה  על  יורה  טענותיהן,  את  לטעון  הזדמנות  האסבסט  ולחברות 

מועדי  ועל  הנפרד,  לחשבון  האסבסט  וחברות  המקומיות  הרשויות  שיעבירו 

תשלומם, ובלבד שהסכום הכולל שיעבירו חברות האסבסט יהיה שווה לסכום 

התשלומים הכולל שיועברו מתקציב המדינה ומהרשויות המקומיות יחד; ואולם 

הסכום הכולל שיעבירו חברות האסבסט כאמור לא יעלה על 150 מיליון שקלים 

חדשים.
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בקביעת סכום התשלום ומועדיו לפי סעיף קטן )ד( ישקול השר בין  )ה( 

את  הפרויקט,  עלויות  כלל  למימון  המיועד  המדינה  תקציב  היקף  את  השאר 

הזכויות  בעלי  זהות  - את  הרשויות המקומיות  ולגבי  בפועל,  שהוצא  התקציב 

בקרקעות שבהן קיים האסבסט, את השימושים הנעשים בקרקעות האמורות 

של הרשויות  הכלכלי  וכן את מצבן  לגביהן,  של הרשויות  היקף אחריותן  ואת 

המקומיות.

תחולה על המדינה
)תיקון התשע"א(

חוק זה יחול על המדינה, ואולם - )א(   .75

הפעלת  יישום  על  בנוהל  יורה  הממונה,  השר  בהסכמת  השר,   )1(

סמכויות המנהל והממונה לפי סעיף 48 בגוף המנוי בהגדרה "מערכת 

הביטחון"; בנוהל יהיה ניתן לקבוע כללי אבטחת מידע שיחולו על 

הפעלת הסמכויות האמורות; נוהל ראשון לפי פסקה זו ייקבע בתוך 

 90 ימים מיום תחילתו של חוק זה, ובהעדר הסכמה בין השרים -

בידי ראש הממשלה, בתוך 30 ימים לאחר מכן;

על אף האמור בסעיף 48, קצין מוסמך רשאי לעכב את כניסתו   )2(

מערכת  בידי  המוחזק  למיתקן  הממונה  או  המנהל  של  המיידית 

מהמפורטים  אחד  התקיים  כי  מצא  אם  ממנו,  לחלק  או  הביטחון 

להלן, ובלבד שיודיע על כך למנהל או לממונה באופן שנקבע בנוהל, 

ויקבע מועד חדש לכניסת המנהל או הממונה, מוקדם ככל האפשר 

לאחר שחלפה העילה שמנעה את כניסתו:

כניסתו באותה עת תשבש פעילות מבצעית או מודיעינית,  )א( 

או חקירה פלילית, או אימון או תרגיל רחבי היקף או שנעשה 

בהם שימוש באמצעי לחימה;

מתרחשת במקום פעילות עוינת; )ב( 

מתקיימת במיתקן פעילות שהמנהל או הממונה אינו רשאי  )ג( 

של  החוץ  יחסי  או  המדינה  ביטחון  של  מטעמים  לה  להיחשף 

מדינת ישראל;

הפעלת  לשם  בפניו,  להזדהות  או הממונה מאדם  דרש המנהל   )3(

המוחזק  במיתקן  הביטחון  מערכת  כלפי   ,48 סעיף  לפי  סמכויותיו 

בידי מערכת הביטחון, ופקודות מערכת הביטחון או נהליה אוסרים 

על אותו אדם להזדהות אלא בפני מי שמוסמך לכך על פיהן, רשאי 

בדרך  עצמו  את  ולהציג  מזהה  תעודה  מהצגת  להימנע  אדם  אותו 

שתיקבע בנוהל;
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בידי  המוחזק  ממיתקן  שניטלו  דיגום  וציוד  דגימות  מדידות,   )4(
מערכת הביטחון שהן או תוצאותיהן עשויות להיות מסווגות, יבוצעו 
ויישמרו במעבדות מסווגות, כפי שייקבע בנוהל, ובלבד שלא יהיה 

בכך כדי למנוע נטילת מדידה או דגימה;

)בוטלה(;  )5(

המנהל או הממונה לא יעשה שימוש בסמכויותיו כלפי מערכת   )6(
הביטחון לפי הוראות סעיף 48, אלא לאחר שעבר התאמה ביטחונית 
בהגדרה  המנוי  מגוף  הנהוגים  מידע  אבטחת  כללי  ולפי  מתאימה, 

"מערכת הביטחון" שכלפיו נעשה שימוש בסמכות כאמור;

חייבת  הביטחון  שמערכת  אחר  מידע  וכל  מסמכים  בקשות,   )7(
)בסעיף  48)א()2(  סעיף  לפי  למעט  זה,  חוק  הוראות  לפי  במסירתו 
התאמה  בעל  שהוא  למי  רק  יימסרו  מסווגים,  והם  מידע(,   - זה 
מגוף המנוי  הנהוגים  מידע  כללי אבטחת  ולפי  ביטחונית מתאימה 
בהגדרה "מערכת הביטחון", הנוגע בדבר, ואם לא היו בעלי התאמה 
ביטחונית כאמור - למנהל הכללי של המשרד או לעובד בכיר הכפוף 

לו במישרין, ובלבד שהוא בעל התאמה ביטחונית מתאימה;

על אף האמור בסעיף 48)א()2(, מסירת ידיעה או מסמך, כולם   )8(
או חלקם, למנהל או לממונה, תהיה בהתאם להתאמתו הביטחונית 
קצין  ואולם  הביטחוני,  הגוף  של  המידע  אבטחת  לכללי  ובהתאם 

מוסמך רשאי להורות כי -

ידיעה או מסמך מסוימים בעלי רגישות ביטחונית מיוחדת  )א( 
הביטחונית  התאמתו  אם  אף  לממונה,  או  למנהל  יועברו  לא 
שייקבע  כפי  הסביבה  להגנת  המשרד  לעובד  אלא  מתאימה, 

בנוהל;

מסמך  ביטחוני  ממיתקן  יוציא  לא  הממונה  או  המנהל  )ב( 
רגישות  בעל  הוא  כי  לגביו  קבע  המוסמך  שהקצין  מסוים 
יישמר במקום שייועד לשם  ביטחונית מיוחדת; מסמך כאמור 
המשרד  לעובד  או  לממונה  למנהל,  נגיש  ויהיה  במיתקן,  כך 
לפי העניין, בהתאם לכללי  )א(,  שנקבע כאמור בפסקת משנה 
"מערכת  בהגדרה  המנויים  מהגופים  גוף  של  המידע  אבטחת 

הביטחון";

לא  הפיקוח,  לעילת  במישרין  קשור  שאינו  מסווג  מידע  )ג( 
ייכלל בידיעה או במסמך הנמסרים למנהל, לממונה או לעובד 
המשרד כאמור בפסקת משנה )א(, ובלבד שיידע את אותו גורם 

על כך שהשמיט מידע;
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לא יפורסם, לפי הוראות חוק זה, מידע אשר יש בפרסומו כדי   )9(
לפגוע בביטחון המדינה;

מי שקיבל מידע כאמור בפסקה )7( או )8(, ינהג בו לפי הנחיות   )10(
ממונה ביטחון במשרד להגנת הסביבה בנוגע לאבטחת מידע.

בסעיף זה - )ב( 

"התאמה ביטחונית מתאימה" - התאמה ביטחונית כמשמעותה בסעיף 15 לחוק 
שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002;

ציבוריים,  בגופים  הביטחון  להסדרת  חוק   - הביטחון"  להסדרת  "חוק 
התשנ"ח-1998;

"ממונה ביטחון" - כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון;

הוראות  לפי  עליו,  הורה  שהשר  פיקוח  סמכויות  הפעלת  לעניין  נוהל   - "נוהל" 
סעיף קטן )ב(, לפי העניין;

לפי  לפחות,  גונדר,  סגן  או  ניצב  סגן  אלוף,  סגן  שדרגתו  קצין   - בכיר"  "קצין 
העניין, או מי שדרגתו מקבילה לדרגה כאמור;

"קצין מוסמך" -

"מערכת  להגדרה  ו–)4(   )1( בפסקאות  המנויים  הגופים  לעניין   )1(
הביטחון" - כמשמעותו בסעיף 21 לחוק להסדרת הביטחון;

לעניין צבא הגנה לישראל - ראש מחלקת ביטחון מידע בצבא   )2(
הגנה לישראל או קצין בכיר שהסמיך לעניין זה;

לעניין שירות הביטחון הכללי - ראש שירות הביטחון הכללי או   )3(
עובד בכיר בשירות שהסמיך לעניין זה;

מוסמך  קצין   - מיוחדים  ולתפקידים  למודיעין  המוסד  לעניין   )4(
כמשמעותו בסעיף 21א לחוק להסדרת הביטחון;

לעניין משטרת ישראל - קצין בכיר שיסמיך המפקח הכללי של   )5(
משטרת ישראל לעניין זה;

לעניין שירות בתי הסוהר - קצין בכיר שיסמיך נציב בתי הסוהר   )6(
לעניין זה;

לעניין הרשות להגנה על עדים - ראש הרשות להגנה על עדים   )7(
או עובד בכיר ברשות שהסמיך לעניין זה;

"השר הממונה" -

לעניין הגופים המנויים בפסקאות )1(, )2( ו–)5( להגדרה "מערכת   )1(
הביטחון" - שר הביטחון;
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"מערכת  להגדרה  ו–)4(   )3( בפסקאות  המנויים  הגופים  לעניין   )2(
הביטחון" - ראש הממשלה;

"מערכת  להגדרה  ו–)7(   )6( בפסקאות  המנויים  הגופים  לעניין   )3(
הביטחון" - השר לביטחון הפנים.

הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן.שמירת דינים  .76

סייג לתחולה על 
עובדים

על אף האמור בסעיף 76, הוראות חוק זה לא יחולו על חשיפה של עובד   .77
לאסבסט ולאבק מזיק במקום עבודתו, מקום שנקבעו לעניין זה הוראות לפי 

פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-1970.

השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות ביצוע ותקנות )א(   .78
בכל עניין הנוגע לביצועו, ובין השאר בעניינים אלה:

אופן הגשת בקשות לקבלת רישיון לפי חוק זה ולחידושו ולקבלת   )1(
היתר לעבודת אסבסט;

אסבסט  הובלת  זה  ובכלל  אסבסט,  עבודות  ביצוע  אופן   )2(
והטמנתו;

מניעת מפגעי אסבסט ואופן הטיפול בהם;  )3(

ויידוע  אזהרה  שילוט  הצבת  אסבסט,  ופסולת  אסבסט  סימון   )4(
הציבור;

חובות דיווח למנהל או לממונה שיחולו על העוסקים באסבסט   )5(
או על העושים שימוש קיים באסבסט כאמור בסעיפים 4 עד 8;

הסדרת המשך שימוש קיים באסבסט, ובכלל זה קביעת חובות,   )6(
הגבלות ותנאים שיחולו על שימוש כאמור;

קביעת חובות, הגבלות ותנאים, על העוסקים באסבסט, ובכלל   )7(
זה הוראות, תנאים והגבלות לעניין אופן העסקתו ופעילותו של עובד 
אחראי כדי להבטיח את מקצועיותו ואת פעילותו בהתאם להוראות 
לפי חוק זה וכן הוראות לעניין מניעת ניגוד עניינים ומניעת הטעיה.

בסעיפים  כאמור  ותקנות  ו–)7(  )א()6(  קטן  בסעיף  כאמור  תקנות  )ב( 
14)ב()2( ו–36)ב( טעונות את אישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע אגרות והיטלים )א(   .79
זה  חוק  לפי  אסבסט  לעבודות  להיתר  או  לרישיון  בקשות  הגשת  בעד  אגרות 
ולחידושם, בעד מתן רישיון או היתר כאמור, בעד בחינות והשתלמויות לפי חוק 

זה ובעד ביצוע בדיקות וכן אגרות שנתיות לעניין רישיונות.
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הסביבה,  והגנת  הפנים  ועדת  ובאישור  האוצר  שר  בהסכמת  השר,  )ב( 

רשאי לקבוע היטל על המשך שימוש קיים באסבסט, שיוטל על בעלים או על 

מחזיק של נכס, ויכול שיקבע שיעורי היטל שונים לשימושים שונים.

השר רשאי לקבוע, בין השאר, את שיעורי האגרות וההיטלים כאמור  )ג( 

בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(, אופן ומועד תשלומם, הצמדתם ודרכי גבייתם, ריבית 

פיגורים והוצאות גבייה.

תיקון חוק המרכז 
לגביית קנסות, 

 אגרות והוצאות -
מס' 1

בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995, בסעיף 1,   .80
בהגדרה "חוב", בפסקה )9(, אחרי פסקת משנה )ז( יבוא:

לשם ביצוע צו מינהלי לעניין אסבסט, לפי סעיף 49 לחוק למניעת  ")ח( 

מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011;".

תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים - מס' 5

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, בתוספת הראשונה,   .81
בפרט 23, בסופו יבוא:

החלטות המנהל או הממונה לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט   )8("

ואבק מזיק, התשע"א-2011."

תיקון חוק שמירת 
הניקיון - מס' 18

בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984, בסעיף 10 -  .82

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "וליישום הוראות חוק למניעת מפגעי   )1(

אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011, ולקידום מטרותיו";

בסעיף קטן )ה(, במקום "ותרומות" יבוא "תרומות, וכל מקור אחר   )2(

שנקבע לפי דין".

תיקון חוק למניעת 
מפגעים סביבתיים 

)תביעות אזרחיות( 
- מס' 8

התשנ"ב-1992,  אזרחיות(,  )תביעות  סביבתיים  מפגעים  למניעת  בחוק   .83
בסעיף 1 -

אחרי ההגדרה "זיהום על ידי קרינה" יבוא: ""מפגע אסבסט" -  )1( 

כהגדרתו בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011;";

בהגדרה "מפגע סביבתי", אחרי "פגיעה בסביבה החופית" יבוא   )2(

"מפגע אסבסט".

תחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום פרסומו, ואולם תחילתו של תחילה  .84
סעיף 74 ביום פרסומו של חוק זה.

10140מט1.7.2011

-46-

©  כל הזכויות שמורות - המשרד להגנת הסביבה



215 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2017 | דו״ח ביקורת אסבסט

חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011

שנתנה הוראות מעבר צמנט  אסבסט  קבלן  אישור  התחילה,  יום  ערב  שבידו,  מי  )א(   .85
תקנות  לפי  הטכנית(  הוועדה   - זה  )בסעיף  מזיק  לאבק  הטכנית  הוועדה 

הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק(, 

התשמ"ד-1984 )בסעיף זה - תקנות אבק מזיק(, יראו את העובד ששמו מצוין 

באישור כאמור כעובד אחראי של קבלן אסבסט צמנט שקיבל אישור לפי חוק 

זה ואת המעביד ששמו מצוין באישור כקבלן אסבסט צמנט שקיבל רישיון לפי 

חוק זה, והם יהיו רשאים לבצע עבודת אסבסט צמנט בהתאם לתנאי האישור 

ולהוראות לפי חוק זה, כל עוד המעביד הוא קבלן רשום כאמור בסעיף 16)א()2( 

והעובד מועסק אצלו, והכל עד תום שנה מיום התחילה, אף אם לא מתקיימים 

בהם התנאים שבסעיפים 16 ו– 17.

יום התחילה, אישור מפקח אסבסט צמנט שנתנה  ערב  מי שבידו,  )ב( 

קבלן  של  אחראי  כעובד  אותו  יראו  מזיק,  אבק  תקנות  לפי  הטכנית  הוועדה 

אסבסט צמנט לפי חוק זה אף אם לא מתקיים בו תנאי מהתנאים שבסעיפים 

16 ו–17, והוא יהיה רשאי לבצע עבודת אסבסט צמנט שהממונה נתן לה היתר, 

אף אם הקבלן שעמו הוא מבצע את העבודה אינו קבלן אסבסט, ובלבד שפעל 

לפי תנאי האישור וההיתר כאמור, והכל עד תום שנה מיום התחילה.

שנתנה  פריך  אסבסט  קבלן  אישור  התחילה,  יום  ערב  שבידו,  מי  )ג( 

הוועדה הטכנית לפי תקנות אבק מזיק, יראו את העובד ששמו מצוין באישור 

כעובד אחראי של קבלן אסבסט פריך שקיבל אישור לפי חוק זה ואת המעביד 

ששמו מצוין באישור כקבלן אסבסט פריך שקיבל רישיון לפי חוק זה, והם יהיו 

רשאים לבצע עבודת אסבסט בהתאם לתנאי האישור ולהוראות לפי חוק זה, 

כל עוד המעביד הוא קבלן רשום כאמור בסעיף 16)א()2( והעובד מועסק אצלו, 

מהתנאים  תנאי  בהם  מתקיים  לא  אם  אף  התחילה,  מיום  שנה  תום  עד  והכל 

שחלות  למי  לתת  המנהל  רשאי  האמורה  התקופה  בתום  ו–17;   16 שבסעיפים 

עליו הוראות סעיף קטן זה אישור עובד אחראי של קבלן אסבסט פריך אף אם 

לא מתקיים בו התנאי האמור בסעיף 17)ב()2()ב(, ובלבד שאותו עובד קיבל את 

אישור הוועדה הטכנית לפחות 12 חודשים לפני יום התחילה.

שנתנה  פריך  אסבסט  מפקח  אישור  התחילה,  יום  ערב  שבידו,  מי  )ד( 

הוועדה הטכנית לפי תקנות אבק מזיק, יראו אותו -

כמפקח אסבסט פריך לפי הוראות חוק זה עד תום שנה מיום   )1(

בתום   ;18 שבסעיף  התנאים  בו  מתקיימים  לא  אם  אף  התחילה 

הוראות  לגביו  שחלות  למי  לתת  המנהל  רשאי  האמורה  התקופה 

פסקה זו, רישיון מפקח אסבסט פריך לפי הוראות חוק זה, אף אם 

לא מתקיים בו האמור בסעיף 18)2(.

101401.7.2011נ
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כמי שקיבל אישור עובד אחראי של קבלן אסבסט פריך עד תום   )2(

שנה מיום התחילה אף אם לא מתקיימים בו התנאים שבסעיף 17)ב(

16)א()2(  בסעיף  כאמור  רשום  קבלן  הוא  המעביד  עוד  וכל  )2()א( 

והעובד מועסק אצלו; בתום התקופה האמורה רשאי המנהל לתת 

למי שחלות לגביו הוראות פסקה זו, אישור עובד אחראי של קבלן 

אסבסט פריך לפי הוראות חוק זה, אף אם לא מתקיים בו האמור 

בסעיף 17)ב()2()א(.

יום התחילה היתה מוסמכת לפי תקנות אבק מזיק  מעבדה שערב  )ה( 

לבצע בדיקות מעבדה, יראו אותה כמעבדת אנליזה לפי הוראות חוק זה עד תום 

שנתיים מיום התחילה, אף אם לא מתקיימים בה התנאים שבסעיף 19.

יום התחילה היתה מוסמכת לפי תקנות אבק מזיק  מעבדה שערב  )ו( 

ליטול דגימת אוויר, יראו אותה כמעבדה דוגמת לפי הוראות חוק זה עד תום 

שנתיים מיום התחילה, אף אם לא מתקיימים בה התנאים שבסעיף 20)א(.

מזיק  אבק  תקנות  לפי  מוסמכת  במעבדה  המועסק  מעבדה  בודק  )ז( 

מזיק  אבק  תקנות  לפי  מוסמך  היה  התחילה  יום  שערב  אוויר,  דגימת  ליטול 

תום  עד  זה  חוק  הוראות  לפי  כדוגם אסבסט  אותו  יראו  אוויר,  דגימת  ליטול 

שנתיים מיום התחילה אף אם לא מתקיימים בו התנאים שבסעיף 20)ב(.

מי שלפני יום התחילה עבר קורס הכשרה לקבלנים ולמפקחים של  )ח( 

אסבסט ובסיומו עמד בהצלחה בבחינה, והמנהל הכיר בקורס ובבחינה לעניין 

סעיף קטן זה, יראו אותו כסוקר אסבסט לפי הוראות חוק זה עד תום שנה מיום 

התחילה אף אם לא מתקיימים בו התנאים שבסעיף 21.

כמשמעותו  שבידו,  העסק  רישיון  תנאי  שלפי  פסולת  אתר  מפעיל  )ט( 

לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, ערב יום התחילה רשאי להטמין באתר 

רשאי  העניין,  לפי  צמנט,  אסבסט  פסולת  או  פריך  אסבסט  פסולת  הפסולת 

להמשיך להטמין פסולת אסבסט באתר הפסולת עד תום שנה מיום התחילה 

תנאים  לפי  פועל  שהוא  ובלבד  אסבסט,  פסולת  אתר  מפעיל  רישיון  בלא  אף 

והוראות שחלו עליו ערב יום התחילה.

אישור לביצוע עבודת אסבסט שנתנה הוועדה הטכנית לפי תקנות  )י( 

אבק מזיק, שעמד בתוקפו ערב יום התחילה, יראו אותו כהיתר עבודת אסבסט 

שניתן לפי חוק זה עד תום שישה חודשים מיום התחילה.

עד מינויה של הוועדה המקצועית כאמור בסעיף 42, תמשיך לכהן  )יא( 

הוועדה הטכנית ויהיו לה סמכויותיה של הוועדה המקצועית לפי חוק זה.

10140נא1.7.2011
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על אף האמור בסעיף 3 ובלי לגרוע מהוראות סעיף 9, גוף המנוי   )1( )יב( 
בפסקה )5( להגדרה "מערכת הביטחון" ומפורט להלן, רשאי להמשיך 
ולייצר מוצר שיש בו אסבסט, שעסק בייצורו ערב יום התחילה, וכן 
להחזיקו ולעשות בו עבודה או שימוש, והכל לתקופה שלא תעלה על 

ארבע שנים מיום התחילה:

התעשייה הצבאית לישראל בע"מ - חטיבת גבעון; )א( 

רפאל - מערכות לחימה מתקדמות בע"מ. )ב( 

במציאת  התקדמות  על  שנה,  מדי  לשר,  ידווח  הביטחון  שר   )2(
חלופות לשימוש באסבסט במוצרים כאמור בפסקה )1(.

ו ה י נ ת נ ן  י מ י נ ןב ד ר א ד  ע ל ג

השר להגנת הסביבהראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ ןש י ל ב י ר ן  ב ו א ר

יושב ראש הכנסתנשיא המדינה
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 קריית שמונה 1רח' הנשיא 

 2017 דצמברב 11- הסקרביצוע תאריך 

 
 
 

 כללי: .1

י מחסנים מבנבלגגות סקר אסבסט , 11/12/2017ערכתי בתאריך  כםעפ"י הזמנת .1.1

 .קריית שמונה 1נשיא הברח' ים הנמצא ומשרדים

שימוש  צמנט" ואפשרות "המשך-הבדיקה נערכה במטרה לבחון את מצב ה"אסבסט .1.2

 ." 2011א "התשע, מזיק ואבק אסבסט מפגעי למניעת חוקבאסבסט" וזאת עפ"י "

 

 

 לשון "חוק האסבסט": .2

 "שימוש קיים באסבסט צמנט במקום ציבורי"        
 

 במצב צמנט האסבסט את יחזיק, צמנט באסבסט קיים שימוש שבו ציבורי מקום בעל . )א(8

 :להלן כמפורט תחזוקה פעולות ויבצע תקין

 



227 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2017 | דו״ח ביקורת אסבסט

 
 

 

 
 c-d-f@inter.net.ilמייל:    09-7453207פקס:    09-7453206טל.    45111הוד השרון  1228ת.ד.  

- 2 - 
 

 

 ובסוגי הנחיות לפי ,צמנט האסבסט את יצבע התחילה מיום שנים שלוש תוךב   (1) 

 את שיבטיח באופן, לעת מעת הצביעה לחידוש וידאג, המנהל שיפרסם צבעים

 ;צמנט האסבסט פני על שלמה צבע שכבת של קיומה

 לשלושה אחת-  צמנט האסבסט לצביעת ועד, חזותי באופן יבדוק לשנה אחת   (2) 

, סדקים העדר לרבות תקינותו את ויוודא צמנט האסבסט שלמות את ,חודשים

           להגדרה (1) בפסקה כאמור ציבורי במקום ;שחיקה או התפוררות ,שברים

 הוא בו הכולל צמנט האסבסט ששטח אחר ציבורי במקום או ",ציבורי מקום"

 ;אסבסט סוקר באמצעות כאמור בדיקה תיערך ,יותר או ר"מ 1,000

 שפגעו אירוע או פעולה כל ושל זה קטן סעיף לפי שביצע הפעולות של רישום יערוך   (3) 

 במקום לעין ובולט גלוי במקום האמור הרישום את ויציג, האסבסט בשלמות

 .הציבורי

מכמות  שליש על שאינו עולה בהיקף ושברים סדקים ציבורי במקום במבנה התגלו (1) ב

 שאינו או פגוע כאמור צמנט או שהאסבסט מבנה, באותו המותקן צמנט האסבסט

 ויאטום במבנה צמנט האסבסט את הציבורי המקום יתקן בעל כאמור, שלם בהיקף

 .גילוים ממועד ימים 30בתוך  סדקים ושברים

 המותקן צמנט האסבסט מכמות שליש על שהתגלה והשברים הסדקים היקף עלה  (2)  
 בין, כאמור בהיקף שלם שאינו או פגוע כאמור צמנט שהאסבסט או ,מבנה באותו

 על הציבורי המקום בעל ידווח, שחיקה או התפוררות ,שברים ,סדקים בשל השאר
 בהתאם במבנה המותקן צמנט האסבסט את ויטמין יסיר וכן, לאלתר לממונה כך

 הוא צמנט האסבסט כי שמצא מהיום חודשים שלושה בתוך זה חוק לפי להוראות

 .כאמור במצב

 האסבסט של ההסרה מועד את לדחות רשאי, הוועדה עם התייעצות לאחר, המנהל  (3) 

 קיימים העניין בנסיבות כי מצא אם ,שנה על תעלה שלא לתקופה (2), פסקה לפי

, בתנאים המועד דחיית את להתנות הוא ורשאי, זאת המצדיקים מיוחדים טעמים

 ,האמורה לדחייה ,בכתב ,מנומקת בקשה למנהל הגיש הציבורי המקום שבעל ובלבד
 לפי, כאמור במצב האסבסט כי נתגלה שבו מהמועד או התחילה מיום ימים 30 בתוך

 מחובתו הציבורי המקום בעל את לפטור כדי כאמור בקשה בהגשת אין ;המאוחר

 .אחרת המנהל החליט לא עוד כל ,האסבסט את להסיר

 על גם(, יחולו 1טן )א( )ק בסעיף ציבורי למעט מקום בעל על זה בסעיף הקבועות החובות) ג(

 .ציבורי מקום של מחזיק
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 "חוק האסבסט" הינו:כהגדרתו ב –מקום ציבורי" "

 המצוי מבנה לרבות כל ,למגורים מיועד ואינו הציבור לשימוש המיועד מקום - ציבורי" "מקום

 אינו אם אף ,להלן מהמפורטים הוא אחד בו העיקרי השימוש או שהייעוד מקום וכן ,בתחומו

 :למגורים מיועד שהוא או את הציבור לשמש מיועד ואינו משמש

 ;תלמידים יותר מעשרה שיטתי באופן בו שלומדים לימודים מוסד או ספר בית (1)

 זה כללוב, ופנאי העשרה ,ספורט  ,מדע ,דת ,תרבות ,חינוך ,רווחה לפעילויות המשמש מקום (2)

 ,שמחות אולם ,ספרייה ,קהילתי מרכז ,מועדון ,שחייה בריכת ,כנסים אולם, קולנוע בית ,תאטרון

 ;ציבורי פארק או מסעדה ,גן אירועים

 למעט,  - 1965ה"התשכ, על מעונות הפיקוח בחוק כהגדרתו מעון או לקשישים מוגן דיור (3)

מעון  ולרבות ,לכך הסמיכו החברתיים והשירותים הרווחה מי ששר בידי אומנת שאושרה משפחה

 ענישה , שפיטה) הנוער כהגדרתם בחוק נעול מעון או מעון וכן ,לתלמידים ולעובדים ,לסטודנטים

  -1971;א"התשל ,(טיפול ודרכי

  – 1976;ו"התשל ,תיירות שירותי בחוק כהגדרתו מלון בית (4)

 במתן העוסק אחר או מוסד- 1996,  ו"התשנ ,החולה זכויות בחוק כהגדרתו רפואי מוסד(5) 

 ;בריאות שירותי

 ;שוק קניון או זה ובכלל, לציבור שירותים ולמתן למסחר המשמש מקום (6)

 ;מעצר בית או סוהר בית (7)

 ;הכנסת של הסביבה הפנים והגנת ועדת באישור ,השר שקבע כפי ,אחר שימוש או ייעוד(8) 
 

 
 הסבר: .3

סיבי  10%-מלט ובו לכודים כ של תערובת המכילקשיח  מוצרהינו " - "צמנט אסבסט"

 ."אסבסט
צמנט, ובכללם גגות אסבסט, הנם מוצרים קשיחים העשויים תערובת של -מוצרי אסבסט

אסבסט, מלט ומים, ושאינם ניתנים לפירור, כתישה או צמצום לאבקה על ידי מגע ידני במצב 

כל עוד  סכנהסיבי האסבסט במוצרים אלו "לכודים", ולכן מוצרים אלו אינם מהווים   יבש.

הם לא שבורים / מרוסקים ושרופים, ואין מבצעים בהם עבודות כגון: ניסור, קידוח, שיוף 

 וכדומה.
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 ממצאי הבדיקה: .4

  מבנה חד קומתי המשמש למשרדים . - 1 המבנ .4.1

, 7" גל צמנט-אסבסט"לוחות משיפועי עשוי  דובגג מבנה המחופה  .4.1.1

  . דרום /צפוןשיפועי הגג כיוון  "ר.מ 110 -בשטח כללי של כ

 

  "צמנט-אסבסט" מלוחות עשויים ומזרח מערבצד מ גמלון סוגרי .4.1.2

 "ר.מ 20 –בשטח כללי של כ 
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 המשמשים לחיפוי הגג "צמנט–אסבסט "נמצאו שברים בלוחות ה .4.1.3

  יות .דובפלטות הצד

 
 הלוחות אינם במצב מתפורר. .4.1.4
 . שולי הלוחות במצב תקין  .4.1.5

 שברי לוחות על הקרקע .לא נמצאו  .4.1.6

 .כיסוי חזזית  הלוחות עם .4.1.7

 הלוחות אינם צבועים .  .4.1.8

 תקרת ביניים (  מתיקיאין קשר ישיר בין האסבסט לחלל ) .4.1.9

   

 מבנה חד קומתי המשמש כמסגרייה   - 2מבנה  .4.2
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, 7" גל צמנט-אסבסט"לוחות ממבנה המחופה בגג דו שיפועי עשוי  .4.2.1

בצדדי  דרום./צפוןשיפועי הגג מ"ר. כיוון  240 -בשטח כללי של כ

 מ"ר . 25בשטח של כ " צמנט-אסבסט"לוחות סגירה עשויי מהגמלון 

 

 

-מלוחות "אסבסטצמוד גג שיפועי עשוי מצידו הצפוני של המבנה  .4.2.2

 מ"ר . 40של כ  בשטח כללי 7 גלצמנט" 
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 נמצאו שברים בלוחות הגג הלוחות לא במצב מתפורר .   .4.2.3

 
 

  .נמצאו שברים בקצוות הגג .4.2.4
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הפנימי של  יש קשר ישיר בין האסבסט לחלל - תקרת ביניים בסככה קיימתלא  .4.2.5

 המבנה.

 
 הלוחות אינם במצב מתפורר. .4.2.6

 . שולי הלוחות במצב תקין  .4.2.7

 לא נמצאו שברי לוחות על הקרקע . .4.2.8

 .הלוחות עם כיסוי חזזית  .4.2.9

 הלוחות אינם צבועים .  .4.2.10

 

 

  .המשמש כמחסן תפעולי ראשימבנה חד קומתי   -3מבנה  .4.3

 ר ."מ 210-בשטח של כ "צמנט-אסבסט"שיפועי עשוי קלנטות חד גג  .4.3.1
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יש קשר ישיר בין האסבסט לחלל הפנימי  -לא קיימת תקרת ביניים  .4.3.2

 של המבנה.

 

 מתפורר.הלוחות אינם במצב  .4.3.3

 . שולי הלוחות במצב תקין  .4.3.4

 לא נמצאו שברי לוחות על הקרקע . .4.3.5

 .הלוחות עם כיסוי חזזית  .4.3.6

 הלוחות אינם צבועים .  .4.3.7
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 .המשמש מחסן הג"אמבנה  – 4מבנה  .4.4

עם גג דו שיפועי מקורה  )מבנה מ.ל.ט( חד קומתימבנה טרומי בטון  .4.4.1

  מ"ר.  50בשטח של כ  7" גל אסבסט צמנט" לוחות

 

 
מתחת לחלק מגג המבנה בו מותקנת תקרה מונמכת נמצאו ע"ע  .4.4.2

המצביעים, ככל הנראה על סימני רטיבות התקרה המונמכת 

 צמנט".-שברים/חורים בלוחות ה"אסבסט
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 הלוחות אינם במצב מתפורר. .4.4.3

 . שולי הלוחות במצב תקין  .4.4.4

 . לא נמצאו שברי לוחות על הקרקע .4.4.5

 .הלוחות עם כיסוי חזזית  .4.4.6

 הלוחות אינם צבועים .  .4.4.7

 
 
 
 

 מלט  המשמש מחסן – 5מבנה  .4.5

עם גג דו שיפועי  )מבנה מ.ל.ט( חד קומתימבנה טרומי בטון  .4.5.1

 מ"ר.   50בשטח של כ  7" גל אסבסט צמנט" לוחותמקורה מזרח/מערב 
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 . צמנט"-שברים בלוחות ה"אסבסטנמצאו  .4.5.2

 
 
 

 .בסמוך למבנהשברים על הרצפה נמצאו  .4.5.3
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יש קשר ישיר בין האסבסט לחלל הפנימי  -לא קיימת תקרת ביניים  .4.5.4

 של המבנה.
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  .צמנט"-בלוחות ה"אסבסטנמצאו שברים  .4.5.5

 
 
 

  .לוחות אינם צבועיםה .4.5.6

  .לוחות מכוסים חזזיתה .4.5.7

 
 

 משמש כמחסן ומשרדים למחלקת חשמל . - 6מבנה  .4.6

-אסבסט"לוחות  קורהמ צפון/דרוםמבנה חד קומתי עם גג דו שיפועי  .4.6.1

 מ"ר.  240-בשטח של כ 7 גל "צמנט
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בשטח  "צמנט-אסבסטסוגרי גמלון העשויים לוחות "בצדדי הגמלון  .4.6.2

 מ"ר .  25של כ 

 
 

 הלוחות אינם במצב מתפורר. .4.6.3

 . שולי הלוחות במצב תקין  .4.6.4

 לא נמצאו שברי לוחות על הקרקע . .4.6.5

 .הלוחות עם כיסוי חזזית  .4.6.6

 הלוחות אינם צבועים .  .4.6.7

 
 

 .מחלקת תברואה שלמשמש כמחסן ומשרדים   - 7מבנה   .4.7

לוחות ב" מקורה צפון/דרוםמבנה חד קומתי עם גג דו שיפועי  .4.7.1

 מ"ר.  260בשטח של כ  7 גל "צמנט-אסבסט
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בשטח  "צמנט-אסבסטסוגרי גמלון העשויים לוחות "בצדדי הגמלון  .4.7.2

 מ"ר . 25של כ 
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בשטח  "צמנט-אסבסטסוגרי גמלון העשויים לוחות "בצדדי הגמלון  .4.7.2

 מ"ר . 25של כ 
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 הלוחות אינם במצב מתפורר. .4.7.3

 . שולי הלוחות במצב תקין  .4.7.4

 לא נמצאו שברי לוחות על הקרקע . .4.7.5

 .הלוחות עם כיסוי חזזית  .4.7.6

 הלוחות אינם צבועים .  .4.7.7

 
 
 

 סככת טיפולים.  - 8מבנה  .4.8

מטר  5 -של כ בגובהחד שיפועית לכיוון דרום פתוחה סככת טיפולים  .4.8.1

 מ"ר. 135-של כ בשטח 7צמנט" גל -המקורה לוחות "אסבסט

 בשטח 7צמנט" גל -מחופה בלוחות "אסבסט דופן אחורית בגב הסככה .4.8.2

 מ"ר. 15-של כ
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  צמנט" של גג הסככה.-בלוחות ה"אסבסטחורים נמצאו  .4.8.3

 
 

האחורי של  ובקירגג ב צמנט"-ים בלוחות ה"אסבסטשברנמצאו  .4.8.4

 הסככה.
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 הלוחות אינם במצב מתפורר. .4.8.5

 לא נמצאו שברי לוחות על הקרקע . .4.8.6

 .הלוחות עם כיסוי חזזית  .4.8.7

 הלוחות אינם צבועים . .4.8.8

יש קשר ישיר בין האסבסט לחלל הפנימי  -לא קיימת תקרת ביניים  .4.8.9

 .סככהשל ה

 

 מבנה קל המשמש כסככה  - 9מבנה  .4.9

צמנט" גל -לכיוון מערב מקורה בלוחות "אסבסט סככה חד שיפועית .4.9.1

  .מ"ר 25-בשטח של כ 7
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 הלוחות אינם במצב מתפורר. .4.9.2

 לא נמצאו שברי לוחות על הקרקע . .4.9.3

 .הלוחות עם כיסוי חזזית  .4.9.4

 הלוחות אינם צבועים . .4.9.5

יש קשר ישיר בין האסבסט לחלל הפנימי  -לא קיימת תקרת ביניים  .4.9.6

 .סככהשל ה

 

  מחסן - 10מבנה  .4.10

שיפועי לכיוון צפון עשוי קנלטות חד עם גג חד קומתי מבנה בלוקים  .4.10.1

גגון עשוי  מעל לדלת הכניסהמ"ר.   60-בשטח של כ צמנט"-אסבסט"

 מ"ר . 3-כבשטח של  7" גל אסבסט צמנט"לוחות 
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 . ובקלנטותבגגון  צמנט"-שברים בלוחות ה"אסבסטנמצאו  .4.10.2

 

 

 מתפורר.הלוחות אינם במצב  .4.10.3

 לא נמצאו שברי לוחות על הקרקע . .4.10.4

 .הלוחות עם כיסוי חזזית  .4.10.5

 הלוחות אינם צבועים . .4.10.6
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  מחסן - 11מבנה  .4.11

" צמנט-אסבסט"דרום עשוי לוחות כיוון שיפועי ל חדמבנה חד קומתי   .4.11.1

 מ"ר.  45-בשטח של כ  7גל 

 

 

  צמנט".-לא הובחן בשברים מהותיים בלוחות ה"אסבסט .4.11.2

 

 אינם במצב מתפורר. הלוחות .4.11.3

 לא נמצאו שברי לוחות על הקרקע . .4.11.4

 .הלוחות עם כיסוי חזזית  .4.11.5

 הלוחות אינם צבועים . .4.11.6
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  מחסן - 11מבנה  .4.11

" צמנט-אסבסט"דרום עשוי לוחות כיוון שיפועי ל חדמבנה חד קומתי   .4.11.1

 מ"ר.  45-בשטח של כ  7גל 

 

 

  צמנט".-לא הובחן בשברים מהותיים בלוחות ה"אסבסט .4.11.2

 

 אינם במצב מתפורר. הלוחות .4.11.3

 לא נמצאו שברי לוחות על הקרקע . .4.11.4

 .הלוחות עם כיסוי חזזית  .4.11.5

 הלוחות אינם צבועים . .4.11.6
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  מחסן - 12מבנה  .4.12

מבנה טרומי בטון )מבנה מ.ל.ט( חד קומתי עם גג דו שיפועי מקורה  .4.12.1
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 סקיצה של המתחם :  להלן

 

 

 :המלצות .5

 יש לבצע אינקפסולציה )צביעה שנועדה למנוע שחרור סיבים ממוצרי .5.1

  צמנט".-"אסבסט צמנט" תקינים( ע"ג לוחות האסבסט

 : להלן עיקרי ההמלצות של המשרד להגנת הסביבה לביצוע אינקפסולציה .5.2

 :לצביעה צמנט אסבסט מוצר הכנת

 ."צמנט-אסבסט" מוצר של השטח פני את ללטש או לשייף אסור •

 שטיפה באמצעות ומלחים לכלוך ,אבק, שומן להסיר יש ,לצביעה המשטח הכנת לצורך •

 .בלבד נמוך בלחץ זרם נקיים במים

 באמצעים להסירה אין. עליה לצבוע יש "צמנט-אסבסט"ה מוצר גבי על חזזית ישנה אם •

 .לאוויר סיבים לפליטת העלולים לגרום מכניים
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  :כללי הצביעה אופן

 .האסבסט מוצר והוצאת פירוק ללא תתבצע הצביעה •

 חלקו כולל .לאוויר החשופים צדדיו מכל האסבסט מוצר על שלמה צבע שכבת להבטיח יש •

 אין שבו במקרה  .לעת מעת הצביעה את לחדש יש .מבנה לפנים וחשוף האסבסט הפונה של

 .מורשה אסבסט קבלן עם להתייעץ יש ,המוצר לכל חלקי סבירים באמצעים גישה

 או, המוצר פני של לשפשוף יגרום שלא גמיש חומר עשויה צבע במברשת להשתמש יש •

  (Airless)  .אויר לחץ צבע ללא בהתזת לחילופין

 

 צמנט: אסבסט מוצרי צביעת ושלבי הצבעים תכונות

  :להלן המפורטות בתכונות העומדים במוצרים תבוצע צמנט"-ה"אסבסט מוצרי צביעת

 :הבאות התכונות כל בעל )פריימר( קושר יסוד צבע של התזה או מריחה •

 )לפחות 35% ( בדבק עשיר ▪

 גבוה והתחברות חדירה כושר בעל ▪

 האיטום תכונות את משפר ▪

 חוץ ליישומי מתאים ▪

 
 צבע של שניה שכבה למרוח מכן ולאחר ,היצרן הוראות פ"ע השכבה לייבוש להמתין יש •

 .קושר יסוד

 התכונות כל בעל צבע של שלישית שכבה להתיז או למרוח יש ,השנייה השכבה ייבוש לאחר •

 :הבאות

 טהור אקרילי ▪

 מים בסיס על ▪

 חוץ ליישומי מתאים ▪

 כמפורט. יש לבצע תיקון שברים .5.3

תיקון השברים יבוצע לאחר השלמת האינקפסולציה. האינקפסולציה תבוצע גם ע"ג  ▪

 קונטור השבר.

(, לוח הפלסטיק יותקן 7ע"ג הלוח השבור יש להתקין לוח פלסטי בחתך דומה )גל  ▪

   גל אחד מעבר לאזור השבר מכל צד. לפחותגודלו יהיה בהדבקה מלאה ו
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ע"ג הרצפה מסביב שנמצאו  צמנט"-שברי ה"אסבסט איסוף שללבצע בדחיפות  נדרש .5.4

ולפנותם לאתר הטמנה לפסולת אסבסט כמפורט בהנחיות המשרד להגנת  למבנים

  הסביבה.

 

 

 

 סיכום: .6

דרישות ל עוניםו שנבדק יםבמבנ ,בבדיקה שנערכה נמצאו לוחות ה"אסבסט צמנט" .6.1

ליישם את ההמלצות , מומלץ "שימוש קיים באסבסט צמנט במקום ציבורי"החוק 

 המפורטות בגוף הסקר.

צמנט" שנמצאו ע"ג הרצפה מסביב -שברי ה"אסבסט לבצע בדחיפות איסוף של נדרש .6.2

ולפנותם לאתר הטמנה לפסולת אסבסט כמפורט בהנחיות המשרד להגנת למבנים 

  הסביבה.

בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה; "אין הכרח להרחיק מוצרים קיימים עשויי  .6.3

 מניעה אין, וצמנט", כל עוד האסבסט נמצא במצב תקין ואינו מתפורר-סט"אסב

   ".ובסביבתםן, תקי במצב צמנט-אסבסט המכילים מבנים בתוך לשהות

 צמנט"-נמצאו ליקויים הדורשים טיפול בלוחות "האסבסטמאחר ובחלק מהמבנים  .6.4

לוחות חיץ בין כלומר; אין לא קיימות תקרות ביניים  ובכלל זה במבנים בהם 

מתבצעת  ובכלל זה במבנים בהם חלל הפנימי של המבניםה צמנט" לבין-ה"אסבסט

גגות החלפת מומלץ למזמין לשקול בחיוב את האפשרות של של עובדים פעילות יומית 

 צמנט".-"אסבסטה

צמנט" יש לפעול עפ"י הנחיות המשרד -במידה ויוחלט לפרק את לוחות ה"אסבסט .6.5

 להגנת הסביבה.

, נדרש 2)א(  8סעיף " 2011א "התשע, מזיק ואבק אסבסט מפגעי ניעתלמ חוקעפ"י " .6.6

למוצרי  לשנה אחתסוקר אסבסט מפקח/לבצע סקר אסבסט, במקום ציבורי, באמצעות 

-למוצרי אסבסט לשלושה חודשים אחתו, צמנט שבוצע עליהם אינקפסולציה-אסבסט

 .צמנט שלא בוצעה עליהם אינקפסולציה

-קידוח, ניסור, חיתוך, השחזה, שבירה של לוחות ה"אסבסטאסור לבצע שיוף, ליטוש,  .6.7

 צמנט".
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יבה לצורך קבלת בלפני ביצוע כל עבודת "אסבסט" יש להגיש תוכנית למשרד להגנת הס .6.8

 היתר עבודה. נאסר לבצע כל עבודת "אסבסט" ללא היתר עבודה.

צמנט" כפי שנצפו במועד -בנושא מצב לוחות ה"אסבסט סקר זה הינולמען הסר ספק,  .6.9

חוות דעת קונסטרוקטיבית לעניין יציבות הגגות ו/או מצבם  והוא איננו ביצוע הסקר

 הקונסטרוקטיבי. 

 

 

 

 לשירותכם בכל עת.

 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,

 

 אסבסט סוקר - גיל אפשטיין                                                                                     

 49563מס.  
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דו"ח מעקב אחר תיקון ליקויים

מנהלת אזור התעשייה

קריית שמונה-גליל עליון בע"מ
דו"ח בדיקה משרד הפנים
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לכבוד

מר ניסים מלכה

ראש העיר קריית שמונה

הנדון: דו"ח מעקב אחר תיקון ליקויים מנהלת אזור התעשייה קריית שמונה גליל עליון בע"מ 

בהמשך לדו"ח בדיקה שערך משרד הפנים במנהלת אזור התעשייה קריית שמונה גליל עליון בע"מ ובהתאם להוראות 
סעיף 170 ג' 1 )א( לפקודת העיריות, הנני מתכבד להגיש לך בזאת את הדין וחשבון על מעקב אחר תיקון הליקויים 

שהועלו בדו"ח שהוגש לעיריית קריית שמונה ולמועצה האזורית גליל עליון.

דו"ח זה כולל בתוכו את בדיקת תיקון ליקויים לדו"ח הבדיקה שבוצע על-ידי משרד רו"ח אהרון גינת, עבור האגף 
לביקורת ברשויות המקומיות של משרד הפנים במהלך שנת 2016. 

מטרתה העיקרית של הביקורת היא לגרום לשיפור תפקוד המערכת העירונית, שיפור איכות השירותים המוענקים 
על ידי העירייה ותאגידיה, תוך שמירה על מערכת החוקים, כללי המינהל התקין ועיקרון היעילות והחיסכון.

מבקר העירייה מונחה לבדוק את ביצוע תיקון הליקויים בדוחות אלה ולהגיש את ממצאיו בדו"ח המבקר השנתי.

עליך, כראש העיר, מוטלת החובה למנות את הוועדה לתיקון ליקויים ולדון בממצאי הדו"ח, מסקנותיו והמלצותיו 
וכן להעביר למבקר העירייה את תגובת העירייה לדו"ח, בתוך פרק הזמן הנקוב ע"פ חוק.

יישום ההמלצות יתרום רבות לשיפור התפקוד והניהול בעירייה ובגופי הסמך המבוקרים.

תודתי נתונה לך ולכל מי ששיתף פעולה עם עבודת הביקורת!

בברכה,          

אורן ירמיהו לוי           

מבקר העירייה ונציב תלונות הציבור          

עיריית קריית שמונה          

1/3/2018
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דו"ח מעקב תיקון ליקויים

הקדמה:

משרד הפנים באמצעות אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות ערך בדיקה בתאגידי הרשות המקומית בקריית 
גינת ושות', רואי חשבון, בדק את  מנהלת אזור התעשייה המשותפת  שמונה. דו"ח הבדיקה, שהוכן ע"י חברת 

קריית שמונה גליל עליון בע"מ לשנת 2016. 

חריגה  על  המצביעים  ליקויים  בהם  העירוני,  בתאגיד  בדיקתם  במהלך  שהועלו  הממצאים  צוינו  הבדיקה  בדוח 
מהוראות המחייבות את התאגיד העירוני ו/או הרשות המקומית.

בהתאם לתוכנית העבודה, בחודש דצמבר 2017, בוצע על-ידי מבקר העירייה, מעקב אחר תיקון הליקויים שהועלו 
והומלצו בדו"ח הבדיקה של משרד הפנים והם מובאים בדו"ח זה. 

ככלל, דו"ח תיקונים זה נכתב עבור עיריית קריית שמונה כמחזיקת רוב המניות בתאגיד, אך יש לציין כי המנהלת 
משותפת לשתי הרשויות קריית שמונה וגליל עליון והאחריות לתיקון הליקויים כפי שמופיעים בדו"ח זה היא על 

שתי הרשויות.

בברכה,

אורן ירמיהו לוי

מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
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להלן סטטוס תיקון הליקויים:

יחסי גומלין עם העירייה:. 1

החברה טרם ערכה דוח כספי מבוקר לשנת 2015 ולא ניהלה ספרי חשבונות בשנת 2015. בניגוד לדרישה בחוזר א. 
מנכ"ל 5/2014 על פיו יש להגיש דוח כספי לאגף בכיר לתאגידים עירוניים במשרד הפנים, עד ל30.4.2016.

לא בוצע

נכון ליום הביקורת, המנהלת אינה מעסיקה כלל רואה חשבון0 ממליץ למנות  מבדיקת מבקר העירייה עולה כי 
רואה חשבון באופן מידי שיכין דוחות כספיים עבור 2015 ו-2016 ולאשרם בדירקטוריון0 הדו"ח שיאושר יועבר לאגף 

בכיר לתאגידים עירוניים במשרד הפנים0

חוסר התאמה בין היתרות עם העירייה.ב. 

לא קיימת התאמה בספרי הנהלת החשבונות בין יתרות החברה והעירייה ובין יתרות החברה ומועצה אזורית גליל 
עליון0 ראה פרק ג10 סעיף 03

לא בוצע

מבקר העירייה ממליץ לבצע התאמת כרטסות בין העירייה לתאגיד המנהלת.

הסכמים עם הרשות המקומית. 2

שירותים ונכסים שהתקבלו מהעירייה והמועצה או שניתנו לה ללא תמורה.א. 

לא נחתמו הסכמים בין החברה לעירייה ובין החברה למועצה.ב. 

שירות,  נותנים  ומהנדס  מנכ"ל,  גזבר,  בהתאמה,  המועצה  וראש  העיר  ראש  באמצעות  והמועצה,  העירייה 
כדירקטורים, לחברה ללא תמורה ומבלי שיהיה הסכם עם העירייה והמועצה0
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לא בוצע

מבקר העירייה מעיר על אי תיקון הליקוי וממליץ להכין הסכם בין העירייה לתאגיד המנהלת, שיכלול בתוכו את 
נושא יחסי הגומלין ונותני השירותים0

הדירקטוריון. 3

הרכב חברי הדירקטוריון אינו תואם את הקבוע בסעיף 42 בתקנון החברה על פיו ימונו שליש מתוך נציגי כל א. 
רשות כנציגי ציבור. בפועל, לא מונו כלל נציגי ציבור. הדירקטוריון אינו מתכנס בתדירות הנדרשת ע"פ התקנון.

לתשעה דירקטורים המכהנים בחברה לא התקבלו האישורים הנדרשים מהוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים ב. 
העירוניים במשרד הפנים.

משנת 2015 החברה לא שלחה לרשם החברות דוח שנתי מעודכן ועדכונים על החלפת הדירקטורים המכהנים ג. 
בחברה. כתוצאה מכך כל הדירקטורים הרשומים ברשם החברות אינם מכהנים יותר כדירקטורים בחברה. 

הדירקטוריון התכנס החל מיום 1.1.2015 ועד למועד עריכת הבדיקה ל-2 ישיבות כאשר בהתאם לתקנון ישיבות ד. 
הדירקטוריון תערכנה לפחות אחת לשמונה שבועות.

בוצע חלקי

 

מבקר העירייה ממליץ ליישם את תיקון הליקויים בסעיפים א-ד במלואם0
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אסדרה )רגולציה( של התקנון. 4

ביום 16 באוגוסט 2000 נחתם תקנון שאינו תואם לתקנון שאושר על ידי משרד הפנים ותקנון זה, מאוגוסט א. 
2000, הועבר לרשם החברות. 

בתקנון שאושר על ידי משרד הפנים ניתן אישור להנפקת 4 מ"ר, אך בפועל הונפקו 3,264 מ"ר - הגדלת הון ב. 
בסך 3,260 מ"ר אשר לא אושרה על ידי משרד הפנים.

החברה מוגדרת ברשם החברות כחברה "מפרת חוק", לא שילמה אגרת שנתית ולא הגישה דוחות שנתיים ג. 
לרשם החברות משנת 2015.

לא בוצע

מבקר העירייה מעיר על אי תיקון הליקויים וממליץ לפעול לתיקון הליקויים ללא דיחוי0

ביקורת פנים:. 5

במועד הבדיקה אין לחברה מבקר פנים ולא מונה לה מבקר פנים בשנים 2015 ו-2016.א. 

לחברה אין דוח של מבקר פנים שאושר על ידי ועדת ביקורת או על ידי הדירקטוריון.ב. 

לא בוצע

מבקר העירייה מעיר על אי תיקון הליקוי וממליץ לחברה לפעול למינוי ועדת ביקורת ע"פ ההרכב המאושר ע"י 
יערוך  העירייה  מבקר  הפנים  משרד  בקשת  לאור   02018 הכספים  לשנת  פנים  מבקר  למינוי  ולפעול  הפנים  משרד 

ביקורת ומעקב אחר תיקון הליקויים גם בשנת העבודה 02018
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מבנה ארגוני:. 6

מומלץ כי דירקטוריון החברה יאשר את המבנה הארגוני שלו. ראה פרק ג.6 סעיף 1.א. 

מומלץ כי החברה תאשר את העץ הארגוני שלה במשרד הפנים.   ב. 

לא בוצע

מבקר העירייה מעיר על אי תיקון הליקויים וממליץ על תיקוף ואישור המבנה הארגוני של מנהלת אזור התעשייה 
קריית שמונה-גליל עליון בהתאם למטרות והיעדים שיקבעו בדירקטוריון ובמשרד הפנים0

העסקת מנכ"ל:. 7

נכון ליום הבדיקה שנערכה ע"י משרד הפנים החברה נוהלה על ידי פארק תעשייה רמות דלתון בע"מ באמצעות מר 
סלומון וילנסקי ללא הסכם מאושר.

בוצע

נכון ליום הביקורת על תיקון הליקויים הופסקו שירותי הניהול שניתנו לחברה ע"י פארק התעשייה רמות דלתון 
בע"מ באמצעות מר סלומון וילנסקי0 החברה לא מעסיקה מנכ"ל0 

כללי:

באשר  משותפת  חשיבה  יקיימו  עליון  גליל  האזורית  והמועצה  שמונה  קריית  שעיריית  ממליץ  העירייה  מבקר 
ויעדים  מטרות  חזון,  על  אסטרטגית  חשיבה  לרבות  המשותף,  התעשייה  אזור  מנהלת  של  ההפעלה  לאפשרויות 

המשותפים לשתי הרשויות וכן תקצוב והפעלה שוטפת לניהול תקין של התאגיד המשותף0
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תגובת מינהלת אזור התעשייה המשותף

 
 

 -וכנית עבודה וסטטוס להשלמת הליקויים בדוח הבדיקהת

 הסבר/סטטוס טיפול ממצאים שעלו בדוח סעיף עמ' נושא

גומלין עם  יחסי
הרשות 

 המקומית

התאגיד טרם ערך דוח  1.1ג. 7
 2015כספי מבוקר לשנת 

דירקטוריון החברה אישר בפגישתו 
האחרונה התקשרות עם משרד רו"ח אלון 

הדוחות המבוקרים להשלמת מררי ושות' 
ולתיקון הליקויים  2017-ו 2015לשנת 

ולמיטב הערכתנו  שעלו בדוח הביקורת
 01/06/18הכנת הדו"ח תושלם עד ליום 

  - 31.12.14-יתרות ל 2. 1ג. 7

הסכמים עם 
הרשות 

 המקומית

לא התקשר עם התאגיד  2. 2ג. 8
העירייה בהסכם לגבי 
תשלום דמי ניהול 

 החברה.

בימים אלו לקבלת נהלת אז"ת פונה מ
ללווי  הצעות מחיר מיועצים משפטיים

שוטף של פעילות החברה ולהסדרה 
 משפטית של פעילות העבר.

המשפטי והסדרת היועץ  עם מינוי
בש הסכם בין וגהדוחות הפיננסים י

התאגיד לעיריית קריית שמונה אשר יובא 
דירקטוריון ולחתימה של לאישור ה

  מה המאושרים של החברה.מורשי החתי
 
 

הרכב חברי  3ג. 9-10 הדירקטוריון
הדירקטוריון אינו תואם 
את הקבוע בתקנון 
ובתקנות ומינוי הנציגים 
אינו נעשה בהתאם 

 לנהלים

הרכב הדירקטוריון החדש  תוקן.ליקוי 
 מונה ואושר בהתאם להנחיות והנהלים

הועדה ועבר אישור של  של משרד הפנים
 .מינויים לבדיקת

 
התאגיד פועל בימים אלו לעדכון שמות 
חברי הדירקטוריון המאושרים ברשם 

  . החברות בהתאם להנחיות
 

בישיבת הדירקטוריון הראשונה הוסדרו 
נהלי ההתכנסות בהתאם לתקנון החברה 

 ומונו ועדות החובה של התאגיד.
 

אסדרת של 

 התקנון

תקנון החברה אינו  ג.ב 11
תואם לתקנון אשר 
אושר על ידי משרד 

 הפנים

 של משרד הפנים במסגרת נוהל ההסדרה
ועם מינוי היועץ המשפטי של התאגיד 
יוסדר תקנון החברה בהתאם להנחיות 
ויובא לאישור הדירקטוריון ואגף 

 הפנים. התאגידים העירוניים במשרד
לא מונה מבקר פנים  5ג. 12 ביקרות פנים

 הלתאגיד ולא בוצע
 פעילות ביקורת

עים למינוי מבקר בימים אלו מתנהלים מג
 מינוי המבקר יעלה ים קבוע לתאגיד.פנ

ישור הדירקטוריון במפגש הקרוב לא
יפעל המבקר החדש ולאחר אישור המינוי 

לגיבוש דוח ביקורת פנימי בנוגע 
 לות המנהלת.להתנה

 
כמו כן הוסכם כי מבקרי הרשויות יתאמו 

ע ביקורת פנים ביצול רוטציה  ביניהם
 בחברה אחת לשנתיים.

 
 

 מבנה ארגוני
מינוי מנכ"ל 
בתאגיד עירוני 

 ותנאי העסקתו

לא אושר מבנה ארגוני  6ג. 13

 לתאגיד ומנכ"ל לחברה.

נה מנהל זמני לשם הסדרת מופי שעה ל
ההתנהלות ותיקון הליקויים בהתאם 

 לנהלי ההסדרה של משרד הפנים. 
 

כנית ליך וגיבוש תשלמת התהעם ה
לתאגיד ידון  אסטרטגית כלכלית 

המבנה הארגוני  קטוריון בסוגייתריהד
מינוי מנכ"ל בהתאם ליעדי ושל החברה 

 . ההכנסה הצפויים של המנהלת
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מנהלת אזור תעשיה 
קריית שמונה - גליל עליון בע"מ

 דוח בדיקת התנהלות כספית ומינהל תקין 
בתאגידים עירוניים

חב' גינת אהרון ושות' – רואי חשבון

ינואר 2017
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פרק א' - נתונים כלליים על התאגיד

שם הרשות המקומית השולטת בתאגיד: עיריית קריית שמונה )להלן : העירייה"(.. 1

שם התאגיד: מנהלת אזור תעשייה קריית שמונה - גליל עליון בע"מ )להלן: "החברה"(.. 2

פרטים כלליים על החברה. 3

צורת ההתאגדות: חברה ללא מטרות רווח.

מס' ח"פ: 512976366.

והמועצה  שמונה  קריית  עיריית  של  השיפוט  שבתחום  התעשייה  אזור  ושיפור  לפיתוח  לסייע  העיקרי:  העיסוק 
האזורית גליל עליון. 

שנת יסוד: 2000.

מועד תיקון אחרון של תקנון החברה: 16 באוגוסט 2000.

     

פרטי התקשרות עם החברה. 4

כתובת מלאה של החברה:  הרצל 37 קריית שמונה. מס' טלפון: 04-6990028.

שם ותפקיד איש הקשר: סלומון וילנסקי – שרותי ניהול.

מס' פקס:   04-6990098. 

מספר סלולרי איש הקשר: 053-6989610.

    lalo@017.net.il  :כתובת דוא"ל של המנהל

מספר עובדיםמספר משרות )*(
201411
2015-    -   

)*( ממוצע שנתי.

בעלי תפקידים בחברה. 5

יו"ר דירקטוריון: קיים יו"ר משותף מר ניסים מלכה ראש העירייה ומר גיורא זלץ ראש מועצה אזורית גליל עליון.

מנכ"ל: אין.
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הניהול בפועל על ידי פארק תעשייה דלתון בע"מ באמצעות מר סלומון וילנסקי.   

רואה חשבון מבקר חיצוני: יורם טהור.

מנהל כספים: אין.

יועץ משפטי:   אין.

הון מניות  . 6

ע"נ של כל מניהסוגי מניות
הון מניות בש"ח

נפרעמונפקרשום
130,0003,2643,264 ₪מניות רגילות
18,00022 ₪ מניות הנהלה

38,0003,2663,266סה"כ

   

חלוקת ההון לפי בעלי המניות. 7

ב - %סה"כ בש"ח מניות הנהלה בש"ח מניות רגילות בש"ח  שם מחזיק
2,38812,38973עיריית קריית שמונה

מועצה אזורית הגליל העליון 
876187727)להלן: "המועצה"(

3,26423,266100סה"כ
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 פרק ב' - עיקרי הליקויים וההמלצות

ריכוז הליקויים

יחסי גומלין עם הרשות המקומית

החברה לא ניהלה ספרי הנהלת חשבונות בשנת 2015.  . 1

ראה פרק ג.1 סעיף 1.

לא קיימת התאמה בספרי הנהלת החשבונות בין יתרות החברה והעירייה ובין יתרות החברה ומועצה אזורית . 2
גליל עליון.

ראה פרק ג.1 סעיף 3.

 

הסכמים עם הרשות המקומית 

ההסכם בין החברה לחברה אחרת לצורך קבלת שירותי ניהול לא נחתם בהתאם לדרישות בפרוטוקול מורשי . 1
החתימה של החברה.

 ראה פרק ג.2 סעיף 2.

הדירקטוריון 

הרכב חברי הדירקטוריון אינו תואם את הקבוע בסעיף 42 בתקנון החברה על פיו מתוך נציגי כל רשות לפחות . 1
שליש יהיו נציגי ציבור. ראה פרק ג.3 סעיף 2.

)נציגי . 2 העיריות  בתקנות  2)ב(  בסעיף  הדרישה,  את  תואם  אינו  הבדיקה  במועד  הדירקטוריון  חברי  הרכב 
העירייה בתאגיד עירוני(, התשס"ו- 2006, ששליש יהיו מקרב חברי מועצת העירייה, שליש מעובדי העירייה 

ושליש מקרב הציבור. ראה פרק ג.3 סעיף 3.

את . 3 תאמו  לא  בפרוטוקול  שנרשמו  הדירקטוריון  שחברי  נמצא  האחרונות  בשנתיים  שהתקיימו  בישיבות 
רשימת חברי הדירקטוריון שקיבלנו. ראה פרק ג.3 סעיף 5.

המינויים . 4 לבדיקת  מהוועדה  הנדרשים  האישורים  התקבלו  לא  בחברה  המכהנים  דירקטורים  לתשעה 
בתאגידים עירוניים במשרד הפנים, בהתאם לתקנות העיריות )נציגי העירייה בתאגיד העירוני(, התשס"ו- 

2006. ראה פרק ג.3 סעיף 6.

משנת 2015 החברה לא שלחה לרשם החברות דוח שנתי מעודכן ועדכונים על החלפת הדירקטורים המכהנים . 5
בחברה. כתוצאה מכך כל הדירקטורים הרשומים ברשם החברות אינם מכהנים יותר כדירקטורים בחברה. 

ראה פרק ג.3 סעיף 8.
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אסדרה של התקנון

תקנון החברה לא אושר על-ידי משרד הפנים. . 1

ראה פרק ג.4 סעיף 2.  

החברה לא קיבלה אישור משרד הפנים להגדלת הון המניות. . 2

ראה פרק ג.4 סעיף 3. 

ריכוז ההמלצות

מומלץ למנות מבקר פנים לחברה.. 1

ראה פרק ג.5 סעיף 1.

מומלץ שמבקר הפנים של עיריית קריית שמונה ושל מועצה אזורית הגליל העליון יבצעו ביקורת פנים בחברה. . 2

ראה פרק ג.5 סעיף 2.
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פרק ג' - ממצאי הבדיקה

פרק ג.1  – יחסי גומלין עם הרשות המקומית

8. החברה טרם ערכה דוח כספי מבוקר לשנת 2015 ולא ניהלה ספרי חשבונות בשנת 2015.

בניגוד לדרישה בחוזר מנכ"ל 5/2014 על פיו יש להגיש דוח כספי לאגף בכיר לתאגידים עירוניים במשרד הפנים, עד 
ל30.4.2016.

תגובת החברה: ספרי חשבונות החברה ינוהלו ויתוקנו. 

לאור הממצא קיים ליקוי0

9. ניתן גילוי מלא למדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים )לשנת 2014( וביאורים לרבות: 

   

ביאור מספר ביאור 
1כללי )א(

2עיקרי המדיניות החשבונאית 
4הון מניות ופרמיה על מניות

5תקבולים מצטברים על חשבון מניות - יתרות עם צדדים קשורים 

למעט:  

ציון שהחברה הינה חברה עירונית.א. 

מועד אישור שר הפנים להקמת החברה.

 

10. א. יתרות ל- 31.12.14

אין יתרות שוטפות בין החברה לבין העירייה ולבין המועצה.    

אלפי ₪             

945 תשלומים על חשבון הון מניות בספרי עיריית קריית שמונה לחובת החברה  

1,020 תקבולים על חשבון הון מניות בספרי החברה לזכות עיריית קריית שמונה   

75 הפרש           

==            

הון מניות, פרמיה על מניות ותשלומים ע"ח מניות בספרי החברה 

 833 ממועצה אזורית גליל עליון        

השקעה בחברה בספרי מועצה אזורית גליל עליון       -      

 833 הפרש           
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===            

לא נתקבלו הסברים לחוסר התאמה בין היתרות עם העירייה. 

בדוח הכספי של המועצה לשנת 2015 כלל לא מוזכרת ההשקעה בחברה.

תגובת המועצה: מועצה אזורית הגליל העליון רושמת בספריה את התשלומים לחברה בכרטיס תוצאתי וללא רישום 
נוסף בחשבונות קרנות השקעה כאשר בחברה נרשמים התקבולים כתקבולים על חשבון הון מניות.

לאור הממצא קיים ליקוי0

סוגי תנועות עיקריים שנרשמו בחשבון השוטף של העירייה ושל המועצה בספרי החשבונות של החברה לשנת  ב. 
2015: אין פעילות.

11. בדוחות הכספיים של העירייה לשנת 2015 אין נתונים שלא נכללו בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2015 ואשר 
ראוי היה לכלול אותם.

לא נמצאו ליקויים0 

 

12. שירותים ונכסים שהתקבלו מהעירייה והמועצה או שניתנו לה ללא תמורה:

שרות,  נותנות  ומהנדס  מנכ"ל,  גזבר,  בהתאמה,  המועצה  וראש  העיר  ראש  באמצעות  והמועצה,  העירייה 
כדירקטורים, לחברה ללא תמורה ומבלי שיהיה הסכם עם העירייה והמועצה.

לאור הממצא קיים ליקוי0

13. החברה מוגדרת ברשם החברות כחברה "מפרת חוק" ,לא שילמה אגרת שנתית ולא הגישה     דוחות שנתיים 
לרשם החברות משנת 2015. 

פרק ג.2 – הסכמים עם הרשות המקומית

14. האחראי על ההתקשרויות עם הרשות המקומית: מר סלומון וילנסקי.

בעלי זכות החתימה בחברה הינם: חתימתם יחד של גזבר מועצה אזורית גליל עליון - יוסי שמעוני וגזבר עיריית 
קריית שמונה – בני קונפורטי בצירוף חותמת החברה.  

15. לא נחתמו הסכמים בין החברה לעירייה ובין החברה למועצה.

16. בתאריך 04/01/2015 נחתם הסכם בין החברה לפארק תעשייה רמות דלתון בע"מ על פיו יינתנו שרותי ניהול 
לחברה על ידי פארק תעשייה רמות דלתון באמצעות מר סלומון וילנסקי.

ההסכם נחתם על ידי ראש עיריית קריית שמונה מר ניסים מלכה וראש מועצה אזורית הגליל העליון מר גיורא זלץ.

החותמים אינם מורשי חתימה בחברה.
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לאור הממצא קיים ליקוי0

בפועל את שרותי הניהול מימנו עיריית קריית שמונה ומועצה אזורית הגליל העליון, כאשר התשלומים הועברו 
ישירות לפארק תעשייה רמות דלתון בע"מ.

העירייה  את  תחייב  לא   / תחייב  שהחברה  כך  על  נתונים  אין   ,2015 לשנת  חשבונות  ניהלה  לא  שהחברה  מאחר 
והמועצה בדמי ניהול.

פרק ג.3 – הדירקטוריון

להלן הרכב הדירקטוריון המכהן במועד הבדיקה:. 1

שם הדירקטורמס"ד
מועד מינוי ע"י 

זיקת המינויועדת מינויים

תפקידו ברשות

)לעובדי הרשות(
ראש העיר קריית שמונהחבר מועצהל.רלוונטיניסים מלכה, יו"ר1

חבר מועצהל.רלוונטיגיורא זלץ, יו"ר2
ראש מועצה אזורית 

הגליל העליון

עובד עירייהאיןחגי קול3
מהנדס עיריית קריית 

שמונה

עובד מועצהאיןאוהד לבנת 4
מהנדס מועצה אזורית 

הגליל העליון
גזבר עיריית קריית שמונהעובד עירייהאיןבנימין קונפורטי5

עובד מועצהאיןיוסי שמעוני6
גזבר המועצה אזורית 

הגליל העליון

עובד עירייהאיןאשכול שוקרון7
מנכ"ל עיריית קריית 

שמונה

עובד הגליל העליוןאיןכושי לוי8
מנכ"ל החברה הכלכלית 

הגליל העליון

עובד הגליל העליוןאיןשגב ירבעם9
חברה לפיתוח הגליל 

העליון

עובדת הגליל העליוןאיןרונית בדלר10

מנכ"לית פיתוח עסקי 
חברה לפיתוח הגליל 

העליון

עובד עירייהאיןירדן ארליך 11
מנהל היחידה לתכנון 

אסטרטגי קריית שמונה
עיריית קריית שמונה חבר מועצת העירל.רלוונטיאשר פיניאן12

  

הרכב חברי הדירקטוריון אינו תואם את הקבוע בסעיף 42 בתקנון החברה על פיו ימונו שליש מתוך נציגי כל . 2
רשות כנציגי ציבור.

בפועל, לא מונו כלל נציגי ציבור.
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תגובת החברה:

לאור הממצא קיים ליקוי0

)נציגי . 3 העיריות  בתקנות   2 בסעיף  הנדרש  את  תואם  אינו  הרשויות  ידי  על  שמונו  הדירקטוריון  חברי  הרכב 
העירייה בתאגיד העירוני(, התשס"ו – 2006.

לאור הממצא קיים ליקוי0

לתקנון . 4 בהתאם  כאשר  ישיבות  ל-2  הבדיקה  עריכת  למועד  ועד   1.1.2015 מיום  החל  התכנס  הדירקטוריון 
ישיבות הדירקטוריון תערכנה לפחות אחת לשמונה שבועות.

לאור הממצא קיים ליקוי0

את . 5 תאמו  לא  בפרוטוקול  שנרשמו  הדירקטוריון  שחברי  נמצא  האחרונות  בשנתיים  שהתקיימו  בישיבות 
רשימת חברי הדירקטוריון שקיבלנו.

לאור הממצא קיים ליקוי0

לתשעה דירקטורים המכהנים בחברה לא התקבלו האישורים הנדרשים מהוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים . 6
העירוניים במשרד הפנים, בהתאם לתקנות העיריות )נציגי העירייה בתאגיד העירוני(, התשס"ו – 2006.

לאור הממצא קיים ליקוי0

יו"ר הדירקטוריון במשותף הינם הרב ניסים מלכה וגיורא זלץ ראש העיר וראש המועצה בהתאמה.. 7

משנת 2015 החברה לא שלחה לרשם החברות דו״ח שנתי מעודכן ועדכונים על החלפת הדירקטורים המכהנים . 8
בחברה. כתוצאה מכך כל הדירקטורים הרשומים ברשם החברות אינם מכהנים יותר כדירקטורים בחברה. 

לאור הממצא קיים ליקוי0

פרק ג.4 – אסדרה של התקנון
החברה נוסדה ביום 21 באוגוסט 2000. ביום 31 בינואר ניתן אישור מנכ"ל משרד הפנים להקמת החברה.. 1

לא נמצאו ליקויים0

ביום 31 בינואר ניתן אישור מנכ"ל משרד הפנים לנוסח התקנון.. 2

ביום 16 באוגוסט 2000 נחתם תקנון שאינו תואם לתקנון שאושר על ידי משרד הפנים ותקנון זה, מאוגוסט 2000, 
הועבר לרשם החברות. 

לאור הממצא קיים ליקוי0

בתקנון שאושר על ידי משרד הפנים ניתן אישור להנפקת 4 מ"ר, אך בפועל הונפקו 3,264 מ"ר - . 3

הגדלת הון בסך 3,260 מ"ר אשר לא אושרה על ידי משרד הפנים.

לאור הממצא קיים ליקוי0

החברה מוגדרת ברשם החברות כחברה "מפרת חוק" ,לא שילמה אגרת שנתית ולא הגישה דוחות שנתיים . 4
לרשם החברות משנת 2015. 

תגובת החברה:

לאור הממצא קיים ליקוי0
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פרק ג.5 – ביקורת פנים

במועד הבדיקה אין לחברה מבקר פנים ולא מונה לה מבקר פנים בשנים 2015 ו-2016. . 1

תגובת החברה: בשנים אלו הפעילות הייתה מועטה. 

מומלץ למנות מבקר פנים לחברה.

מבקרי הפנים של העירייה ושל המועצה האזורית לא ביצעו ביקורת בחברה בשנים 2014 עד 2016.. 2

מומלץ שמבקר הפנים של עיריית קריית שמונה ושל מועצה אזורית הגליל העליון יבצעו ביקורת פנים בחברה.  

לחברה אין דוח של מבקר פנים שאושר על ידי ועדת ביקורת או על ידי הדירקטוריון.. 3

פרק ג.6 – מבנה ארגוני מאושר

הערותלא כןהבדיקהמס"ד

1

האם יש בידי התאגיד אישור מהנהלת 
הדירקטוריון למבנה הארגוני שלו? ציין 

לא פעיל  √את מועד מתן האישור

2
האם יש בידי התאגיד אישור משרד 

לא פעיל  √הפנים לעץ הארגוני שלו?

3

האם יש בידי התאגיד אישור משרד 
הפנים לחוזים של עובדים המועסקים על 

ידו בשכר בכירים במועד הבדיקה?

לא מועסקים 
עובדים בשכר 

בכירים

ארגוני  ולעץ  ארגוני  למבנה  הדירקטוריון  אישור  לקבלת  שתפעל  מומלץ  פעילותה  את  לחדש  תחליט  החברה  אם 
ולאחר מכן לקבלת אישור משרד הפנים לעץ הארגוני. 
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פרק ג.7 – מינוי מנכ"ל בתאגיד עירוני ותנאי העסקתו

לאכןהבדיקה

האם מונה מנכ"ל לתאגיד ?1.
לא 

רלוונטי

האם המנכ"ל משמש במקביל תפקיד ברשות המקומית?2.
לא 

רלוונטי

√האם משרד הפנים אישר את חוזה המנכ"ל?3.

.4
הפנים  משרד  אישור  קבלת  לפני  בעבודתו  החל  המנכ"ל  האם 

לחוזה העסקתו ולקביעת שכרו?
לא 

רלוונטי

האם שכר המנכ"ל תואם את השכר שאושר על ידי משרד הפנים? 5.
לא 

רלוונטי

האם שכר המנכ"ל תואם את חוזה העסקתו?6.
לא 

רלוונטי

בפועל מנוהלת החברה על ידי פארק תעשייה רמות דלתון בע"מ באמצעות מר סלומון וילנסקי.

אם החברה תחליט לחדש את פעילותה, מומלץ שתפעל למינוי מנכ"ל.
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דו"ח מעקב אחר תיקון ליקויים

החברה הכלכלית 
קריית שמונה בע"מ         

דו"ח בדיקה משרד הפנים
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לכבוד

מר ניסים מלכה

ראש העיר קריית שמונה

הנדון: דו"ח מעקב אחר תיקון ליקויים החברה הכלכלית בע"מ 

ג'  בהמשך לדו"ח בדיקה שערך משרד הפנים בחברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ ובהתאם להוראות סעיף 170 
1 )א( לפקודת העיריות, הנני מתכבד להגיש לך בזאת את הדין וחשבון על מעקב אחר תיקון הליקויים שהועלו 

בדו"ח.

דו"ח זה כולל בתוכו את בדיקת תיקון ליקויים לדו"ח הבדיקה שבוצע על-ידי משרד רו"ח אהרון גינת, עבור האגף 
לביקורת ברשויות המקומיות של משרד הפנים במהלך שנת 2016 והוגש לעיריית קריית שמונה ולחברה הכלכלית 

בפברואר 2017.

מטרתה העיקרית של הביקורת היא לגרום לשיפור תפקוד המערכת העירונית, שיפור איכות השירותים המוענקים 
על ידי העירייה ותאגידיה, תוך שמירה על מערכת החוקים, כללי המנהל התקין ועיקרון היעילות והחיסכון.

מבקר העירייה מונחה לבדוק את ביצוע תיקון הליקויים בדוחות אלה ולהגיש את ממצאיו בדו"ח המבקר השנתי.

עליך, כראש העיר, מוטלת החובה למנות את הוועדה לתיקון ליקויים ולדון בממצאי הדו"ח, מסקנותיו והמלצותיו 
וכן להעביר למבקר העירייה את תגובת העירייה לדו"ח, בתוך פרק הזמן הנקוב ע"פ חוק.

יישום ההמלצות יתרום רבות לשיפור התפקוד והניהול בעירייה ובגופי הסמך המבוקרים.

תודתי נתונה לך ולכל מי ששיתף פעולה עם עבודת הביקורת!

בברכה,          

אורן ירמיהו לוי          

מבקר העירייה ונציב תלונות הציבור          

עיריית קריית שמונה          

1/3/2018
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תוכן העניינים:

                  280 דו"ח מעקב תיקון ליקויים- הקדמה       

                                                                                            

281 סטטוס תיקון ליקויים     

1.  יחסי גומלין עם הרשות המקומית    

2.   הדירקטוריון    

4.  אסדרה )רגולציה( של התקנון   

5.  ביקורת פנים     

6.  מבנה ארגוני מאושר     

7. חוזה העסקת מנכ"ל     

פרק א'- דוח בדיקת התנהלות כספית ומינהל תקין

288 החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ   

נתונים כלליים על התאגיד     

290 פרק ב'- עיקרי הליקויים וההמלצות   

291 פרק ג'- ממצאי הבדיקה    

1. יחסי גומלין עם הרשות המקומית  

2. הדירקטוריון

3. אסדרה של התקנון

4. ביקורת פנים

5. מבנה ארגוני מאושר

6. מינוי מנכ"ל בתאגיד עירוני ותנאי העסקתו
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דו"ח מעקב תיקון ליקויים:

הקדמה:

משרד הפנים באמצעות אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות ערך בדיקה בתאגידי הרשות המקומית בקריית 
שמונה. דו"ח הבדיקה, שהוכן ע"י חברת גינת ושות', רואי חשבון, בדק את  החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ 

לשנת 2016. 

חריגה  על  המצביעים  ליקויים  בהם  העירוני,  בתאגיד  בדיקתם  במהלך  שהועלו  הממצאים  צוינו  הבדיקה  בדוח 
מהוראות המחייבות את התאגיד העירוני ו/או הרשות המקומית.

בהתאם לתוכנית העבודה, בחודש דצמבר 2017, בוצע על-ידי מבקר העירייה, מעקב אחר תיקון הליקויים שהועלו 
והומלצו בדו"ח הבדיקה של משרד הפנים והם מובאים בדו"ח זה. 

דו"ח זה נכתב עבור עיריית קריית שמונה המחזיקה בשליטה מלאה בתאגיד החברה הכלכלית.
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סטטוס תיקון הליקויים לפי נושאים:

1. יחסי גומלין עם העירייה:

גילויים חסרים בדוחות הכספיים - ראה פרק ג.1 סעיף 1)א(.א. 

לא בוצע

מבקר העירייה מעיר על אי  תיקון הליקוי וממליץ להוסיף את הגילויים החסרים בדוחות הכספיים של החברה 
בטרם אישור הדירקטוריון0

יתרות הדדיות ל- 31.12.15ב. 

אלפי ₪                        

2,557   יתרת חו"ז והלוואה בספרי החברה לזכות העירייה  

2,340   יתרת חו"ז והלוואה בספרי העירייה לזכות החברה  

4,897    הפרש          

===                    

 לא בוצע

מבקר העירייה מעיר על אי תיקון הליקוי וממליץ לבצע תיאום כרטסות בין הנה"ח של העירייה לזו של החברה 
הכלכלית0 תיקון ליקוי זה באחריות החברה הכלכלית והעירייה יחד0

שירותים ונכסים שהתקבלו מהעירייה או שניתנו לה ללא תמורה:ג. 

החברה השאילה לעירייה 2 עובדי ניקיון בשנת 2015. שווי ההשאלה הינו 60 אלף ₪ מבלי שיהיה הסכם עם העירייה.

העירייה, באמצעות ראש העיר, גזבר, מנכ"ל, ומהנדס נותני שרות, כדירקטורים, לחברה ללא תמורה ומבלי שיהיה 
הסכם עם העירייה.



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2017 | דו״ח מעקב תיקון ליקויים - החברה הכלכלית ק.שמונה282

לא בוצע

מבקר העירייה מעיר על אי  תיקון הליקוי וממליץ להכין הסכם גומלין בין העירייה לחברה הכלכלית, שיכלול 
העיר  כמועצת  בהרכבה  הכללית  באסיפה  יאושר  ההסכם  השירותים0  ונותני  העובדים  השאלת  נושא  את  בתוכו 

קריית שמונה0

2. הדירקטוריון

מינויים א.  לבדיקת  הוועדה  אישור  את  שקיבלה  מבלי  עירייה,  עובדי  ושני  דירקטורים  שני  מינתה  החברה 
בתאגידים העירוניים במשרד הפנים, כנדרש בתקנות העיריות )נציגי העירייה בתאגיד העירוני( התשס"ו – 

.2006

בוצע חלקי

 

במהלך בדיקת תיקון הליקויים עלה כי הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים העירוניים אישרה את מנכ"ל העירייה, 
יש לפעול לקבל אישור עבור הדירקטורים שטרם  זאת  יחד עם  מר אשכול שוקרון, כדירקטור בחברה הכלכלית0 

אושרו בוועדה לבדיקת מינויים או לחילופין להחליפם במועמדים אחרים על-פי הקריטריונים של משרד הפנים0

ישיבות, כאשר בהתאם לתקנון ב.   5 ל-  ועד למועד עריכת הבדיקה   1.1.2015 הדירקטוריון התכנס החל מיום 
סעיף 20.יב, ישיבות הדירקטוריון תערכנה לפחות אחת לחודשיים – דהיינו 6 ישיבות בשנה.

לא בוצע

מבקר העירייה מעיר על אי  תיקון הליקוי וממליץ לכנס את דירקטוריון החברה בהתאם לתקנון המאושר0
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3. אסדרה )רגולציה( של התקנון

החברה לא דיווחה לרשם החברות על הקצאה של  153,000 מניות רגילות של החברה לעיריית קריית שמונה א. 
כנדרש בחוק החברות תשנ"ט – 1999. ראה פרק ג.3 סעיף 3.

לא בוצע

מבקר העירייה מעיר על אי  תיקון הליקוי0

4. ביקורת פנים:

ועדת א.  אך  ביקורת  ועדת  מינתה  החברה  ביקורת.  ועדת  למנות  החברה  נדרשת   21 בסעיף  החברה  בתקנון 
הביקורת לא פעלה בשנים 2014 עד 2016. 

לא בוצע

מבקר העירייה מעיר על אי תיקון הליקוי וממליץ לחברה לכנס ועדת הביקורת ע"פ הוראות התקנון.

מומלץ למנות מבקר פנים לחברה.ב. 

ראה פרק ג.4 סעיף 1.  

לא בוצע

מבקר העירייה מעיר על אי תיקון הליקוי וממליץ לחברה לפעול למינוי מבקר פנים לשנת הכספים 02018
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5. מבנה ארגוני:

מומלץ כי דירקטוריון החברה יאשר את המבנה הארגוני שלו.א. 

ראה פרק ג.5 סעיף 1.

לא בוצע

מבקר העירייה מעיר על אי תיקון הליקוי וממליץ על תיקוף ואישור המבנה הארגוני של החברה הכלכלית בכפוף 
למטרות ויעדי החברה בדירקטוריון החברה0

מומלץ כי החברה תאשר את העץ הארגוני שלה במשרד הפנים.   ב. 

ראה פרק  ג.5 סעיף 2.

לא בוצע

מבקר העירייה מעיר על אי  תיקון הליקוי וממליץ על אישור המבנה הארגוני של החברה הכלכלית במשרד הפנים0

6. חוזה העסקת מנכ"ל:

חוזה העסקת המנכ"ל ושכרו לא אושרו על ידי משרד הפנים.

ושכרו בכפוף לחוזר מנכ"ל  מבקר העירייה מעיר על אי תיקון הליקוי וממליץ לאשר את חוזה העסקת המנכ"ל 
משרד הפנים 3/2003 ו- 03/2004
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החברה הכלכלית 
קריית שמונה בע"מ

 דו״ח בדיקת התנהלות כספית ומינהל תקין 
בתאגידים עירוניים

חב' גינת אהרון ושות' – רואי חשבון

פברואר 2017
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פרק א' - נתונים כלליים על החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ

שם הרשות המקומית השולטת בתאגיד: עיריית קריית שמונה  )להלן: "העירייה"(.. 1

שם התאגיד: החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ )להלן: "החברה"(.. 2

פרטים כלליים על החברה. 3

צורת ההתאגדות: חברה למטרות רווח.  

מס' ח"פ : 511305195   

מטרות החברה ע"פ התקנון: לעסוק בפיתוח ושירותים מוניציפליים, אחזקה ופיתוח נכסי העירייה, פיתוח 
אורבני, ייזום תעשייה ומסחר, ייזום תיירות בקריית שמונה והכול בכפוף לסמכויות העירייה בלבד.

עיריית  של  מקרקעין  נכסי  ניהול   ,2011 משנת  העירייה  עבור  פרויקטים  וביצוע  ניהול  העיקרי:  העיסוק 
קריית שמונה ופינוי אשפה באזורי התעשייה בעיר. 

שנת יסוד: 1988.

מועד תיקון אחרון של תקנון החברה: 16.05.2013 )אישור משרד הפנים לתיקון ניתן ב- 13.04.2016(.

פרטי התקשרות עם החברה. 4

כתובת מלאה של התאגיד: טרומפלדור 3, קריית שמונה.

שם ותפקיד איש הקשר: דני קדוש - מנכ"ל. מס' טלפון: 04-6908496  

מספר סלולרי איש הקשר: 050-8675002. מס' פקס:   04-6902548 

  MANKAL@KALKALIT.COM  : כתובת דוא"ל של לשכת המנכ"ל

    MAZKIRA@ KALKALIT.COM             

מצבת עובדים . 5

מספר עובדיםמספר משרות )*(
201412.517
20159.7512

)*( ממוצע שנתי  

בעלי תפקידים בחברה. 6

יו"ר דירקטוריון: ניסים מלכה – ראש העיר.

מנכ"ל: דני קדוש.   

רואה חשבון מבקר חיצוני: זיו האפט רואי חשבון.

מנהל כספים: אין.

יועץ משפטי: עו"ד עמי זנטי.
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הון מניות  . 7

ע"נ של כל מניהסוגי מניות
הון מניות בש"ח

נפרעמונפקרשום
1260,000200,000200,000 ₪מניות רגילות

הון המניות המונפק והנפרע כולל הקצאה בסך 153,000 שלא דווחה לרשם החברות.

לאור הממצא קיים ליקוי0

חלוקת ההון לפי בעלי המניות. 8

ב - %בש"ח שם מחזיק
200,000100עיריית קריית שמונה
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 פרק ב' – עיקרי הליקויים 

יחסי גומלין עם העירייה

לא קיימת התאמה בספרי הנהלת החשבונות בין היתרות ההדדיות של החברה ועיריית קריית שמונה בסך . 1
4,897 אלפי ₪.  ראה פרק ג.1  סעיף 2. 

החברה השאילה שני עובדים לעירייה ללא תמורה ומבלי שיהיה הסכם עם העירייה.. 2

ראה פרק ג.1 סעיף 4. 

 

הדירקטוריון

מינויים . 3 לבדיקת  הוועדה  אישור  את  שקיבלה  מבלי  עירייה,  עובדי  ושני  דירקטורים  שני  מינתה  החברה 
בתאגידים העירוניים במשרד הפנים, כנדרש בתקנות העיריות )נציגי העירייה בתאגיד העירוני( התשס"ו – 

2006. ראה פרק ג.2 סעיף 5.

ישיבות, כאשר בהתאם לתקנון . 4  5 ל-  ועד למועד עריכת הבדיקה   1.1.2015 הדירקטוריון התכנס החל מיום 
סעיף 20.יב, ישיבות הדירקטוריון תערכנה לפחות אחת לחודשיים – דהיינו 6 ישיבות בשנה.

   

אסדרה )רגולציה( של התקנון

החברה לא דיווחה לרשם החברות על הקצאה של  153,000 מניות רגילות של החברה לעיריית קריית שמונה . 5
כנדרש בחוק החברות תשנ"ט – 1999.

ראה פרק ג.3 סעיף 3.

ביקורת פנים

ועדת . 6 אך  ביקורת  ועדת  מינתה  החברה  ביקורת.  ועדת  למנות  החברה  נדרשת   21 בסעיף  החברה  בתקנון 
הביקורת לא פעלה בשנים 2014 עד 2016. 

מבנה ארגוני מאושר

הביקורת מצאה כי, אין לחברה מבנה ארגוני שאושר על ידי הנהלת החברה ואין לה עץ ארגוני מאושר על ידי . 7
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הנהלת החברה ומשרד הפנים.

מינוי מנכ"ל ותנאי העסקתו

ומשרד . 8 הפנים  משרד  הוראות  פי  על  כנדרש  הפנים,  משרד  ידי  על  אושרו  לא  ושכרו  המנכ"ל  העסקת  חוזה 
האוצר )קביעת שכרם ותנאי העסקתם של המינהל הכללי ובעלי תפקידים בחברות עירוניות(.

ראה פרק ג.6 סעיף 7.   

פרק ג' - ממצאי הבדיקה

פרק ג.1  – יחסי גומלין עם העירייה

ניתן גילוי מלא למדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים )לשנת 2015( ובאורים לרבות: . 1

   

מספר ביאורביאור
1כללי )א(

2עיקרי המדיניות החשבונאית 
6הלוואות

11התחייבויות תלויות, תביעות משפטיות והתקשרויות
12מניות

18, 6עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים )ב( 

לא נמצא

מועד אישור שר הפנים להקמת החברה.)א(. 

מועד שינוי אחרון בתקנון החברה.  

חילופי טובין ושירותים גם אם לא קיבלו ביטוי חשבונאי.  

מידע בעניין הפניית תשומת הלב בנוסח אחיד בחוות דעת של רואי החשבון.   

     יש לציין עסקאות ללא תמורה עם צדדים קשורים.)ב(. 

 

יתרות הדדיות ל- 31012015 2. א. 

אלפי ₪           

2,557 יתרת חו"ז והלוואה בספרי החברה לזכות העירייה    
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2,340 יתרת חו"ז והלוואה בספרי העירייה לזכות החברה    

4,897 הפרש                       

===                        

לא נתקבלו הסברים לחוסר התאמה בין היתרות ההדדיות0  

  

הביקורת מעירה כי לאור הממצא קיים ליקוי0  

 סוגי תנועות עיקריים שנרשמו בחשבון השוטף של עיריית קריית שמונה בספרי החשבונות של החברה לשנת ב. 
:2015

החברה חייבה את העירייה בגין ביצוע פרויקטים וניהול דמי שכירות מנכסים.    

בדוחות הכספיים של העירייה לשנת 2015 בביאור על "תאגידים עירוניים", לא נמצאו נתונים שלא נכללו    .3
בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2015 ואשר ראוי היה לכלול אותם.

לא נמצאו ליקויים0

שירותים ונכסים שהתקבלו מהעירייה או שניתנו לה ללא תמורה:   .4

החברה השאילה לעירייה 2 עובדי ניקיון בשנת 2015. שווי ההשאלה הינו 60 אלף ₪ מבלי שיהיה הסכם עם העירייה.

העירייה, באמצעות ראש העיר, גזבר, מנכ"ל, ומהנדס נותני שרות, כדירקטורים, לחברה ללא תמורה ומבלי שיהיה 
הסכם עם העירייה.

הביקורת מעירה כי לאור הממצא קיים ליקוי0

5. הדוח הכספי האחרון של החברה שנערך ליום 31.12.2015 כולל גרעון בהון העצמי בסך 2,312 ₪. דוח רואי חשבון 
המבקרים לשנת 2015 כולל הפניית תשומת הלב לגרעון זה. 
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פרק ג.2 – הדירקטוריון

הרכב הדירקטוריון )נכון לחודש דצמבר 2016( אושר במליאת מועצת העירייה:. 1

מעמדותפקידושם החברמס"ד

אישור ועדת מינויים

כן/לא/לא רלוונטי
לא רלוונטיראש העיריו"ר הדירקטוריוןניסים מלכה1
לא רלוונטיחבר מועצהחבראביחי שטרן2
לא רלוונטיחברת מועצהחברהאהובה סיריוגין3
כןנ. ציבור מינוי עירייהחברהטטיאנה קונביסר4
לאנ. ציבור מינוי עירייהחברהמרים מלכיור5
לאנ. ציבור מינוי עירייהחברהגליל שפיגל 6
לאמהנדס העירייהחברחגי קול7
כןגזבר העירייהחברבנימין קונפורטי8
לאמנכ"ל העירייהחבראשכול שוקרון9

  

הרכב חברי הדירקטוריון תואם את הקבוע בתקנון החברה.. 2

לא נמצאו ליקויים0

למעט, החברה טטיאנה קונביסר מכהנת בדירקטוריון כ-8 שנים בעוד בתקנון נקבע תקופת כהונה מקסימלית 
של 3 שנים.

ישיבות, כאשר בהתאם לתקנון . 3  5 ל-  ועד למועד עריכת הבדיקה   1.1.2015 הדירקטוריון התכנס החל מיום 
סעיף 20.יב, ישיבות הדירקטוריון תערכנה לפחות אחת לחודשיים – דהיינו 6 ישיבות בשנה.

הביקורת מעירה כי לאור הממצא קיים ליקוי0

החברים שהשתתפו בישיבות )שלוש ישיבות אחרונות ו/או ישיבות שהתקיימו בשנתיים האחרונות, הנמוך . 4
מביניהם( ויו"ר התאגיד אכן תואמים לרשימת חברי הדירקטוריון ולנדרש בתקנון החברה.

לא נמצאו ליקויים0

החברה מינתה כדירקטורים שני נציגי ציבור ושני עובדי עירייה מבלי שקיבלה את אישור  הוועדה לבדיקת . 5
מינויים בתאגידים העירוניים במשרד הפנים.

תגובת החברה: הועברו כל שמות נציגי הציבור ועובדי העירייה לוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים העירוניים. 

הביקורת מעירה כי לאור הממצא קיים ליקוי0

כדירקטורית . 6 עוד  משמשת  שאינה  עירית,  אדרי  הדירקטורית  רשומה  החברות,  ברשם  לרישום  בהתאם 
והדירקטורית מרים מלכיור שמונתה ביום 18.9.16, טרם נרשמה כדירקטורית במרשם רשם החברות.

הביקורת מעירה כי לאור הממצא קיים ליקוי0



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2017 | דו״ח מעקב תיקון ליקויים - החברה הכלכלית ק.שמונה294

פרק ג.3 – אסדרה של התקנון

 אישור משרד הפנים להקמת החברה ניתן ביום 19 במאי 1998.. 1

 לא נמצאו ליקויים0

 התקנון המעודכן של החברה נחתם ביום 16 במאי 2013 ואושר על ידי משרד הפנים ביום 13 באפריל 2016.. 2

 לא נמצאו ליקויים0

בהתאם לתקנון המעודכן של החברה, הון המניות שהונפק לעיריית קריית שמונה ונפרע על ידה הינו 200,000 . 3
על  החברות  לרשם  דיווחה  לא  החברה  בלבד.  רגילות  מניות   47,000 רשום  החברות  ברשם  רגילות.  מניות 

הקצאה נוספת של  153,000 מניות רגילות לעיריית קריית שמונה.

תגובת החברה: הנושא מטופל מול רשם החברות0

הביקורת מעירה כי לאור הממצא קיים ליקוי0
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פרק ג.4 – ביקורת פנים

בשנים 2015 ו- 2016 לא מונה לחברה מבקר פנים.. 1

תגובת החברה: התאגיד מקבל את המלצת הבדיקה ופועל למינוי מבקר פנים או לחילופין ועדת ביקורת.

הביקורת מעירה כי מומלץ למנות מבקר פנים לחברה0

בתקנון החברה בסעיף 21 נדרשת החברה למנות ועדת ביקורת.   . 2

החברה מינתה ועדת ביקורת אך ועדת הביקורת לא פעלה בשנים 2014 עד 2016.

תגובת החברה: התאגיד מקבל את המלצת הבדיקה ופועל למינוי מבקר פנים או לחילופין ועדת ביקורת.

הביקורת מעירה כי לאור הממצא קיים ליקוי0
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פרק ג.5 – מבנה ארגוני מאושר

  

הערותלא כןהבדיקהמס"ד

1

מהנהלת  אישור  החברה  בידי  יש  האם 
הדירקטוריון למבנה הארגוני שלו? 

X תגובת החברה: המבנה הארגוני הוצג לדירקטוריון
ב-18/4/13 ואושר על ידו למרות שאין התייחסות לכך 
הדירקטוריון  בישיבת  לאישור  יועבר  בפרוטוקול. 

הקרובה.

2
האם יש בידי החברה אישור משרד הפנים 

לעץ הארגוני שלו?
X תגובת החברה: יועבר לאישור בישיבת הדירקטוריון

הקרובה ולאחר מכן לאישור משרד הפנים.

3

האם יש בידי החברה אישור משרד הפנים 
ידה  על  המועסקים  עובדים  של  לחוזים 

בשכר בכירים במועד הבדיקה?

X אישור ואין  בכירים  בשכר  הועסק  בלבד  המנכ"ל 
להעסקתו, ראה פרק ג.7.

הביקורת מצאה כי, אין לחברה מבנה ארגוני שאושר על ידי הנהלת החברה ואין לה עץ ארגוני מאושר על ידי . 1
הנהלת החברה ומשרד הפנים.

תגובת החברה: ידון בישיבת הדירקטוריון הקרובה0

הביקורת מעירה כי מומלץ שהחברה תאשר את המבנה הארגוני והעץ הארגוני בדירקטוריון וכמו כן תאשר את העץ 
הארגוני שלה במשרד הפנים.

אישור להעסקת עובדים ניתן כדלקמן:. 2

5 עובדים אושרו על ידי המנכ"ל.  

עובד אחד אושר על ידי ועדת מכרזים לאחר עריכת מכרז.  

2 עובדים אושרו על ידי הדירקטוריון.  

2 עובדים לא ידוע )עובדים ותיקים תחילת עבודה מלפני שנת 1997(.    
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פרק ג.6 – מינוי מנכ"ל בחברה העירונית ותנאי העסקתו

  

  

לאכןהבדיקה
√האם מונה מנכ"ל לחברה1.
Xהאם המנכ"ל משמש במקביל תפקיד בעירייה2.
Xהאם משרד הפנים אישר את חוזה המנכ"ל3.
האם המנכ"ל החל בעבודתו לפני קבלת אישור משרד הפנים 4.

לחוזה העסקתו ולקביעת שכרו
√

האם שכר המנכ"ל תואם את השכר שאושר על ידי משרד 5.
הפנים

השכר לא אושר 
על ידי משרד 

הפנים
√האם שכר המנכ"ל תואם את חוזה העסקתו6.

מינוי המנכ"ל  בוצע בהליך של מכרז פומבי. נערכה ועדת בחינה בהרכב שכלל את מר עפיף עמאר – נציג משרד . 7
הפנים. 

           הדירקטוריון אישר את בחירתו.

           חוזה העסקת המנכ"ל ושכרו לא אושרו על ידי משרד הפנים.

           הביקורת מעירה כי לאור הממצא קיים ליקוי0
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פתח דבר

דין וחשבון שנתי זה לשנת 2017 מוגש על פי חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח . 1
.2008 -

מתוכן . 2 תלונות.   73 שמונה  קריית  בעיריית  הציבור  תלונות  על  הממונה  בלשכת  התקבלו   2017 שנת  במהלך 
נמצאו 38 תלונות מוצדקות ו-24 תלונות נמצאו לא מוצדקות. יתר התלונות עדיין בבדיקה.

ממושכת. . 3 תקופה  ממוסד  היה  שלא  הציבור,  תלונות  מוסד  את  מחדש  להקים  נתבקשתי   2017 שנת  במהלך 
בגיבוי ראש העיר ומנכ"ל העירייה זכיתי לשיתוף פעולה של כלל מנהלי האגפים והמחלקות, גם אם בתחילה 
היו קשיים מסוימים, בהמשך הדרך הובהרו נהלי עצמאות הממונה על תלונות הציבור, דרכי בירור התלונות, 

גישה למידע ותוצאות בירור.

בהכרעת הממונה בסוגיות העולות מתלונות הציבור ישנה הקפדה על עשיית הצדק כלפי המתלונן ועל כלל . 4
המנהלים והעובדים להבין שהם נתונים לבחינה וביקורת של הציבור בכל רגע ורגע ועליהם להיות פתוחים 
לקבל הכרעת הממונה על תלונות הציבור, אף אם ההחלטות לא לרוחם, כך גם על כל עובדת ועובד בעיריית 
קריית שמונה, בכיר או זוטר, להבין שאנו ממלאים שליחות ציבורית של שירות ועבודה ציבורית שלעיתים 
אין עליה שבחים. עבודה ציבורית היא קשה מאוד. יחד עם זאת, עלינו לפעול בשיקול דעת ע"פ החוק ולפי 
הצדק והיושר כשלנגד עינינו תושבים הזקוקים לשירות הטוב ביותר שניתן להעניק להם. תדמית העירייה 

תלויה במידה רבה בשירות אותו נעניק לציבור הרחב ולכן עלינו לשמור על מקצועיות ואדיבות כאחד.

גם הטובים מבין העובדים שוגים בין אם בחוסר הידיעה ובתום לב ובין אם בחוסר מקצועיות וירידה לפרטים. . 5
יתרה שלא  לזכויותיו של האזרח, להקפיד הקפדה  לב  ולשים  גם במקרים כאלה על העובד לקחת אחריות 
לטרטר אותו בשם הביורוקרטיה, להנגיש עבורו את כל המידע המתבקש ולסייע לו לקבל את מבוקשו והכול 

בהתאם לחוקים, ההנחיות והנהלים המקובלים.

בפרסום דין וחשבון זה מצורפות דוגמאות להחלטות שניתנו על-ידי בשנת 2017. מדובר על תלונות שנמצאו . 6
מוצדקות. הקפדנו הקפדה יתרה לשמור על פרטיות הפונים ומחקנו את הפרטים האישיים המזהים.

ו/או . 7 נפגעתם  כי  מרגישים  ואתם  ובמידה  בכך  שחפץ  מי  לכל  הציבור  תלונות  שירות  את  להנגיש  מבקש  אני 
לא קיבלתם את השירות המגיע לכם על פי חוק, אתם רשאים לפנות אלינו בכל דרך שתבחרו. אנו מבטיחים 
לעשות הכול בכדי לתת את המענה המקצועי והמהיר ביותר שאנחנו יכולים להעניק. בשנת 2018 נטייב את 

השירות וננגישו באמצעות אתר העירייה החדש.

תודה מיוחדת למירב מלכה שמסייעת ומלווה כל פנייה ותלונה.. 8

תודה לראש העיר, למנכ״ל, למנהלי האגפים ולכלל העובדים שפועלים בשיתוף פעולה מלא עם הממונה על . 9
תלונות הציבור למען שיפור וטיוב השירות.

בברכה, 

אורן ירמיהו לוי

מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

עיריית קריית שמונה
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המסגרת החוקית לעבודת נציב תלונות הציבור )חוק הרשויות המקומיות התשס"ח - 2008( 

חוק הרשויות המקומיות מחייב את הרשות המקומית למנות ממונה תלונות ציבור.. 1

מועצת הרשות המקומית תמנה את המבקר לנציב תלונות הציבור והעובדים.. 2

כל אדם רשאי להגיש לממונה על תלונות הציבור תלונה על הרשות ומוסדותיה, על עובד, נושא משרה וכן על . 3
גוף עירוני מבוקר או נושא משרה בו.

הממונה יברר את התלונה בכל דרך שתיראה לו.. 4

הממונה רשאי להזמין את המתלונן ו/או הנילון וכל אדם אחר, אם ראה בכך תועלת.. 5

הממונה רשאי לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה שיקבע ובאופן שיקבע, כל ידיעה או מסמך העשויים . 6
לדעתו לעזור בבירור התלונה.

הממונה רשאי לדרוש מכל עובד להתייצב בפניו במועד שיקבע לשם מסירת ידיעות או מסמכים.. 7

העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי וקבע הממונה כי התלונה מוצדקת, יצביע בפני הנילון, ראש העיר ו/או . 8
המועצה, לפי העניין, על הצורך לתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך.

באתר . 9 ויפורסם  הציבור  לעיון  פתוח  שיהיה  בדו"ח  דיון  תקיים  והמועצה  לשנה  אחת  דו"ח  יגיש  הממונה 
העירייה.

מהי תלונה?

על פי החוק הממונה על תלונות הציבור יבדוק תלונה של כל אדם על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, . 1
על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר, בתנאים אלה:

שהתלונה תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון;. 2

שהמעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו או מונע ממנו במישרין טובת הנאה; או שהמעשה פוגע במישרין באדם . 3
אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה, והמתלונן קיבל את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;

שהמעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או משום שיש בו משום . 4
נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.

מהסדרים . 5 או  קיבוצי,  הסכם  תקנות,  חוק,  מהוראות  החורג  מעשה  על  המקומית  הרשות  עובד  של  תלונה 
כלליים שנקבעו כדין.

 

דרכי הטיפול בתלונת ציבור:

היחידות . 1 או  העירוני  המוקד  בסמכות  הנם  כאלה  בעניינים  הטיפול  עירוני,  שירות  או  מפגעים,  מטרדים, 
העירוניות הביצועיות ולכן הם מופנים ישירות אל בעלי התפקידים בעירייה או ליחידות הביצועיות ישירות 

או באמצעות המוקד העירוני.

תפקידו העיקרי של נציב תלונות הציבור, לברר ולטפל בתלונות התושבים, לאחר שפניותיהם לא קיבלו טיפול . 2
ראוי מהיחידות הביצועיות של העירייה או שלא טופלו כלל. בנוסף, הנציב מבצע מעקב אחר הטיפול העירוני 
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על  מושם  הדגש  ובמהימנות.  סביר  בזמן  המטפלים  הגורמים  ע"י  נענו  שפניותיהם  ומוודא  הציבור  בפניות 
מתן תשובות ענייניות ובזמן, מצד כל הגורמים בעירייה, כולל ראש העירייה, סגניו, מנכ"ל העירייה ומנהלי 

האגפים, המחלקות והיחידות השונות בעירייה.

הנציב בעצמו מבצע סיורים במוקדי תלונות הציבור על מנת לעמוד מקרוב על נושא התלונה ואיתור פתרונות . 3
אפשריים יחד עם מנהלי האגפים והמחלקות.

מציאת . 4 ולמען  התלונה  נושאי  הבהרת  למען  הצורך,  במידת  המתלוננים,  עם  מפגשים  עורך  התלונות  נציב 
פתרונות ודרכי טיפול עד לפתרון האפשרי של הבעיה, נשוא תלונתם.

מנכ"ל . 5 סגניו,  העיר,  ראש  בעירייה:  ביותר  בכירים  גורמים  הציבור  תלונות  נציב  מערב  מסוימים,  במקרים 
העירייה וכו' להשפיע ואף להיפגש עם מתלוננים על מנת לנסות להביא לפתרון ראוי של התלונות.

הנציב אף מכריע במקרים לא מעטים וקובע את הפתרון שיש להביא על מנת לפתור את הבעיה שהועלתה . 6
בתלונה. במקרים כאלה, שבהם הנציב מעורב ישירות בקבלת החלטות יש לעשות הבחנה ברורה בין תפקידו 

כמבקר, שאסור לו להיות שותף לקבלת ההחלטות לבין תפקידו כנציב תלונות הציבור.

מיד עם הגעת התלונה בכתב, נשלח בדרך כלל, מכתב אישור קבלתה למתלונן.. 7

במקביל מועברת התלונה לטיפול היחידה האחראית לנושא הנידון בה. במסגרת זמן ממוצע של כשבועיים . 8
מתקבלת תשובת האגף/המחלקה לנציב תלונות הציבור, ובממוצע עד כשלושה שבועות מיום קבלת התלונה 
נשלחת תשובה סופית לתושב הפונה. ישנם מקרים שבה הנציב דורש כי המנהל האחראי ישיב תשובות ישירות 

למתלונן, עם העתק אל הנציב.

תוצאות טיפולו של נציב התלונות מועברות בכתב אל המתלוננים ו/או אל האגף/מחלקה האחראית. . 9

סיווג תלונוֿת:

התלונות מסווגות עפ"י הפרמטרים הבאים: מוצדקות, לא מוצדקות, לא ניתן לקבוע עמדה ו/או ולא רלוונטי.

תלונות שנמצאו מוצדקות:

כאשר התברר כי האגף/המחלקה/היחידה העירונית פעלה בניגוד לחוק או לנוהלי העירייה או שנקטה עמדה . 1
מתוך נוקשות יתרה.

כאשר פניית המתלונן אל האגף/המחלקה/היחידה נתקלה בדחייה ונענתה רק לאחר התערבות הנציב.. 2

כאשר פניית המתלונן אל המחלקה לא זכתה לתגובה והמחלקה הגיבה בחיוב, או בשלילה רק לאחר התערבות . 3
הנציב.

היעדר תשובה במועד סביר.. 4

תלונות שנמצאו לא מוצדקות:

לא כל התלונות המופנות למורשה נמצאות מוצדקות. מקורן של תלונות רבות שנמצאו כבלתי מוצדקות, הוא . 1
מידע בלתי שלם בדבר חוקים או נהלים שהמתלוננים מבססים עליהם את התלונות.

שעל . 2 והנהלים  התקנות  והחוקים,  העירייה  פעולות  על  העיר  לתושבי  הנמסר  המידע  של  והרחבה  העמקה 
פיהם היא פועלת, יביאו להפחתת מספר הקובלנות כנגד העירייה, מחד גיסא, ולחיזוק הקשר בין האגף/

המחלקה/היחידה לתושבי העיר מאידך גיסא.

לא רלוונטי: קיימות פניות המוגדרות כלא רלוונטיות וזאת מאחר והפנייה או התלונה מגיעה לעירייה למרות . 3



305 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2017 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור

שאין ביכולתה לענות או לטפל בתושב או מאחר שהן עוסקות בבירורים שונים.

לא ניתן לקבוע עמדה ו/או לא רלוונטי:

עשויות להיות פניות המוגדרות שלא ניתן לקבוע עמדה בהן, ו/או שהן לא רלוונטיות.. 1

מקרים אלה נקבעים ע"פ הוראות החוק.. 2

בהתאם לשיקול דעתו של נציב תלונות הציבור בהמשך לתוצאת הבירור שבוצע.. 3

תלונה פתוחה:

תלונה שהבירור בגינה טרם הסתיים.. 1
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נתוני תלונות ציבור 2017: )בחתך אגפי(

פתוחהלא מוצדקמוצדקסגירת תלונהמס׳ תלונותשם האגף / מחלקה
11010ביטוחים

1212480גבייה
33300גזברות

22110דוברות וחופש מידע
2113948הנדסה

11100חברה כלכלית
33210חינוך

32111מחלקה משפטית
32201כח אדם

11100מועצת העיר
44130מוקד עירוני

11100רישוי עסקים
54131רשות חנייה

66600שפ״ע
22110רווחה

55410וטרינר
7362382411סה״כ
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מס׳ תלונות

ביטוחים גביהשם האגף
גזברות

דוברות וחופש מידע
הנדסה

חברה כלכלית חינוך

מחלקה משפטית
כח אדם

מועצת העיר

מוקד עירוני

רישוי עסקים

רשות חנייה שפ״ע
רווחה

וטרינר
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תלונות לפי חתך

מוצדק / לא מוצדק

לא מוצדקמוצדק

61%

39%

סטטוס תלונות
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דוגמאות לתוצאות בירור
שנערכו על ידי הממונה על תלונות הציבור

בשנת 2017
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דו"ח בדיקה מענה טלפוני

רקע כללי:

עיריית קריית שמונה מפרסמת מעת לעת את דרכי הפנייה לאגפיה ומחלקותיה השונות. מענה טלפוני הוא אחד 
מהאמצעים המקובלים לשם מתן שירות על-ידי מנהלי ועובדי מחלקות העירייה. 

שאינן  שונות  בסוגיות  בירור  לבצע  בעירייה,  התפקידים  בעלי  עם  פגישות  מועדי  לקבוע  ניתן  הטלפון,  באמצעות 
מצריכות הגעה וכן קבלת מענה לשירותים בסיסיים ומידע כללי. על כן חיוני שהממונים יקיימו מעקב צמוד ושוטף 

על אופן קבלתן של השיחות, על מספר הפונים, על זמני ההמתנה בטלפון ועל יעילות השירות. 

ניתוח תקופתי של נתוני ההמתנה יאפשר למנהל לגלות את נקודות התורפה של השירות ולטייבו.

ממצאי הבדיקה

בחודשים ינואר ואפריל 2017, ערך מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור בדיקות אקראיות על מענה . 1
טלפוני באגפי העירייה.

הבדיקות בוצעו בעקבות תלונות רבות של תושבים על אי מענה טלפוני בעירייה ובאגפיו השונים.. 2

נתוני הבדיקה המובאים להלן כוללים שיחות רנדומאליות בשעות שונות שבוצעו ע"י לשכת המבקר לאגפים . 3
השונים וכן איסוף נתונים מתלונות ציבור על אי מענה טלפוני.

בסך הכל נרשמו 180 שיחות שלא נענו.. 4
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פרסום מתוך אתר האינטרנט של העירייה:
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מעקב מענה טלפוני - אגפי העירייה ותאגידים עירוניים

סה״כאי מענה אפרילאי מענה ינוארשם האגף / מחלקה
314ביטוחים

5813גבייה
161531גזברות

639דוברות וחופש מידע
121628הנדסה

213חברה כלכלית
9817חינוך

112מחלקה משפטית
336כח אדם

7916מוקד עירוני
112 לשכת מנכ״ל
7916רישוי עסקים

123רשות חנייה
213שפ״ע

8816רווחה
235בית המייסדים

426מתנ״ס ארתור פוקס
180סה״כ
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מעקב מענה טלפוני:
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מסקנות והמלצות הבדיקה

ניתן לראות באופן מובהק כי האגפים אינם מקפידים על מענה טלפוני ובכך פוגעים פגיעה משמעותית בשירות 	 
לתושב! לא נמצאה אמנת שירות המגדירה שירות לתושב ובכלל זה שירות במענה טלפוני.

על העירייה לאמץ אמנת שירות לתושב שתכלול הנחיות כתובות למענה טלפוני.	 

שעות 	  כל  במהלך  רצוף  טלפוני  מענה  מתן  המאפשרים  עבודה,  נהלי  להגדיר  והמחלקות  האגפים  מנהלי  על 
העבודה. במקרה של הפסקה או היעדרות, יקבע מחליף שייתן מענה טלפוני לרישום הודעות.

נמצא כי אין תיעוד של פרקי הזמן שהמתינו הפונים למענה הטלפוני. על מנת לשפר את השירות מומלץ לרכוש 	 
תוכנה לאיסוף הנתונים, שתיתן כלים לשיפור המענה הטלפוני.

על מנהלי האגפים והמחלקות לקבוע בנוהל, מתן מענה חוזר לפניות הציבור. הנוהל יבהיר את דרכי הטיפול 	 
וזמני מתן המענה החוזר, במקרים שלא ניתן לתת תשובה/מענה במקום.

הביקורת ממליצה להקפיד על שירות מענה אנושי קבועים בכל האגפים והמחלקות ללא יוצא מן הכלל בימי 	 
קבלת קהל בשעות אחה"צ.

בברכה,

אורן ירמיהו לוי

מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
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