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לכבוד                                                                                                                                  כ' אדר ב׳ תשע"ט                                                                    
מר אביחי שטרן, עו"ד                                                                                                             26/03/2019                                                                                          

ראש העיר קריית שמונה

מכובדי ראש העיר,

  הנדון: דו"ח מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור לשנת 2018

בהתאם להוראות סעיף 170ג' )א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, הריני מתכבד להגיש לך את טיוטת דו"ח מבקר 
העירייה מס' 23 לשנת 2018 כולל פרק מעקב אחר תיקון ליקויים לדו"ח מבקר העירייה מס' 22.

סיכונים  סקר  על-פי  סדורה  עבודה  בתוכנית  נקבעו  אשר  מבוקרים  נושאים  בתוכו  מכיל  העירייה  מבקר  דו"ח 
ונושאים אשר לדעת מבקר העירייה ראוי ליתן עליהם "זרקור" במטרה שתהליך הביקורת יביא לשיפור והתייעלות 
הכלים  בארגז  משמעותי  עבודה  כלי  ומהווה  המקובלים  התקנים  ל-פי  מתבצעת  הביקורת  שנבחנו.  הנושאים  של 

העומדים לרשותו של הארגון והעומדים בראשו. 
בדין וחשבון זה נכללים ממצאי ביקורת הנוגעים בחלקם לנושאי המנהל התקין וחלקם לחיסכון וייעול

סדרי עבודה פנימיים ע"פ תקני הביקורת המקובלים.
הנושאים המבוקרים בדו"ח זה:

אגף החינוך- פרוייקט ההזנה בבתי הספר היסודיים.	 
ארכיון העירייה ורישוי ובנייה.	 
החברה הכלכלית - השוק העירוני.	 
דוברות והסברה - הנגשת המידע ואתר האינטרנט.	 
מעקב אחר תיקון ליקויים: וועדות העירייה, רישוי עסקים, איכות הסביבה.	 

דו"ח תלונות הציבור לשנת 2018 יפורסם בצמוד לדו"ח מבקר העירייה ויוגש בדו״ח הסופי.
העבודה  בתהליכי  הפעולה  ושיתוף  ההבנה  הביקורת,  לנושאי  הפתיחות  על  העיר  ראש  לך  מסורה  הכנה  תודתי 
המתבקשים והנדרשים עד להפקת דין וחשבון זה. בסמכותך להמשיך ולחזק את מוסד הביקורת ולעשות ככל שניתן 

כדי לסייע ביצירת סביבה מבוקרת בקרב מנהליה ועובדיה.
תודתי מסורה גם למנכ"ל העירייה, גזבר העירייה והיועץ המשפטי שסייעו לעבודת הביקורת עת שנדרשו לכך.

דו"ח הביקורת מועבר לוועדה לענייני ביקורת ברשות. תפקיד הוועדה לדון בדוח מבקר העירייה ובהערות  ראש 
העירייה עליו, במועדים שנקבעו בחוק. בסיום דיוני הוועדה מוגשים סיכומיה והצעותיה למועצת  העיר, המקיימת 

דיון מיוחד בהם ובדו"ח המבקר ומחליטה בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור. 
1א.  ג'   170 סעיף  הוראות  מכוח  הפועל  העירייה,  מנכ"ל  בראשות  ליקויים  לתיקון  הצוות  עבודת  את  לציין  ראוי 
)תיקון: תשס"ה( לפקודת העיריות )נוסח חדש(, הדן  למעשה מדי שנה בדרכים ובמועדים לתיקון  הליקויים, עוקב 

אחר תיקונם ובדרכים למניעת הישנותם.
     בכבוד רב,

                                                                               
אורן ירמיהו-לוי, מבקר העירייה 

והממונה על תלונות הציבור
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לכבוד                                                                                                                                  כו' ניסן תשע"ט                                                                    
                                                                                          1/05/2019 לוי                                                                                                   ירמיהו  אורן  מר 

מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

נכבדי,

  הנדון: דו"ח מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור מס' 23 לשנת 2018

בנושאים  הליקויים  לתיקון  העירייה  מבקר  המלצות  ואת  השנתי  בדו"ח  הביקורת  דוחות  את  בעיון  קראתי 
שנבדקו על ידו. אני מקבל את המלצות הביקורת ואפעל ליישומן, אף שרובם ככולן נעשו שלא בתקופתי כראש 
חשיבות  לביקורת  הביקורת.  בוועדת  וחבר  באופוזיציה  חבר  בהיותי  עוד  מאבקים  ניהלתי  חלקן  על  ואף  עיר 
עיר.  כראש  שלי  הכלים  בארגז  חשוב  כלי  בה  רואה  אני  רבות  שנים  בביקורת  שעסק  וכמי  הראשונה  במעלה 
הביקורת מסייעת למנהלים והעובדים להתנהל בצורה תקינה, יעילה וחסכונית וזאת בהתאם לחוקים, התקנות 
וחוזרי המנכ"ל בתחומים עליהם אחראית הרשות המקומית. לצורך יישום המלצות הדו"ח, מיניתי את מנכ"ל 
העירייה לעמוד בראש הוועדה לתיקון ליקויים ולאמץ את המלצות מבקר העירייה ולהטמיע אותם בתוכנית 
העבודה של העירייה כבר בשנה זו. כמו כן, אני מתכוון לעקוב מקרוב אחר ביצוע תיקון הליקויים ויישומן על-

על  על תלונות הציבור  והפעולות הנגזרות מכך. אני מודה למבקר העירייה והממונה  פי קביעת סדרי עדיפות 
יובא על- נושאים חשובים לשיפור תהליכים המתקיימים כעת בעירייה. הדו"ח  וענייני המקיף  דו"ח מקצועי 

פי הזמנים הקבועים לדיון בוועדת הביקורת ולאחר מכן במועצת העיר כמתחייב בחוק. עיריית קריית שמונה 
בראשותי מתחייבת לפעול על פי אמות מידה של יעילות, חיסכון, אפקטיביות וטוהר המידות בהתאם לחוקים 
והתקנות ואנחנו נקפיד על כך. תודתי נתונה למנהלי ועובדי העירייה על עבודתם המסורה והנאמנה למען ציבור 
התושבים. אנחנו נתקן את הדרוש תיקון ונבצע את כל הפעולות הנדרשות על מנת שקריית שמונה תהיה מקור 

לגאווה אשר מספק שירותים מוניציפליים ברמה הגבוהה ביותר שניתן. 

להלן התייחסותי לנושאים המבוקרים:
1. פרויקט הזנה בבתי הספר בעיר:

לכל  שוויונית  בצורה  המוענקים  הפרויקטים  מסוג  הם  שמונה  בקריית  הספר  ובבתי  בגנים  ההזנה  פרויקט 
תלמיד/ה בבתי הספר. העירייה בראשותי רואה בפרויקט זה חשיבות רבה ולכן אני שמח על דו"ח המבקר 
הליקויים  בתיקון  כבר  החלו  החינוך  ואגף  העירייה  והמלצותיו.  מסקנותיו  את  בעין  עין  ורואה  זה  בעניין 
בתי  מנהלות  בנושא.  שמופצים  המנכ"ל  וחוזרי  ההזנה  לחוק  בהתאם  תקין  מינהל  סדרי  על  לעמוד  במטרה 
הספר הן חלק מתהליך הביקורת וכפופים לעירייה כגוף מבוקר בדיוק כמו כל מנהל או עובד אחר בעירייה. 
שיתוף הפעולה שלהם הוא מתכון הכרחי להצלחה ושיפור בתהליכים שלפעמים נראים לנו תקינים ונכונים, 
שנמצא.  הליקוי  לתיקון  הצורך  עולה  וממנו  נוסף  ממד  גם  מקבל  הוא  כלפיו  מופנה  הביקורת  כשזרקור  אך 
אני רואה בפעולת הביקורת חיובית שכן היא מאפשרת לנו לעצור ולחשוב לרגע האם הפעולות שבוצעו עד כה 
נכונות ותקינות ובמידה והביקורת מצביעה על ליקוי אזי יש בהכרח צורך לתקן את הדרוש תיקון. במקרה 
הנוכחי הביקורת אפשרה לנו לבצע מקצה שיפורים בנושא ההזנה, נושא שצריך באופן כללי להיות תחת בקרה, 

פיקוח ושיפור מתמיד.
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2. ארכיון העירייה ואגף ההנדסה
עירייה שמכבדת את עצמה יודעת גם לשמור על רכושה וכן על מסמכיה השונים המאפשרים תיעוד תהליכים 
כפי  העירייה  ארכיון  ובנייה.  הנדסה  בתחומי  גם  בניהם  רבים,  בתחומים  שעוסק  ארגון  של  בסיסי  וניהול 
שהסתבר שנוהל בשנים האחרונות, לא רק שהיה מתחת לכל ביקורת, אלא היה מחדל אחד גדול שלשמחתי 
בהתאם  ממוחשב  לתיוק  ועוברים  נסרקים  הבנייה  תיקי  כיום,  שלמה.  לא  עדיין  אך  טובה,  בצורה  טופל 
בתחום  המתמחה  חיצונית  לחברה  הועברו  הישנים  הבנייה  תיקי  בתחום.  התכנון  מנהל  שמוביל  לרפורמה 
ניהול ארכיונים והנחתי את מנכ"ל העירייה לקיים דיון בוועדה לתיקון ליקויים בדבר יישום מסקנות דו"ח 

המבקר ללא דיחוי. 

3. הנגשת המידע ואתר האינטרנט
אני מברך על דו"ח הביקורת בנושא הנגשה ושקיפות המידע. זהו נושא שחרטתי על דגלי להוביל למהפכה 
של ממש בעיריית קריית שמונה אשר הייתה בפיגור די משמעותי בנושא זה. אחד הכילים שיסייעו לנו בכך, 
הוא ניהול אתר אינטרנט מקצועי ואיכותי שיכיל בתוכו את כל המידע הנדרש על-פי חוק ואף מעבר לכך. כפי 
וההנחיה  שלנו  הפייסבוק  בדף  חי  בשידור  ומשודרות  מצולמות  העיר  מועצת  ישיבות  לראות,  נכחתם  שכבר 
לבעלי התפקידים היא לנהוג בשקיפות מול הציבור ככל הניתן. כולי תקווה שבעקבות יישום מסקנות הדו"ח 
והפעולות שננקוט בנוסף לכך, יביאו את העירייה בראשותי לעלות למקום ראשון במדד השקיפות וכן לפעולות 
נוספות שינגשו את המידע העצום הנמצא ברשותנו לכלל הציבור, בכפוף לכל דין ובהקפדה כמובן על צנעת 

הפרט.

4. שוק עירוני- החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ 
כמי שעומד בראש החברה הכלכלית קריית שמונה אני רואה חשיבות רבה בפיתוח ויזמות ברחבי העיר, כל 
שכן, פיתוח ויזמות שלנו כרשות מקומית וכחברה כלכלית כמנוף כלכלי לפיתוח העיר. דו"ח הביקורת מצביע 
הליקויים  בכל  מיידי  באופן  לטפל  הכלכלית  החברה  מנכ"ל  את  והנחתי  העירוני  בשוק  רבים  ליקויים  על 
וליישום דו"ח המבקר בעניין. כפי שהצביע מבקר העירייה בדו"ח, השוק העירוני הוא נכס אסטרטגי לעירייה 
דיונים וחשיבה ארוכת טווח להפוך את השוק העירוני  ולכן בימים אלה, אנו מקיימים  שכיום אינו מנוצל 
לאזור מסחר ותיירות משמעותי שיהווה עוגן כלכלי מרכזי במרכז העיר. אנחנו נכין תוכניות, נכין הדמיות 
ונקיים דיון ציבורי, בדיוק כפי שאני נוהג בכל פרוייקט והציבור בסופו של דבר יחליט מה יהיה בשוק העירוני. 
לאחר שתתקבל החלטה נגייס את הכספים ונבצע את המשימה על הצד הטוב ביותר. אני מתכוון להיות מעורב 
באופן אישי בכל שלב משלבי השדרוג על לסיום הפרויקט והפעלתו למען רווחת התושבים. אני מודה למבקר 

העירייה על שבחר לערוך את הביקורת בנושא זה ומקווה שהתוצאות לא יאחרו להגיע.

     בכבוד רב,
                                                                               עו״ד אביחי שטרן  

ראש העיר קריית שמונה 
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דבר מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור:

אני מתכבד להציג בזאת את דו"ח מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור ה-23 לשנת 2018. הביקורת הפנימית 
הינה חלק מהארגון ויעודה לערוך ביקורת בונה לשיפור התהליכים וזאת בהתאם לתקני הביקורת, חוקי מדינת 
הביקורת  מטרת  המקומיות.  הרשויות  למבקרי  המקצועיות  וההנחיות  מנכ"ל  חוזרי  העיריות,  פקודת  ישראל, 
והגורמים המקצועיים בעירייה באופן שיביא את מירב  הפנימית להניח המלצות בפני ראש העיר, הנהלת העיר 
התועלת לארגון. על מבקר העירייה לשמור תמיד על אי תלות ואובייקטיביות, תוך עמידה קפדנית בסטנדרטים 
המקצועיים ובכללי האתיקה של מקצוע הביקורת המאפשרים חדשנות והתמקצעות יומיומית. תכלית הביקורת 
ועל כך אמשיך כמבקר העירייה  ויחידותיו  ולשפר את פעילות הארגון על אגפיו, מחלקותיו  היא לתקן ליקויים 
הזו  שהפעילות  לכך  להביא  הפנימית  הביקורת  על  לקוי,  באופן  הפועל  בארגון  הליך  או  גורם  ישנו  אם  להקפיד. 
תתוקן. ההחלטה על עונשין היא החלטה של גורמים המקבלים את הדיווח. גם אם תהיה המלצת ביקורת להרחיק 

עובד מתפקידו, ההמלצה היא לצורך תיקון הליקוי על מנת שלא יישנה ולא על מנת להעניש על מעשים בעבר.

דו"ח הביקורת ה- 23 מקיף מגוון נושאים שנכללו בתוכנית הביקורת, ביניהם ניתן למצוא דו"ח מפורט ומעמיק 
שבוצע על פרויקט ההזנה בבתי הספר היסודיים, דו"ח על ארכיון העירייה ורישוי ובנייה באגף ההנדסה, דו"ח על 
אתר האינטרנט ונגישות המידע, דו"ח על השוק העירוני שבניהול החברה הכלכלית וכן דו"ח מעקב אחר תיקון 

ליקויים על הנושאים המבוקרים בדו"ח מס' 22 של שנת 2017. 

במהלך הכנת הדו"חות הפנימיים, מצאתי אוזן קשבת ופתיחות רבה לביקורת מצד ראש העיר, מנכ"ל העירייה, 
מנהלי האגפים והמחלקות שרואים בביקורת כלי ארגוני חשוב לייעול ושיפור עבודתם, זה לא מובן מאליו.

לא תמיד הביקורת זוכה לחשיפה ותשבחות ציבוריים על פועלה. יותר מכך, לעיתים קרובות עבודת הביקורת נעשית 
בנחישות, בצניעות ובחשאיות הנדרשים ושמירה על כבודם של המבוקרים היא ערך עליון בעבודת הביקורת. אני 
יכול לומר בוודאות, שעצם העיסוק בביקורת בתחומים אשר נבדקו על-ידי, גורם לא פעם, לשינוי משמעותי באותם 
תחומים מבוקרים, שינויים אשר מתבצעים תוך כדי תהליך הביקורת עצמו במחלקות הנבדקות והשינוי מתרחש בו 
בעת, בין אם בשינויים ארגוניים אשר הרשות מבצעת ובין אם בחידוד הנהלים, שיפור תהליכים ושינויים בדפוסי 

ההתנהלות שהיו נהוגים טרם הביקורת.

בין הכנת דו"חות הביקורת לשנת 2018 ובין מועד הגשתו על-פי המועדים הקבועים בחוק התחלפה הנהגה. זו העת 
להודות למר יעקב בן ציון על פעילותו כחבר מועצה ויו"ר וועדת הביקורת. כמו כן, תודתי נתונה לראש העירייה 

היוצא ויו"ר וועדת הביקורת בהווה, מר ניסים מלכה ולחברי וועדת הביקורת: מר יורם מלול ומר אלי זעפרני. 

אני מודה לראש העירייה, עו"ד אביחי שטרן על תמיכתו הבלתי מסויגת בעבודת הביקורת ומאחל לו הצלחה רבה 
בתפקידו החדש. תודה למנכ"ל העירייה, מר יורם ביטון, ליועץ המשפטי, עו"ד אריאל בר-יוסף, לגזבר העירייה, 
על  ולעובדים  למנהלים  וכן  שני  אלדן  אד'  העיר  למהנדס  מנסור  נהידה  הגב'  המלווה  ולחשבת  קונפורטי  בני  מר 

שיתוף הפעולה לו אני זכיתי בעת עריכת דו"חות הביקורת ותיקון הליקויים.

הרבה  מסירותה  על  הציבור,  תלונות  על  והממונה  העירייה  מבקר  לשכת  מנהלת  מלכה,  למירב  מיוחדת  תודה 
והטיפול בכל נושא תלונות הציבור. תודה לסטודנטים שמבצעים את עבודתם האקדמית בביקורת, רוכשים ניסיון 

בפרקטיקה ומסייעים לנו באיסוף ובעיבוד המידע.

לשכת המבקר והממונה על תלונות הציבור, עומדים לרשות הציבור בכל עניין או בעיה בכלל ענייני הרשות המקומית 
והסטנדרטים  התקנים  בכל  העומדת  אירגונית  תרבות  ליצירת  שותפים  בכם,  רואים  ואנו  שלה  הסמך  גופי  ו/או 
המקובלים. אל תהססו לפנות אלינו בכל בעיה, קטנה כגדולה ואנו מצדנו נעשה הכל על-מנת לתת לכם את השירות 

והמענה המקצועי ביותר.
     בברכה,

                                                                               אורן ירמיהו-לוי, מבקר העירייה 
והממונה על תלונות הציבור

עיריית קריית-שמונה
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נושא 1

דו"ח ביקורת בנושא
פרויקט הזנה בבתי הספר 
היסודיים בקריית שמונה

)שנת הלימודים תשע"ח( 
דו״ח מס׳ 23 | 2018
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תקציר

להלן עיקרי ממצאים, מסקנות והמלצות מדו"ח ביקורת שנערך בעיריית קריית שמונה בנושא פרויקט הזנה בבתי 
הספר היסודיים.

הקדמה

מבקר העירייה בדק בחודשים נובמבר 2017 - יוני 2018 את ההיבטים השונים של הפעלת מפעל ההזנה בבתי הספר 
יסודיים  ספר  בתי  שבעה  מתוך  בחמישה  התקיימה  הבדיקה  החינוך.  לאגף  הכפופים  שמונה  בקריית  היסודיים 
הפועלים בעיר )רמב"ם, תל-חי, המגינים, מצודות, קורצ'אק(. פעולות הביקורת כללו מפגשים עם מנהלות בתי 
הספר, פגישות עם מנהלת אגף החינוך ורכזת ההזנה, מנהלי ומפעילי הפרויקט מטעם חברת "מילגם", סיורים 
שתוצאותיהם  ולתלמידים  להורים  שאלונים  הביקורת  במהלך  חולקו  עוד  הורים.  ועדי  עם  ושיחות  הספר  בבתי 

מובאות בדו"ח המלא.

רקע כללי

תוכנית ההזנה מיושמת מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-2005. החוק קובע כי עיריית קריית שמונה 
מחויבת לספק לתלמידי הגנים ובתי הספר היסודיים ארוחה חמה אחת ביום, בהתחשב בצורכיהם ובגילם. למטרה 
זו, יוקצה לרשות המקומית על-ידי משרד החינוך סעיף תקציבי בחוק התקציב השנתי. נוסף על תקציב זה נקבע, 
כי כל רשות מקומית תשתתף במימון ארוחה יומית במוסדות החינוך שבתחום שיפוטה בשיעורים שייקבעו בחוק 
ולשם כך תהיה הרשות רשאית לגבות מההורים תשלומים בשיעור שיקבע השר בכפוף לחוק ארוחה יומית לתלמיד.

 התשלומים ייקבעו על ידי שר החינוך לפי אמות מידה כלכליות-חברתיות ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט 
של הכנסת. על פי החלטת ועדת החינוך, השתתפות ההורים בתשלום עבור הזנה תדורג לפי הכנסה לנפש במשפחתו 

של התלמיד.       

נתוני הזנה בבתי הספר היסודיים לשנת הלימודים תשע"ח:                                                                                             

בקשות למלגה מס' משתתפים  צורת ההגשה מס' תלמידים  שם הספק שם ביה"ס
33 231 תפזורת 321 פאר המגינים
16 40 חמגשית 121 ממן חפץ חיים
52 185 חמגשית 244 ממן קורצ'אק

25 73 תפזורת 112 ממן יצחק הנשיא
14 280 תפזורת 365 פאר מצודות
37 191 תפזורת+חמגשית 287 ממן עוזיאל
19 135 תפזורת 135 ממן רמב"ם
20 220 תפזורת 321 ממן תל-חי

216 1286 1,906 סה"כ
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עיקרי הממצאים

תפקיד הרשות המקומית ועמידתה בהוראות החוק ובנהלים:

עיריית קריית שמונה מקיימת את חוק ארוחה יומית לתלמיד ומספקת באמצעות חברת "מילגם" )החברה הזוכה 
מטעם משרד החינוך( ארוחה חמה לתלמידים בכל בתי הספר היסודיים בעיר. הרשות המקומית מחויבת על פי 
עבור  התשלום  את  מאפשר  אינו  הוריהם  של  הכלכלי  שמצבם  תלמידים  גם  זה  ובכלל  הזכאים  לכלל  לאפשר  חוק 
ההשתתפות להשתתף בתוכנית ההזנה ללא כל תנאי ולקבל ארוחה יומית כפי שמורה החוק. ממצאי הביקורת העלו 
כי עיריית קריית שמונה אינה פועלת על פי חוק ארוחה יומית לתלמיד ומתנה את קבלת הארוחה בתשלום מראש 
והצגת הוכחת תשלום כתנאי לקבלת הארוחה וזאת בניגוד, כאמור, לחוק ולחוזרי מנכ"ל משרד החינוך בנושא. 
עוד על-פי ממצאי הביקורת העירייה לא מחייבת את ההורים על-פי מבחן הכנסה, אלא ע"פ טבלה המפורסמת על-

ידי משרד החינוך לשיעור השתתפותם של הורים בתוכנית ההזנה לשנת תשס"ח. עוד העלתה הביקורת כי העירייה 
לבקשות  בהתאם  וניתנות  החינוך  משרד  טבלת  על-פי  לנזקקים  הנחות  מתן  המאפשרות  הנחה  ועדות  מפעילה 

המוגשות באמצעות בתי הספר.                                             

 

אספקת מנה חמה - ממצאי הביקורת העלו כי אגף החינוך לא סיפק עם פתיחת שנת תשע"ח את המנה החמה לכלל 
התלמידים כפי שעולה מהוראות החוק ומחוזרי המנכ"ל בנושא והתנה זאת בתשלום מראש עבור ההזנה. הביקורת 
העלתה כי ילדים שהוריהם לא הספיקו לשלם עבור ההזנה בימים הראשונים ללימודים לא קיבלו ארוחה חמה 
המגיעה להם על-פי חוק ובכך נוצרה עוגמת נפש רבה לילדים ולהוריהם. הביקורת מעירה כי יש לספק ארוחה חמה 
כי הוויתור לא  ולאחר שהתברר  ויתור ארוחה חמה  לכל התלמידים, למעט תלמידים שהוריהם חתמו על טופס 

נעשה ממניעים כלכליים.                                                                                                                                               

מלגות והנחות - עיריית קריית שמונה מפעילה ועדת הנחות ייעודית לפרויקט ההזנה. הוועדה מתכנסת לדיון על-
פי בקשות המוגשות לה על גבי טפסים המועברים באמצעות בתי הספר. ממצאי הביקורת העלו כי בשנת הלימודים 
תשע"ח, העניקה העירייה הנחות ל- 217 מבקשים בשווי של 111,292 ש"ח. העירייה התבססה על טבלת ההנחות 
שפרסם משרד החינוך לפי הכנסה לנפש ועבדה על-פיה. במקרים בודדים התחשבה ועדת ההנחות בחוות דעת של 
יועצי בתי הספר ואגף הרווחה ולפיכך העניקה הנחות גבוהות מטבלת ההנחות המנחה של משרד החינוך.                                                     

ממצאי הביקורת העלו מקרה בודד אחד שבו על-פי טבלת ההנחות היה מגיע החזר מלא, אך בשל העובדה כי אותה 
משפחה שילמה מקדמה על-סך 140 ש"ח, העניקה לה העירייה הנחה משלימה ולא זיכתה אותה בסכום המקדמה 
מקדמות  לשלם  ההנחה  מבקשי  את  חייב  החינוך  אגף  כי  הביקורת  ממצאי  העלו  עוד  לה.  מגיע  שהיה  פי  על  אף 

)חודשיים מראש( כתנאי להגשת המלגה.                              
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נתוני מלגות בבתי הספר

השתתפות הרשותמס' בקשותשם בית הספר
               23,569 38עוזיאל
               20,286 33מגינים

               24,083 52קורצ'אק

                 7,114 19רמב"ם
                 6,230 14מצודות

               10,204 16חפץ חיים
                 5,976 20תל חי

               14,467 25יצחק הנשיא
             111,929 217סה"כ

טבלת הנחות עפ"י משרד החינוך

לתשלום לפי הכנסה לנפש
012730

137812740
1493137999

16041494366
17441605366
18291745536
19411830536

21271942761
21282171846

2172888ומעלה
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גבייה 

ובכך מאפשרת לחייבים לצבור  כי העירייה אינה מפעילה מעקב חודשי/רבעוני אחר החייבים  הביקורת העלתה 
חובות בשיעורים גבוהים שיהיו קשים יותר לגבייה בעתיד. ממצאי הביקורת העלו כי לא נשלחים מכתבי גבייה 
והצטברותו  החוב  בתשלום  שיהוי  עימו  הגורר  דבר  שאחריה,  ובשנה  השנה  בסוף  אלא  השנה,  במהלך  לחייבים 
לסכומים גבוהים. ממצאי הביקורת העלו כי בתי ספר העניקו "אישורים" לחייבים, שהם אכלו/לא אכלו במהלך 
השנה בלי שניתנה על כך הודעה מסודרת למנהלת ההזנה באגף החינוך. כך, נוצר מצב שהעירייה מספקת את המנה 
באופן  בפרויקט  השתתפותם  עבור  לזכותם  ומבקשים  האישור  עם  הורים  מגיעים  הפרויקט  של  ובעיצומו  החמה 

רטרואקטיבי.                                                                                                                                        

מעקב תברואתי 

ממצאי הביקורת העלו כי לא התקיימה כל בדיקה או ביקורת תברואתית על-ידי הווטרינר העירוני או מי מטעמו 
לאורך כל השנה, בין אם בבדיקת טיב ואיכות המזון על כל היבטיו התברואתיים ובין אם את רכבי ההובלה ואת משך 
הזמן שהמזון עושה מרגע יציאתו ממפעל המזון ועד הגעתו לשולחנות התלמידים. אף על פי שמתקיימת ביקורת 
תברואתית פנימית של ספק המזון, מחויבת העירייה לבצע מעקב תברואתי משלה באמצעות הווטרינר העירוני. 
במהלך הביקורת עברה עיריית קריית שמונה להתקשרות מול אשכול גליל מזרחי שיספק שירותי וטרינריה לקריית 
שמונה ולאזור כולו. נכון למועד הביקורת האשכול לא ביצע פעולות בדיקה וטרינרית לנושא ההזנה בבתי הספר.                     

תפעול וניקיון 

מבקר העירייה מציין לטובה את המעבר של מרבית בתי הספר להזנה בתפזורת ורואה בכך שדרוג ושיפור משמעותי 
בכל הפרמטרים של פרויקט ההזנה לעומת תפעולו בשנים קודמות. שינוי זה מגיע בזכות עידוד אגף החינוך את בתי 
הספר לשנות את תצורת ההגשה וכבר בעת הפיילוט הורגש השינוי המשמעותי מצד הילדים הן בנראות המזון והן 
בטעמו. לבתי הספר והמורים, המעבר לווה בחששות כבדים והרמת גבה כאילו המורים ישמשו "מלצרים", עבודה 
אשר לא בתחום אחריותם. בעניין זה קבע משרד החינוך באופן מפורש כי על המורים חלה חובה להיות נוכחים 
בזמן ההזנה ותפקידם משמעותי בחינוך הילדים לתזונה נכונה ולתיווך בין הגשת הארוחה ובינם. כדי להמחיש 
זאת, המליץ משרד החינוך כי מורים יאכלו ביחד עם התלמידים ואף ברור לכול, שכאשר המורה משדר שביעות 
רצון מהאוכל, כך גם ירגישו מרבית התלמידים – לא כך מתבצע בכל בתי הספר. במהלך הביקורת עלתה בעיית הריח 
והניקיון בכיתות, מאחר שיום הלימודים צריך להימשך והתלמידים חוזרים לכיתה, ראוי וצריך שהכיתה תהיה 
נקייה ומאווררת מכל לכלוך או ריח רע שנובע מהגשת האוכל בכיתה. מנהלי בתי הספר העלו בפני מבקר העירייה 
את הצורך בתגבור הניקיון, במיוחד לבתי הספר שמפעילים חדר אוכל מרוכז, שבו התלמידים מגיעים ומחכה להם 
שולחן ערוך ואסתטי, כולם יושבים ביחד ואוכלים את המנה החמה בהגשה עצמית בסיוע אם הבית והתורנים. 
ממצאי הביקורת העלו כי בית הספר רמב"ם, המפעיל חדר אוכל מרוכז, הקצה לכך משאב פנים בית ספרי לתגבור 

שעת ניקיון.         
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להלן הדו"ח המלא:

1. פעולות והיקף הביקורת:

מבקר העירייה בדק בחודשים נובמבר -2017יוני 2018 את ההיבטים השונים של הפעלת מפעל ההזנה בבתי הספר 
יסודיים  ספר  בתי  שבעה  מתוך  בחמישה  התקיימה  הבדיקה  החינוך.  לאגף  הכפופים  שמונה  בקריית  היסודיים 
הפועלים בעיר )רמב"ם, תל-חי, המגינים, מצודות, קורצ'אק(. פעולות הביקורת כללו מפגשים עם מנהלות בתי 
הספר, פגישות עם מנהלת אגף החינוך ורכזת ההזנה, מנהלי ומפעילי הפרויקט מטעם חברת "מילגם", סיורים 
שתוצאותיהם  ולתלמידים  להורים  שאלונים  הביקורת  במהלך  חולקו  עוד  הורים.  ועדי  עם  ושיחות  הספר  בבתי 

המלאות מובאות בדו"ח זה.                           

2. רקע כללי:

יישום חוק ארוחה יומית - מפעל ההזנה

תוכנית ההזנה לתלמידים בבתי הספר נועדה לאפשר לקיים יום לימודים ארוך וכן באמצעות הספקת ארוחה חמה 
לסייע בפתרון בעיית חוסר הביטחון התזונתי לתלמידים בין כותלי בית הספר. כמו כן תוכנית כזו משמשת כלי 

חינוכי, מאחר שהיא מאפשרת להקנות לתלמידים הרגלי תזונה נכונים. 

העוני  בהיקף  הגידול  ולנוכח  התשנ"ז-1997  העשרה,  ולימודי  ארוך  חינוך  יום  חוק  החלת  עם  האחרון,  בעשור 
בשנות  שהופעל  ההזנה  מפעל  של  לחידושו  יוזמות  ננקטו  התזונתי,  הביטחון  חוסר  לתופעת  הגוברת  והמודעות 
לתלמיד,  יומית  ארוחה  חוק  של  חקיקתו  את  קידמו  הללו  היזמות  העשרים.  המאה  של  והשישים  החמישים 
התשס"ה-2005 )להלן - חוק ארוחה יומית או החוק(. בחוק נקבע כי מטרתו היא הפעלת מפעל הזנה בבתי ספר 
יסודיים, וכי במסגרת מפעל ההזנה יקבלו התלמידים ארוחה חמה אחת ביום. על פי החוק, הממשלה והרשויות 
המקומיות הן שיקצו כספים להפעלת מפעל ההזנה, ולצורך כך הן רשאיות לגבות כספים מהורי התלמידים ולגייס 
תרומות. עוד נקבע בחוק כי הוא יוחל בהדרגה ביישובים ובשכונות שבהם חל חוק יוח"א. עוד קודם לחקיקת החוק 
סאקט"א-רש"י  קרן  הממשלה,  של  משותף  במימון  ההזנה  מפעל  את  להפעיל   2004 באוגוסט  הממשלה  החליטה 
)להלן - קרן רש"י(, הרשויות המקומיות וההורים. בשנות הלימודים התשס"ה )2005-2004( והתשס"ו  )2006-2005( 
פעל מפעל ההזנה מכוח החלטת הממשלה. בתחילת שנת הלימודים התשס"ז הוחל בקיום מפעל ההזנה מתוקף 
החוק. קרן רש"י, התורמת חלק מהתקציב, היא שניהלה את מפעל ההזנה והפעילה אותו. הקרן התקשרה לצורך 

כך עם ספקי מזון שפנו אליה בעקבות קול קורא שפרסמה באוגוסט 2006.
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3. מטרות החוק:

יום  נועד להשלים את חוק  יומית, מעיקרו וכתכליתו,  על מטרת החוק אמר בית המשפט העליון: "חוק ארוחה 
חינוך ארוך ולסייע ביישומו". אחת ממטרות חוק יוח"א היא מתן הזדמנות שווה בחינוך לכל הילדים, כדי שיוכלו 
למצות ככל האפשר את כישוריהם. הארכתו של יום הלימודים ומצבן הכלכלי הקשה של משפחות רבות בישראל 
חייבו מציאת פתרון הולם להזנתם של הילדים בשעות הארוכות שבהן הם שוהים בין כותלי בית הספר. עם זאת לא 
ניתן להתעלם מכך שלמפעל ההזנה גם היבט סוציאלי, בהיותו אמצעי המאפשר להתמודד ישירות עם נושא חוסר 
הביטחון התזונתי באמצעות הספקת ארוחות צהריים לתלמידים הזקוקים לכך ולהבטיח להם תזונה מספקת ובכך 
לאפשר להם, בין היתר, להתרכז בלימודים. ואכן, עם החלתו של החוק הודגש ההיבט הסוציאלי בבחירת הרשויות 
המקומיות עליהן הוחל החוק. כמו כן למפעל ההזנה היבט חינוכי הנוגע לכך שאחת ממטרות המפעל היא הקניית 

יסודות התזונה הנכונה.

משרד מבקר המדינה מדגיש כי למפעל ההזנה חשיבות גוברת בתקופה שבה מדינת ישראל עומדת בפני משבר כלכלי 
הולך ומחריף, הגורם להגדלת היקף האבטלה ולהגדלת מספר המשפחות הנתונות במצוקה כלכלית שיתקשו לספק 

תזונה הולמת לילדיהן.

3.1 תיאום בין הגורמים המעורבים במפעל ההזנה

האוצר  משרד  הממשלה,  ראש  משרד  החינוך,  משרד  רבים:  ממשלה  משרדי  משתתפים  ההזנה  מפעל  בביצוע 
ומשרד הבריאות. כמו כן מעורבים במפעל ההזנה משרד הפנים ומשרד הרווחה. גם במשרד החינוך מטפלים 
האחריות  כי  נקבע  במשרד.  שונים  תפקידים  בעלי  בקרב  מבוזר  החינוך  במשרד  הטיפול  רבים.  גורמים  בחוק 
כן,  על  יתר  יחידה מסוימת.  על  ולפיכך היא אינה מוטלת רק  כוללת  המקצועית להחלת החוק היא אחריות 
בשנת הלימודים התשס"ז הועבר הטיפול במפעל ההזנה מגורם אחד )האגף לארגון הלימודים( לאחר )היחידה 
לתוכניות משלימות למידה(, ואילו האחריות על ביצוע הבקרה על מפעל ההזנה נותרה בתחום האגף לארגון 

הלימודים.

3.2 השתלמות המורים במפעל ההזנה 

השתלמויות לצוותים החינוכיים ולתלמידים:

כחלק  ההזנה(  )מפעל   הנושא  את  להוביל  המורים  צוות  ועל  הספר  בית  מנהל  "על  החינוך  משרד  עמדת  לפי 
הקול  פי  על  ההזנה:  במפעל  מרכזי   תפקיד  החינוכי  לצוות  ואכן  חוק".  שומרי  ולהיותם  לילדים  מאחריותם 
ולתלמידים,  לכיתות  הארוחות  לחלוקת  באחריות  נושאים  הספר  בתי  מנהלי  ההזנה,  מפעל  לביצוע  הקורא 
המורים  על  המקומית.  הרשות  עם  האשפה  פינוי  ולתיאום  האשפה  לשקי  והאריזות  המזון  שאריות  לאיסוף 
הוועדה  בהמלצות  כסדרן.  יתקיימו  שהארוחות  ולדאוג  בכיתות  הארוחות  על  מקרוב  לפקח  החובה  מוטלת 
המקצועית )שניתנו בעקבות הפיילוט( נאמר כי בשנת הלימודים יש לקיים מפגשי השתלמות לצוותי ההוראה 
ההתארגנות  ואופן  הילד  להתפתחות  התזונה  חשיבות  נכונה,  תזונה  כגון  ההזנה,  למפעל  הנוגעים  בנושאים 
להפעלת המפעל. כמו כן יש לקיים לפני תחילת הפעילות תוכנית הסברה מקיפה שבמסגרתה יודגשו חשיבות 

מפעל ההזנה והתועלת שתפיק מערכת החינוך מהפעלתו. 

3.3 שמירה על היגיינה ותנאי תברואה בבתי הספר 

על פי המלצות הוועדה המקצועית, הצלחת תוכנית ההזנה מותנית, בין היתר, בכך שהתוכנית תופעל בסביבה 
פי  על  החינוך:  במוסדות  במזון  לטיפול  הנחיות  פרסם  הבריאות  משרד  טובים.  סניטריים  ובתנאים  בטוחה 
ההנחיות, המזון המתקבל מהספקים יאוחסן בחדר המיועד לכך; לא יעברו יותר מארבע שעות ממועד אריזת 
המזון ועד צריכתו; הטמפרטורה של מזון חם תהיה לפחות 70 מעלות, וטמפרטורת המזון הקר חמש מעלות; 
האשפה  הידיים;  לניגוב  ונייר  נוזלי  לסבון  מתקנים  ידיים,  לנטילת  ברזיות  יימצאו  האכילה  למקום  בסמוך 
תפונה מייד לאחר גמר הארוחה למכל אשפה מרכזי ולא תישאר בכיתות; המורים ידאגו לכך שהסועדים ייטלו 

ידיים לפני האכילה. 
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3.4 ילדים בעלי רגישויות

על פי הקול הקורא לביצוע מפעל ההזנה, על ספק המזון להגיש ארוחות לפי צורכיהם התזונתיים של התלמידים, 
ובכלל זה תלמידים בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים, למשל תלמידים הסובלים מצליאק וסוכרת.

3.5 משרד הבריאות

מזון  בהפצת  היתר,  בין  שמקורה,  תחלואה  ולמניעת  הציבור  בריאות  על  לשמירה  אחראי  הבריאות  משרד 
חדש[,  ]נוסח  )מזון(  הציבור  בריאות  פקודת  מתוקף  היתר,  בין  עליו,  הוטלה  האמורה  האחריות  מקולקל. 
התשמ"ג-1983. בחוק ארוחה יומית נקבע כי תפריט הארוחה יהיה מאוזן ומגוון וייקבע על ידי שר הבריאות 

בהתחשב בצורכי התלמידים ובגילם.



19 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | ביקורת הזנה בבתי הספר

 4. המסגרת הנורמטיבית:
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5. ממצאי הביקורת:

5.1  ממצאי הביקורת בבית ספר "רמב"ם":

ביקרנו בבית הספר רמב"ם. תאריך הביקורת 6/12/2018.

במהלך הסיור בבית הספר נמצא כי בית הספר מגיש את האוכל בתפזורת בחדר אוכל מרוכז.

מנהלת בית הספר מדווחת כי המעבר לחדר האוכל הגביר את הרצון והאסתטיקה של האוכל ותגובות התלמידים 
חיוביות. בעקבות המעבר נתקבלה בקשה על ידי בית הספר, למנקה אשר תנקה את חדר האוכל. בקשה נוספת 
הינה צלחות קשיחות וכיור על מנת שיוכלו לשטוף את הכלים. הבקשה הועברה לחברת "מילגם" אשר מנהלת 
את הפרויקט והיא נענתה בחיוב לבקשה. המנהלת מציינת כי הספק משתף פעולה, מביא את האוכל בזמן ואינו 
מחסיר ציוד. בית הספר אינו תולה את התפריט החודשי בלוח המודעות הבית ספרי אך כן זורק את שאריות 

האוכל לאשפה ומקיים תוכנית הזנה על פי החוק. מנהלת בית הספר מרוצה מאוד מפרויקט ההזנה.

5.1.1 מסקנות והמלצות:

ולייעל  לשפר  פועלת  היא  וכי  ההזנה  למפעל  רבה  חשיבות  מייחסת  הספר  בית  הנהלת  כי  התרשמה  הביקורת 
באופן מתמיד פרויקט זה. בית הספר "רמב"ם" הנו מבתי הספר היחידים שהקימו חדר אוכל למפעל ההזנה 
והביקורת מציינת כי פעולה זו הטיבה מאוד את תנאי ההזנה מבחינות רבות. מבקר העירייה מציין את הסדר 
המופתי והאווירה החיובית והאסתטית השורה בחדר האוכל הבית ספרי. מבקר העירייה רואה במודל חדר 
אוכל מרוכז כמודל לחיקוי לשאר בתי הספר בהתנהלות יעילה ואפקטיבית אשר מביאה לשביעות רצון גבוהה 

בקרב התלמידים, מאופן ההגשה, האכילה בחברותא והחינוך לתזונה נכונה. 
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5.2  ממצאי הביקורת בית ספר "תל חי":

ביקרנו בבית ספר תל חי. תאריך הביקורת 12/12/2018.

במהלך הסיור בבית הספר נמצא כי בית הספר מגיש את האוכל בתפזורת בכיתות.

מנהלת בית הספר מדווחת כי התלמידים מאוד מרוצים מצורת הגשה זו.

המנהלת מציינת כי הספק אומנם מביא את האוכל בזמן, אך אינה מרוצה מתפקודו הכללי. ישנן תלונות על 
חוסרים בציוד כגון צלחות וסכו"ם מדי יום. בנוסף, הספק מביא לחם בכמות מדודה לפי מספר הילדים ולעיתים 
הרצפה.  על  נופל  הלחם  כאשר  או  תוספת  מבקש  שהילד  במקרה  נעימות  לאי  הגורם  דבר  בלחם,  מחסיר  אף 

בעקבות כך, בית הספר מבקש להחליף את הספק.

לגבי צורת הגשת האוכל, המנהלת מתלוננת שהאוכל מגיע ללא איטום ומבקשת שהכלים המכילים את האוכל 
יגיעו עם איטום פנימי, כדי שהאוכל לא ייפתח ויישפך. תלונה נוספת היא שישנו קושי בשינוע האוכל. הספק 
מביא את האוכל לכניסה לבית הספר וכאשר הילדים באים לקחת אותו מהקומה הראשונה, הם צריכים להעלות 
אותו עד למעלה, דבר אשר גורם לסיכון. היו שני מקרים בעבר של החלקה של ילדים ויש התנגדויות מצד ההורים 
שילדיהם יסחבו את האוכל לכיתות כיוון שהאוכל כבד והשינוע מסכן אותם. זוהר תבקש מ"מילגם" שהספק 

יחלק את המנות בקומות עצמן.

עוד נמצא שבית הספר אינו תולה את התפריט החודשי בלוח המודעות הבית ספרי ואת שאריות האוכל מביא 
לחתולים, אך כן מקיים תוכנית הזנה על פי החוק.

מנהלת בית הספר מרוצה מאוד מפרויקט ההזנה.

5.2.1 מסקנות והמלצות:

הביקורת התרשמה כי הנהלת בית הספר מייחסת חשיבות רבה למפעל ההזנה וכי היא פועלת לשפר ולייעל באופן 
מתמיד פרויקט זה. ביחס לתלונות מנהלת בית הספר כנגד המפעיל ממליצה הביקורת לערוך ישיבת בירור לספק 
ביחד עם אגף החינוך והחברה המפעילה "מילגם" שבה ייבחנו הטענות של בית הספר. הביקורת ממליצה לתעד 
תהליכי תלונות של הספק אל מול אגף החינוך והחברה המפעילה "מילגם". מבקר העירייה ממליץ לאגף החינוך 
לקבוע מנגנון שבו מתקיימות בקרות הדוקות יותר על הספק וכן על קיום חוזרי המנכ"ל בבתי הספר. במהלך 
הביקורת נמצא כי בית הספר תל-חי אינו מפנה את האוכל שנותר לאשפה ומניח את שאריות האוכל בכניסה 
לבית הספר. מבקר העירייה מעיר כי הדבר נוגד את חוזר המנכ"ל המורה לפנות את יתרות המזון לאשפה וכי 
הדבר גורם למפגע תברואתי. על בית הספר תל-חי לחדול מיידית מפעולה זו, ולמצוא פתרונות מתאימים. עוד 

מעיר מבקר העירייה כי על בית הספר לפעול בהתאם להנחיות חוזרי המנכ"ל לנושא ההזנה.
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שעת חינוך לתזונה נכונה:
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5.3  ממצאי הביקורת בית ספר "המגינים":

ביקרנו בבית הספר "המגינים". תאריך הביקורת 10/1/2018.

במהלך הסיור בבית הספר נמצא כי בית הספר מגיש את האוכל בתפזורת בכיתות.

מנהלת בית הספר מדווחת כי התלמידים מאוד מרוצים מצורת הגשה זו.

להשתדרג  תשמח  הספר  בית  הנהלת  כי  ועלה  אוכל  בחדר  לאכילה  בכיתות  מאכילה  מעבר  לגבי  בירור  ביצענו 
בנושא וכי ישנו אולם גדול היכול לשמש כחדר אוכל. לדברי מנהלת בית הספר עדיין קיים קושי טכני מאחר 
שחדר האוכל קטן ולא יכול להכיל את כל תלמידי בית הספר בו-זמנית. בנוסף, האולם משמש לדברים נוספים 
ידי מנקה, אך כרגע אין אחת כזו והדבר מצריך שיתוף פעולה  נקי על  ולכן בסיום הארוחה הוא צריך להיות 

והקצאת משאבים מהרשות המקומית.

המנהלת מציינת כי הספק משתף פעולה באופן כללי. האוכל מגיע חם וטרי אך הוא נראה חיוור ללא תיבול. 
דבר נוסף, הספק מביא את הציוד הנלווה מדוד וספור, ולעיתים אף מחסיר בציוד, אך ברגע שבית הספר מבקש 

הוא מייד משלים.

בית הספר אינו תולה את התפריט החודשי בלוח המודעות הבית ספרי ואינו זורק את שאריות האוכל. במהלך 
הביקורת התבצע סיור ביחד עם משרד הבריאות ושם עלה ממצא כי הטרמוקלים מונחים על הרצפה, דבר שאסור 

על-פי נהלי משרד הבריאות. מנהלת בית הספר הביעה שביעות רצון מתפעול פרויקט ההזנה.

5.3.1 מסקנות והמלצות:

הביקורת התרשמה כי הנהלת בית הספר מייחסת חשיבות למפעל ההזנה וכי היא פועלת לשפר ולייעל באופן 
מתמיד פרויקט זה. עוד התרשמה הביקורת כי ישנם תנאים פיזיים נאותים לשיפור נוסף במערך ההזנה ולמעבר 
להגשה בחדר אוכל מרוכז אחד. הביקורת ממליצה להנהלת בית הספר לגבש החלטה בנושא הפעלת חדר אוכל 
העירייה  מבקר  זה.  בנושא  בעירייה  החינוך  לאגף  שתוגש  תוכנית  ולהכין  לתלמידים  ההזנה  בפרויקט  מרוכז 
מעיר כי על בית הספר להקפיד כי המזון יונח על שולחנות ולא על הרצפה כפי שנמצא בביקורות פתע של משרד 
הבריאות. על הנהלת בית הספר לעקוב אחר זמן הגעת האוכל על-מנת שלא יקרה מצב שבו המזון מגיע זמן רב 
לפני הגשתו לתלמידים. עוד ממליץ מבקר העירייה לרענן את הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא ההזנה 

ולפעול על-פיו. 
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אולם בית הספר המיועד לחדר אוכל בעתיד:
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5.4  ממצאי הביקורת בית ספר "מצודות":

ביקרנו בבית הספר מצודות. תאריך הביקורת 14/2/2018.

במהלך הסיור בבית הספר נמצא כי בית הספר מגיש את האוכל בתפזורת בכיתות.

זו, לעומת שנים קודמות שבהן הוגשו  כי התלמידים מאוד מרוצים מצורת הגשה  מנהלת בית הספר מדווחת 
המנות בחמגשית מפלסטיק.

המנהלת מציינת כי ישנן בעיות במעטפת; חוסרים באוכל ביחס לתפריט, חוסרים בציוד הנלווה כגון סכו"ם 
וצלחות, ופירות רקובים או לחילופין קשיחים. כאשר בית הספר מבקש מהספק להביא יותר ציוד נלווה מהנדרש, 
הציוד לא מספיק. בנוסף, כאשר בית הספר מבקש לבצע החלפה של הפירות, הוא אינו מרוצה גם מההחלפה 
והפירות שהוחלפו עדיין לא ניתנים לאכילה. בית הספר אינו תולה את התפריט החודשי בלוח המודעות הבית 

ספרי, מחזיר את שאריות האוכל לספק, אך כן מקיים תוכנית הזנה על פי החוק. 

הביקורת מצאה חוסר התאמה בין המנות הרשומות על גבי הטרמוקלים למנות בפועל. עוד מצאה הביקורת כי 
הסכו"ם החד פעמי והצלחות הם באיכות ירודה, כך גם לגבי הכמויות שסופקו לבית הספר, נמצא כי הן חסרות. 

במהלך הביקורת הגיעה תלונה על פירות שהגיעו רקובים ובלתי ניתנים לאכילה. )מצ"ב תמונה(.

5.4.1 מסקנות והמלצות:

ולייעל  לשפר  פועלת  היא  וכי  ההזנה  למפעל  רבה  חשיבות  מייחסת  הספר  בית  הנהלת  כי  התרשמה  הביקורת 
של  הרפרנטית  מול  הפעולה  שיתוף  את  להדק  הספר  לבית  ממליץ  העירייה  מבקר  זה.  פרויקט  מתמיד  באופן 
פרויקט ההזנה ברשות המקומית, שאמורה להעביר את התלונות והדרישות למנהלת הפרויקט מטעם משרד 
ביצוע  אחר  מעקב  ולבצע  כנדרש  מגיעות  הנלווים  והמוצרים  המזון  של  והאיכות  שהכמות  ולוודא  החינוך 
התיקונים הנדרשים. מבקר העירייה ממליץ לבית הספר להעביר את תלונותיו בנושא בכתב ולעקוב אחר בעיות 
החוזרות על עצמן ולהציפן לאגף החינוך במידת הצורך. מבקר העירייה ממליץ לבית הספר לתלות את התפריט 
השבועי כנדרש מחוזרי המנכ"ל בנושא וכן לעקוב אחר רישום המנות על גבי האריזות ולוודא שמגיעות כמויות 

בהתאם לרשום בפרויקט.

פירות רקובים במנות ההזנה:
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אופן הגשת המנות בבית הספר:
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5.5  ממצאי הביקורת בית ספר "קורצ'אק":

ביקרנו בבית הספר "קורצ'אק". תאריך הביקורת 15/4/2018.

במהלך הסיור בבית הספר נמצא כי בית הספר מגיש את האוכל בשיטה הישנה של הגשה בחמגשית בכיתות ולא 
בתפזורת כפי שנעשה בשאר בתי הספר בעיר. 

נציגת בית הספר מדווחת כי ישנן תלונות מההורים על ילדים שלא אוכלים מכיוון שלא מרוצים מהאופן שבו 
המנה מוגשת, הרטבים מתערבבים עם המזון והחמגשית אינה אסתטית ומזמינה. עוד דווח לביקורת כי בית 

הספר התלונן מספר פעמים באגף החינוך על הימצאות עצמים זרים במנות המוגשות. 

במהלך הביקורת דווח לביקורת כי בית הספר ערך יום ניסיון של הגשת האוכל בצורת תפזורת ונציגת בית הספר 
העידה שהפיילוט לא בוצע כמו שצריך; לא הגיעו כפות הגשה, הצלחות לא היו איכותיות והטענה העיקרית היא 
שמחנכות הכיתה הרגישו כמו מלצריות. היא הרחיבה שהמחנכת הייתה צריכה לעמוד ולהגיש את האוכל לכל 

ילד שהגיע לעמדת ההגשה, בנוסף, לאחת המחנכות נשפך שמן על החולצה ולפיכך הופסקה ההגשה בתפזורת.

נציגת ההורים העידה כי צורת הגשה בתפזורת היא המועדפת על הילדים ולכן זה שווה את המאמץ והיה צורך 
לבצע הכנה טובה יותר לפיילוט למען טובת הילדים. צורת ההגשה בתפזורת מאפשרת חווית אכילה מהנה עבור 
ואוכלים את ארוחת הצהריים בהנאה רבה כאשר  גבוהה  רצון  רוב הילדים מגלים שביעות  ומעבר לכך,  הילד 

הארוחה מוגשת בתפזורת. 

הנציגה דיווחה כי הספק משתף פעולה, מביא את האוכל בזמן ואינו מחסיר ציוד.

הביקורת מצאה כי בית הספר אינו תולה את התפריט החודשי בלוח המודעות הבית ספרי.

הביקורת מתרשמת כי מנהלת בית הספר לא גילתה את המנהיגות הנדרשת ולא הצליחה להעביר את עמדתה 
בהקשר של אופן הגשת המזון ובכך למעשה נכנעה ללחצי צוות המורים שסירב לשתף פעולה עם הפיילוט המוצע. 
לא בוצעה הכנה והיערכות לפיילוט ומורי בית הספר לא השתתפו בהדרכות שהוצעו להם ע"י החברה המפעילה 

"מילגם" בנושא "תיווך המזון לתלמידים" ולא עשו הכנה ראויה לקיום ההגשה בתצורה החדשה.

ועם  ההזנה  פרויקט  עם  פעולה  משתף  אינו  "קורצ'אק"  הספר  בית  הביקורת  למועד  נכון  כי  מעירה  הביקורת 
רפרנטית הפרויקט מטעם "מילגם". ההנהלה והמורים מסרבים לקבל הדרכה והשתלמויות הניתנות למורים 
המזון  ותיווך  הפרויקט  לגבי  חיובית  אינה  הספר  בבית  האווירה  כי  העלו  הביקורת  ממצאי  ההזנה.  בנושא 
לתלמידים נפגע בכך שישנה התנגדות של חלק מהמורים לפרויקט ההזנה. למעשה, בית הספר מוציא לפועל 
את הפרויקט רק בכדי לצאת לידי חובה, וכך גם עובר המסר להורים ולתלמידים. ממצאי הביקורת העלו עוד כי 
הנהלת בית הספר "קורצ'אק" מסרבת לעבור להגשה בתפזורת, על אף, שהוכח כי הפיילוט שבוצע בבתי הספר 
האחרים הצביעו על הצלחה בשיטת ההגשה. מנהלת בית הספר אינה משתפת פעולה עם ועד ההורים ועולה כי 
נושא ההזנה הנו נושא טעון שטרם נפתר, נכון למועד הביקורת. באגף החינוך מסרו לביקורת כי בית הספר טרם 
השתכנע שיש צורך לעבור להגשה בתפזורת ואגף החינוך שוקל צעדיו אל מול הנהלת בית הספר. גם פניות ועד 
ההורים למנהלת בית הספר לשנות את שיטת ההגשה לא צלחו נכון למועד הביקורת.  עוד מצאה הביקורת כי 

בית הספר אינו תולה על לוח הודעות את התפריט השבועי בניגוד לחוזר מנכ"ל.

אחרת,  בשכבה  פעם  כל  נוסף,  פיילוט  לבצע  הסכימה  היא  ספרית  הבית  לנציגה  שהוצגו  התובנות  לאחר 
בהדרגתיות.
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5.5.1 מסקנות והמלצות:

לביצוע  פועלת  היא  וכי  ההזנה  למפעל  רבה  חשיבות  מייחסת  אינה  הספר  בית  מנהלת  כי  התרשמה  הביקורת 
מפעל ההזנה מכורח החוק ולא מתוך ראייה חינוכית לתזונה נכונה וכמפעל חשוב וחיוני. הביקורת סבורה אף, 
שמנהלת בית הספר אינה עושה מאמץ לשדרג את תנאי האכילה, כפי שעשו יתר בתי הספר שנבחנו תחת הביקורת 
ואף יותר מכך, ההנהלה עסוקה במלחמות פנימיות מול ועד ההורים, במקום לרתום אותם למשימה. בסיכומו 
של דבר הביקורת ממליצה למנהלת בית הספר לעבור להגשה בתפזורת וזאת לאור הצלחת הפיילוט בכלל בתי 
ממליצה  עוד  מרוכזת.  להגשה  הספר  בית  בתוך  אוכל  חדר  להכשיר  ניתן  האם  ולבחון  שמונה  בקריית  הספר 
הביקורת לרענן את חוזרי המנכ"ל בנושא פרויקט ההזנה ולפעול על פיו; לבצע הדרכות למורים שניתנות ללא 
עלות על-ידי משרד החינוך באמצעות החברה המנהלת שנבחרה לפרויקט ההזנה. שיתוף ועד ההורים בתהליך, 
יסייע רבות להצלחתו וכן מעקב ובקרה מתמדת על איכות המזון ושביעות רצון התלמידים יביאו ליעילות רבה 

יותר של פרויקט ההזנה.
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סיכום מסקנות והמלצות הביקורת:

1. תפקיד הרשות המקומית ועמידתה בהוראות החוק ובנהלים

מבקר העירייה מעיר כי העירייה לא פעלה כנדרש על-פי חוק ארוחה יומית לתלמיד, תשס"ה-2005 והתנתה את 
קבלת הארוחה החמה בתשלום מראש, דבר המנוגד הן לחוק, כאמור, והן לחוזרי המנכ"ל בנושא. לפיכך, על 
העירייה ואגף החינוך לפעול על-פי חוק ולספק מנה חמה לכל תלמיד ללא סייגים והתניות הכרוכות בתשלום 
מראש וכן ללא שום התניה אחרת וזאת על-פי חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה 2005.                                                                                                           

2. מלגות והנחות

מבקר העירייה מברך על פעילות ועדת ההנחות בעירייה, אך מדגיש כי על הוועדה להעניק את ההנחות באופן 
שוויוני ועל פי קריטריונים אחידים שיתקבלו בוועדת ההנחות שהוקמה ע"פ חוק ע"י מועצת העיר ולא כוועדה 
מבקר  אחר.  תנאי  ובשום  מקדמה  בתשלום  מלגה  בקשת  הגשת  להתנות  אין  כי  מעיר  העירייה  מבקר  אגפית. 
העירייה ממליץ להגביר את פעילות ההסברה בעניין המלגות, דבר שיאפשר ליותר הורים להגיש את המלגה 
ובכך להגדיל את כמות התלמידים הזקוקים למנה חמה. מבקר העירייה מוצא לנכון להדגיש כי על-פי חוזר 
מנכ"ל יש לבחון טפסי בקשות "ויתור" ולבדוק האם טפסי הוויתור לא נעשו משיקול כלכלי. במקרה והתברר 
שהורים ויתרו על ההזנה לילדיהם בשל קושי כלכלי, יש להביא את המקרה לדיון בוועדת ההנחות. עוד מעיר 
מבקר העירייה כי לא זומן לישיבת הנחות וזאת בניגוד לפקודת העיריות הקובעת כי יש לזמן את מבקר העירייה 

לכל ועדה מוועדות העירייה.                                                                               

3. תשלומי הורים בפרויקט

לעניין גביית השתתפות ההורים עבור פרויקט ההזנה, עיריית קריית שמונה אינה פועלת על-פי לוח התשלומים 
של משרד החינוך וגובה תשלום קבוע עבור השתתפות ההורים בפרויקט ההזנה וזאת בניגוד לחוזר מנכ"ל הקובע 
כי על הרשות לגבות את ההשתתפות על-פי מבחן הכנסות הצמוד לטבלה שמפרסם שר החינוך באישור ועדת 
החינוך של הכנסת בכל שנה. לביקורת נמסר כי ניתן על כך אישור מאת משרד החינוך.                                                                                                

4. גבייה

ממצאי הביקורת העלו כי בשנת תשע"ח נגבו בסך הכול 40% מסך כספי החייבים בפרויקט ההזנה. בנושא הגבייה 
ממליץ מבקר העירייה לבצע מעקב דו חודשי/רבעוני; להדק את שיתוף הפעולה לאורך השנה בין אגף החינוך 
יוצאו  כן,  וכן לשתף את בתי הספר במאמצי הגבייה וההסברה שאם לא  לגבייה בשליחת התראות לחייבים; 
התראות מטעם הוצאה לפועל, דבר העלול לגרור חיובים והוצאות מיותרים עבור החייבים. עוד לעניין הגבייה 
במהלך  שטוענים  להורים  רטרואקטיביים  אישורים  מנפיקים  הספר  בתי  כי  נמצא  שעלו,  לממצאים  ובהתאם 
החינוך.  באגף  התקבל  לא  הטופס  אך  הוויתור,  טפסי  את  העבירו  שהם  ו/או  בהזנה  אכל  לא  הילד  כי  השנה 
הביקורת ממליצה לאגף החינוך להוציא הנחיה גורפת שאין בית הספר יכול להוציא אישורים, כביכול, שמאן 
דהו אכל/לא אכל בפרויקט ההזנה; אישור כזה לא יקבל תוקף והוכחה לאי תשלום בפרויקט ההזנה ולא יהווה 
בשום תנאי פטור מתשלום, אלא במקרים יוצאי דופן שבהם הוכח מעבר לכל ספק כי ההורה נהג כשורה והעביר 
ו/או אגף  יערוך בירור והכסף יקוזז מתקציב בית הספר  את טופס הוויתור בתחילת שנה, או אז אגף החינוך 

החינוך והכול לפי העניין.                                                      
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5. מעקב תברואתי

מבקר העירייה מעיר לווטרינר העירוני כי לא פעל בכל שנת תשע"ח לבדיקה ומעקב תברואתי אחר המזון המוגש 
בבתי הספר בפרויקט ההזנה. מעקב כזה צריך ורצוי שיהיה גם בהובלה ותיאום של אגף החינוך וכחלק מתוכנית 
העבודה המשותפת של הווטרינר העירוני. הביקורת מציינת כי גם לאחר ששירותי הווטרינריה עברו לידי אשכול 
גליל מזרחי לא בוצעה כל פעילות בדיקה בתוכנית ההזנה במערכת החינוך. הביקורת מעירה על כך וממליצה 
להכניס לתוכנית העבודה של ווטרינר האשכול גם את נושא הטיפול והפיקוח על פרויקט ההזנה בתיאום עם 

אגף החינוך בעירייה.                                                                                  

6. תפעול ונקיון

כפי שעלה בממצאי הביקורת, נראה באופן מובהק כי תלמידי ההזנה בתפזורת בדגש על הפעלת חדר אוכל מרוכז 
בתפזורת.  ההזנה  בפיילוט  שהשתתפו  והמורים  המנהלים  וגם  התלמידים  גם  מעידים  כך  על   - יותר  מרוצים 
המסקנה המתבקשת מכך היא שהעירייה צריכה לקיים דיון בנושא ולקבל החלטה עירונית שתחייב את בתי 
הספר לתפעל את פרויקט ההזנה בתצורה של הגשה בתפזורת ולא בהגשת חמגשית כפי שהיה נהוג עד כה. מבקר 
העירייה אף ממליץ להנהלת העיר ואגף החינוך, להחיל תוכנית להקמת חדרי הגשה מרוכזים בתוך בתי ספר 
ההזנה  זמן  לצורך  שמופעלים  מרוכזים  אוכל  חדרי  במעין  להגשה  ולעבור  פיזית  מבחינה  מתאפשר  זה  שבהם 
בלבד. )דוגמה ניתן לראות בבית הספר רמב"ם(. מבקר העירייה ממליץ לראש העיר להוסיף שעת ניקיון יומית 
לעובדי הניקיון המועסקים על-ידי העירייה, בכדי שיסייעו בהגברת הניקיון והסדר שלאחר הארוחה והשבת 

הכיתה למצב שבו התלמידים חוזרים ללמוד בה כשהיא נקייה ומאווררת.                      

7. עמידת הספק בתנאי המכרז

מטעם  הזוכה  החברה  המזון.  ספקי  את  ישיר  באופן  מפעילה  ו/או  בוחרת  אינה  שמונה  קריית  עיריית  ככלל, 
מדינת ישראל ומשרד החינוך היא חברת "מילגם". החברה מנהלת את מערך ההזנה בכל בתי הספר בארץ והיא 
זו אשר בוחרת את ספקי המזון. במהלך הבדיקה שקיים מבקר העירייה בבתי הספר היסודיים בקריית שמונה 
עולה כי כל בתי הספר בעיר מקיימים את חוק ארוחה יומית ומקבלים את המזון משני ספקים עיקריים )פאר 

דוד וקייטרינג ממן(.                                                

במהלך הסיורים בבתי הספר ובדיקת התלונות שהופנו עלו טענות כנגד ספקי המזון שאינם מקפידים לספק בכל 
יום את כמויות המנות הנדרשות ואת כל מרכיבי הארוחה שהתחייבו לספק. כמו כן, עלו טענות על איכות וכמות 
המזון ומוצרי המזון הנלווים כגון: לחם, פירות וירקות המגיעים כחלק מהתפריט היומי ושהגיעו לא פעם בצורת 
ריקבון מתקדם או בחוסר. תלונות רבות התקבלו על איכות הכלים החד פעמיים שאינם עומדים בתקנים והם 
מתקפלים בעומס האוכל והטמפרטורה.                                                                                                                                       

המזון מגיע בטרמוקלים השומרים על טמפרטורת המזון. ממצאי הביקורת העלו כי בבתי ספר אחדים המזון 
מונח על הרצפה ללא השגחה זמן רב לפני הגשתם לילדים ובאחד המקרים משרד הבריאות נדרש לנושא ואף 
הוציא מכתב התראה לבית הספר "המגינים" בנושא והנחה אותם לארגן מקום מוצל שבו יונחו ארגזי המזון על 

שולחנות ולא על הרצפה )ראה בנספחים(.                            

הערה שהתקבלה במהלך הביקורת הייתה על ספק המזון "קייטרינג ממן" שאינו מעלה את ארגזי המזון הכבדים 
לקומה השנייה ולעיתים קרובות המזון שמועלה לקומות העליונות על-ידי הילדים נשפך בתוך הטרמוקלים עצ

מם.                                                                                                            

עוד מעלים ממצאי הביקורת כי ספקי המזון אינם מספקים את הכמות הנדרשת של פריטי הציוד כגון: מצעית 
)פלייסמט( להנחה על השולחן, מפיות מנייר סופג דו-שכבתי )20×20 ס"מ לפחות( לניגוב הידיים, סכו"ם אישי 
חד-פעמי מפלסטיק קשיח באיכות טובה וכן כלי הגשה מתאימים. בעניין זה נמצא כי מנהלת הפרויקט מטעם 
קשר  כאמצעי  ומשמשת  הספקים  מול  שעומדת  המנהלת  החברה  "מילגם",  נציגי  עם  בקשר  עומדת  העירייה 

בפתרון סוגיות שעולות בפרויקט ההזנה.                    
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8. פיילוט הזנה בתפזורת

עד שנת תשע"ח נהגו בבתי הספר היסודיים בקריית שמונה להגיש את הארוחה היומית בחמגשית. התלונות 
על תצורת הגשה זו והביקורת מצד הילדים היו רחוקות מלהיות משביעות רצון וההסבר היה בכך שהחמגשית 
מגיעה לעיתים מעורבבת עם שאר מרכיבי המזון שבתוכה, מה שיצר עיסה שאינה אסתטית ואף אינה אכילה. 
העובדה  ובשל  אוהבים  אינם  שהם  בחמגשית  יותר  או  אחד  מרכיב  יש  לעיתים  כי  הספר  בתי  ילדי  דיווחו  עוד 
גורם להם לא לאכול כלל. עוד טענה שעלתה היא  שמרכיבים אלה הוגשו באותה חמגשית קטנה, הדבר היה 
טעמו של האוכל שמוגש בחמגשית מפלסטיק. לטענת הילדים החמגשית החד פעמית מפלסטיק גורמת לטעם 
לוואי לאוכל ובכך יורדת משמעותית אטרקטיביות המזון המוגש בתצורה זו. 4 מתוך 5 בתי הספר שנבדקו דיווחו 
כי עם המעבר להגשה מרוכזת בתפזורת עלו בצורה משמעותית התגובות החיוביות של הילדים לטעמו של המזון 
בארוחה היומית. גם בבדיקה שערך מבקר העירייה עם ילדי בתי הספר עלה בצורה מובהקת כי הגשה בתפזורת 
אוהב  שהוא  המרכיבים  את  לבחור  ילד  כל  של  היכולת  כי  וכן  המזון,  של  האסתטיות  את  משמעותית  שיפרה 
בצלחת העלתה משמעותית את שביעות הרצון שלהם מהמזון ואף שיפרה את טעמו.                                                                                                                            

9. תפקיד בתי הספר ועמידה בהוראות החוק ובחוזרי מנכ"ל

חיובית  בצורה  פעולה  משתפים  "קורצ'אק"(  הספר  בית  )למעט  הספר  בתי  מרבית  כי  העלו  הביקורת  ממצאי 
ורואים בפרויקט "ארוחה יומית" פרויקט חינוכי וחברתי מן המעלה הראשונה. ממצאי הביקורת העלו שבכל 
בתי הספר בעיר ישנה רכז/ת הזנה שתפקידם למלא אחר הוראות החוק וחוזרי המנכ"ל. את המזון לבתי הספר 

מספקים שני ספקים.                                                                                                                                                     

ועם  ההזנה  פרויקט  עם  פעולה  משתף  אינו  "קורצ'אק"  הספר  בית  הביקורת  למועד  נכון  כי  מעירה  הביקורת 
רפרנטית הפרויקט מטעם "מילגם". ההנהלה והמורים מסרבים לקבל הדרכה והשתלמויות הניתנות למורים 
המזון  ותיווך  הפרויקט  לגבי  חיובית  אינה  הספר  בבית  האווירה  כי  העלו  הביקורת  ממצאי  ההזנה.  בנושא 
לתלמידים נפגע בכך שישנה התנגדות של חלק מהמורים לפרויקט ההזנה. למעשה, בית הספר מבצע זאת רק 
בית  הנהלת  כי  עוד  העלו  הביקורת  ממצאי  ולתלמידים.  להורים  המסר  עובר  גם  וכך  חובה,  לידי  לצאת  בכדי 
הספר "קורצ'אק" סירבה במעמד הביקורת לעבור להגשה בתפזורת, על אף, שהוכח כי הפיילוט שבוצע בבתי 
ההורים  ועד  עם  פעולה  משתפת  אינה  הספר  בית  מנהלת  ההגשה.  בשיטת  הצלחה  על  הצביע  האחרים  הספר 
ועולה כי נושא ההזנה הנו נושא טעון שטרם נפתר, נכון למועד הביקורת. במהלך ישיבה בנושא ההזנה טענו 
בבית הספר כי ניסו פעם אחת להגיש בתפזורת, אך כיוון שמורה אחת התלכלכה בחולצתה הפרויקט הופסק 
ומאז כל ניסיונות אגף החינוך וועד ההורים לשכנע את מנהלת בית הספר לשנות את שיטת ההגשה לא צלחו. 
בית הספר "קורצ'אק" אינו מקפיד על יישום הוראות חוזר מנכ"ל ואינו תולה את תפריט בית הספר בלוחות 

המודעות.                                                                                                                                  

במשרד  המקצועית  הוועדה  של  ההמלצות  את  מקיים  אינו  "קורצ'אק"  הספר  בית  כי  העלו  הביקורת  ממצאי 
הספר  בית  ההזנה.  בנושא  השתלמות  מפגשי  מקיים  ואינו  יומית  ארוחה  בנושא  המנכ"ל  חוזרי  ואת  החינוך 
"קורצ'אק" לא קיים פעילות הסברה על חשיבות ההזנה ואינו מקיים תיווך יעיל אל מול הילדים. הביקורת 
בית  מנהלת  אך  למורים,  והשתלמויות  הדרכות  לבצע  "מילגם"  צוות  על-ידי  ניסיונות  מספר  נעשו  כי  העלתה 
הספר וצוות המורים לא שיתפו פעולה בעניין זה. בית הספר "קורצ'אק" אינו מקפיד על היגיינה מתאימה בזמן 
הגשת ארוחת הצהריים ובזמן הסיור תלמידים אכלו על שולחן הכתיבה כשהוא אינו נקי ועליו נמצאו עדיין 
כלי כתיבה, קלמרים וציוד נוסף. ממצאי הביקורת העלו עוד כי בית הספר "קורצ'אק" אינו מקפיד שילדי בית 
הספר ייטלו/ישטפו ידיים לפני הארוחה כפי שמורה חוזר מנכ"ל בעניין. מנהלת בית הספר בחרה גם שלא לשתף 
פעולה עם הביקורת ולא הגיבה לממצאים באופן מכוון. הביקורת רואה באי שיתוף פעולה עם הביקורת עבירה 
חמורה שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק וממליצה לראש העיר לזמן את המנהלת לקבלת הבהרות 

בנושא ולעדכן בהתנהלות זו את הממונה על המחוז במשרד החינוך.                       

עוד העלו ממצאי הביקורת כי בתי הספר אינם מקפידים לזרוק את המנות הנותרות לפח האשפה כפי שמורה 
חוזר מנכ"ל משרד החינוך. בסיור בבית הספר "תל-חי" נמצא כי הארגזים מוצאים אל מחוץ בית הספר כשהם 
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מלאים במזון ובכך מהווים מפגע תברואתי חמור המושך אליו חתולי רחוב המפזרים את המזון הנותר לכל עבר. 
בבית הספר "המגינים" נמצאו ארגזי המזון על הרצפה בניגוד להנחיות להניחם על שולחן. בעניין זה העיר משרד 
הבריאות לבית הספר לתקן את הליקוי באופן מיידי.                                                                                                                                                     

במהלך שנת הלימודים תשע"ח עברו מספר בתי ספר לפיילוט של הגשה בתפזורת. בתצורה זו מביא ספק המזון את 
הארוחה במנות נפרדות מרוכזות במכלי אלומיניום לצד סט צלחות וסכו"ם חד פעמי. בכך מתאפשר לתלמידים 
לבחור את הפריטים שהם אוהבים ואת הכמות מתוך הפריטים המגיעים כל אחד בנפרד. ממצאי הביקורת העלו 
כי התלמידים הביעו שביעות רצון גבוהה יותר מהגשה זו המאפשרת להם לאכול את התבשילים שהם אוהבים 

והכמות הרצויה להם בצלחת.                          

את  מקבל  החינוך  באגף  ההזנה  נושא  כי  עולה  בתפזורת  הזנה  פיילוט  בנושא  והמסקנות  הממצאים  מסיכום 
תשומת הלב הראויה, תוך פתיחות לשיפור וייעול פרויקט ההזנה בכללותו. ככלל, מדיניות אגף החינוך הייתה 
לאפשר לבתי הספר להוביל תהליך פנימי בכל הקשור בניהול מערך ההגשה וחלוקת המזון, ולראיה מרבית בתי 
הספר היסודיים נפתחו לרעיון ההגשה בתפזורת בעידוד אגף החינוך וזאת על-אף הקושי וההתנגדות הראשונית 
שהייתה מצד המורים. בתי הספר שערכו את הפיילוט דיווחו על הצלחה שבאה לידי ביטוי בשביעות רצון גבוהה 
יותר מצד התלמידים הן על נראות המזון ותצורת ההגשה והן על טעמו של האוכל שהשתפר באופן ניכר. לאור 
ההצלחה בבתי הספר היסודיים, למעט בית ספר "קורצ'אק", החליטו להמשיך בפיילוט באופן קבוע ולהגיש 
את המזון בתפזורת ועל כך הביקורת מברכת. ממצאי הביקורת לגבי בית הספר "קורצ'אק" היו חד משמעיים 
בכך שבית הספר לא נתן הזדמנות אמיתית להצלחת הפיילוט ולמעשה ערך מצג שווא של פיילוט חד פעמי שהיה 
נדון לכישלון מראש. בית הספר לא קיבל את ההדרכה הנדרשת שהוצעה לו על-ידי החברה המנהלת את פרויקט 
ההזנה וסירב בעקשנות לפניות החוזרות והנשנות של אגף החינוך והחברה המנהלת לבצע תהליך יסודי ומכין 
לכלל המורים כדי להפיג את החששות ולהכין כראוי את המורים כמתווכים משמעותיים בין הילדים למזון.                                                                        

לפיכך, הביקורת מעירה למנהלת בית הספר על שלא ביצעה את תהליך הפיילוט כראוי ונכשלה כישלון חרוץ 
במבחן המנהיגות עת שנכנעה ללחצי המורים להפסיק את הפיילוט בעיצומו על אף שהוכח מעבר לכל ספק, 
שהגשת המזון בתצורת תפזורת הביאה לשיפור ניכר בשביעות רצון התלמידים בבתי ספר אחרים בעיר.                                                                                                       

בעניין זה מבקר העיר ממליץ להנהלת העיר להכתיב מדיניות אחידה באשר לפרויקט ההזנה בכלל ולתצורת 
והדרכים  ההזנה  בפרויקט  המשתתפים  לכמות  באשר  דיון  לקיים  העירייה  מבקר  ממליץ  עוד  בפרט.  ההגשה 
העומדות בפני הרשות המקומית להגדלת מספר המשתתפים בפרויקט זה שעל חשיבותו לא נכביר במילים.                                                                                                                   

פרויקט  עבור  מוקדם  בתשלום  לתלמיד  חמה  מנה  הגשת  צורה  בשום  להתנות  אין  כי  מדגיש  העירייה  מבקר 
ההזנה. על העירייה לספק מנה חמה לכל התלמידים, עם התחלת הפרויקט בפתיחת השנה, למעט לתלמידים 
הורי  את  לחייב  העירייה  תפעל  במקביל,  זה.  לעניין  החוק  שמורה  כפי  ויתור,  טופס  על  חתמו  הוריהם  אשר 
התלמידים אשר יקבלו מנה חמה ולא חתמו על טופס ויתור ותפעל לגביית הכספים על פי אמות המידה הנהוגות 

במחלקת הגבייה. 

הביקורת ממליצה לחדד נושא זה במכתבים אישיים להורים כבר בסמוך לפתיחת השנה, ככל המתאפשר,  תוך 
שימת דגש להסדרת התשלום בעבור פרויקט ההזנה ו/או לחילופין חתימה על טופס ויתור.

לאורך  הפעולה  שיתוף  חוסר  על  שוורץ,  שרה  הגב'  "קורצ'אק"  הספר  בית  למנהלת  מעיר  העירייה  מבקר 
תגובה  לקבלת  הביקורת  מבקשות  שהתעלמה  על  הספר  בית  למנהלת  מעיר  העירייה  מבקר  הביקורת.  כל 

וממליצה להנהלת העיר לזמנה לבירור משמעתי בנושא.
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ריכוז תגובות בתי הספר בנושא ביקורת פרויקט הזנה תשע"ח

תגובת גב' רחל הוד מנהלת ביה"ס "רמב"ם" 

שמחתי לקבל את הדו"ח שיצא לאחר ביקורך בבית הספר לבקרת פרויקט  ההזנה.
חשוב לי לעדכן כי בשנת הלימודים תשע"ט הילדים עברו לאכול בכלים רב פעמיים שרכש עבורם בית הספר.

בהמשך בעה"ש אנו מתעדים לרכוש 2 מדיחי כלים, בכדי ששטיפת הכלים תהיה בבית הספר והילדים לא יצטרכו 
לקחת את הכלים הביתה.

פרויקט  ההזנה הוא פרויקט חשוב, הנותן מענה לארוחה חמה לתלמידים, לצד חינוך להרגלי אכילה וישיבה 
משותפת בארוחת הצהריים. 

תגובת גב' לאה ארליך מנהלת ביה"ס "תל-חי"

בהמשך למכתבך על הביקורת שנעשתה בבית ספרנו בתאריך  12.02.2018.
כל הנאמר במכתבכם אירע בשנה שעברה, מאז הוחלף ספק המזון בבית ספרנו ואנו שבעי רצון  מאופן ההתנהלות 

מולו.
האוכל מגיע בזמן, עם איטום פנימי וכן לא נשפך האוכל. 

ואף  כבד  מאוד  וזה  הארגזים  את  מעלים  הבוגרת  השכבה  ותלמידי  ביה"ס  בכניסת  מונחים  הארגזים  לצערנו 
מסוכן.

התפריט החודשי מפורסם מדי חודש באתר הבית ספרי אותו כל הורי ביה"ס מכירים.

תגובת גב' שרית אוחנה מנהלת ביה"ס "המגינים"

בהמשך לביקורת ולבקשתך להלן המעשים והפעילות לשיפור ההזנה:
פורסם תפריט ההזנה החודשי להורים ולתלמידים.

האוכל מתקבל בשעה סבירה המאושרת ע"י הרשות וקרן רש"י, התזונאית אישרה את השעה. 
האוכל ממתין בתוך מסדרון מוצל על פי הנחיית התזונאית. 

התלמידים אוכלים בשעה קבועה בכיתות. 
אולם האירועים לא מכיל את כלל התלמידים, ולא ניתן לאכול בו. 

כמו כן, אין מנקה שתנקה בכל יום את אולם האירועים.

תגובת גב' שולה בן שטרית מנהלת ביה"ס "מצודות"
ביקורת ההזנה בבית הספר התקיימה בשנה"ל תשע"ח בתאריך 14.02.2018, לפני למעלה ממחצית השנה.

ארוחת הצהריים בבית הספר מוגשת בתפזורת.
מאז הביקורת ובחודשי ההזנה בשנת תשע"ט ניכר שיפור ביחס לבעיות שהוצגו:

כמות האוכל והמנות המסופקות מספקת, הירקות והפירות בדרך כלל ראויים לאכילה.
לגבי הציוד הנלווה, הבעיה לא נפתרה. כמות הצלחות והסכום אינה מספקת בכל הכיתות, 

איכות הסכו"ם החד פעמי והצלחות נותרה כפי שהייתה. 
לגבי פרסום התפריט: 
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התפריט מתפרסם בתחילת כל חודש בלוח המודעות המקוון באתר בית הספר, באינטרנט. 
כל בעיה מדווחת מיידית לזוהר מלכה באגף החינוך. 

תודה על קיום הביקורת, ההקשבה וההתייחסות העניינית. 

תגובת "מילגם" בנושא ביקורת פרויקט הזנה תשע"ח

במהלך ביקורים בבתי הספר בשנה"ל תשע"ח )חלקם בליווי של זוהר - רכזת הזנה רשתית( עלו ונעשו הדברים 
הבאים: 

בי"ס "תל חי":
קוימה פגישה עם מנהלת ביה"ס לגבי מעבר לתפזורת והצעת השתלמות לצוות המורים.

המנהלת החליטה לעבור לתפזורת ללא השתלמות. 
בעקבות המעבר היו תלונות על מחסור בכמות )בעיקר הפחמימה( ועל חמגשיות מעוותות.

התלונות הועברו לטיפול הספק. 
הספק קיבל הנחייה, לבקשת ביה"ס, להעלות את הצידניות לקומה השנייה. 

בהתערבות ועד ההורים הוגשה בקשה להחלפת ספק. בשנה"ל הנוכחית הוחלף לספק פאר דויד.

בי"ס "מצודות": 
תלונה על מחסור בנלווים ורישום לא נכון של הכמות על הצידניות. 

בנוסף תלונה על ירק באיכות לא טובה. 
בשל תלונות חוזרות הוחלף הספק בשנת הלימודים הנוכחית. 

הוצע מספר פעמים לרינת, סגנית מנהלת, לקיים השתלמות לצוות המורים על תוכנית ההזנה,
ולמעבר לתפזורת. עברו לתפזורת ללא השתלמות. 

בי"ס "המגינים": 
עברו השתלמות למעבר לתפזורת ולאחר פיילוט מוצלח בשתי כיתות עבר כל ביה"ס לתפזורת. 

תלונה על מספר מדוד של נלווים, הועבר לטיפול הספק.

בי"ס "רמב"ם": 
אוכלים בחדר אוכל, התנהלות ארוחה תקינה, ישנה שביעות רצון גם מהיום ללא בשר.

בי"ס "עוזיאל": 
ישנה שביעות רצון מהאוכל, פחות אוהבים את היום ללא בשר.

ישנה התנהלות לא תקינה בזמן הארוחה, בוצעה השתלמות לצוות המורים, ומעבר לתפזורת בחודש אפריל.

בי"ס "יאנוש קורצ'אק": 
בוצעו מספר ניסיונות לקיים השתלמות לצוות המורים על התנהלות הארוחה ומעבר לתפזורת. 

גם לאחר שנקבעה השתלמות היא בוטלה. התלוננו מספר פעמים על אוכל שפוך, טופל מול הספק,
ומול ביה"ס, בבקשה מהילדים שסוחבים את הצידניות במעלה במדרגות, להיזהר ולסחוב בזוגות.

השנה התקבלו מחלק מבתי הספר תלונות על חוסרים בנלווים.
סוכם עם הספק שלבקשת ביה"ס יסופקו נלווים ל – 10 ימים בתוספת רזרבה. 

בית הספר ״קורצ׳אק״ לא הגיב לממצאי הביקורת על אף הפניות שנעשו למנהלת בית הספר ולהנהלה.
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 2019  ץרמב  7           
 דובכל
 והימרי ןרוא רמ
 תושרה רקבמ
 

 ,בר םולש
 ח"עשת רפסה יתבב הנזה ח"ודל הבוגת :ןודנה

 
  םיבויח ועצוב ט"עשת ל"הנשמ .הנזהה רובע םולשת יא לש תוברת עונמל דעונ תיתנש הסירפב הנזה םולשת .1

 .הנשה תליחתב רותיו ספוט לע ומתח אלש םידימלתה לכל
 .םולשתב ובייחת תושרה הנזהב ותופתתשה תא )רותיו ספוט( לטיב אלש ימ ,ךכיפל
 .תורישה תלבק ינפל םולשתל תוביוחמ ןיא
 

 .שפנל הסנכה ןחבמ י"פע החנהה גורידל ל"כנמ רזוח תלבט י"פע עבקנ הנזהה טקיורפב תיפסכה תופתתשהה הבוג .2
 ןחבמ תא עובקל תנמ לע תמייקתמ תימינפה הקידבהו החנהה הבוג תעיבקב תעד לוקיש ןיא ךוניחה ףגאל ךכיפל
 ספוט שיגהל תיאשרו תיאכז החפשמ לכ .הגלמ גשומב שמתשהל ןיא .דבלב םיגצומ םיכמסמ י"פע שפנל הסנכהה
  .החנה
 תצלמה תלבקל רפסה יתב ילהנמ לכל הנש לכ תליחתב הנופ ךוניחה ףגא – םיילכלכ םימעטמ תופתתשה רותיו

 .תילכלכ תושקתמ תוחפשמ לע  להנמ
  :םויכ ךכ לע דמועו רבעב ריהצה ךוניחה ףגא
  .םיילכלכ םיישק לשב הנזהה טקיורפב ףתתשי אלש דימלת ףא היהי אל
 ןויד םייקתמ ,קיפסמ וניא חוודמ הסנכה ןחבמ י"פע העבקנש החנהה יכ םשורה לבקתמ םהב םיגירח םירקמב
 .הייבגה תקלחמו ס"היב ףותישב רתוי קימעמ
 

 תליחתב תמסרופמ ל"כנמ רזוח לש תוחנהה תלבט .ל"כנמ רזוח גוריד י"פע םירוהה לכ םיביוחמ ט"עשת ל"הנשב .3
 .הסנכה ןחבמ י"פע החנה תעיבקל םיכמסמ שיגהל יאשר הרוה לכו ל"הנש
 

 טקייורפב םיבייחה יפסכ ךסמ 82%  ובגנ 2018 ילוי שדוחל דע ,הייבגה תקלחמ םע םואיתב ךוניחה ףגא ינותנמ .4
 יבייח תא תוארל )םיבשחוממ םיקשממ( תינכט תלוכי ךוניחה ףגאל התייה אל תרבודמה הנשה ןיגב .הנזהה
  .תינכט רשפאתה אל ישדוח וד בקעמ ןכל .הייבגה תקלחמב םיעיפומש יפכ ךוניח יפיעס ןיגב םולשתה
 םייביטקאורטר םירושיא איצוהל לוכי ס"היב ןיאש תפרוג היחנה איצוהל רקבמה תצלמה תא לבקמ ךוניחה ףגא
 .רזחה םישקבמו ולכא אל לעופב ךא הנזהה טקיורפב םימושר ויה םידימלתש ךכ לע
 

 .רפסה יתב לכב ל"הנש ךלהמב תועצבתמ ם"גלמ םעטמו ךוניחה דרשמ םעטמ תורוקיב .5
 לילג לוכשאמ הירנירטו יתוריש וא( ינוריעה רנירטווה תרוקיב םואיתל רקבמה תצלמה תא לבקמ ךוניחה ףגא
 .בושחו ינויח ילרגטניא קלח אוה יתאורבת בקעמ .) יחרזמ
 

 .רפסה יתב לכל תימוי ןויקינ תעש תפסותל רקבמה תצלמה תא לבקמ ךוניחה ףגא .6
 

 תדימע" הז ףיעס לע תרוקיבה יאצממ תאז םע דחי .םגלימ תרבח לומ "ןייל ןוא" תלפוטמ הלועש הנולת לכ ,ללככ  .7
 .זרכמה יאנתב םירחבנה םיקפסה תדימע יא ןיגב ןוידל םגלמ תרבחלו ךוניחה דרשמל ורבעוי "זרכמה יאנתב קפסה
 .ךכל םיוולנה םיתורישה םג ומכ .יתוכיא ןוזמל ותשירדב רשפתמ אל ךוניחה ףגא
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 .תרוזפת תרוצב לכואה תא םישיגמ רפסה יתב .תרוקיבה תצלמה תא לביק ךוניחה ףגא .8
 

 הנזהה תזכרל חלשנש הנזה רקסמ .קא'צרוק ס"יב ללוכ תרוזפתב הנזהל רפסה יתב לכ ורבע ט"עשת ל"הנשב .9
  .הלועפ םיפתשמ ךא תרוזפתב הנזהה תרוצמ םיצורמ אל םירומה יכ הלוע ט"עשת ל"הנשב
  .םייוקילה תא ונקית ,םיניגמו יח-לת ס"יבב תרוקיבה רחאל
 
 ןוחטיב רסוחב תוקולה םוי תושק תוחפשממ םיעיגמה םידימלתל רקיעב הלודג תובישח הנזהה תינכתל :םוכיסל
  .תדסבוסמו המח החוראמ םינהנ םה רפסה יתבב ,יתנוזת
 תוירחאה הרוהה ידיב יכ ונל רורב ךדיאמו השק ילכלכ בצמ לשב לכאי אלש דלי היהי אלש איה וניתסיפת דחמ
 תקלחמו ךוניחה ףגא י"ע םולשת ורידסה אלש םירוהל םיבתכמ ואצי דקתשא .תגשמ ודישכ תוריש לע םולשתל
 .הייריעה לש יטפשמה ץעויה םעטמ בתכמ אצי ט"עשת ל"הנשב .הייבגה
 תא תולעהל השירדב םיאבו הנזהה לעפמב םגלמ 'בחו ךוניחה דרשמ לש חוקיפל הבר תובישח הנשי יכ ונל עודי

 .יקנו יתוכיא לכוא ונידליל קינענש תנמ לע תאזו םיקפסה יחבטמבו ריעב ח"סומב תורוקיבה
 

 
 טקיורפ תלעפה תוכרעהמ קלח ויהי ויתוצלמהו רקבמה לש תקדקודמהו תיעוצקמה ותדובע לע ךרבלו תודוהל תשקבמ ינא
 .הבורקה ל"הנשב רבכ ומשוייו הנזהה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ,הכרבב                                                                                               

 
 ןהכ לגיס         

 ךוניחה ףגא תלהנמ                                                                                            
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נספח 
סקר הזנה בבתי הספר

הורים ותלמידים

)שנת הלימודים תשע"ח( 
דו״ח מס׳ 23 | 2018
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תוצאות שאלוני שביעות הרצון:
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שאלון תלמידים

שאלה מס׳ 1.

האם אני נהנה מהמנה המוגשת לי?

ביה״ס ״עוזיאל״

ביה״ס ״תל-חי״

ביה״ס ״מצודות״ביה״ס ״המגינים״

כן

לפעמים כן ולפעמים לא

לא ממש

בכלל לא
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שאלה מס׳ 2.

הארוחה מוגשת חמה

ביה״ס ״המגינים״ביה״ס ״עוזיאל״

כן

לפעמים כן ולפעמים לא

לא ממש

ביה״ס ״מצודות״

ביה״ס ״תל-חי״
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שאלה מס׳ 3.

איך הייתי מעדיף לאכול את הארוחה?

ביה״ס ״עוזיאל״

בחמגשית

בצלחת

ביה״ס ״מצודות״ביה״ס ״המגינים״

ביה״ס ״תל-חי״
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שאלון הורים

שאלה מס׳ 1.

אני מרוצה מהארוחה המוגשת לילד/ה שלי

ביה״ס ״עוזיאל״

מאוד מסכים

קצת מסכים

קצת לא מסכים

לא מסכים בכלל

ביה״ס ״מצודות״ביה״ס ״המגינים״

ביה״ס ביה״ס ״תל-חי״
״יצחק הנשיא״

ביה״ס ״קורצ׳אק״



45 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | ביקורת הזנה בבתי הספר

שאלה מס׳ 2.

כיצד היית מעדיף/ה שהאוכל יוגש לילדים?

ביה״ס ״עוזיאל״

בכיתה בחמגשית

בכיתה בתפזורת

בחדר אוכל מרוכז

ביה״ס ״מצודות״ביה״ס ״המגינים״

ביה״ס ביה״ס ״תל-חי״
״יצחק הנשיא״

ביה״ס ״קורצ׳אק״
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שאלה מס׳ 3.

אני חושב שהתשלום שאני משלם על הפעלת התכנית הוגן

ביה״ס ״עוזיאל״

מאוד מסכים

קצת מסכים

קצת לא מסכים

לא מסכים בכלל

ביה״ס ״מצודות״ביה״ס ״המגינים״

ביה״ס ביה״ס ״תל-חי״
״יצחק הנשיא״

ביה״ס ״קורצ׳אק״
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נספחים 
לפרק ביקורת הזנה בבתי הספר

דו״ח מס׳ 23 | 2018
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 :םיחפסנ
 
 
 

 

 

 – הז קוחב .1

 וא ,ןתצקמ וא ןלוכ ,'ו דע 'א הגרדב תותיכ תומייק ובש ךוניח דסומ – "ידוסי רפס תיב" 

 ;ןתצקמ וא ןלוכ ,'ח דע 'א הגרדב תותיכ

 ;הלעמו 5 ליגמ םידליל םידלי ןג – "הבוח ןג" 

 ;1949-ט"שתה ,הבוח דומיל קוח – "הבוח דומיל קוח" 

 ;הבוח דומיל קוחב ותרדגהכ – "ךוניח דסומ" 

  ;הבוח דומיל קוחב התועמשמכ – "תימוקמ ךוניח תושר" 
 

 ;1953-ג"ישתה ,יתכלממ ךוניח קוחב ותרדגהכ – "דימלת" 

 .טרופסהו תוברתה ךוניחה רש – "רשה" 

 תיבבו הבוח ןגב םידימלת רובעב ךוניח תודסומב הנזה לעפמ םייקל הז קוח לש ותרטמ .2

 .הז קוח תוארוה יפ לע ידוסי רפס

 

 ךורא ךוניח םוי קוח יפל ,ךורא ךוניח םוי םהב לחוהש ידוסי רפס תיבבו הבוח ןגב )א( .א2

 יאמצעה ךוניחה זכרמ דילש םינגה תשר דיגאת לש הבוח ןגב ןכו ,1997-ז"נשתה ,הרשעה ידומילו

 םהב םייקתמש ,לארשי ץראב ינרותה ךוניחה ןייעמ זכרמ דילש םינגה תשר דיגאת לש הבוח ןגו

 עובש םהב םייקתמש – תינכתה םהב תמשוימ םאו תוחפל דומיל תועש 41 לש םידומיל עובש

 ,רומאכ ךורא ךוניח םוי םהב לחוהש תונוכשבו םיבושייב ,תוחפל דומיל תועש 37 לש םידומיל

 דומיל תועש הנומש ךוניחה דסומב תומייקתמ םהבש םימיב םידימלתל תימוי החורא ןתנית

 עבש ךוניחה דסומב תומייקתמ םהבש םימיב – תינכתה תמשוימ םהבש ךוניח תודסומבו תוחפל

 .םידומיל תנש לכב ןוושחב 'א םוימ רחואי אל לחי תוחוראה ןתמ ;תוחפל דומיל תועש

 םיאכז וידימלתש ךוניח דסומ אצמנ הטופיש םוחתבש תימוקמ ךוניח תושר )ב( 

 קוחל םאתהב ,רומאכ םידימלתל תוחוראה ןתמל תיארחא ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ תימוי החוראל

 .הז

-ז"נשתה ,הרשעה ידומילו ךורא ךוניח םוי קוחב התרדגהכ – "תינכתה" ,הז ףיעסב )ג( 

1997. 

 

 ןזואמ טירפתל םאתהב םויב תחא המח החורא םידימלת ולבקי הנזהה לעפמ תרגסמב .3

 טירפתה .םליגבו םידימלתה יכרוצב בשחתהב ,תואירבה רש םע תוצעייתהב ,רשה עבקיש ןווגמו

 .ךוניחה דרשמ לש טנרטניאה רתאב םסרופי רומאה

 םיאכזה םידימלתה תייסולכוא תא ,םידומיל תנש לכל עבקי ,רצואה רש תמכסהב ,רשה .4

 יפל ךורא ךוניח םוי לח םהבש תונוכשבו םיבושייב ךוניחה תודסומב ,הז קוח יפ לע תימוי החוראל

 .1997-ז"נשתה ,הרשעה ידומילו ךורא ךוניח םוי קוח

 

 תורדגה

 הרטמ

 טירפת
 המח החוראל
 2008 ח"סשת
 2014 ד"עשת

 הלחה
 הגרדהב
 ה"סשת

2008 



49 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | ביקורת הזנה בבתי הספר

ים
פח

נס

 יפ לע היהת הז קוח יפ לע תימוי החוראל ךוניח תודסומב םידימלת לש םתואכז )א( .5

 קוחב טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ ביצקת ףיעסב תדרפנ תינכתב ךכל הצקויש יתנש ביצקת

 ותועמשמכ ,יתנש ביצקת קוחב םתרדגהכ – "ביצקת ףיעס"ו "תינכת" ,הז ןינעל ;יתנשה ביצקתה

 .1985-ה"משתה ,ביצקתה תודוסי קוחב

 תימוקמה ךוניחה תושר ףתתשת ,)א( ןטק ףיעסב רומאה ביצקתה לע ףסונ )ב( 

 ,הז קוח תוארוה יפ לע תימוי החוראל םיאכז וידימלתש ךוניחה דסומ יוצמ הטופיש םוחתבש

 .6 ףיעסב טרופמכ ועבקייש םירועישב ,רומאכ ךוניח תודסומ םתואב הנזהה לעפמ ןומימב

 ןקלח תא ןממל תויאשר תוימוקמה ךוניחה תויושרו הנידמה ,ןיד לכל ףופכב )ג( 

 .תומורת יפסכ תועצמאב )ב(-ו )א( םינטק םיפיעסב רומאכ ביצקתב

 םיאכז וידימלתש ךוניח דסומ אצמנ הטופיש םוחתבש תימוקמה ךוניחה תושר )ד( 

 םירועישב ,םימולשת םירוההמ תובגל ,רשה רושיאב תיאשר ,הז קוח תוארוה יפ לע תימוי החוראל

 םירוההמ ובגייש םימולשתה ;)ב( ןטק ףיעסב רומאכ ביצקתב הקלחמ קלח ןומימל ,רשה עבקיש

 םימולשתה תרגסמבו ,תויתרבח-תוילכלכ הדימ תומאל םאתהב רשה ידיב ועבקיי רומאכ

 .הבוח דומיל קוחל )ד(6 ףיעס יפל םיעבקנה

 תויושר לש תופתתשהה ירועיש תא עבקי ,םינפה רשו רצואה רש תמכסהב ,רשה )א( .6

 ןויפאל ןורחאה םוסרפה יפ לע ילכלכ-יתרבחה גורידל םאתהב ,)ב(5 ףיעסב רומאכ תוימוקמ ךוניח

 הכשלה המסרפש ,הייסולכואה לש תילכלכ-תיתרבחה תמרה יפל ןגוויסו תוימוקמ תויושר

 .הקיטסיטטסל תיזכרמה

 עובקל ,םינפה רשו רצואה רש תמכסהב ,רשה יאשר ,)א( ןטק ףיעס תוארוה ףא לע )ב( 

 תוימוקמ ךוניח תויושרל ,)א( ןטק ףיעס יפל ועבקנש םירועישהמ םינוש תופתתשה ירועיש

 תופתתשה ירועיש – ןלהל( דחוימ ילכלכ בצמ תוברל ,עבקש תודחוימ תוביסנ ןהיבגל תומייקתמש

 .)םידחוימ

 ועבקנש תודחוימה תוביסנה היבגל תומייקתמ יכ תנעוטה תימוקמ ךוניח תושר )ג( 

 ירועיש תא הילע ליחהל השקב ,)ד( ןטק ףיעס יפל םקותש הדעוול שיגהל תיאשר ,)ב( ןטק ףיעס יפל

 .םידחוימה תופתתשהה

 ויהי הירבחש הדעו םקות ,םידחוימ תופתתשה ירועישל תואכזה תעיבק ךרוצל )ד( 

 ידבוע ןיבמ םינפה רש הנמיש גיצנ ןכו ,דרשמה בשח םהבו ודרשמ ידבוע ןיבמ רשה הנמיש םיגיצנ

 ףקותבו היתויוכמסב ,הדעווה םויקב עגפי אל רומאכ םינפה רש גיצנ יונימ-יא םלואו ,ודרשמ

 .היתולועפ

 טילחתו ,)ג( ןטק ףיעס יפל תימוקמ ךוניח תושר השיגהש השקבב ןודת הדעווה )ה( 

 הדעווה הטילחה אל דוע לכ ;םידחוימ תופתתשה ירועישל תימוקמה ךוניחה תושר תואכז ןיינעל

 ןטק ףיעס יפל ועבקנש תופתתשהה ירועיש תימוקמה ךוניחה תושר לע ולוחי ,רומאכ תואכז לע

 .)א(

 

 דבלבו ,ועוציבל עגונה לכב תונקת ןיקתהל ,יאשר אוהו ,הז קוח עוציב לע הנוממ רשה .7

 :תואירבה רש םע תוצעייתה רחאל ןכ תושעל יאשר אוה )3( דע )1( תואקספב םיטרופמה םיניינעבש

 יתוריש ןתמ םשל ךוניחה תודסומב םישרדנה ,םירחאו םייתאורבתה ,םייזיפה םיאנתה )1(

 ;הנזה

 ;ךכ םשל ךוניחה תודסומב םישרדנה םיתורישהו הדעסה יתוריש תעיבקל םיאנתה )2(

 ירועיש תעיבק
 לש תופתתשהה
 תוימוקמה תויושרה
 2008 ח"סשת

 עוציבו תונקת

 .ךוניחה תודסומב תוימויה תוחוראה תקולח עוציב תוברל ,האורבתה יאנת לע חוקיפ )3(

 

 

 תנבל רומיל  ןורש לאירא  
 ךוניחה תרש  הלשממה שאר  
 ןילביר ןבואר  בצק השמ 
 תסנכה שאר בשוי  הנידמה אישנ 
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 .2014 ץרמב 03 ,ד"עשתה 'ב רדא 'א ,)א(7/ד"עשת ל"כנמ רזוח
 

 להנימו ןוגרא .3

 

 ךוניח תודסומ להנימ 3.7

 

 תימוקמה תושרב הנזהה תינכת  3.7-80

 

  אובמ

 

 תיצמת

 םינגבו תודסומב ,תימוקמה תושרב הנזהה תינכת לש הלעפהה יללכ תאו םילהנה תא טרפמ הז רזוח

 .דימלתל תימוי החורא קוח םהילע לחש

 

 .2014 סרמב 3-מ לחה :ףקותה

 .דימלתל תימוי החורא קוח םהילע לחש םינגהו רפסה יתב – ךוניחה תודסומ ,תויושרה :הלוחתה

 .שדח :סוטטסה

 .ךוניחה תודסומ ילהנמו תוימוקמה תויושרב ךוניחה תוקלחמ ילהנמ :הצופתה

 

 עקר     .1

 יכ עבוק קוחה .2005-ה"סשתה ,דימלתל תימוי החורא קוח חוכמ תמשוימ הנזהה תינכת     1.1

 .םליגבו םהיכרוצב בשחתהב ,םויב תחא המח החורא ולבקי קוחה יפ לע ךכל םיאכזה םידימלתה

 

 םוי םהב לעפומש הבוח ינגמ םידימלת תללוכ תימוי החוראל םיאכזה םידימלתה תייסולכוא     1.2

 ךוניחה תותשר יתש לש םידלי ינגמ ,)ךורא ךוניח םוי( א"חוי קוח חוכמ אצוהש וצ יפ לע ךורא ךוניח

 קוח חוכמ אצוהש וצ יפ לע א"חוי םהב לעפומש רפס יתבמו דימלתל תימוי החורא קוחב רומאכ

 תודסומב םידימלתה ךותמ ,רצואה רש תמכסהב ,ךוניחה רש ידי לע תעבקנ וז הייסולכוא .א"חוי

 .ליעל רומאכ וצ יפ לע ךורא ךוניח םוי םהב לחש תונוכשבו םיבושייב ךוניחה

 

 הצקויש יתנש ביצקת יפ לע עבקית תימוי החוראל םידימלת לש םתואכז יכ עבקנ קוחב     1.3

 לכ יכ ,עבקנ הז ביצקת לע ףסונ .יתנשה ביצקתה קוחב ךוניחה דרשמ לש ביצקתה ףיעסב וז הרטמל

 םידימלתל תוחוראה ןתמל תיארחא תיאכזה הייסולכואב רומאכ וללכיי הידימלתש תימוקמ תושר

 םירועישב הטופיש םוחתבש ךוניחה תודסומב תימוי החורא ןומימב ףתתשת ןכו ,קוחל םאתהב

 עבקיש םירועישב םימולשת םירוההמ תובגל תיאשר תושרה היהת ךכ םשלו ,קוחה יפ לע ועבקייש

 .דימלתל תימוי החורא קוחב רומאכ  לוכה – רשה

 

 תימוקמה תושרה דיקפת     .2

 ךוניח דסומ אצמנ הטופיש םוחתבש תימוקמ תושר ,דימלתל תימוי החורא קוח יפ לע     2.1

 .רומאכ םידימלתל תוחוראה ןתמל תיארחא תימוי החוראל םיאכז וידימלתש



51 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | ביקורת הזנה בבתי הספר

ים
פח

נס

 

 םוחתבש ךוניח תודסומב תימוי החורא ןומימב ףתתשהל קוח יפ לע תביוחמ תימוקמה תושרה     2.2

 .הטופיש

 

 תורשואמה תוגרדמה יפל – קוחל םאתהב – םולשת םירוההמ תובגל תיאכז תימוקמה תושרה     2.3

 .שפנל החפשמה רכשל םאתהב ,תסנכה לש ךוניחה תדעווב

 

 םידימלתה לכל הנזהה תינכתב ףתתשהל רשפאל קוח יפ לע תביוחמ תימוקמה תושרה     2.4

 תא רשפאמ וניא םהירוה לש ילכלכה םבצמש םידימלתל הז ללכבו ,ךכב םיניינועמהו םיאכזה

 הייבגה םוכס .תינכתב תופתתשהה רובע ומלשי אל ולא םידימלת .םתופתתשה רובע םולשתה

 ימולשת לע הטלחהה תרגסמב תסנכה לש ךוניחה תדעו ידי לע הנש ידמ עבקנ םירוההמ יברמה

 ,"םירוה ימולשת" ,3.11-9 ףיעס ,)א(3/בס עבקה תוארוה רזוחב תויחנהה תא האר( הנזה – םירוה

 .)הנש ידמ תומסרפתמה "םירוה ימולשת" אשונב תויחנהה תאו

 

 תוילכלכ תוביסמ הנזהה תינכתב תופתתשה רשפאת אל תימוקמ תושרש הרקמ לכב     2.5

 תא קפסל הנזהה להנימ תא ליעפמה קפסה תא ךוניחה דרשמ החני ,ךכל םיאכזה םידימלתל

 .תושרבש ךוניחה תודסומ לכב וללה םידימלתל תוחוראה

 

 םידימלתה לכ לש תוחוראה תולעב תימוקמה תושרה לש הקלח תא זזקי ךוניחה דרשמ     2.6

 .ליעל 2.5-ב תרדגומה הצובקהמ םידימלתה הז ללכבו ,םינזומה

 

 

 

 

 םהידלי רובע הנזה לע רתוול םירוהה תוכז     .3

 תלהנהל ורסמלו ךכ לע הרהצה ספוט אלמל בייח תינכתב ףתתשי ודליש ןיינועמ וניאש הרוה לכ

 ילכלכ ישוק הניא תופתתשהה לע רותיוול הביסהש רורב היהי ןהבש תורהצה קר .יכוניחה דסומה

 .החורא תלבק-יא ךרוצל הנרכות

 

 רפסה תיבב הדובע ילהונ     .4

 םייללכ םילהנ     4.1

 

 .הנזהה תווצ לומ רשקה שיא היהיש תווצ שיא רחבי רפסה תיב להנמ    4.1.1

 

 :רשקה שיא ידיקפת הלא    4.1.2

 

 םילכואה רפסמב עובק וא ינמז יוניש לכ הנזהה לש בושחמה תכרעמב ןכדעל    -

 

 .תבשחוממה תכרעמב םוי ידמ ןוזמה תנמזה תא רשאל    -
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 ןה םשמו תוינדיצה תא קפסה חיני ובש ןגומו יקנ ,הרוקמ ,עובק םוקמ עבקי רפסה תיב    4.1.3

 .תותיכל הקולחל ופסאיי

 

 .החוראל ךומסב אלא וחתפיי אל תוינדיצהש אדוול רשקה שיא תוירחאב    4.1.4

 

 ינש ידי לע תאשינ תינדיצ לכש אדוול שי ,םינרות ידי לע השענ תותיכל תוינדיצה עוניש םא    4.1.5

 .דבלב )'ו-'ה( תוהובגה תותיכהמ םינרות

 

 ןוזמ תויראש לכמ תויקנו תומלש ,תוקירה תוינדיצה תא ןסחאל רשקה שיא תוירחאב    4.1.6

 .קפסה ידי לע ןפוסיאל דע ,הפשאו

 

 .תיפסכה תוירחאב  רפסה תיב אשיי םידימלת ידי לע םרגנש תוינדיצל קזנ לש הרקמב    4.1.7

 

 .תושרל /הנזהה תווצל דימ חוודל שי תונמ תורסח םא    4.1.8

 

 .רפסה תיבב םוי ותואב לכאנ אלש לכוא דימשהל שי    4.1.9

 

 ינפל ותנמ תא לוכאל םדקומ אצויה דימלתל תושרהל רשפא .רפסה תיבמ לכוא איצוהל ןיא  4.1.10

 .הנזה לבקל יאשר וניא רפסה תיבל עיגמ וניאש דימלת .התיבה ותאיצי

 

 םיישקבו תויעבב ונכדעיו ,תושרה גיצנ םע וא הנזהה גיצנ םע רשק רוציי רפסה תיב  4.1.11

 .לכואהמ ןוצר תועיבש-יא לש םירקמב וא םיררועתמה

 

 טירפתה     4.2

 

 .תיאנוזת תמיתחב רשואמ ישדוח טירפת דסומל ריבעהל ביוחמ ןוזמה קפס    4.2.1

 

 .הנזהה תלהנימ גיצנל קרו ךא תונפל שי טירפתהמ ןוצר תועיבש-יא וא תורעה לש הרקמב    4.2.2

 .קפסל תורישי תונפל ןיא

 

 גיצנל חוודיו לבקתמה ןוזמל םושרה טירפתה ןיב המאתהה תא קודבי רפסה תיב תווצ    4.2.3

 .המאתה-יא לש הרקמב םויב וב הנזהה

 

 .תותיכבו רפסה תיבב טלוב םוקמב רשואמה טירפתה תא תולתל דיפקהל שי    4.2.4

 

 הוולנה דויצה     4.3

 

 :םוי ידמ לבקי דימלת לכ    4.3.1
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 ;ןחלושה לע החנהל )טמסיילפ( תיעצמ    -

 

 ;םיידיה בוגינל )תוחפל מ"ס 20×20( יתבכש-וד גפוס ריינמ תיפמ    -

 

 .הבוט תוכיאב חישק קיטסלפמ ימעפ-דח ישיא ם"וכס    -

 

 תוחפ הב שיש התיכ( ,הפשא יוניפל תוחפל תויתוכיא תויקש יתש םוי ידמ לבקת התיכ לכ    4.3.2

 .)תחא תיקש לבקת םידימלת 20-מ

 

 תויתוכיא תוימעפ-דח תוחלצ ,ליעל ןיוצש הוולנה דויצל ףסונב ,וקפוסי תרוזפתב הקפסאב    4.3.3

 .השגה תופכו טלסל תונטק תוחלצ ,)תוחפל מ"ס 20 רטוקב(

 

 תוגירח תושקב     4.4

 

 תלהנימ תא ןכדעל שי לויטל האיצי לשב וא םידחוימ םיעוריא ןיגב טירפתב םייוניש לע    4.4.1

 .תאז השקבל הייחד וא רושיא ולבקתהש אדוולו שארמ םימי עובש תוחפל הנזהה

 

 יאכז וניא רפסה תיב ,'וכו םירוה ימי ,תוביסמ ןיגב )13:30 העשה דע( םירצוקמ דומיל ימיב    4.4.2

 .הנזהל

 

 ,השק הציב ,הבוהצ הניבג /הנוט /המרטספ – דבלב םיכירכ קפסל רשפא םילויטל האיציב    4.4.3

 .ירפו  ישיא טלסו – התיפ/היינמחל/םחל

 

 .םייבלח םיכירכל םיירשב םיכירכ ןיב בלשל תורשפא ןיא ידוהיה רזגמב    4.4.4

 

 תוקריו היינמחל ,לצינש/רגרובמה לולכתש "הרגש תרבוש" הנמ קפסל רשפא שדוחב םעפ    4.4.5

 .ירפו  הניחט/סומוח לש תישיא הנמ ,יופא ספי'צ וא

 

 רשקה שיא םע ףותישב ,ס"היב להנמ תוירחא     4.5

 

 התלעפה ןונכתל הארוהה תווצ תא סנכל להנמה לע רפסה תיבב הנזהה תינכת תליחת םע    4.5.1

 .תירפס-תיבהו תיתתיכה תרגסמל םיאתיש ןפואב הנזהה תינכת לש

 

 הרשעה תומלתשה ןתמל תרחא תיאנוזת לכ וא הנזהה תלהנימ לש תיאנוזת ןימזהל ץלמומ    4.5.2

 לע הוולת  הדעווה .רפסה תיב לש תוגיצנ הבו תירפס-תיב הנזה תדעו םיקהל רשפא .םירומה תווצל

 .הנזהה תינכת לש תיאנוזת ידי

 

 .תותיכל תוינדיצה תקולח לע םיארחא ויהיש םירגוב םינרות וא תווצ ישנא רוחבל ץלמומ    4.5.3
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 הליכאב רבודמשכ םג ,המויסבו החוראה תארקל היוקינלו התיכה ןוגראל םינרות רוחבל שי    4.5.4

 .תרוזפתב

 

 התיכה ןוגרא     4.6

 

 .רפסה תיב תווצמ הרומ לש תוחכונ תבוח תמייק החוראה תעשב    4.6.1

 

 .ידומיל דויצמ םייקנ תויהל תונחלושה לע    4.6.2

 

 .)הנמהו הוולנה דויצה יטירפ םע( דבוכמ ןפואב תונחלושה תכירע לע דיפקהל בושח    4.6.3

 

 ינרות ידי לע ןגרואמ ןפואב התיכהמ הנופתש הפשא תיקש ךותל השעיי תויראשה יוניפ    4.6.4

 .התיכה

  

 תויושיגר ילעבל הנזה     .6

 :ןלהלדכ לועפל שי ןוזמל היגרלא/תושיגר  לע הרוה חוויד לש הרקמ לכב

 

 .רתלאל  ןודנה דימלתל הנזהה תא קיספהל שי     6.1

 

 לבוס דליהש תושיגרה /היגרלאה תא טרפמה לפטמה אפורה לש יאופר רושיא איצמהל שי     6.2

 .התרמוח תמר תאו הנממ

 

 בושייה םש ,דסומה למס ,דסומה םש ןויצב הנזהה תלהנימ תיאנוזתל רבעוי יאופרה רושיאה     6.3

 .תננגה/ךנחמה לשו הרוהה לש ןופלטה רפסמו

 

 יבגל תינכתה תיאנוזתמ תויחנהו תודחוימ תונמ תקפסאל ינורקע רושיא תלבקל גואדל שי     6.4

 .לופיטה ךשמה

 

 .ליימב וא 'סקפב הנזהה תלהנימ תיאנוזת ידיל וריבעהלו ספוט אלמל שי     6.5

 

 יוניש לכ תושעל ןיא .זוחמה תיאנוזתל תונפל שי תדחוימ הנמ לש התקפסא תא קיספהל ידכ     6.6

 .תיאנוזתה רושיא אלל תודחוימה תונמב

 

 ,םושמושל ,בלחל ,ןטולגל תושיגר תוללוכ תדחוימ הנמ ןרובע קפסל רשפאש תויושיגרה יגוס     6.7

 .תורחא תויגרלא/תויושיגר לש הרקמב םג חוויד תבוח הלח יכ ןייצל בושח .םיציבלו היוסל

 

 .םאתהב תויחנה ריבעת תיאנוזתהו ,יאופרה רושיאה ךמס-לע ,הפוגל קדבית תושיגר לכ     6.8
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 תא דייצל םירוהה לע תדחוימ הנמ הרובע קפסל תורשפא ןיאש תושיגר לע חוויד לש הרקמב     6.9

 .תיבהמ ןוזמב דימלתה

 

 תושרב התיבש ןמזב הנזה     .7

 אלא םידליה ינגל הנזה קפוסת אל תושרב התיבש לע זירכי ימוקמה ןוטלשה זכרמש הרקמב     7.1

 .ךורא ךוניח םוי תלעפה הז ללכבו ,םירידס םידומיל םויק לע תושרהמ תשרופמ העדוה לבקתת םא

 .קפסל אל תושרהמ תשרופמ העדוה לבקתת ןכ םא אלא ,ליגרכ הנזה קפוסת רפסה יתבל

 

 דע הנזהה תווצ גיצנל רסמית תושרה תוירחאב םירידס םידומיל םויק לע העדוההש יוצר     7.2

 רקובב 8:00 העשהמ רחואי אל רסמיהל העדוהה לע הרקמ לכבו ,התיבשה ינפלש םויב 12:00 העשה

 .התיבשה םויב

 

 .עובק ןפואב דסומל תוקפוסמה תויומכה ויהי וקפוסיש ןוזמה תויומכ     7.3

 

 םירוה דעו ,םידבוע ןוגרא ,תימוקמה תושרה( םירחא םימרוג ידי לע התבשה לש הרקמ לכב     7.4

 .ליעל 7.2-ב תויחנהה יפ לע ךוניחה תכרעמ תולהנתה לע עידוהל תושרה יגיצנ לע הבוח הלח )'וכו

 
 
 
 
 

 

 

2016 לירפאב 04 ,ו"עשתה 'ב רדאב ה"כ ,)א(8/ועשת ל''כנמ רזוח  

 

 ךוניחה תודסומב םייח תוחרוא .2

 

 תואירב 2.2

 

 ךוניחה תודסומב הנוכנ הנוזתל ךוניחו הנזה 2.2-90

 .4.4.2016 -מ לחה :הארוהה ףקות

 .1.9.2016-מ לחה האולמב םשוית הארוהה .הגרדהב השעי הארוהה םושיי 

 .4.4.2016 ,ו"עשתה 'ב רדאב ה"כ .:םוסרפה ךיראת

 .ךוניחה תודסומ ללכ :הלוחתה

 הארוהה תיצמת

 ,הנוכנ הנוזתל ךוניח :ולא םיאשונב תוארוהה תאו תויחנהה תא ,תוינידמה תא זכרמ הז רזוח

 ןוזמ תריכמו תוחוראה לש יתנוזתה בכרהה ,הנזה יקפס םע תורשקתהה ילהונ ,הנזהל תונגראתה

 תא טרפמו ריבסמ םג רזוחה .םיקסויקבו תוירטיפקב ,םינונזמב ,תויטמוטוא תונוכמב הייתשו

-ד"עשתה ,ךוניח תודסומב הנוכנ הנוזתו ןוזמה תוכיא לע חוקיפל קוחה" תובקעב ולחש םייונישה

 תואקשמהו תונוזמה יגוס תא טרפמ רזוחה ןכ ומכ .2015 רבמטפסב 1-ב ףקותל סנכנש "2014
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 קפסלו רוכמל רוסאש תואקשמהו ןוזמה יגוס תאו ךוניחה תודסומב הריכמל םיצלמומו םירתומה

 .יתאורבתה חוקיפה לש תויחנה טרפמ רזוחה ףסונב .ךוניחה תודסומב

 תארקל תונכההו תונגראתהה .יתרבחו יכוניח עוריא איה םידליה ןגו רפסה תיב תרגסמב הליכאה

 ,הנייגיה יללכ לש םמושיי לעו םמויק לע הדימעה ,הליכאה תעב תוגהנתהה ,יכוניחה חישה ,החוראה

 יכוניח רסמ דימלתל םינקמ הלא לכ – החוראה םותב תלוספו ןוזמ תויראש יוניפו ןויקינ ,סומינ

 .םיאירב תוגהנתה יללכו יתועמשמ

 תויהל לוכי הז םרוג .קפסה םע רשקתמה םרוגה לע איה הנזהה ךרעמ לש תולהנתהה לע תוירחאה

 .רבדב םיעגונה לע םכסויו רחבייש רחא םרוג וא ,םירוהה וא תולעבה ,תושרה גיצנ

 

 .1.9.2016-מ לחה האולמב םשוית הארוהה .הגרדהב השעי הארוהה םושיי

 

 םייונישה תיצמת

 ,ךוניח תודסומב הנוכנ הנוזתו ןוזמה תוכיא לע חוקיפל" שדחה קוחה תא טרפמו ריבסמ רזוחה

 יפל ןוזמהו תוחוראה יבכרה לע תוטרופמ תואלבט הנושארל ליכמ רזוחה ןכ ומכ ."2014-ד"עשתה

 .דחוימה ךוניחהו יתובשייתהה ךוניחה ידימלתל תוידוחיי תואלבט ןכו םיאליג

 .ריהמ ןוזממו ןמושו רכוס יריתע תונוזממ תוענמיהה לע םשומ דחוימ שגד

 

 תיכוניחה הנשמה     .1

 תרגסמב .הנוזתה םוחתב םילגרהו ךוניח תיינקהל המיאתמו הבוט תרגסמ איה תיכוניחה תרגסמה

 ,םיאירב הליכא ילגרה קזחת תיכוניחה תרגסמהו ,תידומיל הניחבמ אשונל םידימלתה ופשחיי וז

 .תוכמסומ תוצלמהב שומיש לעו הנוכנ הריחב לע םיססובמה

 הניקת הלידג ,תיבטימ תואירב םימדקמ תורגבתהה תפוקתבו תודליה ליגב םינוכנ הליכא יסופד

 ,ןדיסבו לזרבב רוסחמ ןוגכ תואירב תויעב תעינמב םיעייסמו הפיצר תילאוטקלטניא תוחתפתהו

 תענומ תמאתומו תנווגמ הנוזת ךוראה חווטל .הליכא תוערפהו הנמשה ,לקשמ ףדוע ,הימנא

 .דועו ןטרס ,תרכוס ,םד ילכו בל תולחמ ןוגכ האולחת

 ,םידליה לש יתרבחהו יטנגה לאיצנטופה יוצימ ןיבל האירב הנוזת ןיב רשקה לע עדיה בחרתה םויה

 תששע ,הנמשה ,לקשמ ףדוע ,לשמל( תוינורכ תולחמ תעינמ לעו התואנ הנוזת םודיק לע אוה שגדהו

 םורגל הלולע ריהמה ןוזמה ומכ ךומנ יתנוזת ךרע לעב ןוזמ הליכמה הנוזת יכ אצמנ .)דועו םייניש

 םיביסב רישע ,ןזואמ ,ןווגמ ןוזמ תאז תמועל .לקשמב היילעלו זוכירב םיישקל ,םייתנוזת םירסחל

 לכ – )5 ליגמ( םיזוגאו םיאלמ םינגד ,תוינטק ,תורֵפו תוקרי ,חלמבו רכוסב ,ןמושב לדו םייתנוזת

 .םידליה לש זוכירה תלוכילו רתוי הבוט םייח תוכיאל םימרות ,תואירב םיפיסומ הלא

 םיקסויקב ,תוירטיפקב ןוזמ רכממל תונוכמב םיעצומה וא הנזהב םינתינה הייתשהו ןוזמה

 .םבכרהל תובישח שי ךכיפל  ;תיכוניחה תרגסמב תוהשה ךשמב תוחורא םישמשמ םינונזמבו

 

 םייכוניח םישגד     .2

 ויכרצ תא תוהזל דמול דליה ךרה ליגב .םייתרבח-םייכוניח םיטביה שי תיכוניחה תרגסמב החוראל

 יוצר .ותשגה ךרדמו ותומכמ ,ךרוצ אוהש ןוזמה תוכיאמ עפשומ הז ךילהת .ןוזמב ישיא םעט חתפמו

 החוראל .םידליה םע לוכאל לדתשי )ןגב תעייסהו תננגהו ס"היבב הרומה( יכוניחה תווצהש
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 יכוניחה רסמה תרבעהב הבר תובישח שי ,יוקיחל םגדו תישיא המגוד שמשמה רגובמ םע ,תפתושמ

 .םידימלתה ידי לע ותמנפהבו

 יפ לע ונוזמ תא רוחבל דימלתה לע .ימויה טירפתה תיינבב יסיסב ךרע אוה הנוכנה הריחבה ןורקע

 תויתנוזתה תויחנהה יפ לע ,אירבו ץלמומ ןוזמ לש עציה ךותמ ישיאה ומעטו ויתופדעה ,ויכרצ

 ,ןוזמה תורוקמ תרכה :טירפתה תיינבל םיפסונ תונורקע .םיכמסומה םימרוגה לש תויעוצקמה

 .תומייקלו הפשאל ,ןוזמ תויראשל תוסחייתהו תורֵפו תוקרי לודיג תויווחב תופתתשה

 םידימלתל רשפאל שי ותנכה וא ןוזמ תקפסא ,ןוזמ תאבה תבלשמה תיתרבח וא תיכוניח תוליעפב

 .הלבגה אלל םיפתוש תויהל םידחוימ םייתנוזת םיכרצ ילעב

 ,םייתואירבהו םייתנוזתה םהיכרוצ לע הנועה ,יתוכיא ןוזמ םידימלתל קפסל ןוזמה קפס תוירחאב

 .ןוזיאהו ןוויגה ,תומכה תניחבמ תואנ ןוזמ חקופמו ריבס ריחמב שוכרל וא לבקל םהל רשפאלו

 סיסבכ ןהב רזעיהל רשפאש הנוזתה םוחתב תונוש תוינכת תודמוע םידליה ינגו רפסה יתב תושרל

 .ותעמטהל ךרדכו הדימלה ךילהתל

 

 הנזהל תונגראתהה     .3

 טרופמכ ,תיכוניחה היישעב םיפתושה לכ לש תונגראתה תובייחמ הנזהה ךרעמ לש ותלעפהו ותמקה

 :ןלהל

 ךוניחה דרשמ     3.1

 תימוי החורא קוח יפ לע( דרשמה ידי לע םהב תבצקותמ וא תנגרואמ הנזההש תודסומב    .א

 זרכמב דרשמה לש תורשקתה תועצמאב השענ רבדה )דרשמה תלהנה תטלחה וא הלשממ תוטלחהו

 םיקפס םע רשקתה רתיה ןיבו ,זרכמה יאנתל םאתהב דרשמה רובע הנזה תלהנימ ליעפמה םרוג םע

 זרכמה .ךוניחה תודסומל םישרדנה םיללכה יפ לע תשרדנה הנזהה תא וקפסיש ידכ הנזה יתוריש לש

 הנזהה תלהנימש םיזרכמה תא םג ומכ ,הנזהה ךרעמ לש הלעפהה תונורקע תא רידגמ דרשמה לש

 םצובישו םיקפסה לש תוליעפה ףקיה תעיבק .הנזהה יתוריש יקפס םע תורשקתה םשל תמסרפמ

 .דרשמה ידי לע םישענ ךוניחה תודסומבו תויושרב

 רשקה יטרפו םתואכז ףקיה רבדב העדוה ולבקי ךוניחה תודסומו תוימוקמה ךוניחה תויושר     .ב

 תבצמ ינותנש אדוול תושרה לע .םרוזאב הנזהה תוריש תא קפסל ורחבנ רשא םיקפסה לש

 .םידימלתה רפסמל תונמה רפסמ תמאתה ךרוצל תנכדועמ הידיבש םידימלתה

 .בקועה שדוחה רובע ,שדוחה ףוס תארקל תיאנוזת/תינטאיד ידי לע עבקנ ישדוחה טירפתה     .ג

 םייתאורבת ,םייתנוזת םילוקיש לע הדפקה ךותו תואירבה דרשמ תוצלמה לע ךמתסהב תאז

 .תורפבו תוקריב ,םינגדב ,ןובלחב הרישע הנמ ליכמה ןווגמ טירפת לע הדפקהו םיינוגראו

 רושקה לכב םידימלתה ףותישבו םידימלתל אירבה ןוזמה ךוויתב עירכמ לקשמ יכוניחה תווצל     .ד

 .ןוזמה תוזירא לש הקולחה תומישמלו םמעטל טירפתה תמאתהל

 לע ,לקלוקמכ דושחה ןוזמ לש הרקמב וא ,יכוניחה דסומל ןוזמה תעגהב הלקת לש הרקמב    .ה

 הנזהה תינכת תלהנימ םעטמ וילע םיארחאה תיאנוזתה /החנמה תא תידיימ עדייל יכוניחה דסומה

 .לקלוקמכ דושחה ןוזמ שיגהל ןיא .תינכתה לש רחא גיצנ לכ וא

 תוכיאב היעב לש הרקמב .יכוניחה דסומב שגומה ןוזמה תא קודבל יאשר יתושרה רנירטווה     .ו

 תונמ תשגה רשפאל ידכ רוזאב הנזהה תלהנימ גיצנל תידיימ ךכ לע עידוהל רנירטווה לע ןוזמה

 .ןוזמה קפס םע ףותישב היעבב לופיטה ךשמהו תויפולח
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 אפורמ רושיא איצמהל םירוהה לע םייח תנכסמ היגרלאמ םילבוסה םידלי לש הרקמ לכב     .ז

 ,םיכרצה לע הנועה הנמ תמייק אל םא .הנזהה ךשמה לע טלחוי יאופרה רושיאה ךמס לע .גולוגרלא

 .תיבהמ החוראב דליה תא דייצל גואדל םירוהה לע

 

 תימוקמה תושרה     3.2

 לע תולעבה וא תימוקמה תושרב ךוניחה תקלחמ וא ףגא וחלשי םידומילה תנש תחיתפ תארקל    .א

 תודסומב םייח תוחרוא" ואשונש תושרה םוחתב ךוניחה תודסומ לש תולהנהל רזוח יכוניחה דסומה

 ודוקפתל אשונה לש ותובישח תשגדהלו ןונערל ,תרוכזתל שמשי רזוחה ."הדעסהו הנזה – ךוניחה

 םימוחתב תויחנה ליכי רזוחה .ולש הדימלה תלוכילו ותוגהנתהל ,ותואירבל ,דליה לש ןיקתה

 :הלאה

 יתנוזתה ךוניחה     ·

 הז רזוחב טרופמכ אירבו ןזואמ טירפתל תויחנה     ·

 תושרל םירוהה ןיב הלועפה ףותישלו ןיקת ןוגראל תוכרעיהה – יכוניחה דסומב הנזהה ירדסה     ·

 .יכוניחה דסומה תלהנה םע םואיתב ,תימוקמה

 שרדנכ הנזהה יתוריש תלבק ךרוצל הנזהה יתוריש קפס םע תולהנתהה יללכ     ·

 הנזהה אשונב תויחנהלו תונקתל ,םיקוחל תרוכזת     ·

 .יתושרה רנירטווה תויחנה     ·

 האורבתה לע הנוממל וא יתושרה רנירטוול םידומיל תנש תליחתב וחוודי ךוניחה תקלחמ/ףגא     .ב

 .תואנ יתאורבת חוקיפ רשפאל ידכ הנזה םייקתת תודסומ וליאב תושרב

 

 יכוניחה דסומה תלהנה     3.3

 וא תנגרואמ הנזה – ןוזמה תקפסא תויורשפא לע םירוהה תא עדייל יכוניחה דסומה להנמ לע    .א

 םהמ שרדנ םא הנזהה ןומימב םירוהה לש תופתתשהה ירועיש תא טרפלו – תיבהמ לכוא תאבה

 .ןומימ

 ימוחתל ןוזמ תקפסא ןפוא םושב רשפאתת אל יכ םירוהל ריהבת יכוניחה דסומה תלהנה     .ב

 תמייקתמ ומעש קפסהמ דבל ,אוהש םרוג לכ ידי לע םידומילה תועש ךלהמב יכוניחה דסומה

 .הנזהה ךרוצל תורשקתה

 אלא( הארוה ידבוע ללוכ וניא תווצה  .הנזהה ךרעמ לוהינב עייסיש תווצ לעפי יכוניחה דסומב     .ג

 .)הארוהה תועש ןובשח לע ןה תוליעפה תועש םא

 

 הנזהה קפס תלעפה     .4

 תטלחה חוכמ תינכת ,דימלתל תימוי החורא קוח תרגסמב אלש קפסה םע תורשקתה     4.1

 ךוניחה דרשמ תלהנה תטלחה חוכמ תינכת וא הלשממה

 דחא םע רשקתמה םרוגה ויהי םירוהה וא יכוניחה דסומה לש תולעבה וא תימוקמה תושרה    .א

 .ןיד לכ יפ לע םישרדנה תורשקתהה יללכל םאתהב ,ורחבייש םיקפסהמ

 םירוההמ – םולשתה תרבעה ןפוא תא עבקת ,יכוניחה דסומה לש תולעבה וא ,תימוקמה תושרה     .ב

 .קפסל תורישי וא הילא

 דסומה לש םתוכז ןגועת םכסהב .שארמ תמכסומו הבוצק הפוקתל היהת קפסה םע תורשקתהה     .ג

 .הקיספהל וא תורשקתהה תא ךיראהל תולעבה וא תושרה ,יכוניחה
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 קפסה תויוביוחמ     4.2

 :ההובג תוכיאו תוריש תמרל תויוביוחמ םיקפסה לע ליטהל תורשקתהה םכסה לע

 "ךוניח תודסומב הנוכנ הנוזתלו ןוזמה תוכיא לע חוקיפה קוח"ל תונקתב דומעל קפסה לע    .א

 .הז רזוחב תויחנהבו

 םידומילה תנשמ לחהו ,םיטרטינו םיטפסופ ליכמה ,דבועמ ןוזמב שומישהמ ענמיהל קפסה לע     .ב

 .ךוניחהו תואירבה ידרשמ ידי לע ורשואיש םירצומ קר הריכמל וא השגהל םירתומ ויהי ח"עשתה

 .לירגב ןכומ וא רונתב יופא ,לשובמ ןוזמ קפסלו ןוזמה ןוגיטמ ענמיהל קפסה לע ןכ ומכ

 ,תורשכב האנוה רוסיא קוח" יפ לע ךמסומ םרוגמ תורשכ תדועת גיציו רשכ ןוזמ קפסי קפסה     .ג

 קפס .קפסה םע רשקתמה םרוגה ידי לע וא תימוקמה תושרה ידי לע קדביתש "1983-ג"משתה

 איצמהל בייחתי קפסה .הז בויחמ וגירחהל השקבב תונפל לוכי דבלב ידוהי-אלה רזגמל ןוזמ קפסמה

 .יכוניחה דסומה תלהנהל םג תורשכה תדועת לש קתוע

-ץוח תולועפו םילויט ןוגכ ,םידחוימ םיעוריא לגרל טירפתב םייונישל ךרעיהל שרדנ קפסה     .ד

 לבקיש יאנתב ,יכוניחה דסומה לש תוליעפה תינכתל םאתהב הרידס הניאש תוליעפ לכ וא תוידסומ

 .שארמ ריבס ןמזב יכוניחה דסומה תלהנהמ ךכ לע העדוה

 םייאופר םייתנוזת םיכרצ    .ה

 תוישיא תונמ קפסה ןיכי קפסה םע רשקתמה םרוגה םעטמ הנזהה יארחא תנמזהל םאתהב     )1

 הנזהה לע יארחאל רסמייש עדימה יפ לע םייתנוזת םייאופר םיכרצ ילעב םידימלתל תומאתומ

 .םתוירחאבו םירוהה ידי לע קפסה םע רשקתמה םרוגה םעטמ

 .הז ןיינעל תונקתב וטרופיש םיאנתל םאתהב הלא תונמ ןיכי קפסה     )2

 םואיתב – קפסה לע , תינוחמצ הנוזת לבקל םירחובה םידימלת יכוניחה דסומב םימייק םא     .ו

 הנמ דימלתל םיאתהלו תוסנל – םירוהה םעו קפסה םע רשקתמה םרוגה םעטמ הנזהה יארחא םע

 ,תינטאיד לש רושיא לבקל וא ,תינטאיד םע תושעיהל בייח תיפולחה הנמה בכרה יכ שגדוי .תינוחמצ

 .םהילע הלח הז ןיינעב תוירחאהש הרהבה ךות ,בתכבו שארמ םירוהה רושיא תא לבקל ףסונבו

 ,תועש 4-מ הלעמל ורבעי אל החוראל דעו ןוזמה ןלבק לש רוצייה ךרעממ ןוזמה תאיצי עגרמ     .ז

 .םימיאתמ הרוטרפמטו האורבת יאנתב ןוזמה רמשיי הז ןמז קרפבו

 טירפתה     .5

 יללכ     5.1

 ףסונב ץעייתהל רשפא .הז רזוחב טוריפה יפלו קוחל תונקתה יפל עבקיי רחבייש טירפתה בכרה    .א

 .תויחנהה לכב דומעל בייח אוהו ,ימוקמה טירפתה תבכרהל תכמסומ תינטאיד םע

 םידומילה תנשמ לחהו ,םיטרטינו םיטפסופ ליכמה ,דבועמ ןוזמ לולכי אלו ,ןווגמ היהי טירפתה     .ב

 .ךוניחהו תואירבה ידרשמ ידי לע ורשואיש םירצומ קר הריכמל וא השגהל םירתומ ויהי ח"עשתה

 .תקתוממ הייתשו םיקתממ ,םיפיטח ,ןגוטמ ןוזמ טירפתה לולכי אל ןכ ומכ

  .םידימלתהו םירוהה תעידיל אבויו שארמ םסרופי טירפתה     .ג

 ךות תמאתומו המח החוראמ תונהיל ולכוי םידליה לכש ןפואב ,תרוזפתב השגה ףידעהל שי     .ד

 .שגומה ןוזמה ךותמ הריחב תורשפא

 המגוד םהל ושמשי ךכבו םידימלתה םע םה םג ולכאי הארוהה ידבועש – הבוח אל ךא – ץלמומ    .ה

 .תישיא
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 לוביתל ןמשב שומישה תא ףידעהל שי .הלונק ןמש אוה טלסל תפסותלו לושיבל ץלמומה ןמשה     .ו

 .הנירגרמו האמח ,זנוימ ,םינכומ םיבטר ומכ םיפילחתב שומישמ ענמיהלו

 ןיינעל תונקתב טרופמכ ,ושרדיי םא ,םיפסונ םירושיא לעבו ןרצי ןוישיר לעב היהי ןוזמה קפס     .ז

 הז

 

 יעובש טירפת לש היינבבו ןונכתב םיחנמ תונורקע     5.2

 םינגדה ביכרממ :המגודל( עובשה ךלהמב החוראה יביכרמ ךותמ םינוש ןוזמ יטירפ עיצהל שי    .א

 שגות ישילש םויב ,אלמ םחל שגוי ינש םויב ,אלמ ןגדמ היינמחל ןושאר םויב רקובה תחוראב שגות

 .)'דכו האלמ הטיחמ התיפ

 םוי לכב שיגהל ןיא :המגודל( עובשב עובק םויב םיוסמ ןוזמ תשגהמ ענמיהל שי ןוויגה ךרוצל     .ב

 .)תוקרי םע סוקסוק ישילש

 טרופמכ תונמה לדוג לעו ןוזמה יטירפ תשגה תורידת לע ,החוראה בכרה לע דיפקהל שי     .ג

 .ךשמהב תואלבטב

 םודא זרוא ,םיגד תוציצק ,הנופא קרמ :המגודל( החורא לכב םיעבצב ןוויג לע דיפקהל שי     .ד

 ןוגכ םינילבתב וא םיירט ןילבת יבשעב שומיש ידי לע ןוזמל עבצ ףיסוהל רשפא ;הבוהצ תיעועשו

 תובורעת אלו םידדוב םינילבת ףידעהל יוצר .םוכרוכו ןומניק ,הקותמ הקירפפ ,רימש ,ןוגרט ,תיריע

 .)תולודג תויומכב חלמ םג תוליכמה

 .היילצו הייפא ,יודיא ומכ לושיב תוטיש ןווגמב שומיש תושעל שי    .ה

 .יעובשה טירפתה תיינבב ןכו החורא לכ ןונכתב רמשיי הז ןורקיע .ןגוטמ ןוזמ שיגהל ןיא     .ו

 שגות ,תוינבגע בטורב תוציצק ןוגכ ,בטור םע הנמ ,המגודל( החוראב תונמה ןיב םיאתהל שי     .ז

 .)הריפ/סוקסוק/זרוא ןוגכ( בטורה תא גופסל הלוכיה תפסות םע

 יפל םידימלתה לש הליכאה תלוכיל םיאתיש ןפואבו תונוש ךותיח תורוצב ןוזמה תא ךותחל שי    .ח

 .)'דכו ודוה/ףוע הזח תועוצר ,םילשובמ רזג ילוגיע ,תוקרי טלס תויבוק( םליג

 .תורשכה יללכ לע דיפקהל שי    .ט

 הזיאול ,תינומיל ,ענענ ,סורג חרק ףיסוהלו םינקנקב םימ שיגהל רשפא .םימ שיגהל שי הייתשל     .י

 .ןומיל יחלפ וא/ו

 .תקתוממ הייתש שיגהל ןיא   .אי

 םירחא םירמוחבו פוריס יגוסב ,שבדב ,ןאליסב ,רכוסב תושגומה תונמה לוביתמ ענמיהל שי   .בי

 .הנמה תנכה וא לושיבה ךלהמב םיפסומה

 ,קרמ תוקבא ןוגכ ,ןרתנב רישע ןוזמב שמתשהל ןיא .הגרדהב חלמב שומישה תא תיחפהל שי    .גי

 )תוישיא תונמ ללוכ( פושטק ,)5 ליגל תחתמ םידליל םיחוציפ תתל ןיא( םיחולמ םיחוציפ ,םיצומח

 .לוביתל תובורעתו

 .הזר רקב רשב יקלחבו יחה ןמ ןמושב תולד תונמב שמתשהל שי   .די

 םידליה לכל וקיפסי תאז םע דחיו תונמ וקרזיי אלש ןפואב ןוזמה תשיכר תא ןנכתל שי   .וט

 . לוכאל םיניינועמה

 בושיחו )תוירשבו תוינוחמצ( תויתוכיא ןובלח תורישע תונמב ןוויגה תמאתה ,םיטירפתה בכרה   .זט

 .תינטאיד םע תוצעייתהב ושעיי םייתנוזתה םיכרעה

 

 קפסל תושרה/יכוניחה דסומה לש תוילועפת תויחנה     5.3
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 םע םואיתב ,תימוקמה תושרב ךוניחה תודסומ ט"בק וא/ו ךוניחה תודסומ לש תוחיטבה להנמ    .א

 בכרה ילכ לש האיצילו הסינכל םיעובק םילהנ הנזהה קפס םע ועבקי ,יכוניחה דסומה להנמ

 דסומב םיהושה תא ןכסת אל קפסה לש בכרה ילכ תעונתש דיפקהל שי .ןוזמה תא םיאיבמה

 סנכיהל ורתוי אל הז רזוחב רומאכ תזכורמ הנזהל תורשקתה הזוח םהל ןיאש הנזה יקפס .יכוניחה

 .ךוניחה תודסומל

 ךות ,תוחלצב וא ,)תישגמחב ןוגכ( שארמ תוזורא תוישיא תונמב םידימלתל הנשגות תוחוראה     .ב

 :םיוולנ םירזבא ןהילא ופרוציו ,)תרוזפתב( ןוזמה עיגה םהבש םייזכרמ םילכמ םוקמב הקולח

 ףוסיאל תויקשו השגהל תוימעפ-דח תופפכ ,הנטק תיפמ ,תיעצמ ,םימיאתמ השגה ילכ ,ם"וכס

 .תויתתיכ הפשא

 םימיאתמ השגה ילכב שמתשהלו הנייגיה יללכ לע דיפקהל שי ,תרוזפתב שגומ ןוזמה םא     .ג

 .הקולחה תעב תוימעפ-דח תופפכבו

 ילכמ תקולחל תקפסמ תוהש היהתש ידכ ,החוראה ינפל תוקד 45-כ יכוניחה דסומל עיגי ןוזמה     .ד

 עצבתת תותיכל ןוסחאה ילכמ תקולח .אסיג ךדיאמ ,םח היהי ןוזמהו ,אסיג דחמ ,תותיכל ןוסחאה

 .לכואה תקספה לש הלחתהה דעומ ינפל

 תושירדבו תונקתהו קוחה תושירדב דמוע קפסהש אדוול ןוזמה קפס םע רשקתמה םרוגה לע    .ה

 .הביבסה תואירבל הקלחמה תויחנהב ןכו הז רזוחב תוטרופמה

 יכוניחה דסומב הנזהה ךרעמ תלעפה     .6

 תולעבה/תימוקמה תושרה דיקפת     6.1

 ,הנזהל רושקה לכב תואירבהו ךוניחה ידרשמ לש תוצלמההו תויחנהה יפ לע לועפל תושרה לע    .א

 .ןוזמה עונישו האורבתה יללכ ,ןוזמה בכרה הז ללכבו

 םרוג תעיבקב ,הנזהה ירדסה לש ןוגראבו תוכרעיהב קלח חקיי ךוניחה תקלחמ/ףגא גיצנ     .ב

 תארקל בושמבו הנשה ךרואל התלעפה רחא הרקבבו בקעמב ,התלעפה תארקל תונגראתהב ,הנזהה

 .הירחאלש םידומילה תנשל תוכרעיההו הנשה םויס

 תולועפה לש ןעוציב תא ואדוויו תושרב תויטנוולרה תוקלחמה םע ומאתי ךוניחה תקלחמ/ףגא     .ג

 :הלאה

 ןוזמ תויראשו תלוספ ףוסיאל םירוגס הפשא ילכמ תקפסא     )1

 םידומילה םוי םותב תלוספה לש ימוי יוניפ     )2

 תנגרואמ הנזהמ תורזגנה תושירדל ןויקינה תרבח לש התוליעפ תמאתה     )3

 .ךרוצל םאתהב םיקיזמ דגנ הרבדהה ןונימ תלדגה     )4

 םע קודבי ,הנזהה קפס תריחבב ודיקפת תרגסמב עייסי תימוקמה תושרה לש רנירטווה     .ד

  חוקיפל ףתוש היהיו ותוליעפ יושירל רושקה לכ תא לעופ ןוזמה קפס המוחתבש תושרב רנירטווה

 .ךוניחה תודסומב הנזהה ךרעמ לע

 

 הנזהה ךרעמב םירוהה דיקפת     6.2

 קלח אוהו ,ךרוצ קופיסל יעצמאו יתואירבו יכוניח ךילהתמ קלח רומאכ אוה הנזהה ךרעמ    .א

 .ךילהתב םירוהה תא ברעל שי ןכלו ,החפשמה לכל הנוזתה אשונב ידומיל ףונמו אירב םייח חרואמ

 םתוירחאב יכ םירוהה ללכ תא עדייל ביוחמ קפסה םע רשקתמה םרוגה םעטמ הנזהה יארחא     .ב

 לש םידחוימ םיכרצ לע ,ןנשי םא ,תויאופר תואתכמסא ףרצלו בתכב  הנזהה ןגראמל עידוהל
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 ובש הרקמב תמאתומ הנמ לש הקפסאל תורשפאה תא קודבל ידכ םג תאזו ,הנוזתה אשונב םהידלי

          .תנגרואמ הנזה תמייקתמ

 הנזהה לע יארחאה תא עדייל םייאופר םייתנוזת םיכרצ ילעב םידימלתל םירוהה תוירחאב     .ג

 לע ,ןוזמה קפס תא םג תנגרואמ הנזה תמייקתמש הרקמבו ,קפסה םע רשקתמה םרוגה םעטמ

 הלא םירושיאב בותכל םאתהב .ךכל םייאופר םירושיא םהל איצמהלו  יאופר יתנוזתה ךרוצה

 .תוליעפב ןתינה דוביכה תא וא המיאתמה ןוזמה תנמ תא ולא םידימלתל קפסל תורשפאה קדבית

 ןוזמ רבד לכ לוכאל םילוכי םניאש הדבועל םיעדומ ויהי םהידליש גואדל םירוהה תוירחאב ,ןכ ומכ

 .םתושיגר לשב תיאמצע השיכרב ןוזמ רבד לכ שוכרל וא הנזהב שגומה

 יפיטח" הז ללכבו ,םיקתממבו םיפיטחב םידימלתה תא דייצל ןיאש םירוהל ץילמהל  שי     .ד

  .ןיינעל םיאתמ רבסה םירוהל תתלו ,"תואירב

 .ןלהל םיטרופמ וידיקפתש הנזהה תווצב ופתתשי ,תידסומה םירוהה תגהנה תועצמאב ,םירוהה    .ה

 

 הנזהה תווצ ידיקפת     6.3

 סחייתהל קפסה םע רשקתמה םרוגה םעטמ הנזהה יארחא לע ,תנגרואמ הנזה לע טלחוה םא    .א

 שוביגל לועפלו םירוההמ םולשתה תייבגל ךרדה תעיבקבו הנזהה ןומימב תוכורכה תוטלחהל

 .ןיינעב תולחה תוארוהלו ןידל םאתהב ,םירוהה ללכ לש הלועפ ףותישל המכסה

 .הז רזוחבו תונקתב תוצלמהלו םיללכל םיאתהל ךירצ טירפתה תנגרואמ הנזה לש הרקמ לכב     .ב

 ףותישב קפסה םע תורשקתהה תא רידסי קפסה םע רשקתמה םרוגה םעטמ הנזהה יארחא     .ג

 .הליכאה םוקמו השגהה ןפוא ןונכתבו ןווגמ טירפת תריחבב קוסעיו תולעבה/תימוקמה תושרה

 לע םירוההמו םידימלתהמ בושמ לבקי קפסה םע רשקתמה םרוגה םעטמ הנזהה יארחא     .ד

 םייקל שי .'וכו ןויקינה ,השגהה תרוצ ,ןווגמה ,תומכה ,הקיטתסאה ,םעטה :לכואהמ ןוצרה תועיבש

 היהי הנזהה יארחא .שרדנכ ןוזמה תויראשב לפטלו תונמה לדוגו ןוויגה ,ןוזמה בכרה רחא בקעמ

 .םידימלתהו םירוהה לש תושירדלו םיכרצל תורישה תמאתהבו קפסה םע רשקה לוהינב ברועמ

 םרוגה םעטמ הנזהה יארחא לע ,םגפל דשח וא ןוזמה תוניקת-יא ןוגכ ,גירח עוריא לש הרקמב    .ה

 .דסומה להנמלו  תואירבה תכשלל ,יתושרה רנירטוול ,קפסל ךכ לע חוודל קפסה םע רשקתמה

 

 התיכבו רפסה תיבב החוראה ןוגרא     6.4

 החוראב ףתתשהל וא לוכאל תורשפאה הנתינ םידימלתה לכל יכ אדווי יכוניחה דסומה להנמ    .א

 גואדל שי .םידומילה םויל םאובב םתיבמ ואיבהש החורא לוכאל ורחב םה ןכ םא אלא ,תשגומה

 תימוקמה תושרל אשונב הנפי להנמה .ילכלכ ישוק לשב לוכי וניאו לוכאל הצורה דימלת היהי אלש

 .יכוניחה דסומה לע תולעבל וא

 .ךכל הצקויש בחרמ לכב וא תיתתיכה תרגסמב םייקתת החוראה     .ב

 ינפל םיידי ףוטשל םידימלתה תא תוחנהלו הירחאו החוראה ינפל הנייגיה יללכ לע דיפקהל שי     .ג

 .הירחאו החוראה

 .הארוהה דבוע לש ונמז ןובשח לע היהי אל המחה החוראה דעומ     .ד

 עבקיתש תוינידמל םאתהב הנלפוטתו הנפסאית תופדועה תונמהש אדוול שי החוראה םותב    .ה

 אלשו יתתיכה הפשאה חפל אלו ךכל תודעוימה הפשאה תויקשל ףסאית תלוספהש ,רפסה תיבב

 ךוניח תודסומ .החוראה םותב התיכה תא ררוואל שי .גוס לכמ ןוזמ ירייש התיכב וראשיי

 .העבקנש תוינידמל םאתהב וגהני תלוספ תדרפה לע םידיפקמה
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 .תמלוה תוגהנתה לעו תיתוברת הריווא לע רומשל שי החוראה ךלהמב     .ו

 יכוניח חישל ,ןחלוש יסומינו תואירב תומדקמ תויוגהנתה קוזיחל החוראה ןמז תא לצנל שי     .ז

 .העיגרלו

 

  הרקבו חוקיפ     .7

 בייח ,הרומתב אלש וא הרומתב ,ןוזמ תקפסהב וא הריכמב קסועש ימ לכש שיגדהל בושח    7.1

 ךוניח תודסומב הנוכנ הנוזת לעו ןוזמה תוכיא לע חוקיפל קוחה תוארוהב םיעובקה םיאנתב דומעל

 .ל"כנמה רזוח תויחנהבו וחוכמ תונקתבו

 לע חוקיפל ףתוש היהי תימוקמה תושרה לש רנירטווהש אדוול תולעבה/תימוקמה תושרה לע     7.2

 :הלאה תולועפה תא םג עצבי ףסונבו תושרב ךוניחה תודסומב הנזהה ךרעמ

 תורוקיב תועצמאב ךוניחה תודסומל ןוזמה תא םיליבומה בכרה ילכ לש תימגדמ הקידב      .א

 )תימוקמה תושרב גוהנה יפ לע( עתפ תורוקיבו תועובק

 םייח ילעב תלכאהל ןוזמה תויראשב שומיש השעיי אלש חוקיפ      .ב

 ןוגכ ,גירח עוריא לש הרקמב קפסה םע רשקתמה םרוגה םעטמ הנזהה יארחא יחווידב לופיט       .ג

 ןוזמב םגפל דשח וא ןוזמה תוניקת-יא

 .ןויקינה לעו תלוספה יוניפ ןפוא לע הדפקהב תימוקמה תושרה לש יאורבתה חוקיפל עויס      .ד

 

 תונמה לדוגו םיטירפתה בכרה תעיבקל יתנוזתה סיסבה     .8

 םידימלתה ללכל ןוזמה יביכר תא תוטרפמה תואלבט     8.1

 םידליה תוהש ךלהמב ןוזמ תוקפסמה תויכוניחה תורגסמה לכל תודעוימ ןלהלש תואלבטה

 טירפתה ןוויגל תוסחייתמה תואירבה דרשמ לש תוצלמהה לעו תוארוהה לע תוססובמ ןה .תרגסמב

 תוינטק ,תורֵפ ,תוקרי תליכא לשו םימ תייתש לש תובישחה תא תושיגדמו ,תרדוסמ הליכאלו

 .םיירהצה תחוראב לזרבב רישע טירפת לע הדפקהל ןתינ דחוימ שגד .םיאלמ םינגדו
 

 

 

 

 

 

 

  םיירהצה תחורא טירפתל םייתנוזת םיטרדנטס :1 הלבט

 2 הלבטב תטרופמה היגרנאה כ"סמ 33% היגרנא

 ליגה יפל תימויה תומכהמ 10% לזרב

 הנמב תוירולקהמ 25%-30% ןמוש

 תימויה היגרנאה כ"סמ 10% דע יוור ןמוש

 ליגה יפל היגרנאה כ"סמ 50%-55% תומימחפה תמר
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 )ןרתנ ג"מ 780( 'רג 2 ]1[החוראב חלמה תומכ

 

  םיירהצה תחורא יטירפתל הנוזת יביכר לש םיטרדנטס :2 הלבט

 תומכ ליגה

 היגרנאה

 תימויה

 תוירולקב

 תומכ

 היגרנאה

 החוראב

 תומכ

 תומימחפה

 תיברמה

 )'רגב(

 תומכ

 ןמושה

 תיברמה

 )'רגב(

 תומכ

 לזרבה

 החוראב

 )ג"מב(

 תומכ

 ןרתנה

 החוראב

 1)ג"מב(

3 1400 490 67 16 4 330 

5-4 1700-1400 520 71 17 5 400 

8-6 1700-1500 550 76 18 5 400 

13-9 2200-1900 680 93 22 4 500 

18-14 2900-2200 850 117 28 6.5 500 

 

 

 

 

 

 

 ןובלחב תורישע תונמ תרדגהל םישרדנה םיטרדנטסה :3 הלבט

 ןרתנהו ןמושה תומכמ רתוי אלו לזרבהו ןובלחה תומכ תא תוחפל ליכת ןובלחב הרישע הנמ לכ

 .הליכאל ןכומ ןוזמ םרג 100-ב ןלהל תומושרה

 לזרב )'רגב(   ןמוש )'רגב(   ןובלח ןובלחה רוקמ
 )ג"מב( 

 ןרתנ
 )ג"מב( 

 400 3.5-2.5 13-6 29-24 ףוע/ודוה/רקב רשב

 :ןוחט רשב

 ףוע/ודוה/רקב
16-19 ]2[ 20-13 2.3-1.3 400 

 200 1.4-1.1 10 20-18 גד

 250 2.0-1.8 15-10 18-13 תינוחמצ הנמ

  

 

 

 

 ליג יפל החוראב ןמשה תומכ :4 הלבט
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 .םיטלסל ףסומה ןמשה תאו לשובמה ןוזמב ןמשה תא ללוכ ןמשה תומכ בושיח

 הקולחה םיירהצ תחוראב ןמשה תומכ ליגה

 לושיבל 'רג 5+ טלסל 'רג 5 'רג 10 5-3

 לושיבל 'רג 10+ טלסל 'רג 5 'רג 15 8-6

 לושיבל 'רג 15+ טלסל 'רג 5 'רג 20 18-9

  

 ןוזמל תושיגרמ וא תואירב תויעבמ םילבוסה םידימלת תנוזת     8.2

 םירוהה םע ררבל שי םידלי ברקב םימיוסמ תונוזמלו םיביכרל תויגרלא תובוגתמ ששחה בקע      .א

 .םאתהב ךרעיהלו םידחוימה םיכרצה ילעב םידימלתה םהימ הנזהה תלחתה ינפל

 תוכירצ םידחוימ םייאופר םייתנוזת םיכרצ ילעב םידימלתל תודעוימה תודחוימה תונמה לכ      .ב

 .טלובו דחוימ ןומיסב תונמוסמו הנוש עבצב תוזורא תויהל

 תודחוימ תונמ לש הקולחה לע דיפקהל קפסה םע רשקתמה םרוגה םעטמ הנזהה יארחא לע       .ג

 .םידחוימה םייאופרה םייתנוזתה םיכרצה ילעב םידימלתל קר ןתוא דעיילו הלא

 .טירפתה בכרהל תינטאיד לש רושיא לבקל שי תיתנוזת הלבגמ לכ יבגל      .ד

 

 רפסה תיבב םיירהצה תחורא .10

 תויהל הכירצ וז החורא .ימויה טירפתב תויסיסבה תוחוראה שולשמ תחא איה םיירהצה תחורא

 תא לולכל הילעו ,םהלש הליכאה יגהנמלו םיישיאה םהיכרוצל ,םידימלתה ליגל תמאתומו תנווגמ

 :ןלהלש תואלבטב טרופמכ ןוזמה יביכרמ לכ

 
 הנמה לדוגו תורידתה – תירשב םיירהצ תחורא :8 הלבט

  

 יביכרמ

 החוראה
 תורידתה ןוזמה יטירפ

 ליגה יפל הנמה לדוג

8-6 

 םינש
13-9 

 םינש
18-14 

 םינש

 הנמה

 תירקיעה

 הזח/ודוה הזח

 םלש רשב חתנ/לצינש/תיגרפ/ףוע
 120 'רג 120 'רג 100 1

 'רג

 200 'רג 200 'רג 165 1 )תומצעו רוע אלל ףידע( יקנ ףוע יערכ

 'רג

 120 'רג 120 'רג 100 1 זנולוב ,רקב/ודוה תוציצק

 'רג

 150 'רג 150 'רג 120 1 םלש חתנ )הליפ( תומצע אלל גד

 'רג
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 יביכרמ

 החוראה
 תורידתה ןוזמה יטירפ

 ליגה יפל הנמה לדוג

8-6 

 םינש
13-9 

 םינש
18-14 

 םינש

 תולשובמ תוינטק ]1[:תינוחמצ הנמ

 תיעועש –

 סומוח/הנופא/םישדע/השבי

 120 'רג 120 'רג 100 1

 'רג

  

 םינגד

 /םיאלמ

 ]2[תוינטק

 /תמסוכ/םיסירג/הטיח/זרוא

 /סרית/סוקסוק/האוניק/לוגרוב

 /א"ופת/יטגפס/ינורקמ/םיתיתפ

 הטטב

 סוכ 3

 תחא
1.5 

 תוסוכ
1.5 

 תוסוכ

 תיעועש/םישדע/השבי הנופא

 סומוח/הנבל
 סוכ 2

 תחא
1.5 

 תוסוכ
1.5 

 תוסוכ

 /אושיק/בורכ/הינבגע/ןופפלמ םייח תוקרי

 /הסח/םיעבצב לפלפ/רזג

 ליצח/תיבורכ

 150 'רג 150 'רג 150 5

 'רג

 תוקרי

 םילשובמ
 םע םילפלפ ,אושיק :םילשובמ תוקרי

 םיליצח ,תוינבגע
 'רג 50 'רג 50 'רג 50 5

 ,ןולמ ,שמשמ ,קסרפא ,סגא ,חופת תורֵפ

 הניטנמלק ,זופת ,הננב ,חיטבא
 סוכ 5

 תחא
 סוכ

 תחא
 סוכ

 תחא

 םיליצח/הנוט/הניחט/סומוח בכרומ טלס

 הציב םע ודקובא/הניחטב
5 - - 60 -80 

 'רג

 ישפוח 5 םימ הייתש

  

 

 

 

 הנמה לדוגו תורידתה - )ןובלחב תורישע תונמ( ינוחמצ טירפת :9 הלבט

 תורידתה ןוזמה יטירפ החוראה ביכרמ

 םימי 5-ב 
 ליגה יפל הנמה לדוג

 םינש 18-9 םינש 8-6 

  

 הרישע תירקיע הנמ

 ןובלחב

 :תולשובמ תוינטק

 ,םישדע ,השבי תיעועש

 סומוח ,הנופא
 'רג 120 'רג 100 2

 'רג 120 'רג 100 1 תוציצק :היוס יתיתפ

 :ופוט

 /שלוג/תוציצק/תועוצר

 ץפקומ
 'רג 120 'רג 100 2
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ים
פח

נס
       

 

 

 

 

 

 

 תורֵפל הנמה לדוג :10 הלבט

 ]8[ןיערגהו הפילקה םע לקשמה לדוגה ירפה

 'רג 120 ינוניב 1 סגא

 'רג 370 תוסוכ 2 םיניערג אלל חיטבא

 'רג 150 םיינוניב 2 קסרפא

 'רג 90 הנטק 1 הננב

 'רג 180 ןולמ 1/4 ]9[ןולמ

 'רג 140 םיינוניב 4 שמשמ

 'רג 140 ןטק יצח וגנמ

 'רג 140 םיינוניב 2 הנירטקנ

 'רג 170 תחא סוכ רכוס תפסות אלל תורֵפ טלס

 'רג 300 תינוניב יצח 9הלמופ

 'רג 150 תודיחי 2 9הניטנמלק

 'רג 140 םיינוניב 3 ףיזש

 'רג 150 ינוניב 1 9זופת

 'רג 120 ינוניב 1 ץע חופת

 'רג 50   םישבי תורֵפ ןווגמ

 'רג 120 םיינוניב 6 9הדש תות
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נושא 2

ביקורת ארכיב עירייה 
וארכיון רישוי ובנייה 

אגף ההנדסה

דו״ח מס׳ 23 | 2018
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ביקורת ארכיב העירייה וארכיון רישוי בנייה באגף ההנדסה

הקדמה

אחסון  ואת  ההנדסה  שבאגף  ובנייה  רישוי  וארכיון  העירייה  ארכיב  את  בדק   2018 לשנת  העירייה  מבקר  דו"ח 
שהצטברו  ציבור  תלונות  ובעקבות  העירייה  מבקר  שערך  הסיכונים  בסקר  עלה  זה  נושא  חשיבות  אלה.  תיקים 
בנושא. הביקורת רואה חשיבות רבה בניהול ותפעול ארכיון על-פי כללי המינהל התקין ובכלל זאת התנהלות 
לאורן של החוקים והתקנות בנושא במיוחד כאשר מדובר בשמירה על תיקי מידע חסויים המכילים פרטים רבים 
רישוי  ארכיון  העיר.  של  תקינה  להתנהלות  המסייע  רב  ערך  בעל  היסטורי  מידע  וכן  הפרטיות  בחוק  המוגנים 
ובנייה מכיל תיקי בנייה אישיים של תושבי העיר ומכאן שקיימים יחסי גומלין בין העירייה לתושביה בכל הקשור 

לעניינם העוסק בתכנון ובנייה. 

כבר בעת הערכת הסיכונים שביצעה לשכת מבקר העירייה, עלה כי מצב ארכיב העירייה וארכיב רישוי והנדסה, 
2016 היו עלה כי ארכיון העירייה היה  כפי שיפורט בהמשך הדו"ח היה בשפל חסר תקדים. עוד בתחילת שנת 
בחדר בתוך בית הספר "המתמיד" ומהעדויות ניתן להסיק כי הארכיון היה מוזנח מאוד, חומרים רבים, בניהם 
תיקי בנייה ורישוי, היו זרוקים על הרצפה )ראה תמונה בעמ׳ 74(, לעירייה לא היה עובד שהוכשר לצורך עבודה זו 
וניראה כי לא היה מדובר בארכיב, אלא במחסן שאליו הועברו מסמכים ממחלקות העירייה. בשנת 2017 העבירה 
על-ידי  נתבקשה  החברה  ארכיברים(.  )להלן:  חיצוני  לארכיב  המתמיד  הספר  מבית  החומרים  כל  את  העירייה 
העירייה לאסוף את החומרים מהמחסן בבית הספר "המתמיד", למינו ולסדרו בארכיב חיצוני מקצועי שיהווה 

ארכיון העירייה. 

הביקורת מצאה עוד כי ישנו ארכיב נוסף וייעודי לתיקי רישוי ובנייה אשר ממוקם בתוך אגף ההנדסה )להלן: 
ארכיב רישוי ובנייה( גם ארכיב זה עבר תהליכים רבים. הביקורת העלתה כי לא היו נהלים ולא היה מעקב על 
תיקי רישוי ובנייה ורבים מהם נעלמו. אל מבקר העירייה הגיעו תלונות רבות על היעלמות תיקי רישוי מהארכיב 
גורמי חוץ לא הוחזרו עד היום. ממצאי הביקורת העלו כי אכן בשנים 2016-2017  ותיקי בנייה שנלקחו על-ידי 
אנשים  של  בניין  תיקי  על  התקבלו  רבות  ותלונות  ובנייה  רישוי  מהארכיון  רבים  ומסמכים  בנייה  תיקי  נעלמו 
פרטיים שאבדו ולא נמצאו עד היום. בעניין זה אף הוגשה תלונה במשטרה ע"י היועץ המשפטי של העירייה בחשד, 
לכאורה, לפגיעה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והיעלמות תיקי בנייה ללא כל הסבר. שימוש בחומרים ו/

או מסמכים השמורים בארכיון העירייה, העלה חשש כבד לפגיעה בחוק הפרטיות ולכן ניהול ושמירה נאותה על 
ארכיון רישוי ובנייה היא משימה שעל העירייה לשימה בראש סדרי העדיפות ולהקצות את המשאבים הנדרשים 

לצורך כך. 

הביקורת תציין לחיוב את המפנה שחל בשנת 2017, עת הגיע מהנדס מלווה מטעם מנהל התכנון ללוות את אגף 
ההנדסה שסבל מתפקוד לקוי שהשפיע באופן ישיר על ניהול הארכיון וכן את יוזמתו של מהנדס העיר הנוכחי, 
אד' שני אלדן שראה בתפקוד ארכיון תקין משימה של האגף ופעל לתיקון מרבית הליקויים שהועלו בדו"ח זה, 
כבר בתהליך הביקורת, כך שניתן לראות כי הביקורת השפיעה באופן מובהק על האצת התהליכים לייעול ושיפור 
ניהול ארכיב העירייה וארכיב רישוי ובנייה. יחד עם זאת, כפי שעולה מדו"ח ביקורת זה ישנם עדיין ליקויים 
רבים שצריך לתקן לתפעול יעיל ותקין של ארכיב רישוי ובנייה. עצם הארת "זרקור" הביקורת על ארכיון רישוי 

ובנייה באגף ההנדסה חשפה ליקויים רבים הן בארכיון העירייה והן בארכיון רישוי ובנייה. 

על-מנת שהדו"ח יהיה נהיר וברור לקוראיו ברצף התקופות שנבדק ובהסתמך על תגובתו של מהנדס העיר, אד' שני 
אלדן, הביקורת תדגיש כי במהלך השנים 2016 ועד שנת 2018 התחלפו שלושה מהנדסי עיר ובנוסף גם מונה מהנדס 
מלווה לעירייה. בין השנים 1.9.2014 ועד 15.10.2017 כיהן כמהנדס העיר חגי קול שסיים עבודתו כמהנדס העיר 
בצו הגנה של מבקר המדינה. בשנים אלה, זיהה מינהל התכנון במשרד האוצר את בעיות התפקוד הקשות באגף 
ההנדסה ואת הקושי שנוצר בניהול האגף ומינה את מר אדם קולמן כמהנדס מלווה. קולמן כיהן בין התאריכים 
אפריל 2016 ועד אוקטובר 2017. עם סיום תפקידו של מהנדס העיר, חגי קול והמהנדס המלווה אדם קולמן מונה 

מר אלדד שוהם כמ"מ מהנדס העיר לתקופת ביניים בין אוקטובר 2017 ועד מרץ 2018. 

לאחר תהליך מכרז לקליטת מהנדס חדש, נכנס לעבודתו במרץ 2017 אד' אלדן שני המכהן כיום. 
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2. עיקרי מסקנות והמלצות הביקורת:

הביקורת הגיעה למסקנה כי לא היה ארכיון לעירייה, אלא מחסן שאליו הועברו מסמכים ממחלקות העירייה א. 
השונות, כפי שהיה בבית הספר ׳המתמיד׳. המחסן היה מוזנח מאוד ולא זכה למענה ראוי עד לשנת 2017, עת 
הועבר לטיפול חברה חיצונית המתמחה בניהול ארכיונים )להלן: חברת "ארכיברים"(. הביקורת הדגישה 
את הצורך לניהול ושמירה על תיקים ומסמכים שלה עצמה והקשורים באופן ישיר לתושביה, בידיעה כי הם 
שמורים ומוגנים, ברשות ציבורית אשר אמונה על המידע ואמורה להשתמש בו אך ורק לצרכיה המקצועיים. 

הביקורת מעירה כי נכון למועד כתיבת דו"ח זה, עדיין העירייה לא מצאה לנכון למיין, לסדר ולבער במידת ב. 
הצורך, מסמכים שהועברו לארכיב החיצוני "ארכיברים" וכי ישנם תיקי אחסון רבים שאינם מסודרים ואינם 
מקוטלגים על-פי האגף ו/או המחלקה אליהם הם שייכים בעירייה וכי על רבים מהמסמכים הנמצאים שם 

חלה התיישנות ויש לבערם. 

העירייה ג.  מבקר  לבערם.  ויש  והתיישנו  שיתכן  ומסמכים  תיבות  עבור  משלמת  העירייה  כי  מצאה  הביקורת 
ממליץ  לבער את כל החומרים המותרים על פי חוק הארכיונים- הנחיות הביעור, מתוך מטרה לייעל ולחסוך 

בהוצאות מיותרות של אחסון חומרים שאינם רלוונטיים בארכיב.

הסכם ד.  ובהיעדר  "ארכיברים"  חברת  על-ידי  העירייה  ארכיון  לתפעול  הסכם  נחתם  לא  כי  מצאה  הביקורת 
הזמנת  סמך  על  לפרשנות  נתון  הנושא  וכי  להסכם  צד  כל  של  והאחריות  הסמכות  על  להבין  ניתן  לא  שכזה 

עבודה כללית בלבד. מבקר העירייה ממליץ לבחון את הסכם ההתקשרות ולאשרו בכפוף לכל דין. 

הביקורת מצאה שעד כה העירייה לא מינתה גורם אחראי רשותי על ארכיון העיר. מבקר העירייה ממליץ ה. 
למנות גורם רשותי שינהל ויפקח על נושא הארכיב הן בתוך העירייה והן מול הארכיב החיצוני.

ממליץ ו.  העירייה  מבקר  מויינו.  שטרם  ההנדסה  באגף  רבים  ארכיונים  חומרים  שקיימים  מצאה  הביקורת 
למיין את כלל התיקים והמסמכים באגף ההנדסה ולהעביר את כל ארכיב רישוי ובנייה לניהול ארכיון חיצוני 

בדומה למה שנעשה עם ארכיון העירייה הכללי.

מבקר העירייה ממליץ להאיץ את פרויקט סריקה ומחשוב ארכיב רישוי ובנייה ולסיימו בלוח זמנים מוגדר ז. 
על-פי רפורמה 101 של מינהל התכנון.

הביקורת ממליצה לראש העיר ליישם במלואן את המלצות הביקורת כפי שמובאות בדו"ח זה על מנת שישמרו ח. 
כללי המינהל התקין, בניהם: חוקיות והתייעלות העירייה בכל הקשור לתפעול וניהול ארכיונים הכפופים 
לגנזך המדינה ונכתבו על-מנת לייצר סביבה נכונה המקיימת את לשון החוק וחוזרי המנכ"ל בתפעול חוקי, 

יעיל ואפקטיבי של ארכיון ברשות המקומית. 
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3. המסגרת הנורמטיבית:

חוק הארכיונים תשט"ו – 1955.א. 

חוק הארכיונים- הנחיות הביעור – 2003.ב. 

חוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981.ג. 

חוק זכויות יוצרים, תשס"ח – 2007.ד. 

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 על תיקוניו.ה. 

פקודת זכויות יוצרים.ו. 

חוק חופש המידע, תשנ"ח – 1998.ז. 

תקנות הארכיונים התש"ע 2010 )עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך(.ח. 

תקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות(, תשמ"ו - 1986 .ט. 

תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי-דין דתיים(, תשמ"ו – 1986.י. 

מגנזות - תקן ישראלי 5092, יולי  2005.יא. 

עובד ארכיון - גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים )המוסד לבטיחות ולגיהות(יב. 

נוהל מס' 500-207 של מינהל התכנון בעניין סריקת תיקי בניין והפצתם.יג. 

4. היקף ומטרת הביקורת:

תלונות   2017 בשנת  שנתקבלו  לאחר   ,2018 לשנת  העבודה  מתוכנית  כחלק  נערכה  העירייה  ארכיון  על  ביקורת 
רבות אודות היעלמות תיקי רישוי ובנייה והתרחבה לביקורת על אופן ניהול הארכיון הכללי בעירייה. הביקורת 
הסתמכה על ממצאים שהוצגו לה בין השנים 2016-2018. מטרת הביקורת היא לבחון ולבדוק את נושא התפעול 
העירייה  ארכיון  המקובלים.  הביקורת  לתקני  בהתאם  ובנייה  רישוי  וארכיון  העירייה  ארכיון  של  והשמירה 
וארכיב רישוי ובנייה פועלים מכוח חוק הארכיונים התשט"ו-1955, המהווים את המסגרת המשפטית, המינהלית 
לגנז  מעניקות  אליו  הנלוות  וההנחיות  התקנות  החוק,  במדינה.  הארכיונאית  המערכת  לניהול  והמקצועית 
המדינה, ובאמצעותו לעובדי גנז המדינה, את הסמכות להדריך, להנחות ולפקח על ניהול הארכיונים והרשומות 
במוסדות המדינה, ברשויות המקומיות ובתאגידים הממשלתיים. על-פי החוק, "חומר ארכיוני" הוא כל כתב 
על גבי נייר או על גבי חומר אחר וכל תרשים, דיאגרמה, מפה, ציור, תו, תיק, תצלום, סרט הקלטה וכיוצ"ב, 
המצויים, בין היתר, ברשות של מוסד ממוסדות המדינה או של רשות מקומית, להוציא חומר שאין לו ערך של 
מקור. הביקורת בחנה ובדקה את המצב הפיזי של ארכיון העירייה וארכיב רישוי ובנייה לרבות עמידתו בדרישות, 
בחוקים, בתקנות ובנהלים הקיימים. נבדקו ונבחנו היבטי השמירה על תיקי הבניין של העיר, תפעול הארכיון 
ונהליו. הביקורת בחנה חוזים והתקשרויות עם חברות חיצוניות הנותנות שירותי שמירה, אחסון וסריקה הן 
לעיריית קריית שמונה באופן כללי והן כשירותי אחסון של תיקי רישוי ובנייה עבור הוועדה המקומית לתכנון 
המעורבים  הגורמים  כלל  עם  וראיונות  שיחות  קיימה  הביקורת  ההנדסה.  אגף  של  ארכיונים  וחומרים  ובנייה 
בניהול ארכיון העירייה וארכיב רישוי ובנייה לרבות ישיבות עם מהנדס העיר ומנהל הארכיון. הביקורת אף ערכה 
סיור מקצועי בארכיב החיצוני "ארכיברים". מבקר העירייה מציין כי זכה לשיתוף פעולה מגורמי ההנדסה בכלל 

ומאד' שני אלדן בפרט וכן ממ״מ ראש העיר והממונה על ההנדסה אופיר יחזקאלי.
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5. ממצאים עיקריים:

הספר א.  בבית  הממוקם  במחסן  העירייה  ותיקי  מסמכי  אוחסנו   2016 לשנת  עד  כי  העלו  הביקורת  ממצאי 
בע"מ"  "ארכיברים  חיצונית  לחברה  העירייה  ארכיון  לניהול  הסכם  הועבר   2016 מאי  בחודש  "המתמיד". 
המתמחה בניהול ארכיונים בכפוף להנחיות גנזך המדינה. הביקורת העלתה כי חברת "ארכיברים" נתבקשה 

על סמך הזמנת עבודה להעתיק את כל ארכיב העירייה ששכן בבית הספר "המתמיד" לארכיון של החברה. 

בשנת 2017 ביקשה העירייה להרחיב את ההסכם ולהעביר גם את ארכיון רישוי ובנייה לארכיון המקצועי. ב. 
ממצאי הביקורת העלו כי בחברת "ארכיברים" )נכון למועד הביקורת( מאוחסנים 5,039 תיקים של כלל אגפי 
הגיעו  אלו  חומרים  ההנדסה.  אגף  כשייכים  המסווגים  תיקים    2,509 שבהם  ארכיב  תיבות   738 ו-  העירייה 

מארכיון ששכן בבית הספר "המתמיד" ונאספו על-ידי חברת "ארכיברים".

גם ג.  "המתמיד",  הספר  בבית  שנמצאו  לתיקים  בנוסף  הועברו  "ארכיברים"  לחברת  כי  מצאה  הביקורת 
קולמן,  אדם  המלווה,  המהנדס  בהנחית  ההנדסה.  אגף  בארכיב  שנמצאו   1993 שנת  עד  ובנייה  רישוי  תיקי 
הועברו תיקי רישוי ובנייה מ נוספים עד שנת 2005. נכון למועד עריכת הביקורת מצאה הביקורת כי בחברת 
ב-825  "ארכיברים"  חברת  מחזיקה  הכול  סך  ובנייה.  לרישוי  השייכים  תיבות   87 מאוחסנים  "ארכיברים" 

תיבות של אגף ההנדסה, מתוך 2,208 תיבות המאוכסנות בחברת "ארכיברים".

התעריף בגין אחסון תיבה או חלק ממנה לשנה הנו 15 ש"ח. בחישוב כללי עולה כי עלות אחסנת תיקי רישוי ד. 
ובנייה בארכיון החיצוני עולה על 33,000 ש"ח לשנה.

הביקורת מצאה כי בשנת 2016 נעלמו תיקי בנייה ומסמכים רבים מתוך התיקים שאת כמותם קשה לאמוד. ה. 
גם מסמך על תיקים שאבדו נעלם ולא הומצא לביקורת. תלונה על כך הוגשה במשטרה ע"י היועץ המשפטי 

של העירייה. 

נמצא כי לא בוצע רישום וגיבוי של תיקי רישוי ובנייה שנלקחו על-ידי גורמים מחוץ לעירייה. ו. 

אחראי הארכיון לא עבר הכשרה לניהול ארכיב.ז. 

ותיעוד. ח.  רישום  על  הקפדה  ללא  עבודתם,  לצרכי  תיקים  מהארכיון  מוציאים  ההנדסה  אגף  עובדי  כי  נמצא 
התיקים מועברים בין יחידות האגף ללא רישום במערכת הממוחשבת, כך שלא ניתן לדעת ולאתר היכן התיק 
נמצא בזמן אמת. הערה: בכניסה לארכיון נמצא דף רישום ומעקב אחר התיקים. הדף אינו מעודכן ואין לדעת 

ממנו מידע עדכני באשר למקום האחרון שבו נמצא התיק.

לכך ט.  מתאימות  ערבויות  והשארת  חומרים  צילום  המסדיר  אחיד  נוהל  כל  נמצא  לא   - חומרים  צילום  נוהל 
שהתיק יחזור על כל מסמכיו. הערה: לאחרונה התבקש היועץ המשפטי של הוועדה המקומית להכין נוהל 

ולהטמיע אותו בתהליכי העבודה.

וגילוי אש ע"פ התקנים הנדרשים ולא נמצא י.  הארכיב אינו ממוגן מפני שריפה. לא קיימת מערכת התראה 
אישור כיבוי אש.

הארכיב אינו ממוגן מפני פריצה. לא קיימת מערכת אזעקה או מערכת כלשהי למניעת פריצות. דלת הכניסה יא. 
אינה דלת ממוגנת ולא נעולה ברוב שעות היום ובמקרים מסוימים גם לאחר שעות פעילות העירייה.

התיקים יב.  בפתח  נמצאו  לא  כן,  כמו  הבניין.  תיקי  בתוך  התיוק  שיטת  בדבר  הנחיות  מצאה  לא  הביקורת 
אינדקסים לצורך סיוע בהתמצאות במסמכים.

נתונים יג.  להזין  יכול  משתמש  כל  כי  נמצא  "קומפלוט".  בתוכנת  מחשוב  בשירותי  משתמש  הארכיב  אחראי 
בתוכנה באשר להוצאת תיקים והחזרתם ואין מעקב אחר מקום הימצאות האחרון של התיק והמחזיק בו. 
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ארכיון העירייה שפונה מבית הספר המתמיד
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תיאור ארכיון רישוי ובניה:  .6

א.  כללי:

ארכיון רישוי ובנייה שוכן בבניין העירייה ברחוב הרצל 37, בתוך מרתף של משרדי אגף ההנדסה ומנוהל ע"י אגף 
ההנדסה באחריותו של מהנדס העיר.

 הארכיון נועד לשמירה ואכסון תיקי הבניין והרישוי המתבצעים בתחומי העיר וכן להעניק שירות לעובדי אגף 
ההנדסה המשתמשים בתיקים אלה לצרכי עבודה ולתושבי העיר המשתמשים לצורכיהם בתיקי הבנייה.

עליהם  מדפים  כולל  זה  שטח  מ"ר.   50 כ-  הוא  הארכיון  של  שטחו  הביקורת,  במהלך  שנתקבלו  נתונים  פי  על 
המשמש  מחשב  עמדת  ישנה  לארכיון  בכניסה  מספרים,  לפי  הממוינים  קרטונים  בתוך  התיקים  מאוכסנים 
כל  מתויקים  הבניין  בתיקי  הארכיון.  במסמכי  לעיין  המעוניין  לקהל  המתנה  עמדת  וכן  הארכיון,  אחראי  את 
המסמכים הסטטוטוריים - בקשות, החלטות ועדה, היתרים, תוכניות בנייה, 'גרמושקות', החלטות הוועדה, 
ואישורי  היטלים  אגרות,  השומות,  כל  רלוונטי,  בניין  לתיק  הקשורה  ההתכתבות  כל  וכן  שיפוטיות  החלטות 

תשלום.

ארכיון רישוי ובנייה מנוהל בצורה ממוחשבת ע"י מערכת ה"קומפלוט" החל מתחילת שנת 2016.

הארכיון פתוח לקהל פעמיים בשבוע, בימים שני בין השעות 8:30-12:30 ואחה"צ בין השעות:

16:30-18:30. בימי רביעי בין השעות 08:30 – 15:30.

לדברי האחראי, קהל שנזקק לשירותי הארכיון שלא בשעות קבלת קהל, מקבל אף הוא את מלוא השירות.

הארכיון מופעל על-ידי עובד אחד במשרה מלאה.

 

תיאור תפקיד אחראי ארכיון: ב. 

פתיחת תיקי בניין חדשים.. 1

תיוק החומר השוטף של אגף הנדסה ושל הוועדה לתכנון ובנייה.. 2

מתן שירות למעוניינים לעיין ו/או לצלם חומר מתיקי הארכיון.. 3

השגחה על קהל המעיינים בתיקים.. 4

החזרת התיקים למקומם לאחר השימוש.. 5

סריקת החומר שבתיקים למטרת גיבוי כמתחייב מנהלי העירייה.. 6

הכנה ומסירת תיקי בניין לאחסון מחוץ לעירייה, בחברת "ארכיברים".. 7

החלפת מספרי התיקים בעקבות פרצלציה.. 8
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ניהול, תפעול ואחסון תיקי רישוי ובנייה:   .7

התקשרות עם חברת "ארכיברים בע"מ" כארכיון העירייה א. 

שירותי  המספקת  בע"מ"  "ארכיברים  חברת  עם   2016 מאי  לחודש   25 בתאריך  התקשרה  שמונה  קריית  עיריית 
אחסון תיקים ארוך טווח וביעור חומר ארכיוני. )ראה: נספח 1 חוזה התקשרות(. הביקורת העלתה כי חברת 
של  כללי  לארכיב  כפיילוט  הארכיונים  החומרים  העתקת  עבודת  את  שערכה  החברה  היא  בע"מ"  "ארכיברים 
עיריית קריית שמונה. ההחלטה על העתקת ארכיב העירייה מבית הספר "המתמיד" והוצאתו לפיילוט לחברה 
היה  "המתמיד"  הספר  בבית  הממוקם  והארכיון  בתחום  עובד  ללא  נותרה  שהעירייה  לאחר  התבצעה  חיצונית 
מוזנח מאוד. סך הכול מחזיקה חברת "ארכיברים" 825 תיבות של אגף ההנדסה, מתוך 2,208 תיבות השייכות 

לכלל מחלקות העירייה. התעריף בגין אחסון תיבה או חלק ממנה לשנה הנו 15 ש"ח. 

בחישוב פשוט עולה כי עלות אחסנת תיקי רישוי ובנייה בארכיון החיצוני מסתכמת למעלה מ- 33,000 ש"ח לשנה. 
מורשיי  של  חתימה  וללא  בלבד  עבודה  בהזמנת  "ארכיברים"  חברת  עם  התקשרה  העירייה  כי  מצאה  הביקורת 
החתימה על הסכם המסדיר את ההתקשרות בין החברה לעירייה. הביקורת לא מצאה תוקף להזמנה ו/או מסמך 
המסדיר את פרטי השירות ו/או התעריף המשולם לחברת "ארכיברים". בסיור שנערך בחברת "ארכיברים" טענו 
מנהלי החברה כי הם שלחו את החוזה המסדיר את התעריפים ואת תנאי ההתקשרות לרבות אופן ההתקשרות, 
מועדי קבלת חומרים והזמנת תיקים, ביטוחים, ערבויות וכיוצ"ב. ממצאי הביקורת העלו עוד, כי ישנם כ-4,000 
תיקים שטרם מויינו על-ידי העירייה ולא ניתן לדעת את שיוך תכולתם. פעולת מיון התיקים נחוצה, לא רק לשם 
חיסכון, אלא גם להתייעלות המערכות בשליפת מסמכים ותיקים נדרשים מהארכיון. כמו כן, במצב זה לא ניתן 

לדעת האם המסמכים האלה חיוניים לעבודת הרשות או שניתן לגנוז אותם בהתאם להוראות גנזך המדינה.

ארכיון רישוי ובנייה בעירייה
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הליך אחסון תיקי רישוי ובנייה בארכיון החיצוני ב. 

ע"פ ממצאי הביקורת החליטה העירייה להעביר לטיפול ואחסון בארכיון החיצוני גם את תיקי הרישוי והבנייה 
ההנדסה.  שבאגף  ובנייה  רישוי  בארכיון  ובנייה  רישוי  תיקי  ונשמרו  נמצאו   1993 משנת   .1992 שנת  עד  שהופקו 
בארכיב  מקום  פינוי  לטובת   2005 שנת  עד  נוספים  תיקים  החיצוני  לארכיון  להעביר  הוחלט   2017 יוני  בחודש 
העירייה לתיקים חדשים.  על פי הממצאים בחברת "ארכיברים" נמצאים כיום 5,039 תיקים )שהם 738 תיבות( 
לתכנון  לוועדה  כשייכים  המסווגים  ובנייה  רישוי  תיקי    2,509 מתוכם  החיצוני  בארכיב  כאמור,  המאוחסנים, 
הארכיונאי  באמצעות  ולא  "ארכיברים"  חברת  מול  ישירות  פועל  ההנדסה  באגף  ובנייה  רישוי  ארכיון  ובנייה. 

העירוני )טרם מונה ארכיונאי עירוני(. 

יוצא אפוא, שעובד אגף ההנדסה הוא זה שאמון על כל ארכיב העירייה המאוכסן בחברת "ארכיברים". מעיון 
כי  עולה  ההנדסה  באגף  ובנייה  רישוי  ארכיון  חומר  כל  את  המפרט  "ארכיברים"  בחברת  הממוחשב  בדו"ח 
- 10,013 תיקים שסימונם אינו תיקי  מאוחסנים בחברה – מלבד תיקי רישוי ובניין אותם יש לשמור לצמיתות 
בניין ו/או הנדסה וכי הם שייכים לאגפים אחרים בעירייה כגון: גזברות, רווחה, חינוך יועמ"ש ועוד. נכון למועד 
בנייה  גם עבור תיקי  עריכת הביקורת ארכיונאי אגף ההנדסה הוא איש הקשר היחיד מול חברת "ארכיברים" 

שאינם משויכים לאגף ההנדסה או של הוועדה לתכנון ובנייה.

מיון ואחסון בחברת "ארכיברים"
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מצ"ב דו"ח כמות תיבות לשנת 2018:
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תהליך גניזה של חומרים שאינם תיקי בנייה: ג. 

חוק הארכיונים, תשט"ו-1955 קובע את הנוהל לביעור וגניזה של חומרים ארכיונים המצויים במוסדות המדינה 
וברשויות המקומיות. לפי הליך זה ניתן לבער ולגנוז חומרים שתאריך שמירתם פג ע"פ התוספת הראשונה והתיקונים 
השונים שנערכו. הפרק השלישי לתקנות הארכיונים אף עוסק בביעור חומר ארכיוני שנסרק. הביקורת מצאה כי 
"ארכיברים"  בחברת  המאוחסנים  התיקים  מפירוט  בנושא.  נוהל  נמצא  לא  וכי  וגניזה  ביערה  הליך  מתקיים  לא 
נמצאים לא מעט מסמכים אשר לדעת הביקורת שהביקורת כדאי לבדוק ולבער מתוכם את אלה שהחוק מתיר. בכך 

תחסוך העירייה סכומי כסף גבוהים של אחסון מיותר ותתייעל בנושא זה.

סריקה וגיבוי ממוחשב: ד. 

ממצאי הביקורת העלו כי וועדת המכרזים מיום 3.4.2017 אישרה התקשרות אגף ההנדסה עם חברת אוגדנים והיא 
וגיבוי  סריקה   .101 רפורמה  הנחיות  על-פי  ובכלל  בנייה  בתיקי  הקשורים  וחומרים  מסמכים  לסרוק  שנבחרה  זו 
מסמכים יאפשרו טיפול טוב יותר ושמירה נאותה של מסמכים ותיקי בנייה. כמו כן, ניתן יהיה לייעל את העבודה 
בשליפה מהירה של תיקים הנדרשים לשם ביצוע עבודת אגף ההנדסה ולהעלות לאתר הוועדה המקומית חומרים 

לפי חוק חופש המידע והנחיות הרפורמה. 

 יתרונות השיטה:

חיסכון משמעותי בשטח אחסון בתוך המשרדים. “

המשרד יהפוך למקום מואר ואסתטי יותר. “

חיסכון בעלויות ארכיב וגנזך חיצוני. “

חיסכון ברכישת ציוד אחסון )ארגזים, קלסרים, ארוניות(. “

יכולת שליטה על המידע בשליפה. “

יכולת אחזור מסמכים בחתך אורכי ורוחבי ולאורך כל ההיסטוריה של המסמך והמסמכים הנוספים הקשורים  “
אליו.

8. ממצאים על תיקי בניין ומסמכים חסרים מארכיון אגף ההנדסה:

במהלך הביקורת עלו ממצאים על תיקים שאבדו/נעלמו/נגנבו מארכיון אגף ההנדסה בין אם בשוגג ובין אם במזיד. 
הביקורת מצאה כי אין תיעוד לתיקים שאבדו והרשימה של שמות התיקים שאבדו, נעלמה כלא הייתה. הביקורת 
על  בשמירה  רבה  רשלנות  תוך  מקצועיות,  בחוסר  נעשה  שנעלמו  תיקים  של  והרישום  התיעוד  הליך  כי  מדגישה 

המסמך.

על אף החשיבות הרבה לניהול ושמירת ארכיון כחוק, כמו גם לשמירה על תיקי בניין ומסמכים העשויים להיות 
בנושא  מוסדרים  נהלים  נמצאו  לא  מוסדר,  ולא  פרוץ  הנושא  כי  הביקורת  מצאה  הפרטיות,  הגנת  בחוק  מוגנים 
תיקים שאבדו ולא נמצאו הנחיות ברורות באשר לטיפול במקרה כזה. לא פעם מבקשים תושבים שחזור של תיקים 
תב"עות,  עדכון  בתים,  ומכירת  קנייה  של  הליכים  על  ישירות  המשפיעים  הבנייה  מתיקי  שונים  מסמכים  ו/או 
בקשות לתוספות בנייה וכן לשימוש בתלונות על עבירות בנייה וכדומה. המסמכים והתיקים משמשים באופן שוטף 
תיקים  של  נאות  ואחסון  שמירה  לפיכך  ובנייה,  לתכנון  המקומית  ובוועדה  ההנדסה  באגף  התפקידים  בעלי  את 

ומסמכים אלה חיוניים לביצוע עבודתם.

היעלמות של מסמכים ותיקים מסכנת את המינהל התקין ואף עלולה להוביל במקרים מסוימים לשימוש בזדון 
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של רכוש העירייה על-מנת לפגוע במישרין באדם זה או אחר. הדלפת מסמכים מתוך ארכיון העירייה עשויה להיות 
עבירה פלילית לכל דבר ועניין.

שימוש בנתונים המוגנים ע"פ חוק הגנת הפרטיות )סעיף 32 לחוק הגנת הפרטיות( ושהושגו שלא כחוק, מהווה 
עבירה פלילית. הביקורת העירה כי נושא זה מצוי בסמכות משטרת ישראל והוגשו מספר תלונות במשטרה בגין 
היעלמות תיקי בנייה על-ידי היועץ המשפטי של העירייה. אם יתברר כי נעברו עבירות מצד בעלי תפקידים, הדבר 

מהווה עבירת משמעת חמורה ביותר וכאמור, עד כדי עבירה פלילית לפי חוק העונשין. 

הביקורת ממליצה, להנהיג בתוכנת המחשב "קומפלוט" תחנות משתמש, על-ידי כך, שהגורם שאליו משויכת 
סופית  אסמכתא  יהווה  זה  ואישור   – בפועל  קבלתו  את  במחשב  יאשר  פיזית,  התיק  קבלת  עם  התיק,  קבלת 
לקבלת התיק. יצוין, כי אי-אישור קבלת התיק יותיר את התיק תחת אחריותו של המחזיק האחרון – ומכאן, 
ששני הצדדים )הן המוסר והן המקבל( יהיו בעלי עניין בעדכון מיקומו של התיק. במקרה כזה גם ניתן יהיה 
להתחקות אחר המיקום האחרון שבו נמצא פיזית תיק הבנייה ובכך לבקש תשובות במקרה של היעלמות תיק 

או מסמך מתוכו. ככל שלא יומצאו הסברים יעמוד העובד לוועדת משמעת.
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מצ"ב העתק מתלונה שהוגשה במשטרה:



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | ביקורת ארכיב עירייה וארכיון רישוי ובנייה אגף ההנדסה82

שמירת תיקי בניין ומסמכי אגף ההנדסה:  .9

הביקורת בחנה את נושא השמירה והגיבוי של המסמכים הקיימים, וממנה עלו הממצאים הבאים:

בארכיון רישוי ובנייה קיימים עדיין תיקי בנייה משנת 2005 ועד למועד כתיבת דו"ח ביקורת זה. התיקים . 1
מאוכסנים בתוך בניין העירייה במרתף אגף ההנדסה.

בטיחות - בסיור בארכיון לא נמצאה כל מערכת התראה מפני שרפות ו/או אישור כיבוי אש.. 2

אצל . 3 נמצאות  לארכיב  ומפתחות  לארכיון  כניסה  דלתות   2 קיימות  כי  העלתה  הביקורת   - לארכיון  כניסה 
מהנדס העיר, המזכירות והמפקחים. לא קיים נוהל כניסת מורשים לארכיון וכל עובד באגף אשר חפץ בכניסה 

לארכיון היה יכול להיכנס ללא שום בעיה, גם כשעובד הארכיון לא היה בנמצא.

- בשל ריבוי מקרי היעלמות תיקי בנייה ותלונות על כך שתיקים ו/או מסמכים נעלמים, . 4 מצלמות אבטחה 
הותקנה במהלך הביקורת מצלמה בכניסה לארכיון. לא ברור אם המצלמה מקליטה ולכמה זמן.

היעלמות תיקי בנייה - הביקורת קיבלה מספר תלונות הקשורות בהיעלמות תיקי רישוי ובנייה, מסמכים . 5
שונים שאבדו ו/או נעלמו וכן תלונות על שימוש במסמכים אלה שלא כדין.

מסקנות והמלצות הביקורת:  .10

לדעת הביקורת, עד לשנת 2016 כולל, ארכיון העירייה שאוחסן בבית הספר "המתמיד" על תכולתו נוהלו בצורה א. 
רשלנית במיוחד. הארכיון פעל במקום ללא נהלים וללא שמירה מינימלית על תיקי הבניין והמסמכים הנמצאים 
בו כמתחייב בחוק. הביקורת מצאה כי ארכיון העירייה לא היה  מאובטח, והיתה קיימת אליו גישה כמעט לכל 
אדם שירצה, ולכן המסקנה היא כי גם תיקי הבנייה והרישוי שהיו שמורים במחסן בית הספר "המתמיד" הופקרו 
ללא כללים ונהלים בכל הקשור בניהול הארכיון וחלקם אף אבדו ולא נמצאו. בשנת 2007 הועברו כל המסמכים 
בע"מ".  "ארכיברים  חברת  על-ידי  שבוצע  חיצוני  בארכיב  לפיילוט,  המתמיד,  הספר  בבית  שהיו   והתיקים 

החברה אספה את התיקים, מיינה את חלקם ואכסנה אותם. מאז, לא נעשתה כל פעולת מיון על-ידי אנשי 
העירייה וכפועל יוצא ישנם היום כ-4,000 תיקים שאינם ממוינים ושתכולתם אינה ידועה. באשר לארכיון 
בנייה מתוך הארכיון  ליקויים רבים שעיקרם היה איבוד/היעלמות תיקי  עלו  ובנייה באגף ההנדסה  רישוי 
מחלוקת,  עליה  שאין  העובדה  עצם  ובנייה.  רישוי  ארכיון  בניהול  החשיבות  והבנת  הסדר  מחוסר  שנבע 
המעטה.  בלשון  וזאת  תקין  לא  לניהול  חשש  על  מכל  יותר  מעידה  בנייה,  תיקי  נעלמו  ו/או  אבדו  כי   היא 

תלונות בנושא זה אף הוגשו במשטרת קריית-שמונה והביקורת רואה בכך מחדל חמור עד בלתי נסבל בניהול 
תקין וחוקי של ארכיון רישוי ובנייה. שמירה וגיבוי על תיקים ומסמכים נחוצים ביותר למינהל תקין של רשות 
מקומית, שבה לעיתים הצורך בתיעוד ושימור של מסמכים ותיקים בארכיב הינו חשוב וחיוני ביותר. לפיכך 
הביקורת ממליצה לרכז מאמץ באיתור רשימת התיקים שאבדו וכן באיתורם של התיקים עצמם שחלקם יצאו 

אל מחוץ לארגון בשל חקירת משטרה ו/או אוכסנו במקום אחר בשוגג.

אגפיה ב.  העירייה,  צרכי  כל  על  שיענה  ומאובטח,  מתאים  מרחב  לארכיון  לייעד  ממליץ  העירייה  מבקר 
שפועל  כארכיב  ובנייה  רישוי  וארכיב  העירייה  ארכיב  נושא  את  להסדיר  ממליצה  הביקורת  ומחלקותיה. 
תחת אחריות תפעולית וניהולית אחת. הביקורת ממליצה לעירייה לצאת למכרז לבחירת  חברה המתמחה 
ביצוע הערכת חלופות של  וזאת לאחר  גנזך המדינה,  ובניהול ארכיבים המאושר על-ידי  בשירותי הארכיון 
כדאיות כלכלית )יעילות וחיסכון( בין אחזקה ותפעול ארכיון בעירייה לבין הפרטת השירות לחברה חיצונית. 

באמצעים ג.  לנקוט  ממליצה  הביקורת  בעירייה  ובנייה  רישוי  ארכיב  את  להשאיר  תחליט  והעירייה  במידה 
למיגון הארכיב באגף ההנדסה מפני שריפה ולקבל אישור כיבוי אש כמתחייב בחוק ו/או לחילופין לאכסן את 

כל תיקי הרישוי והבנייה בארכיב מתאים אחר.
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הביקורת ממליצה להעביר את כל התיקים שנותרו באגף ההנדסה ובארכיון רישוי ובנייה לארכיב אחד שייתן ד. 
את המענה המקצועי הדרוש באחסון ושמירה על מסמכי העירייה. 

הביקורת ממליצה על הטמעת נוהל שמירת מסמכים בארכיב העירייה וארכיון רישוי ובנייה ואופן תפעולו, ה. 
גם אם על-ידי חברה חיצונית, משמעות תפעולו במינהל תקין ושמירה על מסמכי העירייה ורישוי ובנייה על 
פי חוק היא צורך חיוני ובנוסף וכן ככלי עזר של כלל המחלקות המשתמשות בו והנעזרות בו לצורכי עבודתם 
המקצועית ועל כל העובדים להקדיש לו את מלוא ההתייחסות ותשומת הלב הנדרשת, שכן הארכיון משרת 

אותם באופן תדיר ויום יומי.

הביקורת ממליצה לייעד עובד ארכיון מקצועי שיהיה אחראי על כל החומרים הארכיוניים בעירייה ורישוי ו. 
אגף/מחלקה  בכל  עובד  למנות  ממליץ  העירייה  מבקר  המאכסנת.  החברה  מול  הקשר  איש  ויהיה  ובנייה 
יאוכסנו  שלא  על-מנת  אליו  משויך  הוא  אשר  לאגף  השייכים  הארכיון  חומרי  על  אחראי  שיהיה  בעירייה 

חומרים אשר הוגדרו לגניזה על-ידי גנזך המדינה ויהווה הוצאה מיותרת לעירייה.

הביקורת מעירה כי יש להקפיד על השגחה צמודה ורצופה על קהל המעיינים בתיקי הבניין בארכיון, על ידי ז. 
עובדי העירייה או באמצעים טכנולוגיים כגון מצלמות אבטחה, יש לחדד את הנהלים בנושא זה ולאפשר רמת 
שירות גבוה יותר למבקשי השירות. כמו כן, ניתן לקבוע בנוהל אגרת חיוב בכפוף לחוק חופש המידע, על מנת 

שעלויות של שליפת התיקים מהארכיב המרכזי יכוסו על-ידי המבקש.

הרלוונטית ח.  למחלקה  שיוכם  על-פי  החיצוני  בארכיב  המאוחסנים  החומרים  את  למיין  ממליצה  הביקורת 
עבורה וכן לבצע מיון על-פי מועד הגניזה לפי הנחיות גנזך המדינה. הביקורת ממליצה לבדוק את כל תיקי 
ארכיון העירייה ורישוי ובנייה באגף ההנדסה שאינם תיקי בניין המאוחסנים במחסני חברת "ארכיברים", 

במטרה לבער את אלה מהם שהחוק מתיר לבער וזאת על-מנת לחסוך בעלות כספי אחסון מיותרים.

הביקורת ממליצה, להנהיג בתוכנת המחשב "קומפלוט" תחנות משתמש, על-ידי כך, שהגורם שאליו משויכת ט. 
קבלת התיק, עם קבלת התיק פיזית, יאשר במחשב את קבלתו בפועל – ואישור זה יהווה אסמכתא סופית 
לקבלת התיק. יצוין, כי אי-אישור קבלת התיק יותיר את התיק תחת אחריותו של המחזיק האחרון – ומכאן, 
ששני הצדדים )הן המוסר והן המקבל( יהיו בעלי עניין בעדכון מיקומו של התיק. במקרה כזה גם ניתן יהיה 
להתחקות אחר המיקום האחרון שבו נמצא פיזית תיק הבנייה ובכך לבקש תשובות במקרה של היעלמות תיק 

או מסמך מתוכו. ככל שלא יומצאו הסברים יעמוד העובד לוועדת משמעת.

הביקורת ממליצה לאגף ההנדסה לכתוב נוהל המסדיר הוצאת תיקי בניין על-ידי עובדיה. י. 

הביקורת ממליצה לקבוע תוכנית עבודה בצירוף לוחות זמנים לסריקת החומרים הארכיונים והעברת לאתר יא. 
הוועדה לתכנון ובנייה כמתחייב מרפורמה 101 לחוק תכנון והבנייה.
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נספחים 
לפרק ארכיון רישוי ובנייה

אגף ההנדסה

נוהל מינהל התכנון לסריקת מסמכים ופרסומם
נספח 1 - חוזה התקשרות "ארכיברים"

נספח 2 - אודות חברת "ארכיברים"
נספח 3 - סיכום ישיבה קבילו
נספח 4 - סיכום ישיבה אלדן 

דו״ח מס׳ 23 | 2018
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 כללי .1

או חלקה, ל יםהמתייחס אישוריםוה להיתר התוכניות, הבקשות כל אתמכיל  בניין תיק .1.1

 . במרחב תכנון מקומי מגרש כלשהו

את  ההליכים התכנוניים המלווים כל של מהימן תיעוד מאפשר בתיק המסמכים ריכוז .1.2

 בעלי העניין. וכללועדה המקומית וה את ומשמש זמן לאורך מגרשהחלקה או ה

יסייעו ליחידת ההנדסה המקומית ממוחשב  בארכיבניין ב מתיקי המידע ותיעוד סריקה .1.1

)למעט אם הוגשה  לעיון הציבור אשר יהיה זמין ,נגיש ומעודכן נתונים בסיס להישען על

  .( 4.11בקשה לחסיון ראו להלן סעיף 

להלן עיקרי  .ןיבניה תיקי ארכיב מחשובאת ו סריקהה תהליךמתאר את נוהל זה  .1.4

 :הנוהל

 .התכנים של תיק בניין דיגיטלי הגדרת .1.4.1

תיאור התהליכים הנדרשים לעת סריקת תיק בניין פיזי והסבתו לתיק בניין  .1.4.2

 דיגיטלי.

 פרסום הארכיב באינטרנט. .1.4.1

 קביעת דרכי ניהול הארכיב הדיגיטלי. .1.4.4

ע"י חלק מהוועדות  יםתהליכי הסריקה, הארכוב והפרסום באינטרנט מבוצע .1.5

נעזרות בגוף חיצוני לביצוע סריקת התיקים ; אחרות באופן עצמאי המקומיות בישראל

; ויש וועדות לרבות העלאת החומר לאתר האינטרנט ,אך מארגנות בעצמן את הארכיב

חלות בכל הנחיות אלה . ני שיבצע עבורן את העבודה כולהשסומכות על גוף חיצו

 .המצבים שתוארו לעיל

 .כאחד וגברים לנשים מיועד אך, בלבד נוחות מטעמי זכר בלשון נכתב זה נוהל .1.1
 

 מטרה .2

, דיגיטלי לארכיון הבניין תיקי של הפיזי הארכיון את להסב המקומיות לוועדות לסייע .2.1

  .אמינהו יעילה, מקצועיתחוקית,  בצורה, הדיגיטלי הארכיון את ולנהל
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 הגדרות .3

 ,שרטוטים , לרבותמסמך או מסמכים הקשורים לבקשהוכן כל  בקשה להיתר – בקשה .1.1

 .'וכות ותכתובהערות גופים שונים, טפסים, אישורים, תכניות, 

, מפה מצבית, מפת איתור העבודה, 1נייר מודפס הכולל את טופס  ןגיליו - גרמושקה .1.2

 1בתקנה כפי שהיה קבוע  ל ותשריט סכמתי של שטחי הבניה ותכניות הבניה, הכ

לוועדה  המוגש ,1970 התש"ל (,ואגרותתנאיו  ,בקשה להיתר)לתקנות התכנון והבניה 

 .בנייה היתר קבלת לצורך

לרבות וועדת  ,(הוועדה – )להלן ולבנייה לתכנון המקומית הוועדה – מקומית וועדה .1.1

 . עדהוהו מהנדסעומד  בראשהש המקומית ההנדסה יחידת המשנה שלה, וכן כולל את

 .להיתרים ישנות בקשותנתונים אודות  בהו קשה, כריכה עם מחברת – מחברת קטלוג .1.4

 .העדווה ניהולהממוחשבת המאפשרת את  מערכתה – מערכת .1.5

כת, לצורך במער השם אשר ניתן למסמך/קבוצת מסמכים הנשמרים –קבוצת שיוך  .1.1

 אחידות השמות בכלל תיקי הבניין.

 תהליך כאחראי על הוועדהמהנדס ע"י  עובד הועדה המקומית שמונה – מנהל הפרויקט .1.7

 .ןיבניה תיקיוסריקת  ארכיבהמחשוב 

הגורם האחראי לביצוע תהליך סריקת תיקי הבניין ופרסומם, מוצע  – אחראי סריקה .1.3

 שימונה ע"י מהנדס הוועדה או מנהל הפרויקט.

 .2011-תשע"והתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(,  –התקנות  .1.9

 שיטה .4

 :להלן המפורטים תהליך סריקת התיקים ומחשובם יכלול את השלבים .4.1

ים
פח

נס
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שליפת תיקים לסריקה תבוצע בצורה מסודרת ושיטתית, על מנת לשמור על הסדר  .4.2

 ולמנוע אובדן תיקים ומסמכים. 

נספח , 'סריקהמעקב ' טופסבאמצעות  תעשהבקרה אחר סריקת כלל התיקים בארכיב  .4.1

  בנוהל זה. 'ב

 הכנת תיקי הבניין לסריקה  .4.4

נוחה  התמצאותתאפשר אשר  ואחידה מתאימה תיוק שיטתעל  שמורלחשוב מאוד  .4.4.1

 .תכולתולפירוט  אינדקסבתיק  בעמוד הראשון גיהציש ל. בתיק

 .מסמכיםכפילות ואין  בתיק כרונולוגית מסודרות להיתר הבקשותוודא כי לחשוב  .4.4.2

 את כולם.אתר יש לבמידה ולתיק מספר כרכים, 

זהים למידע  יםהתיקמ כל אחד על גבי המופיעים םיהכלליבדוק כי הפרטים יש ל .4.4.1

 :במערכת

 מספר התיק .א

 מספר הבקשה .ב

 כתובת .ג

 בעל הנכס .ד

 עורך הבקשה .ה

 המהנדסשם  .ו

 את צייןמידה והחלקה כלולה בתכנית חלוקה חדשה או איחוד מגרשים, ב .ז

 .במערכת הישן החלקה מספר
 . בהתאם המערכת את עדכןיש ל, התאמההיה ונמצאה אי 

 להלן פירוט המסמכים הנדרשים בתיק: .4.4.4

הכנה וטיוב  
שמירה וקישור   סריקה התיק לסריקה

 המידע למערכת
החזרת התיק 

 לארכיב
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מסמכים/קבוצת 

 שיוך
 פירוט

 מידע יתיק  מידע
  אישור זכויות וכו'הסכמי רכישה, נסח טאבו,  -זכויות קניין 
  מפת מדידה מצבית, טופוגרפית ומפת מדידה להיתר 

 בקשה להיתר
 בינוי ו

 נספח בינוי ופיתוח 
 נספח חניה ותנועה 
 תכנית פיתוח 
 בקשה להיתר ובקשה לעבודה מצומצמת 

אישורים/ 
נספחים 

הקשורים 
 לבקשה להיתר 

 כבאות והצלה, הג"א, חברת חשמל, רשות  :, כגוןאישורים למתן היתר
מקרקעי ישראל, משרד הבריאות, רשות העתיקות, בזק, חוזה עם מעבדה 

 מאושרת, משרד התחבורה, רשות המים וכו'
  בקשה עם חותמת "תכניות דיון",  : לבקשת היתר, כגון נלוותתכניות

בקשה שנדונה בוועדת ערר, בקשה הכוללת חתימת בעלי זכויות 
מקרקעין/חתימת שכנים, עותק חתום ע"י מועצה מקומית/אזורית, ב

 התייחסות יועץ תנועה ועוד.
 נספח אינסטלציה/ נספח סניטרי,  אישורים מגורמים טכניים/תכן כגון  :

ת, נספח ואישור תרמי, אישור פינוי פסולת אישור רשות התמרור העירוני
לאתר מורשה, נספח קרינה למתקני תקשורת, חישובים סטטיים והצהרת 

 .ו'וכ דס קונסטרוקציה, חוות דעת הנדסית לחיזוק בפני רעידת אדמהנמה
 נוסח פרסום הקלות חתום ע"י מהנדס הוועדה/יו"ר  :פרסום והתנגדויות

 הוועדה, עדויות לפרסום גזרי עיתונים, צילומים, מכתבי התנגדויות וכו'.
החלטות 

 ותשלומים
 כולל וועדות ערר,  רשות רישוי, ועדת משנה - פרוטוקולים והחלטות 
 מסמכים המתייחסים להיבטים הכספיים הכרוכים  - אגרות והיטלים

 .בקבלת היתר הבניה, לרבות אגרות בניה והיטלי השבחה
 שמאות הוועדה, שמאות נגדית, החלטת שמאי  - שמאות להיטלי השבחה

 מכריע וכיו"ב
 ערבויות 

 על המסמך לכלול מספר היתר וחותמת וועדה -היתר בנייה   היתר
  חתומה הכוללת חותמת וועדהתכנית  -גרמושקה מאושרת 

שלבי ביצוע 
 דת גמרוותע

  4וטופס  2טופס 
  אישורי רשויות, תכנית מדידה, אישורי אחראי  - 4אישורים לטופס

 לביקורת ולביצוע שלד ועוד
 תעודת גמר ואישורים לתעודת גמר 

ים
פח

נס
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מסמכים/קבוצת 

 שיוך
 פירוט

 מסמכים משפטיים, תכתובות, הודעות לבעלי זכות בנכס ולשכנים וכו'  שונות
 תכנית בעלת תאריך מלפני קום המדינה  -קום המדינה  תכנית מלפני

 ושאינה גרמושקה חתומה
  גרמושקה ללא חתימה או מספר היתר -תכנית לא חתומה 
 תשריט בית משותף 
 צילומים 
 תיקי תיעוד 
  אחרוכל מסמך 

 

 ת התיקיםסריק

 שונות. דף , ובאיכויותA4 בגודל מרביתם, שונים בגדלים מסמכיםתיק מכיל  .4.4.5

על פי סדר  . מומלץ כי הסריקה תבוצעבתיק המסמכים את כללסרוק יש ל .4.4.1

  .כרונולוגי

 .מסמך אחראין לגזור או לחתוך פיזית גרמושקה או כל  .4.4.7

מהנדס למדיניות יסרקו בהתאם שלא אושרו, או בוטלו, יהיתרים מסמכי בקשות ל .4.4.3

בבקשות לסרוק את הגרמושקות  אין צורךבמידה והחליט המהנדס כי  .הוועדה

אותן והערות הגורמים המקצועיים ב 1-סרוק את טופסיש לשלא אושרו, או בוטלו, 

 גרמושקות.

 ומוצגים שלמים, מיושרים יהיו הסרוקים והתשריטים המסמכים ללשכ לדאוג יש .4.4.9

 פתיחת, סיכות הוצאת על בכדי שהמסמך יסרק בשלמותו, הקפד .הקריאה כיווןב

  וכד'. קיפולים

 Dpi 200יסרקו בצבע, ברזולוציה של  הטופוגרפית המפה ותשריט הגרמושקה .4.4.10

 Dpi  200 של ברזולוציה, לבן בשחור ייסרקו המסמכים שאר .Jpgובפורמט 

 .Pdf ובפורמט

מסמך נסרק באיכות ירודה, שפר את איכות הסריקה באמצעות סריקה ובמידה  .4.4.11

  .'רזולוציה וכד הגדלת , שינוי בהירות, שינוי חדות,בצבע

 :קטלוג מחברות סריקת .4.4.12
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 להקפיד יש. קרועים לעתיםאף ו מקומטים לרוב במחברת קטלוג הדפים .א

 .דף בכל הכתוב את לקרוא ניתן כיו בסריקה מיושרים יהיו שהדפים

הדפים על פי  כללאת  הכולל ,נפרדומאוחד  בקובץ מחברת כל שמוריש ל .ב

 . הסדר בו הם מסודרים

  תלמערכ המידע וקישור שמירה .4.4

המסמכים,  שיוך המופיעות בטבלת קבוצות על פי תתבצע המסמכים קבצי שמירת .4.5.1

 לעיל. 4.4.4סעיף 

 בארכיב ההיתרים הבניין תיקלותקושר  קבוצת שיוך תשמר בקובץ מאוחדכל  .4.5.2

 . יש לפרט במערכת מהם המסמכים המשויכים לקבוצה.במערכת

 

   באינטרנט פרסום .4.4

יפורסם  ההיתרקובץ אלקטרוני חתום של  ,לתקנות )ד(122 -)ב( ו11פים על פי סעי .4.1.1

להלן לעניין  5ראו סעיף  ההיתר. הוצאתימים ממועד  5בתוך באתר האינטרנט 

 הוראת מעבר.

 – להלן פירוט מסמכי ההיתר שיש לפרסמם באתר .4.1.2

חתכים וחזיתות,  -כולל תכנית התנוחה  – קובץ תכנית ראשית -ההיתר  .א

חנייה )אם לא נכלל בתכנית נספח העמדה,  תכנית פיתוח ונספח תנועה ו

 . .הפיתוח(

ומהווים מסמכים  4.4.4כל מסמכי ההיתרים המפורטים לעיל בסעיף  –אחר  .ב

יתפרסמו בהתאם )סעיף א'( נילווים להיתר ולא נחשבים להיתר עצמו 

 . 4.11סיון ראה להלן סעיף ימהנדס הוועדה ובכפוף לבקשה לח מדיניותל

  או העברתם לגנזך החזרת תיקים לארכיב .4.7

תוך הקפדה על שלמותם לרבות  המקורי לתיק הסרוקים המסמכיםר את יהחזיש ל .4.7.1

 קיפול, שידוך מסמכים וכד'.

על  ה.חדש בכריכה ףיהחליש ל, הקרוע או הבלוי המקורי התיקכריכת ו במידה .4.7.2

ועל פי הנחיית  התיק החדש יש לציין את הפרטים אשר הופיעו על התיק המקורי

 וכתובת. מס' תיק בניין, מס' בקשה : מס' גוש, חלקה,ועדהומהנדס ה

ים
פח

נס
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פרטים ששים לב  .תיקה, "נסרק" על מדבקה קיהדבל אוע חותמת, יהטביש ל .4.7.1

 .לא יוסתרו ע"י המדבקה או החותמת הרשומים על גבי התיק

 .או להעבירו לגנזך ר את התיק למקומו בארכיביהחזיש ל .4.7.4

 גורם חיצוניהסתייעות ב .4.4

 לסריקהשליחת התיקים  .4.3.1

 יםנשלחהציין את פרטי התיקים ל' ובו תיקיםטופס 'מעקב  נהליש ל .א

 בנוהל זה. 'ג בנספחלדוגמא לסריקה, כמפורט 

באותו התיקים הנשלחים כלל האינדקסים של  את המעקב לטופס צרףיש ל .ב

 .החיצוני על קבלתםם את הגורם יהחתלומשלוח 

 םנדקסייאההעתקי  החתום, בצירוףשל טופס המעקב  העתק תייקיש ל .ג

 .ך הסריקה"תהלי אוגדן"ב ,התיקיםשל )תוכן העניינים( 

יש , באמצעות גורם חיצוני הגרמושקותאת  רקבמידה והוועדה סורקת  .ד

  .בטרם הוצאתו לסריקה שמור במערכתלובגרמושקה  1 טופססרוק את ל

 ם את הגורם החיצוני על יהחתלו טופס 'מעקב גרמושקות' מלאיש ל

 .לנוהל זה 'ד בנספחלדוגמא כמפורט  קבלתם,

 החתוםשל טופס המעקב  העתק הסריקהתהליך  אוגדןב תייקיש ל. 

 קבלת התיקים חזרה לארכיב .4.3.2

התיקים כלל כי )נספח ג'( ' תיקים'מעקב  טופסבאמצעות בצע בקרה יש ל .א

יש . במידה ונשלחו רק הגרמשוקות, בשלמותם הוחזרולסריקה שנשלחו 

 . )נספח ד'( ''מעקב גרמושקותוודא החזרתן באמצעות טופס ל

 הסריקה איכות תבדיק .ב

 יש לעשות תכולתו נסרקה כנדרש.  ולבדוק כי תיק כל על עבוריש ל

תהליך  אוגדןב לאינדקס ת המסמכים בתיקהשוואזאת באמצעות 

 . הסריקה

 נסרקו באיכות הנדרשת, כמפורט בסעיפיםבדוק כי המסמכים יש ל 

 לעיל.  4.5.4-4.5.7
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הכולל שמירה וקישור המידע שירות  לוועדה חיצוני מספקה גורםבמידה וה .ג

 .כנדרש הועלוכי כלל הקבצים במערכת בדוק יש ל למערכת,

 לביצוע בשנית התיק את ריהעביש ל, התאמות אי או ליקויים וימצאו במידה .ד

 '.וכד חוזרות סריקות, מידע השלמות, תיקונים

 איכות ובקרה .4.4

, טיובוהנסרק,  החומר כולל ,העבודה שלבי כל על איכות בקרת לבצע צורך יש .4.9.1

 . למערכת וקישורו הזנתו

ושיחות חתך עם  בדיקותמעקב ובקרה באמצעות  לבצע הפרויקט מנהל באחריות .4.9.2

מלאה או מדגמית  בקרה רמתועדה יכריע בנוגע לומהנדס ה. הסריקה אחראי

 בהתאם למשאבי הוועדה.ו

 .הסריקהתהליך  אוגדןבכלל הטפסים התומכים בתהליך יתויקו  .4.9.1

 היתר ןויחס .4.10

בעל הזכות במקרקעין )ביחס לחלקו במקרקעין( רשאי להגיש ,  12 תקנהבהתאם ל .4.10.1

תוגש ממספר יכול שבקשה לחסות היתר . בכל עת ובקשה לחסות היתר או חלק

 סיבות:

 .ההיתר או חלקו מגלה פרטים הפוגעים בפרטיותו של אדם .א

 קיום סוד מסחרי בהיתר. .ב

 מטעמים של ביטחון הציבור. .ג

 מטעמים של ביטחון המדינה. .ד

ג' לעיל, תתקבל על ידי מהנדס -החלטה בנושא בקשות לחסות שהוגשו מסיבות א' .4.10.2

ימי עבודה מיום הגשת הבקשה. לצורך קבלת  15הוועדה והיועץ המשפטי בתוך 

המשפטי לדרוש מסמכים ההחלטה לגבי חסות ההיתר, רשאים המהנדס והיועץ 

 נוספים.

 בקשה לחסות היתר מטעמים של ביטחון המדינה .4.10.1

גם  יש להגיש 14לפי תקנה בקשה לחסות היתר מטעמים של ביטחון המדינה  .א

למשרד הביטחון. משרד הביטחון יעביר למהנדס ולמבקש הבקשה את 

ים
פח

נס
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י שא, רגיבוש עמדתולצורך יום הגשת הבקשה. מימי עבודה  15עמדתו בתוך 

  לדרוש מסמכים נוספים. רד הביטחוןמש

מיום קבלת עמדת משרד  ימי עבודה 15בבקשה תתקבל בתוך ההחלטה  .ב

 הביטחון. 

, תתקבל שהוגדר במידה ומשרד הביטחון לא העביר את עמדתו בזמן .ג

 ההחלטה ללא עמדת המשרד.

לא יוצגו היתר או מסמכים אחרים המפורטים בבקשה באתר האינטרנט כל  .ד

 החלטה בנושא הבקשה לחסות.עוד לא התקבלה 
 

 

 הוראת מעבר  .4

)ד( לתקנות, יש להעלות לאתר 122 כאמור בתקנה : הודעה על העלאת ההיתרים לאינטרנט

 הוועדה את כל ההיתרים שהוועדה הוציאה. 

של הועדה באתר האינטרנט  –יום קודם להעלאת הקבצים הסרוקים, תפרסם הוועדה  10

)כגון פרסום בעיתון, לוחות המודעות, מכתבים המצורפים לחשבון ובאמצעים אחרים 

 את כוונתה לפרסם את ארכיב ההיתרים. –הארנונה וכדומה( 

יובהר כי תקופת   12-14בתקופה זו באפשרות בעל זכות להגיש בקשה לחסיון בהתאם לתקנות 

 מעבר זו לא מונעת הגשת בקשה לחסיון בכל עת.

 
 מסמכים ישימים .4

 .1915 - ן והבניה, תשכ"החוק התכנו .1.1

 .  2011 –התכנון והבניה)רישוי בניה( התשע"ו  תקנות .1.2

 
 נספחים .7

 תהליך. מיתרשי – נספח א' .7.1

 .סריקהמעקב  טופס – 'בנספח  .7.2

 .תיקיםטופס מעקב  – 'גנספח  .7.1

 .טופס מעקב גרמושקות – 'דנספח  .4.7
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 תהליך מיתרשי –נספח א' 

 

 
הכנת תיקי בניין לסריקה –' תרשים א

אחראי סריקה

התחלה

*שליפת תיק הבניין מהארכיב על פי מספרו 

הפרטים תואמים למערכת

בסדר כרונולוגי, סידור התיק על פי בקשות

)בנוהל 4.5.4כמפורט בסעיף (בדיקת שלמות תכולת התיק 

עדכון הפרטים במערכת

יש לאתר את כולם, במידה וקיימים מספר כרכים לתיק*    

'פתיחת קיפולים וכד, יש להקפיד על הוצאת סיכות**   

**הכנת המסמכים לסריקה 

התיק מוגדר כמחברת 
קטלוג

כן

'תרשים ב –המשך תהליך 

בדיקת התאמת הפרטים הכלליים בתיק למערכת

לא

כן

לא

'תרשים ד -המשך תהליך 

הצגת אינדקס בעמוד הראשון בתיק

ים
פח

נס
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סריקת תיקים –' תרשים ב 

אחראי סריקה

'המשך תרשים א

המסמכים נסרקו באיכות טובה

**תוך שיפור איכות הסריקה  ,סריקה חוזרת

לא

כן

'תרשים ג –המשך תהליך 

ישרים ומוצגים בכיוון הקריאה, יש לסרוק את המסמכים בשחור לבן ולדאוג שיהיו שלמים* 
'הגדלת רזולוציה וכד, שינוי חדות, שינוי בהירות, סריקה בצבע** 

*סריקת מסמכי התיק  

מהנדס הוועדה החליט לסרוק 
את כל הגרמושקות

לאכן

סריקת כל הגרמושקות בצבע  סריקת הגרמושקה המאושרת בצבע

והערות הגורמים המקצועיים  1סריקת טופס 
 בשחור לבן בגרמושקות הלא מאושרות
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המשך תהליך סריקת תיק בניין ופרסומו –' תרשים ג 

אחראי סריקה

'המשך תרשים ב

תוך פירוט , שמירת המסמך על פי קבוצות שיוך
*המסמכים המשויכים לקבוצה 

החזרת המסמכים לתיק הבניין בהתאם למצבם 
המקורי

על התיק" נסרק"הטבעת חותמת /הדבקת מדבקה

החזרת התיק למקומו בארכיב

סיום

כריכת התיק המקורי 
בלויה או קרועה

כן

החלפה בכריכה חדשה

לא

ציון הפרטים שהופיעו על גבי התיק המקורי

קבוצות המכילות מספר מסמכים ישמרו בקובץ מאוחד*  

ים
פח

נס



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | ביקורת ארכיב עירייה וארכיון רישוי ובנייה אגף ההנדסה102

 

 www.iplan.gov.il 02-5792953פ. 02-9701105ט. 91132מיקוד  6158ירושלים ת.ד 

 19מתוך  14עמוד 
 

  

סריקת מחברת קטלוג –' תרשים ד 

אחראי הסריקה

'המשך תרשים א

יש לדאוג שהמסמכים יהיו מיושרים בסריקה ומוצגים בכיוון הקריאה*   

'הגדלת רזולוציה וכד, שינוי חדות, שינוי בהירות, סריקה בצבע** 

שמירת כל מחברת בקובץ מאוחד ונפרד

סריקת מסמכי המחברת על פי הסדר

המסמך נסרק באיכות טובה

תוך שיפור איכות  ,סריקה חוזרת
**הסריקה 

לא

כן

על המחברת" נסרק"הטבעת חותמת /הדבקת מדבקה

החזרת המחברת למקומה בארכיב

סיום
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שליחת התיקים לסריקה –הסתייעות בגורם חיצוני –' תרשים ה 

אחראי סריקה

התחלה

    'מעקב תיקים'ציון פרטי התיק הנשלח על גבי טופס 
)'נספח ג)

צירוף האינדקס לטופס המעקב

תיוק העתק טופס המעקב באוגדן 
תהליך סריקת תיקי בניין

שליחת הגרמושקות בלבד כן

'תרשים ו -המשך תהליך 

החתמת הגורם החיצוני על קבלת 
הטופס

לא

ושמירה במערכת 1סריקת טופס 

'מעקב גרמושקות'מילוי טופס 
)'נספח ד)

ים
פח

נס
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קבלת התיקים חזרה לארכיב –הסתייעות בגורם חיצוני  –' תרשים ו 

אחראי סריקה

'המשך תרשים ה

השוואה לאינדקס בדיקת תכולת התיק באמצעות 
התיק באוגדן תהליך סריקת תיקי בניין

נשלחו הגרמושקות בלבד כן

סיום

בדיקה כי כלל המסמכים נסרקו באיכות הנדרשת

לא

וידוא החזרת כלל הגרמושקות באמצעות טופס 
'מעקב  גרמושקות'

מעקב  'וידוא החזרת תיקי הבניין באמצעות טופס 
'תיקים

הגורם החיצוני מבצע לוועדה שמירת 
התיק במערכת 

כן

בדיקה במערכת כי כלל הקבצים הועלו כנדרש

לא
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 19מתוך  17עמוד 
 

 סריקהמעקב  -לדוגמא ס טופ -' בנספח 

 _______________:פתיחת טופס תאריך                             :__________________אחראי הסריקהשם 

 

 בניין מס' תיק מס'
תאריך תחילת 

 סריקה
 סטטוס טיפול בתיק

 סיום טיפולתאריך 
 )החזרת התיק לארכיב(

 הערות

1.      
 

2.      
 

1.      
 

4.      
 

5.      
 

1.      
 

7.      
 

3.      
 

9.      
 

10.      
 

11.      
 

12.      
 

11.      
 

14.      
 

15.      
 

 

                  :__________________אחראי הסריקהחתימת       _______________:סגירת טופס תאריך

  בניין * נא לתייק טופס זה בתיק תהליך סריקת תיקי 

ים
פח

נס



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | ביקורת ארכיב עירייה וארכיון רישוי ובנייה אגף ההנדסה106

 

 www.iplan.gov.il 02-5792953פ. 02-9701105ט. 91132מיקוד  6158ירושלים ת.ד 

 19מתוך  18עמוד 
 

 תיקים מעקב -לדוגמא טופס  -' גנספח 

 (התיקים הנשלחים באותו משלוח האינדקסים של כל צרף לטופס את)

 _______________:מסירת התיקים תאריך                  שם אחראי הסריקה:______________             

 מס' תיק מס'
תאריך שליחת 

 התיק
החזרת תאריך 

 התיק
נסרקו כלל המסמכים 

 בתיק 
 פרט( –)כן/לא 

במסמכים נסרקו ברמה 
 הנדרשת 

 פרט( –)כן/לא 

1.      
 

2.      
 

1.      
 

4.      
 

5.      
 

1.      
 

7.      
 

3.      
 

9.      
 

10.      
 

11.      
 

12.      
 

11.      
 

14.      
 

15.      
 

 _______________:סגירת טופס תאריךחתימת אחראי הסריקה:__________________                 

 __________________ :חתימת השליח                          בארכיבבניין * נא לתייק טופס זה בתיק תהליך סריקת תיקי 
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 19מתוך  19עמוד 
 

 קב גרמושקות מע -לדוגמא טופס  -' דנספח 

 _______________:לשליח מסירת הגרמושקות תאריך           :______________   שם אחראי הסריקה

 מס'
והערות  1טופס האם נסרק  פרטי שיוך הגרמושקה

 הגורמים המקצועיים
 פרט( -)כן/לא  

החזרת תאריך 
 הגרמושקה לתיק

הגרמושקה נסרקה 
 באיכות הנדרשת

 מס' בקשה תיקהמס'   פרט(-כן/לא

1.      
 

2.      
 

1.      
 

4.      
 

5.      
 

1.      
 

7.      
 

3.      
 

9.      
 

10.      
 

11.      
 

12.      
 

11.      
 

14.      
 

15.      
 

 

 _______________:סגירת טופס תאריך         חתימת אחראי הסריקה:__________________              

 __________________ :חתימת השליח                                בניין בארכיב* נא לתייק טופס זה בתיק תהליך סריקת תיקי 

 

ים
פח

נס
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ביקורת בנושא הנגשת המידע
 ואתר האינטרנט 
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הקדמה:

עבודת ביקורת זו נעשתה על המחלקה המטפלת בחוק חופש המידע שבאגף הדוברות בעירייה. העבודה התבצעה 
במהלך החודשים מרץ-מאי 2018 ונבדקו פעולות שבוצעו בין השנים 2016-2017.

פנימית  ביקורת  ובהתמחות  המדינה  במדע  ראשון  תואר  לימודי  במסגרת  סטודנטים  בסיוע  התבצעה  העבודה 
וחיצונית של המכללה האקדמית עמק יזרעאל. הביקורת כללה שיחות ומפגשים עם מר ד.ש.  דובר העירייה שהוא 

גם ממונה על יישום "חוק חופש המידע" ואתר האינטרנט של העירייה.

מטרת הביקורת:

מטרת הביקורת הייתה לבדוק את רמת השקיפות של עיריית קריית שמונה, את הנגשת המידע לציבור, ואת אתר 
העירייה, בנוסף נבחנו פעילויות העירייה בתחום הנגשת המידע הציבור, הוראות נהלי עבודה ושמירה על חוקיות.

הביקורת שלנו הסתמכה על הוראות החוק כפי שפורסמו ב"חוק חופש המידע". הנתונים נאספו ממחלקות שונות 
בעיריית קריית שמונה ומאתר "השקיפות".

המידע הועבר לביקורת בשיתוף פעולה מלא עם גב' ל.ב.ס. שהיא מרכזת המחלקה וכן עם מר ד.ש. דובר העירייה 
והממונה על חוק חופש המידע.
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עיקרי ממצאי הביקורת:

נוספים כגון  להלן עיקרי ממצאי הביקורת: שקיפות באתר העירייה נמוכה עקב מעבר לאתר חדש ופערים רבים 
דוחות תקציב העירייה שלא עודכנו באתר משנת 2012. בנושא זה ישנה הערה בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2017 כי 
פרוטוקולים והקלטות אינם מופיעים במלואם באתר העירייה. דובר העירייה מסר כי העירייה עובדת על הקמת 

אתר חדש ואפליקציה שתרכז את כל הקלטות ישיבות המועצה והפרוטוקולים ותנגיש אותם לציבור הרחב. 

ממצאי הביקורת העלו כי אין באתר העירייה הנגשה יעילה לכבדי שמיעה ולתושביה בכלל.

ממצאי הביקורת העלו כי ישנם חוסרים רבים באתר העירייה לפי חוק חופש המידע המפורטים כדלקמן:

פרסום פרוטוקולים ועדת מכרזים.. 1

פרסום פרוטוקולים של ועדת איכות הסביבה.. 2

דוחות תקציב עדכניים.. 3

רשימת מאגרי מידע.. 4

משנת 2014 אין דוחות של מבקר העירייה באתר העירייה.. 5

הנחיות רישוי עסקים.. 6
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עיקרי מסקנות והמלצות הביקורת:

נכון לתאריך 16.5.2018 לא הועלה אתר עירייה חדש, בשיחת פתיחה נמסר לביקורת כי מייד לאחר חג הפסח . 1
יעלה לאוויר אתר חדש ועדכני כולל אפליקציה מתקדמת. מבקר העירייה ממליץ לבצע מעקב אחר נושא זה 

ולוודא שאכן האתר עולה לאוויר במועדים שנמסרו לביקורת.

מבקר העירייה מעיר כי למרות הרצון להעלות את כל החוסרים באתר החדש יש לפעול על פי הוראות "חוק . 2
חופש המידע" ולהנגיש באופן מיידי את המידע לציבור גם באתר הנוכחי.

מבקר העירייה ממליץ להשתמש באתר האינטרנט באופן תכוף יותר ולעדכנו על בסיס יומי, בעיקר בנושאי . 3
ביטחון המצריכים שמירה על קשר רציף עם פיקוד העורף על מנת שגם באתר יהיה מידע לתושבים על הודעות 
מצרכי  המשתמע  וכל  חירום  בשעת  מקלטים  פתיחת  במרחב,  המתקיימים  ואימונים  תרגילים  ביטחוניות, 
באתר  גם  שיהיו  חשוב  אך  הפייסבוק,  בדף  מועלות  זה  מסוג  הודעות  כי  מציין  העירייה  מבקר  הביטחון. 

העירייה וישמשו את התושבים שאינם מחזיקים בחשבון פייסבוק פעיל.

האוכלוסיות . 4 לכלל  להנגישו  יש  וכי  נאותה  בצורה  שמיעה  לכבדי  מונגש  לא  האתר  כי  מעיר  העירייה  מבקר 
המיוחדות.

מבקר העירייה ממליץ לממש את הפוטנציאל של הפעלת אתר אינטרנט של עיריית קריית שמונה על-מנת . 5
להעצים את האגפים והמחלקות השונות הקשורות באופן ישיר בשירות לציבור. דוגמה אחת מיני רבות היא 
ניתן להנגיש מידע כללי על  הקמת דף פעיל באתר העירייה של  לוח דורשים/ות ודירות להשכרה. כמו כן, 

פעילויות תרבות של כלל ארגוני התרבות הפועלים בעיר, מידע וקישורים לאתרי ממשל וחירום וכו'.

בנושא . 6 הפנים  משרד  של  מהרפורמה  כמתחייב  עסקים  רישוי  הנחיות  פורסמו  לא  כי  מעיר  העירייה  מבקר 
וכי יש להיוועץ לפני בניית האתר עם היועץ המשפטי ומנהל אגף רישוי עסקים ותיירות בכל הקשור בחובת 

העירייה לפרסום הנחיות אלה ע"פ הרפורמה.

מבקר העירייה מעיר כי העירייה קיבלה ציון נמוך מאוד במדד השקיפות כפי שפורסם. . 7
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רקע כללי:  .1

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ז-1997, "הזכות לקבל מידע מרשויות ציבוריות היא אחת מזכויות היסוד במשטר . 1.1
דמוקרטי. היא תנאי בסיסי להגשמתו של חופש הביטוי ולמימוש זכויותיו הפוליטיות והאחרות של אדם בכל 
ובהם שוויון, שלטון החוק  יותר למידע תסייע לקידומם של ערכים חברתיים  נגישות רבה  תחומי החיים. 
וכיבוד זכויות האדם, ותאפשר גם בקרה טובה יותר של הציבור על מעשי השלטון". זכות זו אינה מוחלטת, 
ובמקרים מסוימים היא נדחית מפני זכויות אחרות הראויות אף הן להגנה. לנוכח זאת הוסדרה בחוק הזכות 

לקבל מידע מרשות ציבורית, וסייגים בעניינה.

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 )להלן - החוק או חוק חופש המידע(, מעגן בחקיקה את זכותו של כל . 1.2
אזרח או תושב לקבל מידע מרשויות ציבוריות, כהגדרתן על פי החוק )להלן - רשות ציבורית או רשות(. החוק 
והתקנות שהותקנו מכוחו קובעים הוראות לגבי מידע שרשויות ציבוריות חייבות להעמיד לרשות הציבור 
מיזמתן ולגבי מידע שהן חייבות להעמיד לרשותו של היחיד על פי בקשתו, וכן נקבעו בהם סוגי האגרות שיש 
לשלם לצורך קבלת המידע והנסיבות המקנות פטור מתשלום אגרה. עוד נקבע בחוק כי אם החליטה הרשות 
הציבורית לדחות את הבקשה למידע, דחייה מלאה או חלקית, עליה לשלוח למבקש המידע הודעה בכתב 
ובה יפורטו נימוקי ההחלטה, וכי יובא לידיעתו שהוא זכאי לעתור נגד החלטת הרשות לפי הוראות חוק בתי 

משפט לעניינים מנהליים, התש"ס-2000. הממונה על ביצוע החוק הוא שר המשפטים1.  

מעקרונות יסוד של המשטר הדמוקרטי ומחובת הנאמנות של הרשויות הציבוריות כלפי אזרחי המדינה . 1.3
המידע,  חופש  חוק  שברשותן2.  מידע  לציבור  למסור  הציבוריות  הרשויות  של  חובתן  נגזרת  ותושביה 
התשנ"ח-1998 )להלן - חוק חופש המידע, או החוק(, מעגן בחקיקה את זכותו של כל אזרח או תושב לקבל מידע 
מרשויות ציבוריות, כהגדרתן בחוק. פסיקת בג"צ, שקדמה לחקיקתו של החוק, עמדה בהרחבה על הרציונל 
שביסודה של הזכות למידע, כפועל יוצא של חופש הביטוי וכתנאי להבטחת מימושו ומימוש זכויות פוליטיות 

אחרות, כאמצעי המאפשר לאזרח לקבל החלטות רציונליות וככלי לביקורת של האזרח על השלטון3. 

חוק חופש המידע נועד להסדיר את הזכות לקבל מידע מאת רשויות השלטון. התפיסה שביסוד החוק היא . 1.4
שהמידע שבידי רשויות השלטון הוא נכס של האזרחים, והרשויות מחזיקות אותו בנאמנות עבורם, ולפיכך 
מחובתן של הרשויות לאפשר לציבור גישה למידע, בכפוף לסיבות מיוחדות המצדיקות חיסיון4.  החוק עיגן את 
הזכות למידע שהוכרה עוד קודם לכן בפסיקה, כאשר תכליתו של החוק הייתה להנהיג בישראל את "מהפכת 
השקיפות" באשר לפעולות הרשויות הציבוריות5. החוק מונה את הרשויות הציבוריות הכפופות לחוק, ובהן, 
בין היתר, רשות מקומית. החוק קובע הוראות אופרטיביות לגבי מידע שרשויות ציבוריות צריכות מיוזמתן 
בתגובה  מידע  למסור  הציבוריות  הרשויות  את  החוק  מחייב  יזום  מידע  מתן  לצד  הציבור.  לרשות  להעמיד 
לבקשות המתקבלות מן הציבור, בכפוף לסייגים הקבועים בחוק, וזאת בהתאם להליכים וללוחות הזמנים 

שנקבעו בחוק. 

הממונה על חוק חופש המידע והטיפול בבקשות: על פי החוק, "ראש רשות ציבורית ימנה, מקרב עובדי . 1.6
הרשות, ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור, על טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום הוראות חוק זה" 
)להלן - הממונה(. החוק מאפשר לממונה לבצע במקביל תפקידים נוספים ברשות המקומית. מבדיקה שערך 
משרד מבקר המדינה בקרב 123 רשויות מקומיות  עלה, כי 47 רשויות מקומיות )38%( לא מינו ממונה, בעיקרן 
רשויות קטנות )פחות מ-10,000 תושבים(, וחלקן רשויות מקומיות6 בינוניות )בין 10,000 ל-50,000 תושבים(. 
בקרב רשויות מקומיות שדירוגן הסוציו-אקונומי נמוך7 , רוב הרשויות לא מינו ממונה )63%(. בתשובה לשאלון 

1  חופש המידע ברשויות ציבוריות/ משרד השפטים
2  ז' סגל, הזכות לדעת באור חוק חופש המידע )תל אביב - תש"ס(, עמ' 36 )להלן - סגל(.

3  ראו: הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הנחיה 3.1000 )90.024( 20 ביולי 2003 )להלן - הנחיות היועהמ"ש 2003(; בג"צ 1601/90 שליט נ' 
פרס, פ"ד מד)3( 353. 

4  הנחיות היועהמ"ש 2003. 
5  סגל, דברי פתיחה לספרו הנ"ל.
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של משרד מבקר המדינה דיווחו רוב הרשויות המקומיות, כי בשנים 2005-2006 הוגשו להן מעט )פחות מ-10( 
בקשות למידע ובמקרים רבים לא הוגשו כלל בקשות. לדעת משרד מבקר המדינה מיעוט הבקשות המוגשות 
לממונים על חוק חופש המידע ברוב הרשויות המקומיות מעיד, כפי שגם עולה מהממצאים, כי טרם הופנם 

החוק במלואו בקרב ציבור התושבים, כמו גם בקרב עובדי הרשויות המקומיות שהבקשות מוגשות אליהם.

רקע ייחודי:  .2

בקריית שמונה מונה דובר העירייה מר ד.ש. כממונה על חוק חופש המידע.. 2.1

חופש . 2.2 חוק  במסגרת  מידע  לקבלת  בקשות  כ-56  התקבלו   2016 בשנת  כי  עולה  הביקורת  שקיבלה  מנתונים 
המידע.

מנתונים שקיבלה הביקורת עולה כי בשנת 2017 התקבלו כ-100 בקשות לקבלת מידע במסגרת חוק חופש . 2.3
המידע.

6  87 רשויות שהשיבו בעניין זה בכתב לשאלון שנשלח אליהן ו-36 רשויות השיבו על כך בטלפון.
7  אשכולות 1, 2, 3 על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הדירוג מחלק את הרשויות המקומיות בישראל ל-10 אשכולות על פי מעמדן 

הסוציו-אקונומי.
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המסגרת הנורמטיבית:  .3

חוק חופש המידע 1998 א. 

צו חופש המידע ב. 

תקנות חופש המידע )אגרות( 1999 ג. 

תקנות חופש המידע 1999 ד. 

פקודות העיריות, נוסח חדש, תשכ"ד 1964 ה. 

עבודת הביקורת:  .4

עבודת הביקורת התקיימה בין החודשים מרץ-מאי 2018. העבודה כללה מפגשי עבודה בעיריית קריית שמונה וכן 
עבודה שכללה איסוף החומרים לביקורת, כתיבת ממצאים ועובדות, הסקת מסקנות וכתיבת המלצות.

מטרות הביקורת:  .5

לבדוק את רמת השקיפות של עיריית קריית שמונה.. 5.1

לבדוק את הנגשת המידע לציבור.. 5.2

איתור חריגות מחוקים, הוראות ונוהלי עבודה.. 5.3

איתור ליקויים )כגון: חוסר מידע באתר העירייה, חוסר טפסים וכו'(.. 5.4

בחינת התהליך הנ"ל והמלצה על דרכים לשיפור תהליכי העבודה והבקרות הקשורות בהם, ובכך לצמצם . 5.5
את חוסר הנגשת המידע לציבור.

לבחון האם פעילות העירייה בתחום מתבצעת תוך שמירה על חוקיות, סדירות, יעילות, שקיפות מלאה.. 5.6

מטרת הביקורת הייתה לבדוק את האופן שבו פועלת העירייה ליישום חוק חופש המידע. . 5.7

היקף הביקורת:  .6

במהלך החודשים מרץ ועד מאי 2018 בוצעה ביקורת בנושא קיום הוראות חוק חופש המידע.. 6.1

הוראות . 6.2 על  הסתמכה  הביקורת  המידע.  חופש  חוק  תקנות  בנושא  המועצה  לפעילות  התייחסה  הבדיקה 
החוק כפי שפורסמו בחוק חופש המידע.

משם . 6.3 העירייה,  של  האינטרנט  באתר  השתמשנו  ובנוסף,  בעירייה  שונות  מחלקות  ע"י  התקבלו  הנתונים 
נאספו רוב הנתונים. עוד נתונים נלקחו מאתר "השקיפות". המידע הועבר בשיתוף פעולה עם מר ד.ש. דובר 

העירייה והממונה על חוק חופש המידע.

הביקורת בוצעה בסיוע סטודנטים לתואר ראשון ממכללת "עמק יזרעאל" כחלק מהתמחות ביקורת פנימית . 6.4
וחיצונית: נטליה רודניה, שחף ששון ואיאד עיד.
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הגדרות:  .7

חוק חופש המידע מגדיר את המושגים הבאים: 

      מידע – כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממחושב;. 7.1

     ממונה – ראש רשות ציבורית ימנה, מקרב עובדי הרשות, ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור, על . 7.2
טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום הוראות חוק זה; 

חוק חופש המידע התשנ"ח - 1998, מקורו בעמדה בסיסית של צדק חברתי, עמדה על פיה המידע שייך לכלל . 7.3
הציבור וכל פרט זכאי לקבל כל מידע, מכל רשות ציבורית ולממש בעזרתו זכויות שלא היה מודע לקיומן, 

למעט מידע שמוצדק לא למוסרו.

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, אושר בכנסת ב - 19 במאי 1998, פורסם ברשומות ב- 29 במאי 1998 ונכנס . 7.4
- 3 חודשים. תקופת  - 1 בספטמבר 1999, לאחר תקופת התארגנות של כ  לתוקף לגבי רשויות מקומיות ב 
ההתארגנות אפשרה לרשויות המקומיות להתכונן להפעלת החוק ולנקוט בצעדי התארגנות מתאימים על 

מנת להיענות לפניות הציבור בקבלת המידע.

- "לכל אזרח . 7.5 נועד לחשוף בפני הציבור מידע על פעילותן של הרשויות הציבוריות. החוק קובע כי  החוק 
ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה" )סעיף 1 לחוק(, בלי לנמק 
הוראות  יישום  על  שיופקד  אדם,  למנות  אמורה  ציבורית  רשות  כל  לחוק(.   7 )סעיף  לבקשתו  הסיבה  את 
החוק ועל העמדת המידע לרשות הציבור )סעיף 3 לחוק(. המידע אמור להינתן תוך פרק זמן הקצוב בחוק 

)סעיף 7 לחוק( ובמגבלות שהחוק מגדיר.

בחוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מס' 352 מאוגוסט 1998, הובא דבר פרסום החוק לידיעת הרשויות . 7.6
המקומיות ופורטו בו הסעיפים העיקריים מתוך החוק.

המידע . 7.7 חופש  תקנות  את  וכן   1999 התשנ"ט  המידע,  חופש  תקנות  את  המשפטים  שר  פרסם    28.5.99  - ב 
)אגרות(, התשנ"ט - 1999. התקנות כוללות הנחיות מפורטות, הנוגעות ליישום החוק וכן תעריפי אגרות, 

שיש לגבות מהציבור בתמורה למתן מידע.
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להלן ממצאי הביקורת:  .8

 עפ"י סעיף 3 בחוק חופש המידע: . 8.1

"ראש רשות ציבורית ימנה, מקרב עובדי הרשות, ממונה על העמדת מידע... ועל יישום הוראות חוק זה"   
 

בעיריית קריית שמונה דובר העירייה ממונה על העמדת המידע לרשות הציבור, ועל יישום הוראות החוק.   

שקיפות באתר העירייה נמוכה עקב מעבר לאתר חדש וחוסר עדכונים באתר הקיים.. 8.2

לפי תקנות חופש המידע תשנ"ט 1999 סעיף 6 לחוק, סעיף קטן 7-9, על העירייה לפרסם דו"ח תקציב שנה  . 8.3  
חולפת, נוכחית ופירוט הוצאות של העירייה.   

ממצאי הביקורת: באתר העירייה דו"ח תקציב אחרון שפורסם הוא משנת 2012.  

לפי תקנות חופש המידע תשנ"ט -1999 דיווח הממונה על הפעלת החוק ברשות הציבורית יכלול את כל  . 8.4  
אלה:  

8.4.1  מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת.  

8.4.2  מספר הבקשות למידע שנענו בשנה החולפת, ומתוכן מספר הבקשות שנענו.   

8.4.3  מספר הבקשות שנענו בחיוב ומספר הבקשות שנענו בשלילה או שנענו חלקית, תוך חלוקה לפי    
העילות המפורטות בחוק לאי מסירת מידע.   

*הערת הביקורת: המידע נמצא אצל העירייה, מתבצעות רשומות של מספר בקשות, כמה נענו וכדומה, אך הן לא 
מופיעות באתר העירייה.
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ממצאים מהשיחה עם הממונה על חוק חופש מידע:  .9

האתר לא מעודכן כלל.  9.1

רמת השקיפות של העירייה נמוכה.  9.2

נכון למועד הביקורת האתר והאפליקציה החדשים של העירייה טרם הועלו.  9.3

האתר לא מונגש בצורה יעילה לתושביה. כלומר, אין עדכונים שוטפים על הנעשה בעירייה.  9.4

האתר לא מונגש לכבדי  שמיעה.  9.5

הערות הביקורת לאתר האינטרנט של העירייה:   .10

משנת 2014 לא מפורסמים דוחות ביקורת של המבקר באתר העירייה.א. 

אתר העירייה לא מתעדכן בתדירות גבוהה לעומת דף הפייסבוק של העירייה, לדוגמה: במתיחות האחרונה ב. 
בגבול הצפון אתר העירייה לא עודכן בהנחיות כמו בפייסבוק.

באתר העירייה לא בוצעו עדכונים, העלאת קבצים, כדלקמן: ג. 

פרוטוקולים ושמע: ג.1    

ועדת ערר לענייני ארנונה - עדכון אחרון שנמצא באתר הוא משנת 2016. ג.1.1   

פרוטוקולים של ועדת מכרזים - עדכון אחרון באתר הוא משנת 2015. ג.1.2   

פרוטוקולים ישיבות מועצה מן המניין: ג.2   

פרוטוקולים ישיבות מועצה שלא מן המניין - מעודכן עד שנת 2018. ג.2.1   

ישיבות מועצה מן המניין - בשנת 2016 נמצאים 10 דוחות, ובשנת 2017 נמצאים 9 דוחות. ג.2.2   

ישיבות מועצה שלא מן המניין - בשנת 2016 נמצאים 9 דוחות, ובשנת 2017 נמצאים 12 דוחות. ג.2.3   

קבצי שמע: ג.3   

משנת 2016 אין העלאות של קבצי שמע. ג.3.1   

קבצי שמע של ישיבות מועצת העיר שלא מן מהמניין - עודכן לאחרונה בשנת 2015. ג.3.2   
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11.  דו"ח שקיפות:

דו"ח השקיפות הבינלאומי - עיריית קריית שמונה קיבלה ציון נמוך מאוד בדו"ח השקיפות האחרון, ציון D, מיקום 
37, ציון סופי 52%. לטענת העירייה הם לא השקיעו מאמצים בדו"ח מפני שהם עוסקים בהכנת אתר חדש לעירייה 

ולכן לא מצאו לנכון לעדכנו.

להלן הממצאים החסרים שהועלו בדו"ח השקיפות האחרון:

פרסום פרוטוקולים של ועדת מכרזים - אין.א. 

פרסום תוצאות המכרזים באתר העירייה, בנפרד מפרוטוקול הוועדה - אין.ב. 

פרסום פרוטוקולים של ועדת תכנון ובנייה.ג. 

דוחות איכות מי שתייה - אין.ד. 

תוצאות מדידות רעש - אין.ה. 

רשימת אנטנות סלולריות )מיקום, סוג מתקן, מספר, מפעיל( - אין.ו. 

תוצאות מדידות קרינה מייננת ובלתי מייננת - אין.ז. 

פרסום פרוטוקולים של ועדת איכות הסביבה - אין.ח. 

פרסום לגבי מיקום מתקני אגירה למחזור של אלקטרוניקה, בגדים וכו' - אין.ט. 

דוחות שנתיים של החברות העירוניות - אין.י. 

פרסום הדו"ח השנתי האחרון של הממונה על חופש המידע - אין.יא. 

רשימת מאגרי מידע – אין.יב. 

סקירת עיקרי פעולות הרשות המתוכננות לשנה הנוכחית - אין.יג. 

ועדת תמיכות - אין.יד. 

פרוטוקולים של ועדת תמיכות - אין.טו. 

פרסום קוד אתי - אין.טז. 

מועצה, יז.  חברי  וסגניו,  הרשות  ראש  )לדוגמה,  ובכירים  ציבור  נבחרי  של  עניינים  ניגודי  לגבי  טפסים  פרסום 
מנכ"ל והנהלה בכירה( - אין.

פרסום תכנון לעומת ביצוע )מקורות כספיים ושימושים לכל מחלקה( - אין.יח. 

פרסום חמשת מקבלי השכר הגבוה ברשות לפי תפקידים בלבד, ללא שמות - אין.יט. 
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המלצות הביקורת:  .12

יש לפעול להקמת אתר חדש לעירייה שיכלול את כל המידע הדרוש ע"פ חוק חופש המידע.א. 

באמצעי ב.  העירייה  ועדות  של  ופרוטוקולים  דוחות  פרסום  ידי  על  השקיפות  את  להגביר  ממליצה  הביקורת 
המדיה העומדים לרשותה לרבות אתר האינטרנט, הפייסבוק וכדומה.

דף הפייסבוק אינו תחליף לאתר העירייה ויש לעדכנו באופן שוטף הן במידע לציבור מכורח הוראות החוק ג. 
והן במידע שוטף ורציף, למשל, המצב הביטחוני בצפון, ולשמור על קשר רציף עם פיקוד העורף על מנת שגם 

באתר יהיה מידע לתושבים על פתיחת מקלטים וכל המשתמע מכך )לא רק לעדכן בפייסבוק(.

הביקורת ממליצה להנגיש את האתר לכבדי שמיעה בצורה נאותה.ד. 

בנושא ה.  הפנים  משרד  של  מהרפורמה  כמתחייב  עסקים  רישוי  הנחיות  פורסמו  לא  כי  מעיר  העירייה  מבקר 
וכי יש להיוועץ לפני בניית האתר עם היועץ המשפטי ומנהל אגף רישוי עסקים ותיירות בכל הקשור בחובת 

העירייה לפרסום הנחיות אלה ע"פ הרפורמה.

מנת ו.  על  לסטודנטים  עסק  בתי  ופרסום  להשכרה  דירות  דרושים/ות,  לוח  באתר  לפרסם  ממליצה  הביקורת 
להנגיש את המידע לסטודנטים הנמצאים בעיר ולומדים במכללת תל-חי.
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נספחים 
לפרק הנגשת המידע

ואתר האינטרננט

א. חוק חופש המידע
ב. דו״ח תקופתי 2016
ג. דו״ח תקופתי 2017

ד. טופס בקשה לקבלת מידע לציבור

דו״ח מס׳ 23 | 2018
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 8991-חוק חופש המידע, התשנ"ח

 חופש מידע  .8  

 לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה. 

 הגדרות .2  

  -בחוק זה 

טחון של ישותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת החוץ והבועדה מ -" ועדה משותפת"

 הכנסת; 

לחוק יסודות  12חברה עירונית וחברת בת עירונית כהגדרתן בסעיף  -״ חברה עירונית״
 ;2891-התקציב, התשמ״ה

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או  -" מידע"

 ממוחשב; 

 ; 3ה לפי סעיף מי שמונ -" ממונה"

ה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת ילרבות עיון, צפי -" קבלת מידע"

 מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו; 

  -" רשות ציבורית"

 הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;    (2)

 לשכת נשיא המדינה;    (1)

 נסת; הכ   (3)

מבקר המדינה, למעט לגבי מידע שהגיע אליו לצורך פעולות הביקורת ובירור    (4)

 תלונות הציבור; 

בתי משפט, בתי דין, לשכות הוצאה לפועל, וגופים אחרים בעלי סמכות שפיטה    (1)

 למעט לגבי תוכנו של הליך משפטי;  -על פי דין 

 רשות מקומית;    (6)

 ;( חברה עירונית7)

 תאגיד שהוקם בחוק;    (9)
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בת ממשלתית כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, -חברה ממשלתית וחברה   (8)

, למעט חברות שקבע שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק 2871-התשל"ה

אמור יכול שתהיה לגבי כל פעילותה של החברה או כומשפט של הכנסת; קביעה 

 לגבי פעילויות מסוימות; 

 ;2889-ב' לחוק הספורט, התשמ"ח8יף )א( התאחדות ואיגוד, כאמור בסע8

לחוק  8ממלא תפקיד ציבורי, שהוא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף גוף אחר, ה  (21)

]נוסח משולב[, שקבע שר המשפטים, באישור  2819-מבקר המדינה, התשי"ח

קביעה כאמור יכול שתהיה לגבי כל  ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;

 פעילותו של גוף כאמור או לגבי פעילויות מסוימות; 

בעל התפקיד המקביל באותו  -הכללי, ובאין מנהל כללי המנהל  -" ראש רשות ציבורית"

 ראש הרשות המקומית;  -ברשות מקומית  גוף;

, וכן תאגיד שהתאגד 2861-לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה 2כהגדרתו בסעיף  -" תושב"

 לפי הדין בישראל. 

  

 ממונה  .3 

לרשות הציבור,  ראש רשות ציבורית ימנה, מקרב עובדי הרשות, ממונה על העמדת מידע

 על טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום הוראות חוק זה. 

  

 פרסום רשימת הרשויות הציבוריות  .4 

הממשלה תעמיד לרשות הציבור, במקום ובאופן שייקבעו בתקנות, את רשימת    )א(

( להגדרה "רשות ציבורית"; הרשימה 9)-( ו2הרשויות הציבוריות, כאמור בפסקאות )

ידע תמציתי על תפקידיה של כל רשות ציבורית, וכן על דרכי ההתקשרות עם תכלול מ

 הממונה ועל דרכים נוספות לקבלת מידע שבידי הרשות כנהוג באותה רשות. 

רשות מקומית תעמיד לרשות הציבור, במקום ובאופן שייקבעו בתקנות, את הפרטים    )ב(

ליטתה, אשר חוק זה חל האמורים בסעיף קטן )א(, לגביה ולגבי התאגידים שבש

 עליהם. 

  

 דוח תקופתי  .5 

ים
פח

נס



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | הנגשת המידע ואתר האינטרנט136

רשות ציבורית תפרסם דין וחשבון שנתי שיכלול מידע על אודות פעילותה ותחומי    )א(

הדין וחשבון יכלול גם דיווח של הממונה  אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה;

 זה בנפרד.  על הפעלת חוק זה ברשות הציבורית, ואולם רשאי הוא לפרסם דיווח

שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע, לגבי    )ב(

( להגדרה "רשות ציבורית", 21( עד )6)-( ו2רשות ציבורית מסוימת, כאמור בפסקאות)

 או לסוגים של רשויות ציבוריות, תקופה אחרת לפרסום של הדין וחשבון. 

 חשבון ודרך פרסומו ייקבעו בתקנות. הוראות בדבר מתכונת הדין ו   )ג(

  

 הנחיות מנהליות וחוקי עזר  .6 

רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא    )א(

 פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. 

עיון יחולו, בשינויים המחויבים, על העמדת הנחיות מנהליות ל 8הוראות סעיף    )ב(

 הציבור לפי סעיף זה. 

 רשות מקומית תעמיד לעיון הציבור את חוקי העזר שלה.    )ג(

  

 ע על איכות הסביבהמיד א.6 

רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה, באתר    )א(

האינטרנט של הרשות הציבורית, אם קיים אתר כאמור, ובדרכים נוספות שיקבע 

מידע על חומרים  -" מידע על איכות הסביבהין זה, "יר לאיכות הסביבה; לענהש

שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה ותוצאות של מדידות רעש, ריח 

 וקרינה, שלא ברשות היחיד. 

יחולו, בשינויים המחויבים, על העמדת המידע לעיון הציבור  23-ו 8הוראות סעיפים    )ב(

 לפי סעיף זה. 

השר לאיכות הסביבה, בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם שר המשפטים ועם השר    )ג(

ין רשויות מקומיות גם בהסכמת שר הפנים, יקבע את סוגי המידע יהנוגע בדבר, ולענ

על איכות הסביבה שיועמד לעיון הציבור, את דרכי העמדתו כאמור ואת המועדים 

 נים ואיכות הסביבה של הכנסת.לכך; תקנות כאמור יובאו לאישור ועדת הפ

  

 ות והטיפול בהןנוהל הגשת בקש .7 
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אין המבקש  בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה או למי שהוסמך לכך על ידו;   )א(

 חייב לציין את הטעם לבקשתו. 

ימים מקבלת  31-הרשות הציבורית תודיע למבקש המידע ללא שיהוי, ולא יאוחר מ   )ב(

ראש הרשות הציבורית, או מי שהוא הסמיך לכך,  ה בבקשתו;הבקשה, על החלטת

ימים נוספים, ובלבד  31-רשאי להאריך את התקופה האמורה, במקרה הצורך, ב

 שהודיע על כך למבקש בכתב, ונימק את הצורך בהארכת התקופה. 

ראש הרשות הציבורית רשאי להאריך, הארכה נוספת, את התקופה האמורה בסעיף    )ג(

, בהחלטה מנומקת אשר תישלח למבקש תוך התקופה האמורה, אם בשל קטן )ב(

ההארכה  היקפו או מורכבותו של המידע המבוקש יש צורך להאריך את התקופה;

הנוספת לא תעלה על התקופה המתחייבת מהטעמים האמורים, ובכל מקרה לא 

 ימים.  61תעלה על 

המבקש, תבוצע החלטתה תוך  החליטה הרשות הציבורית להעמיד את המידע לרשות   )ד(

ימים, זולת אם קבע הממונה, מטעמים  21-ין אך לא יאוחר מיזמן סביר בנסיבות הענ

הרשות תודיע למבקש היכן ומתי  מיוחדים, כי ההחלטה תבוצע במועד מאוחר יותר;

 יעמוד המידע לרשותו. 

אין הרשות המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית ו   )ה(

היה המידע ממוחשב, הוא יופק עבור  חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש;

 המבקש באמצעים המשמשים דרך קבע את הרשות. 

החליטה הרשות הציבורית לדחות את בקשת המבקש, כולה או חלקה, תשלח למבקש     )ו(

עתור נגד הודעה בכתב שתפרט את נימוקי ההחלטה, ותיידע את המבקש על זכותו ל

 . 9 1111-ינים מינהליים, התש"סילפי הוראות חוק בתי משפט לענ

  

 דחיית בקשות במקרים מסוימים  .1 

 רשות ציבורית רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע באחד מאלה: 

 הטיפול בה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה;    (2)

שת הבקשה ואיתורו כרוך המידע נוצר או נתקבל בידה למעלה משבע שנים לפני הג   (1)

 בקושי של ממש; 

לאחר שנקטה אמצעים סבירים, התברר לה שלא ניתן לאתר את המידע או שאינו    (3)

 מצוי ברשותה; 

ים
פח

נס



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | הנגשת המידע ואתר האינטרנט138

המידע פורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו, בין בתשלום ובין שלא בתשלום;    (4)

ן יוכל לרכוש את ואולם בדחותה את הבקשה לפי פסקה זו, תודיע הרשות למבקש היכ

 המידע המבוקש, לקבלו או לעיין בו; 

המידע נוצר בידי רשות ציבורית אחרת, ואין בהפניית המבקש לאותה רשות כדי    (1)

ואולם, בדחותה בקשה לפי  להכביד הכבדה בלתי סבירה על קבלתו של המידע על ידו;

ידיה נוצר פסקה זו, תפנה הרשות הציבורית את המבקש לרשות הציבורית אשר ב

 המידע. 

  

 מידע שאין למסרו או שאין חובה למסרו  .9 

 רשות ציבורית לא תמסור מידע שהוא אחד מאלה:    )א(

 ןבביטחוהמדינה, ביחסי החוץ שלה,  ןבביטחומידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה    (2)

 או בשלומו של אדם;  ובביטחונהציבור או 

מטעמים של שמירה על בטחון המדינה, קבע , ןהביטחומידע בנושאים ששר    (1)

 אותם בצו, באישור הועדה המשותפת; 

מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות,    (3)

חוק הגנת הפרטיות(, אלא אם כן הגילוי מותר על פי  -)להלן  8 2892-התשמ"א

 דין; 

 מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין.    (4)

 רשות ציבורית אינה חייבת למסור מידע שהוא אחד מאלה:    ()ב

מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות הציבורית או את    (2)

 יכולתה לבצע את תפקידיה; 

 מידע על אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב;    (1)

 ץ לרשות; מידע על אודות פרטי משא ומתן עם גוף או עם אדם שמחו   (3)

מידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות של התייעצויות פנימיות בין עובדי רשויות    (4)

ציבוריות, חבריהן או יועציהן, או של דברים שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי, וכן 

חוות דעת, טיוטה, עצה או המלצה, שניתנו לצורך קבלת החלטה, למעט 

 התייעצויות הקבועות בדין; 
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דע הנוגע לניהול פנימי של הרשות הציבורית שאין לו נגיעה או חשיבות מי   (1)

 לציבור; 

מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי שפרסומו עלול    (6)

מסחריים או מקצועיים  םלעניינילפגוע פגיעה ממשית בערכו, וכן מידע הנוגע 

וע פגיעה ממשית באינטרס הקשורים לעסקיו של אדם, שגילויו עלול לפג

  -מידע שהוא אחד מאלה  טכלכלי; למעמקצועי, מסחרי או 

 מידע על חומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה;    )א(

 תוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה, שלא ברשות היחיד.    )ב(

סירתו, או שגילויו גילויו היה תנאי למ-מידע שהגיע לידי הרשות הציבורית, שאי   (7)

 עלול לפגוע בהמשך קבלת המידע; 

מידע על אודות שיטות עבודה ונהלים של רשות ציבורית העוסקת באכיפת    (9)

החוק, או שיש לה סמכות חקירה או ביקורת או בירור תלונות על פי דין, אם 

 גילויו עלול לגרום לאחד מאלה: 

 פגיעה בפעולות האכיפה או הביקורת או בירור התלונות של הרשות;    )א(

 פגיעה בהליכי חקירה או משפט או בזכותו של אדם למשפט הוגן;    )ב(

 גילוי או מתן אפשרות לגלות את קיומו או זהותו של מקור מידע חסוי;    )ג(

מעט מידע בדבר משמעת של עובד של רשות ציבורית, ל ילעניינמידע הנוגע    (8)

לרבות חייל, שוטר,  -פסקה זו, "עובד"  ןלעניי ההליכים הפומביים על פי החוק;

 סוהר ונושא משרה ברשות הציבורית; 

 (מידע שיש בגילויו פגיעה בצנעת הפרט של אדם שנפטר. 21)

גילוי המידע היא בשל המידע המבוקש -סעיף זה, אין נפקא מינה אם העילה לאי ןלעניי   )ג(

 דו או בשל הצטברותו למידע אחר. לב

  

 שיקולי הרשות הציבורית  .81 

, תיתן הרשות 8-ו 9בבואה לשקול סירוב למסור מידע לפי חוק זה, מכוח הוראות סעיפים 

 ןלעניישל המבקש במידע, אם ציין זאת בבקשתו, וכן  ולעניינהציבורית דעתה, בין היתר, 

על בריאות הציבור או בטיחותו, או שמירה  הציבורי שבגילוי המידע מטעמים של שמירה

 על איכות הסביבה. 

ים
פח

נס
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 מסירת מידע חלקי ומסירת מידע בתנאים  .88 

היה המידע המבוקש מידע אשר הרשות הציבורית רשאית או חייבת שלא למסרו כאמור 

, וניתן לגלות את המידע, ללא הקצאת משאבים בלתי סבירה או הכבדה ניכרת על 8בסעיף 

של הרשות, תוך השמטת פרטים, תוך עריכת שינויים או תוך התניית תנאים בדבר פעולתה 

דרך קבלת המידע והשימוש בו, תמסור הרשות את המידע בהשמטות, בשינויים או 

נעשו השמטות או שינויים כאמור, תציין זאת הרשות,  ן;יבתנאים המחויבים, לפי העני

 (. 2)א()8ורטים בסעיף אלא אם כן אין לגלות עובדה זו, מהטעמים המפ

  

 תחולה לגבי אדם שאינו אזרח או תושב  .82 

הוראות חוק זה יחולו גם על מבקש מידע שאינו אזרח ישראלי או תושב, לגבי מידע בדבר 

 זכויותיו בישראל. 

  

 הגנה על צד שלישי  .83 

בצד נתבקש מידע הכולל פרטים על אודות צד שלישי, אשר מסירתם עלולה לפגוע    )א(

השלישי, והרשות הציבורית שוקלת לאפשר למבקש המידע לקבל את המידע, תודיע 

הרשות לצד השלישי, בכתב, על דבר הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת 

אדם הודעה כאמור, רשאי הוא להודיע לרשות,  ללמבקש; קיבהמידע ותודיע על כך 

למסור את המידע, כולו או ימים, כי הוא מתנגד לבקשה, בנימוק שאין  12בתוך 

הימים האמורים לא יבואו  12או הוראות כל דין; 8מקצתו, מכוח הוראות סעיף 

 . 7המועדים המנויים בסעיף  ןבמניי

החליטה הרשות הציבורית לדחות את התנגדותו של הצד השלישי, תמציא לו, בכתב,    )ב(

 ה על פי חוק זה. את החלטתה המנומקת, ותודיע לו על זכותו לעתור נגד החלטת

)ב( לא תאפשר הרשות הציבורית את קבלת המידע המבוקש, 7על אף האמור בסעיף    )ג(

, אלא ןהענייבטרם חלפה התקופה להגשת העתירה או בטרם הוחלט לדחותה, לפי 

 אם כן הודיע הצד השלישי שהתנגד, בכתב, כי הוא מוותר על זכותו להגישה. 

  

 סייגים לתחולת החוק .84 

הוראות חוק זה לא יחולו על הגופים שלהלן, ועל מידע שנוצר, שנאסף או שמוחזק    ()א
  -בידיהם 
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הגנה לישראל, ויחידות צבאיות נוספות אשר שר -מערך המודיעין של צבא   (2)
, באישור הועדה המשותפת, קבע אותן בצו, מטעמים של בטחון ןהביטחו

 המדינה; 

 םבענייניברשויות ציבוריות,  ןהביטחוחידות הכללי וכן י ןהביטחושירות    (1)
 הכללי או מטעמו;  ןהביטחוהמונחים על ידי שירות 

 המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;    (3)

 ; ןהביטחובמערכת  ןהביטחויחידת הממונה על    (4)

שעיקר פעילותן בטחון המדינה  ןהביטחויחידות במשרד ראש הממשלה ובמשרד    (1)
, באישור הועדה המשותפת, קבע ןהביטחווץ, שראש הממשלה או שר או יחסי ח
 אותן בצו; 

 הועדה לאנרגיה אטומית ומרכזי המחקר הגרעיני שבאחריותה;    (6)

המרכז למחקר מדיני, החטיבה לפירוק נשק והחטיבה לתכנון מדיני במשרד    (7)
דה החוץ, ויחידות נוספות של משרד החוץ, אשר שר החוץ, באישור הוע
 המשותפת, קבע אותן בצו, מטעמים של בטחון המדינה או יחסי החוץ שלה; 

כל גוף או רשות שיש להם סמכות חקירה על פי דין, לגבי מידע שנאסף או שנוצר    (9)
 לצורכי חקירה ולגבי מידע מודיעיני; 

מערכי המודיעין והחקירות של משטרת ישראל, וכן יחידות נוספות אשר השר    (8)
 הפנים, באישור הועדה המשותפת, קבע אותן בצו;  ןחולביט

 לגבי מערך המודיעין ומערך האבטחה;  -(שירות בתי הסוהר 21)

לגבי הליכים  -שיפוטית, שתפקידה לדון במצבו הרפואי של אדם -(כל רשות מעין22)
 בפניה. 

ציב לגבי בירור תלונה על שופט לפי חוק נ -(נציבות תלונות הציבור על שופטים 21)
 . 1111-תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב

 הרשות להגנה על עדים.      (23)

הרשות כהגדרתה בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי       (24)
 .1118-ביומטריים במסמכי זיהוי בומאגר מידע, התש"ע

ועדת החוקה  שר המשפטים רשאי, בצו, בהתייעצות עם השר הנוגע בדבר ובאישור   )ב( 

חוק ומשפט של הכנסת או ועדת משנה שלה, להוסיף גוף או ענין לרשימת הגופים 

המנויים בסעיף קטן )א(; תוקפו של צו כאמור יהיה לתקופה שתיקבע בו ושלא תעלה 

על שישה חודשים, זולת אם בוטל קודם לכן;נקבעה בצו תקופת תוקף הפחותה 

את תוקפו של הצו לתקופה נוספת,  משישה חודשים רשאי שר המשפטים להאריך

 ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שישה חודשים. 

ים
פח

נס
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שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע בצו כי חוק    )ג(

( להגדרה "רשות ציבורית" שבסעיף 9( או )7זה לא יחול על תאגיד כאמור בפסקאות )

ולה להיגרם לפעילותו הכלכלית או העסקית של , בשים לב למידת הפגיעה העל1

התאגיד; צו כאמור יינתן, לגבי חברה עירונית, לאחר התייעצות עם שר הפנים, ולגבי 

 תאגיד אחר, לאחר התייעצות עם השר הממונה על החוק שמכוחו הוקם התאגיד. 

ה בהתאם הוראות חוק זה לא יחולו על מידע שהעבירה הרשות הציבורית לגנזך המדינ   )ד(

 . 21 2811-לחוק הארכיונים, התשט"ו

  

 דיוני הועדה המשותפת  .85 

 ישיבות הועדה המשותפת יהיו חסויות, אם לא החליטה החלטה אחרת לענין זה.    )א(

, לא 24או  8הועדה המשותפת רשאית לקבוע כי צו אשר אושר על ידה לפי סעיפים    )ב(

 יפורסם ברשומות, כולו או חלקו. 

  

 תיקון מידע  .86 

קיבל אדם מידע על אודותיו לפי חוק זה ומצא כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, 

-ו 24רשאי הוא לפנות לרשות הציבורית בבקשה לתקנו, ויחולו, לענין זה, הוראות סעיפים 

 לחוק הגנת הפרטיות, בשינויים המחויבים.  21

  

 ית המשפטעתירה לב .87 

נים מנהליים, יל החלטת רשות ציבורית לפי חוק זה תידון בבית משפט לעניעתירה ע   )א(

לפקודת  44אלא אם כן הוצאה לגבי המידע נושא העתירה תעודת חיסיון לפי סעיף 

; הוצאה תעודת חיסיון כאמור, תידון העתירה 22 2872-הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א

 לפני בית המשפט העליון.

, רשאי בית 9חוק זה למעט בעתירה על דחיית בקשה לפי סעיף  לפי בדונו בעתירה   )ב(

בית המשפט רשאי, מהטעמים  המשפט לקבל לידיו את כל המידע המבוקש ולעיין בו;

כוח הרשות הציבורית בדלתיים סגורות -, לשמוע טענות מפי בא8המנויים בסעיף 

 כוחו. -וללא נוכחות העותר או בא

ירת מידע העלול לפגוע בזכויות צד שלישי, אלא לאחר לא יורה בית המשפט על מס   )ג(

 שנתן לצד השלישי הזדמנות להשמיע טענותיו, בדרך שיקבע. 
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, רשאי בית המשפט להורות על מתן מידע מבוקש, כולו או 8על אף הוראות סעיף    )ד(

ן הציבורי בגילוי המידע, עדיף וגובר על יחלקו ובתנאים שיקבע, אם לדעתו העני

 חיית הבקשה, ובלבד שגילוי המידע אינו אסור על פי דין. הטעם לד

החליט בית המשפט כאמור בסעיפים קטנים )ב( או )ד(, ירשום את הטעמים    )ה(

 להחלטתו. 

  

 אגרות  .81 

שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יתקין תקנות הקובעות    )א(

עולות הכרוכות באיתור המידע המבוקש אגרות בעד בקשה לקבלת מידע ובעד הפ

קביעת האגרות תיעשה תוך התחשבות בסוגים השונים של  ומסירתו לפי חוק זה;

 המידע ושל הפונים לקבלתו. 

 ין אגרות ייקבעו נסיבות שבהן יינתן פטור מאגרה. יבתקנות בענ   )ב(

, 6י סעיף לא תיקבע אגרה בעד בקשת מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור לפ   )ג(

ואולם ניתן לקבוע אגרה או תשלום עבור העתקת המידע או הדפסתו ועבור משלוח 

 המידע למבקש. 

לא תיקבע אגרה בעד בקשה של אדם לקבל מידע על אודות עצמו, ואולם ניתן לקבוע    )ד(

אגרה או תשלום עבור העתקת המידע או הדפסתו ועבור משלוח המידע למבקש, וכן 

כרוכות באיתור המידע, אם בשל היקפו או מורכבותו של המידע עבור הפעולות ה

 המבוקש נדרש מאמץ מיוחד לצורך הטיפול בבקשה. 

ין בקשה מסוימת ניתן להגיש ערעור יעל החלטת הממונה בדבר תשלום אגרה בענ   )ה(

 לבית משפט שלום, באופן שייקבע בתקנות. 

וק זה למסירת מידע יחל רק לאחר שר המשפטים רשאי לקבוע כי מועד הקבוע בח    )ו(

 תשלום אגרה על ידי המבקש, וכי המידע יימסר למבקש רק לאחר תשלום אגרה. 

  

 ביצוע ותקנות  .89 

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 

 הכנסת, להתקין תקנות לביצועו. 

  

 שמירת דינים  .21 

ים
פח

נס
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חוק זה כדי לגרוע מתוקפו של חיקוק המחייב, המתיר, האוסר או המסדיר  אין בהוראות

 באופן אחר גילוי או מסירה של מידע שבידי רשות ציבורית. 

  

 תחילה  .28 

 תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו.    )א(

על אף הוראת סעיף קטן )א(, רשאית הממשלה, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של    )ב(

לקבוע בצו, רשויות ציבוריות או סוגים של רשויות ציבוריות, שלגביהם יחל  הכנסת

החוק במועדי תחילה אחרים, הכל כפי שתקבע, ובלבד שמועד תחילה שייקבע כאמור 

 לא יהיה מאוחר מתום שלוש שנים ממועד התחילה לפי סעיף קטן )א(. 
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 עגונה  הנומש תיירק תייריעב עדימה שפוח לע הנוממה תאמ יתפוקת ח"וד
 שפוח קוח"ב 5 ףיעסל םאתהב 631.12.201 ןיבל 61.1.201 ןיבש  הפוקתל
 :"1999 – עדימה שפוח תונקת"ב 7 "1998 – עדימה

 

 דסמ
 
 

 רפסמ  אשונה          
 תושקבה

  תורעה

 עדימל תושקב רפסמ 1
 הנשה ךלהמב  ושגוהש
  תפלוחה
 

 פ"עב תונענש  תושקב ללוכ אל • 50
 .הייריעב םימיאתמה םימרוגל היינפהו

 דמועו םסרופש עדימל תושקב ללוכ אל •
 .םולשת אלל ונויעל רוביצה תושרל

•  
 ונענש עדימל תושקב רפסמ  2

  בויחב
45 

 
 

 בויחב ונענש תושקבה רפסמ 3
  עדימה רסמנ םרט ךא

  

 ונענש תושקבה רפסמ 4
  תיקלח / הלילשב

 .הריבס יתלב םיבאשמ תאצקה ךירצה עדימה 5
 

   תוילהנימ תוריתע 5
- 

 תוילהנימ תוריתע ושגוה אל 2016 ךלהמב

 

 

 -2016 תנשל ח"ודה ףוס -

ים
פח

נס
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  הנומש תיירק תייריעב עדימה שפוח לע הנוממה תאמ יתפוקת ח"וד
 קוח"ב 5 ףיעסל םאתהב 31.12.2017 ןיבל 1.1.2017 ןיבש  הפוקתל עגונה

 :"1999 – עדימה שפוח תונקת"ב 7 "1998 – עדימה שפוח

 

 דסמ
 
 

 רפסמ  אשונה          
 תושקבה

  תורעה

  תפלוחה הנשה ךלהמב  ושגוהש עדימל תושקב רפסמ 1
 

 
56 

 

 תושקב ללוכ אל •
 פ"עב תונענש
 םימרוגל הינפהו

 .הייריעב םימיאתמה
 תושקב ללוכ אל •

 םסרופש עדימל
 תושרל דמועו

 אלל ונויעל רוביצה
 .םולשת

 
   בויחב ונענש עדימל תושקב רפסמ  2

48 
 

   עדימה רסמנ םרט ךא בויחב ונענש תושקבה רפסמ 4
 

 

 8  תיקלח / הלילשב ונענש תושקבה רפסמ  5
 

 תאצקה ךירצה עדימה
 .הריבס יתלב םיבאשמ

 0  תוילהנימ תוריתע   6
 

 ושגוה אל 2017 ךלהמב
  תוילהנימ תוריתע

 

 

 2017 תנשל ח"ודה ףוס
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נושא 4

דו"ח ביקורת שוק עירוני
החברה הכלכלית

דו״ח מס׳ 23 | 2018
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1. הקדמה

בין  העירייה  מבקר  ביצע  המקובלים,  הביקורת  לתקני  ובהתאם   2018 לשנת  הביקורת  עבודת  מתוכנית  כחלק 
החודשים ינואר-דצמבר, ביקורת על החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ כמנהלת ומפעילה את השוק העירוני 

בעיר.   

סביבתיות,  בהן:  רבות  השלכות  והיעיל,  התקין  וניהולו  גודלו  מיקומו,  שמונה,  בקריית  עירוני  שוק  להפעלת 
תחבורתיות וכלכליות. השוק העירוני הוא אבן שואבת למגוון רחב באוכלוסייה שעורכת את קניותיה בו ולכן 
הביקורת רואה חשיבות רבה בניהולו התקין והחוקי כחלק משמירת בריאותו ובטיחותו של הציבור עת ביקורו 

בשוק העירוני. 

עד לפני שני עשורים היה השוק העירוני המקום היחיד וכמעט הבלעדי למכירת תוצרת קמעונאית בתחום הירקות 
והפירות המאוגדים תחת קורת גג אחת. רבים מתושבי העיר והסביבה הגיעו לשוק העירוני לערוך את קניותיהם 
לקראת השבת. עיקר הקניות רוכזו ליום חמישי, אך בשל הביקוש הרב הוחלט להוסיף יום שוק נוסף גם בימי 
שני. ברבות הימים נפתחו קניונים ומתחמי מסחר ובתוכם רשתות מזון גדולות שהיוו ומהווים עד היום תחרות 

לפעילות השוק המסורתית.

חוזים  בדיקת  כספים,  ופעילות  כלכלית  מדיניות  יישום  הבאים:  הנושאים  נבדקו  העירוני  השוק  בביקורת 
התברואה  העירוני,  השוק  ותחזוקת  ניהול  את  הביקורת  בדקה  עוד  השוק.  תפעול  עלויות  ובחינת  ותשלומים 
והניקיון, בטיחות ותשתיות, כיבוי אש, אבטחה וביטחון וכל זאת בהתאם לתקני הביקורת המקובלים ובהיבטים 

של חוקיות, יעילות, חיסכון, אפקטיביות וטוהר המידות. 

2. עיקרי מסקנות והמלצות הביקורת:

בצורה  מנוהל  שמונה  בקריית  העירוני  השוק  כי  מצביעים  הממצאים  מן  שעולה  כפי  הביקורת  מסקנות  עיקרי 
כושלת וללא תוכנית עסקית יצירתית ורחבת אופקים כמצופה מחברה כלכלית שמטרתה להגביר את רווחיותה. 
עוד קובעת הביקורת כי התנהלות השוק כיום מתבצעת מכורח מציאות וכתפיסת הפעלה ישנה ופאסיבית שהייתה 
נהוגה לפני שנים רבות ביישוב ולא כתפיסה ניהולית אקטיבית של שוק מתקדם עם פוטנציאל להיות עוגן כלכלי, 
ורווחיות  הכנסות  כי  למסקנה  הגיעה  הביקורת  הממצאים,  ואיסוף  הביקורת  פעולות  בתום  תיירותי-עסקי. 
ובאי השוק, אשר בולטת במיוחד  ובכמות מבקרי  ירידה בכמות הסוחרים  ירידה מתמדת, ישנה  השוק במגמת 
בימי שני. לאור מגמה זו, הביקורת מדגישה כי החברה הכלכלית לא נקטה בכל פעולה עסקית ויצירתית על מנת 
תועלת  להביא  העירוני  השוק  מתחם  יכול  ויצירתית,  נכונה  עסקית  בפעילות  כי  מציינת  הביקורת  זאת.  למנוע 
רבה יותר לעיר, לתושביה, לעירייה ולחברה הכלכלית ואולם, כאמור, אם לא יבוצעו פעולות ושינויים מהותיים 
באשר לתפיסת ההפעלה העתידית ובשל המגמות המעידות על מצבו הנוכחי כיום, קיים ספק רב באשר להצדקת 
הפעלתו במתכונתו הנוכחית כיום. הביקורת מתריעה כי השוק במצבו הניהולי כיום, ימשיך במגמת היחלשותו 

ויהווה מעמסה כלכלית של ממש על החברה הכלכלית והעירייה בעתיד. 

הביקורת  דו"ח  של  ההמלצות  את  לאמץ  הכלכלית  החברה  כיו"ר  בתפקידו  העיר  לראש  ממליצה  הביקורת 
המדברות בעד עצמן. הביקורת ממליצה לראות את השוק העירוני בקריית שמונה כנכס אסטרטגי וכמוקד כלכלי, 
מסחרי, אזורי הממוקם בלב העיר, שיכול להוות אטרקציה הן לתושבי קריית שמונה והאזור והן לתיירים הרבים 
החולפים על פני העיר. ראוי שהשוק העירוני שהוזנח שנים רבות יקבל את המענה המתאים ולא ככורח שחייב 

לקיימו.
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המלצת הביקורת: על החברה הכלכלית לקיים דיון אסטרטגי בדירקטוריון החברה בעניין הפעלת השוק העירוני. 
הפעלה  תצורות  תציג  החברה  רווחיים.  כלכליים  מודלים  על-פי  השוק  והפעלת  לשדרוג  חלופות  תציג  החברה 
שונות, בין היתר הפעלת השוק על-ידי יזם/מפעיל חיצוני המתמחה בהפעלת שווקים וירידים ו/או הפעלה ושדרוג 
בשיטת ה-   Build Operate Transfer - BOT )פרויקטים שנבנים ומתופעלים ע”י הסקטור הפרטי  ובסוף התקופה 

המוגדרת הנכס חוזר לבעליו המקוריים(.

הביקורת מעירה כי החברה הכלכלית לא שילמה את חובותיה לעירייה והעירייה מנגד לא פעלה לחיוב ארנונה 
למתחם המקורה בשוק העירוני.

המלצת הביקורת: על העירייה לחייב את החברה הכלכלית בתשלומי ארנונה כמתחייב בחוק.

הביקורת מעירה כי החברה הכלכלית ומנהליה הזניחו במודע את השוק העירוני במשך שנים רבות ולא השקיעו 
והביטחון  הבטיחות  בו את המינימום ההכרחי על שמירת שלום הציבור. החברה הכלכלית הזניחה את היבטי 
כמובא בדו"ח המלא וזאת בשל העובדה כי רצו לחסוך בכספי ההפעלה והתחזוקה של השוק.  הביקורת רואה בכך 
התנהלות רשלנית שיש בה לסכן את הציבור ולחשוף את החברה הכלכלית והעירייה לתביעות נזיקין עתידיות. 
לפי  נעשית  הכניסה  ודרכי  שערים  ופתיחת  במקום  והביטחון  הבטיחות  נהלי  את  רעננה  לא  הכלכלית  החברה 
שיקולי תקציב ולא לפי שיקולי נגישות וביטחון. עוד עלה מסיור בשוק כי רכבים של סוחרים ובעלי דוכנים נכנסים 
ויוצאים במהלך עבודת השוק אל תוך המתחם ומהווים סכנה לשוהים במקום. הביקורת מעירה לחברה הכלכלית 
כי לא הציגה בפניה אישורי כיבוי אש ולפיכך לא פעלה לפי הנחיות אלה על אף ההתראות שהוגשו לה בעניין זה, 
לרבות דו"ח ביקורת של מבקר העירייה בשנת 2017. הביקורת מעירה כי מצבו של השוק בהיבט הבטיחותי הינו 
כתוצאה  נוצרו  אשר  השוק  ברצפת  המצויים  רבים  ומהמורות  בורות  על  מעידים  הביקורת  וממצאי  ביותר  לקוי 

מהזנחה ותחזוקה לקויה, כמו גם על סכנת התחשמלות כתוצאה מגופי חשמל חשופים וכיוצ"ב.

המלצת הביקורת: על החברה הכלכלית כמפעילת השוק לראות עין בעין עם הביקורת את כשלי הבטיחות במקום 
ולהורות על תיקונם באופן מיידי שיסיר כל מכשול העלול לסכן את מבקרי השוק, לרבות תיקון מיידי של כל 
הכשלים באבני הדרך המשתלבות, סכנות של התחשמלות והכנת תיק מפורט עם אישורי מהנדסי בטיחות וחשמל. 
החברה  על  אש.  כיבוי  מהוראות  שנדרש  כפי  הציוד  והשלמת  הכיבוי  הוראות  את  ליישם  הכלכלית  החברה  על 

הכלכלית לרענן את נהלי הבטיחות והביטחון בשוק ולפעול על-פי הנחיות המשטרה לעניין זה.

הביקורת מעירה לעירייה ולחברה הכלכלית כי השירותים הציבוריים המתופעלים על-ידי החברה הכלכלית אינם 
נגישים ע"פ חוק הנגישות ונמצאו ביום הביקורת במצב תברואתי רע.

המלצת הביקורת: החברה הכלכלית תפעל להנגשה של השירותים הציבוריים. החברה תפעל לתיקון הליקויים 
התברואתיים ותחזוקה שוטפת של השירותים בזמן הפעלת השוק.

הביקורת מעירה לחברה הכלכלית כי לא פעלה לפי מחירון אחיד לסוחרים אשר השכירו ממנה דוכנים ולא אישרה 
בדירקטוריון את ההנחות הניתנות לתושבי קריית שמונה בגובה של 35%.

המלצת הביקורת: החברה הכלכלית תפעל לחידוש החוזים השנתיים לפי מחירון שיאושר בדירקטוריון החברה. 
כמו כן, תקבע החברה הכלכלית מחירון מפורט להשכרת דוכנים על בסיס יומי.

פעלה  ולא  השוכרים  מכלל  הנדרשות  הערבויות  את  לגבות  הקפידה  לא  הכלכלית  החברה  כי  מעירה  הביקורת 
לבדיקת הכיסויים והביטוחים כפי שמתחייב מהחוזה.

המלצת הביקורת: החברה הכלכלית תקפיד על קבלת ערבויות והעתקי פוליסת הביטוח כפי שנקבע בחוזה.
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3. רקע כללי:

נדד . 3.1 עוד מימי קריית שמונה כמעברה. ברבות השנים, המקום  ותיק  השוק העירוני שימש כמקום מסחר 
ממקום למקום, תחילה היה ממוקם בשטח הצפוני לאצטדיון הכדורגל העירוני, לאחר מכן מוקם ברחבת 
בניין 14 קומות ובשנת 1988 הוסדר מיקומו על ידי עיריית קריית שמונה במיקומו הנוכחי בגוש 13107 חלקה 

72 שייעודו מסחר מדרום לכביש הראשי ומצפון למרכז רסקו ומשתרע על שטח של 5,500 מ"ר. 

בשנת 1993 נחתם חוזה בין החברה הכלכלית כמפעילה ומנהלת השוק לבין מינהל מקרקעי ישראל.. 3.2

בשנת 1999 שידרגה העירייה את השוק העירוני וביצעה בו קירוי ושיפוץ נרחב, הוסדרו דרכי הגישה ונבנו בו . 3.3
שירותים ציבוריים ומשרד שישמש את הנהלת השוק.

בעצם החתימה על הסכם החכירה התירה עיריית קריית שמונה לחברה הכלכלית להפעיל, לנהל ולפקח על . 3.4
פעילות השוק העירוני.

בדוכנים נמכרים בעיקר פירות, ירקות, פיצוחים, ממתקים, עוגיות, טקסטיל והלבשה, נעליים, תיקים, . 3.5
עציצים ופרחים  וכיוצ"ב בהתאם למדיניות החברה הכלכלית.

שעות וימי פתיחת השוק הם כדלקמן:. 3.6

ימי שני בין השעות 08:00-20:00.   3.6.1  

ימי חמישי בשעות 06:00-19:00.  3.6.2  

גבולותיו של השוק העירוני הם:. 3.7

במזרח – שדרות תל-חי )כביש 90(.  3.7.1  

בצפון – שכונת דוד רזיאל.  3.7.2  

בדרום – מרכז רסקו.  3.7.3  

במערב - תחנת משטרת ישראל.  3.7.4  
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להלן תרשים השוק העירוני:. 3.8
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4. המסגרת הנורמטיבית:

הניהול של שווקים וירידים בידי רשויות מקומיות ו/או חברות כלכליות אשר בבעלותן והפיקוח עליהם . 4.1
נכסים  של  מערך  ניהול  עסקים,  רישוי  ובנייה,  תכנון  היתר:  בין  ובהם,  ומגוונים  שונים  תחומים  כוללים 

מושכרים, תברואה, בטיחות וביטחון ועוד.

אם . 4.1 ובתקנות,  בחוקים  מוסדרות  שווקים  לניהול  הקשור  בכל  מקומית  רשות  של  וסמכויותיה  חובותיה 
בחוקים ספציפיים, כדוגמת סעיפים בפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להלן - פקודת העיריות(, אם בחוקי 
עזר לניהול שווקים, ואם בחוקים ובתקנות כלליים, כדוגמת חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 )להלן - 
חוק רישוי עסקים(, חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 )להלן - חוק התכנון והבנייה( ופקודת בריאות 

הציבור )מזון( ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983 )להלן - פקודת בריאות הציבור ]מזון[(.

בקריית שמונה קיים חוק עזר לעניין ניהול שווקים להלן: חוק עזר לקריית שמונה )שווקים(, התשמ"ז-1987.. 4.1
)ראה בנספחים(.

5. ממצאי הביקורת:

יישום מדיניות והיתכנות כלכלית. 5.1

ממצאי הביקורת העלו כי עיריית קריית שמונה לא קיימה בעשור האחרון, אף לא דיון אסטרטגי אחד באשר 
למדיניות הרצויה בהפעלת השוק העירוני שבידי החברה הכלכלית ולא בחנה את החלופות העומדות לרשותה 
מההיבט של יעילות, אפקטיביות וחיסכון בהפעלת השוק בידי החברה הכלכלית ו/או לחילופין בהפרטת השוק 

ליזם חיצוני. 

וכך מופעל השוק  ובאופן הפעלתו  בנושא השוק  דיון  לנכון לקיים  גם דירקטוריון החברה הכלכלית לא מצא 
העירוני ככורח המציאות ולא כנכס כלכלי אסטרטגי הנמצא בידם.

הדוכנים  לבעלי  המושכר  בלבד  נדל"ן  נכס  העירוני  בשוק  רואה  הכלכלית  החברה  כי  העלו  הביקורת  ממצאי 
ולא  פאסיבית  הינה  וההתנהלות  שיווקית  פעילות  כל  מתבצעת  לא  שלה,  העסקים  תמהיל  את  קובעת  ואינה 

אקטיבית כמצופה מחברה יזמית.

ממצאי הביקורת העלו כי החברה הכלכלית רושמת משנה לשנה רווחים קטנים יותר ולא  פעלה להביא יוזמות 
חדשות שיביאו חדשנות ויצירתיות בהפעלת שוק עירוני מתקדם התואם לתמורות ולשינויים שחלו באזור, עת 
הוקמו רשתות מזון מובילות ומתחמי מסחר בקריית שמונה המהווים תחרות ישירה לשוק העירוני. החברה 
הכלכלית התעלמה לחלוטין מכוחות השוק והמשיכה לנהל את השוק ע"פ התפיסה המסורתית של השכרת 
ושיווקה את השוק, לא  לניהול המתחם על כל המשתמע מכך, לא הפעילה  דוכן, ללא קבלת אחריות רחבה 
חידשה אותו ולא נתנה את המענה המינימלי הן בהיבט התפעולי של הנראות וההתחדשות הפיזית )ראה פרק 
ניהול ותחזוקת השוק( והן בתפיסות הפעלה אחרות שיתמודדו עם האתגרים הכלכליים שהאזור הביא לפתחו.

טבלת הכנסות והוצאות שוק עירוני:

רווחהוצאותהכנסותשנה
2017543,435323,645219,790
2018478,683322,461156,222

64,7521,18463,568סה"כ 
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מהטבלה הנ"ל ניתן ללמוד כי בין השנים 2017 ו-2018 חלה ירידה משמעותית בהכנסות השוק בסך של 64,752 
ש"ח, לעומת הוצאות השוק העירוני שנותרו כמעט ללא שינוי ועמדו על 322,461 ש"ח בשנת 2018 לעומת 323,645 
בשנת 2017, דהיינו חיסכון של 1,184 ש"ח בלבד. כתוצאה מפעילות זו החברה הכלכלית ירדה בשורת הרווח 

מסכום של 219,790 ש"ח בשנת 2017 לרווח של 156,222 ש"ח, ירידה של 63,568 ש"ח.

ממצא זה מצביע על מגמת ירידה מתמדת ברווחי השוק וכל זאת בשל ירידה בביקוש להשכרת דוכנים לעומת 
שנים קודמות.

            

תשלומים וחוזים:. 5.2

עיקר רווחיותה של החברה הכלכלית מהפעלת השוק העירוני נובע מתשלומים שהיא גובה מסוחרים המעוניינים 
למכור את מרכולתם בשוק העירוני. לעניין זה, החברה הכלכלית מאפשרת לסוחרים להשכיר דוכן על בסיס 

חוזה לטווח ארוך )לשנה( וכן, היא מאפשרת לסוחרים מזדמנים להשכיר דוכן על בסיס יומי. 

חוזים.  של  בדרך  ארוך  לטווח  לסוחרים  דוכנים  מהשכרת  מגיע  ההכנסות  עיקר  כי  העלו  הביקורת  ממצאי 
הביקורת דגמה מספר חוזים וביצעה ניתוח מעמיק על גובה התשלומים, אופן הגבייה ועמידה בהסכם. 

להלן ממצאים שעלו מבדיקת חוזים אקראיים:

תשלום )כולל תקופהשם השוכר
מע"מ(

מיקוםערבותאמצעי תשלום

ג-50056 ש"ח4 צ'קים9,260 ש"ח1.4-31.3ה.א
ג- 29,30לא נתקבל5 צ'קים18,700 ש"ח1.4-31.3ח.ו
ב-50047 ש"חמזומן9,350 ש"ח1.4-31.3ע.ג

ב-10,11לא נתקבללא ידוע12,152 ש"ח1.4-31.3א.ש
ב-30-31לא נתקבל10 צ'קים18,520 ש"ח1.4-31.3נ.י

ב-50018 ש"ח 6 צ'קים13,645 ש"ח1.4-31.3ס.ר
ג-50065 ש"ח6 צ'קים6,015 ש"ח1.4-31.3פ.א
ג-45לא נתקבל1 צ'ק 8,000 ש"ח1.4-31.3פ.מ

אחיד  תעריף  אינו  שנה  של  לתקופה  דוכן  עבור  גובה  הכלכלית  שהחברה  התעריף  כי  העלו  הבדיקה  ממצאי 
ומשתנה משוכר אחד למשנהו בשל העובדה כי שוכר תושב קריית שמונה מקבל הנחה של  35%. )לא הומצאה 

לביקורת החלטת הדירקטוריון(.

מבדיקת החוזים עולה שישנם פערים של מאות שקלים בתעריפי השכירות בין דוכן לדוכן. כך למשל, משכיר 
ה.א את דוכן ג-56 בתעריף של 9,260 ש"ח לעומת פ.מ השוכר דוכן זהה וסמוך במיקום ג-45 בסכום של 8,000 

ש"ח, פער של  1,260 ש"ח.

ממצאי הביקורת העלו כי החברה הכלכלית אינה מקפידה על גביית תשלום עירבון בעבור השימוש בדוכנים, 
כתנאי לשמירה על הכללים שנחתמו בחוזים השנתיים.

עוד העלו ממצאי הביקורת כי החברה הכלכלית אינה מקפידה לקבל העתקים מפוליסת הביטוח עליה התחייבו 
המשכירים בחוזה ולא ברור כלל אם ביטחו עצמם ו/או את החברה הכלכלית לפי סעיף זה.
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5.3 עלויות תפעול השוק לפי ימי הפעלה:

ממצאי הביקורת העלו כי החברה הכלכלית בדקה את ההיתכנות הכלכלית של הפעלת השוק בימי שני והגיעה 
למסקנה כי ביום זה השוק לא רק שאינו מרוויח, אלא גורם להפסדים כספיים המצטברים בסך של 27,339.63 

ש"ח בשנה )בהתבסס על נתונים לשנת 2016(. 

להלן טבלת בדיקת היתכנות לפי ימי הפעלה:

יום שנייום חמישילפי 100%הכנסות 2016
 167,822.00 167,822.00 מזדמנים 2016

348,051.00243,635.70104,415.30חוזים 2016  לפי 70/30
104,415.30 411,457.70 515,873.00 סה"כ

 ימי חמישי 52ימי שני 46ימי שוק בשנת 2016
 52*19 שעות עבודה 46*13  שעות עבודה

5989881,586סה"כ שעות בשנה

הוצאות

חמישי 988 שע'שני 598 שע'לפי 100%פירוט
79,981.0030,156.7749,824.23עובד

13,446.005,069.808,376.20חשמל
2,417.00911.331,505.67מים

80,000.0030,163.9349,836.07ניקיון עובדים
138,493.0052,218.6786,274.33אבטחה

26,804.0010,106.4316,697.57פינוי אשפה
8,296.003,128.005,168.00חומרי ניקוי

349,437.00131,754.93217,682.07סה"כ

חמישי יום שני 
סה"כ הכנסות לפי 

70/30
104,415.30 243,635.70 

 167,822.00  מזדמנים
131,754.93217,682.07סה"כ הוצאות

 193,775.63 27,339.63-הפרש

5.4 תשלום ארנונה:

ממצאי הביקורת העלו כי החברה הכלכלית קריית שמונה אינה משלמת תשלומי ארנונה עבור השוק המקורה 
אם  בין  פוטנציאליים  משוכרים  גובה תשלומים  הכלכלית  החברה  כי  העלו  הביקורת  ממצאי  אשר בבעלותה. 
בדרך של חוזה ובין אם בתשלום חד פעמי הכוללים בתוכם תשלומים שוטפים כגון: חשמל, מים וארנונה לצד 

שירותי ניקיון ושירותים ציבוריים שהחברה מספקת בעצמה.
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מסקנות והמלצות הביקורת:

מסקנות הביקורת ברורות באשר לעובדה כי החברה הכלכלית לא קיימה אף לא דיון אסטרטגי אחד בשנים . 1
האחרונות, בנושא הפעלת השוק הנוכחי ו/או מצבו הכלכלי. הביקורת קובעת כי החברה הכלכלית לא בחנה 
בחינה מעמיקה את החלופות העומדות לרשותה )למעט בחינת ימי הפעלה( בנושא הפעלת השוק בראייה 
כלכלית אסטרטגית וכתוצאה מכך הפעלת השוק במתכונתו הנוכחית אינה יעילה ואפקטיבית. העובדה כי 
השוק העירוני עבר בשנים האחרונות מיחידת רווח ליחידת הפסד אמורה הייתה להדליק נורה אדומה אצל 
מקבלי ההחלטות ולהניעם לבצע מהלכים אשר ייקחו בחשבון מצד אחד את הפיחות בהכנסות כתוצאה ממופע 
לקוחות נמוך ומצד שני את עלות ההוצאות שכמעט ולא השתנתה למרות הקיטון בהכנסות. בעצם פעולה זו, 
נוכח השינויים והתמורות מהאקלים החדש שנוצר בתחום  ולא פעלה  שקטה החברה הכלכלית על שמריה 
הקמעונאות והפיתוח בקריית שמונה של רשתות מזון ומתחמי מסחר חדשים. לצד כל זאת ולאור זאת, לא 
פעלה החברה הכלכלית לשיווק השוק העירוני וראתה בו כגוף מסורתי שאין מתחרה לו. ההתעלמות מכוחות 

השוק ותפיסת הפעלה שגויה הביאו לירידה בהכנסות ואף להפסד תפעולי. 

לאור הממצאים והמסקנות ממליצה הביקורת לקיים דיון אסטרטגי בדירקטוריון החברה ולהציג חלופות עם 
מספר תפיסות הפעלה שיוצעו כחלופה להפעלת השוק במצבו הקיים. הביקורת ממליצה לבחון ביצוע שינוי 
גבוהות  הכנסות  הכלכלית  לחברה  שתניב  בצורה  השוק  שטח  לניצול  כלכלית  כדאיות  עם   לפרויקט  מהותי 
בעתיד לצד שדרוג השירות והתאמתו למודל הפעלה של שוק עירוני מסחרי מקורה וממוזג שיפעל בכל ימות 
השבוע כמרכז מסחרי שיהווה ספינת הדגל של קריית שמונה. הביקורת ממליצה לגייס משאבים ממשרדי 
B.O.T   Build Operate Transfer-   )פרויקטים שנבנים  ממשלה ולבחון שילוב הסקטור הפרטי בשיטת  ה- 

ומתופעלים ע”י הסקטור הפרטי כאשר בסוף התקופה המוגדרת הנכס חוזר לבעליו המקוריים(. 

הדוכנים . 2 שוכרי  עם  הכלכלית  החברה  חתמה  עליהם  והתשלומים  החוזים  את  ובדקה  בחנה  הביקורת 
עצמה  היא  אותו  ההסכם  הוראות  מילוי  על  הקפידה  לא  הכלכלית  שהחברה  היא  מכך  שעלתה  והמסקנה 
כתבה. הביקורת מצאה ליקויים בהפקדת תשלומי ערבון וכן מצאה כי החברה הכלכלית לא הקפידה לקבל 
עותק מפוליסת הביטוח מצד המשכיר. קבלת ערבות וביטוחים נכתבה מן הצורך להגן על החברה הכלכלית 
בכך  שסיכנה  הרי  התחייבויות  על  לעמוד  פעלה  לא  הכלכלית  שהחברה  ככל  ההסכם.  להוראות  ציות  מאי 
את עצמה. עוד הגיעה הביקורת למסקנה כי החברה לא פעלה על פי גבייה של תעריפים אחידים ואף על פי 
שהוציאה מכתב עם מחירים לשוכרים, מחירון זה כולל הנחה של 35% לתושבי קריית שמונה שלא אושרה 

בדירקטוריון החברה.
הביקורת ממליצה לחברה הכלכלית להקפיד על קבלת ערבויות ושמירת העתק הביטוחים מאת המשכירים. 

הביקורת ממליצה לתקף את תעריפי הגבייה בשוק העירוני ולאשרם בדירקטוריון החברה.

המקורה. . 3 השוק  מתחם  עבור  הכלכלית  מהחברה  ארנונה  תשלומי  גבתה  לא  העירייה  כי  מעירה  הביקורת 
הביקורת מציינת לעניין זה כי חובת הנאמנות של נציגי העירייה בדירקטוריון החברה הכלכלית היא לעירייה 

ולפיכך היה עליהם לוודא כי החברה הכלכלית משלמת ארנונה כמתבקש על-פי חוק לעירייה.
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6. ניהול תחזוקת השוק, בטיחות וביטחון:

6.1     תחזוקה שוטפת ותחזוקת מנע:

קריית  עיריית  של  מלאה  בשליטה  תאגיד  שהיא  הכלכלית  החברה  על-ידי  מתבצע  ותחזוקתו  השוק  ניהול 
שמונה. השוק מופעל פעמיים בשבוע )על-פי השילוט בכניסה לשוק( בימי שני 12:00-22:00 ובימי חמישי -5:00

18:00 . על הפעלת השוק אחראי מנכ"ל החברה הכלכלית ובכפיפות ישירה לו עובד מנהל שוק במשרה חלקית 
שתפקידו לרכז ולתפעל את פעילות השוק בימי הפעלתו שני וחמישי. לצורך ניקיון השוק מוחזקים שני עובדים 
נוספים המוגדרים כעובדים ארעים לטובת ניקיון השוק ועל-פי ממצאי הביקורת הם מגיעים בסוף יום השוק 
לניקיון )ראה פרק ניקיון ותברואה(. מן הממצאים בשטח עולה כי השוק נמצא במצב תחזוקתי ירוד ומוזנח 
מאוד ברמת התחזוקה הבסיסית. הבסטות יצוקות מבטון והרצפה מרוצפת באבן משתלבת. ניכר כי תחזוקת 
השוק הינה מינימלית ולא נעשתה בו כל השקעה לשדרוגו והתאמתו לאיומים ולהזדמנויות שנוצרו סביבו. 
התאורה פועלת בחלקה, השוק צבוע בחלקו ובמקומות אחדים נראים סימני בורות שכוסו ע"י אספלט בצורה 
חובבנית במקום תיקון האבן המשתלבת, ובמקומות אחרים לא בוצעו תיקונים כלל והרצפה מהווה עבור 

אותם מבקרים מבוגרים וילדים כאחד מכשול של ממש העלול לסכן אותם בהליכתם במתחם. 
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6.2     תברואה וניקיון

ממצאי הביקורת מעלים כי מצבו התברואתי של השוק ירוד מאוד והשוק סובל מהזנחה רבת שנים. עוד העלו 
ממצאי הביקורת כי עיריית קריית שמונה לא ביצעה את הבקרות הנדרשות בשוק העירוני, לא בדקה את מצבו 
התברואתי ולא אכפה בו את חוקי העזר ואת ההוראות של פקודת בריאות הציבור )מזון(. העירייה לא קבעה 
לווטרינר העירוני תוכנית ביקורת שתכלול גם את השוק העירוני ואת העסקים טעוני הרישוי הפועלים בו. 
הפקחים של עיריית קריית שמונה לא כתבו במשך השנים, אם בכלל, דוחות למפעילי דוכנים בשוק העירוני, 

אף שהיו בהם ליקויי תברואה. 

במהלך הביקורת עלה כי החברה הכלכלית האחראית על ניקיון השוק מחזיקה, כאמור, עובדים שמגיעים 
בסוף יום פעילות לשוק העירוני ומנקים אותו משאריות הלכלוך והאשפה הנערמת במהלך הפעלתו. יחד עם 
זאת, ממצאי הביקורת העלו כי לא נמצאו עובדי ניקיון בשעות הפעלת השוק עצמו והדבר גורם למגע תברואתי 
ולהצטברות רבה של אשפה שלעיתים קרובות עוברת לכביש הראשי ומזהמת את הסביבה בשל הרוחות העזות 
הפוקדות את המקום. ממצאי הביקורת מעלים כי עובדי הניקיון הונחו לבצע ניקיון אך ורק במתחם השוק 
ולא פועלים לניקיון האשפה שעפה ברוח והצטברה בסביבת השוק בעיקר על ציר שדרות תל-חי, שם עלה כי 

מצטבר לכלוך רב המגיע מהשוק העירוני בימי הפעלתו.
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6.3     שירותים ציבוריים

ממצאי הביקורת העלו כי השירותים בשוק העירוני אינם מונגשים לנכים ואינם מתוחזקים כלל! לא נמצא 
נייר טואלט והמקום נראה במצב תברואתי נמוך מאוד.
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6.4     בטיחות וחשמל

וללא  הנדרשים  האישורים  ללא  פועל  בע"מ  שמונה  קריית  הכלכלית  החברה  בבעלות  אשר  העירוני  השוק 
אישור כיבוי אש כנדרש. במהלך הביקורת לא נמצאו אישורי כיבוי לשוק העירוני אף שהביקורת העירה על 

כך בדו"ח מבקר העירייה 2017.

אש  כיבוי  ועמדות  כיבוי  מטפי  כגון:  כיבוי  אמצעי  כל  נמצאו  לא  העירוני  בשוק  בסיור  כי  מעירה  הביקורת 
מאושרים על-פי התקנים המקובלים.

הביקורת מצאה כי ישנם מפגעים רבים בתוך השוק העלולים לסכן את מבקרי השוק ומהווים סכנת בטיחות 
חמורה בשל מהמורות וליקויים של האבן המשתלבת. לדעת הביקורת, המפגעים נגרמים כתוצאה מאחזקה 

לקויה ותפעול לקוי של השוק כמו גם מהרצון לחסוך במשאבים על חשבון הבטיחות!

הביקורת מצאה כי רוכלים המגיעים לשוק מתחברים מעת לעת למערכת החשמל לשם תאורה ושימוש בשקעי 
חשמל ומסכנים את עצמם ואת הלקוחות העלולים להתחשמל כתוצאה של שימוש לא נכון ו/או מגע חשמל 

עם מי גשמים בחורף. לא נמצא אישור מהנדס בודק למערכת החשמל ולא נמצא אישור מהנדס בטיחות.

עוד במהלך הביקורת נראה כי רכבי הסוחרים חונים את רכבם בסמוך לעמדות הדוכנים, נכנסים ויוצאים 
בעת שהשוק הומה אדם ומסכנים חיי אדם! 

לעניין זה הביקורת לא מצאה נהלי הפעלה מסודרים המסדירים כניסה ויציאה של רוכלים, לא נמצא נוהל 
המסדיר הצבת סחורה ונראה כי אין סדר ואחידות וסוחרים רבים מציבים מרכולתם באמצע הדרך ומפריעים 

למעבר בשעת חירום ובכלל.

מסקנות והמלצות הביקורת:

הביקורת מעירה לחברה הכלכלית כי נמצאו ליקויי בטיחות קשים שעולים מהביקורת. הפעלת שוק עירוני 
ללא האישורים הנדרשים מהווה רשלנות בהפעלת השוק העירוני ומהווה סכנה בטיחותית חמורה למבקרי 
השוק. עיריית קריית שמונה ומחלקת רישוי עסקים לא פעלו כדי לאכוף את החוק בשוק העירוני. הביקורת 
מעירה בחומרה כי החברה הכלכלית מאפשרת שימוש פיראטי בכבלי חשמל ובגופי תאורה לקויים העלולים 
להוות סכנת התחשמלות ללא אישור מהנדס חשמל. החברה הכלכלית לא הציגה אישורי כיבוי אש ועצם אי 
קיומם של אמצעי בטיחות וכיבוי אש נורמליים מהווה לדעת הביקורת ליקוי שיש לתקנו ללא דיחוי. הביקורת 
נורמטיבית  לא  היא  חשמל  ובודק  בטיחות  מהנדס  אישורי  ללא  העירוני  השוק  הפעלת  כי  בחומרה  מעירה 
המקום  אם  גם  הציבור,  לשלום  המפעילה  אחריות  עם  אחד  בקנה  עולה  ואינה  רב  קהל  שמזמין  למקום 
מופעל רק פעמיים בשבוע. בנושא נגישות השירותים הציבוריים, על החברה לפעול להנגיש את השירותים 
הציבוריים על פי חוק הנגישות ולאפשר שימוש בשירותים לנכים על-פי התקן. לעניין ניקיון השוק, הביקורת 
שזורקים  דוכנים  בעלי  כנגד  מוגברת  אכיפה  ולקדם  הפעילות  בשעות  גם  השוק  ניקיון  את  להגביר  ממליצה 
אשפה וקרטונים שלא במקומות המיועדים לכך. באחריות החברה הכלכלית כמפעילת השוק לדאוג לניקיון 

אי התנועה בשדרות תל-חי הסמוך לשוק העירוני, בימי הפעלת השוק.
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6.5 אבטחה וביטחון:

והביטחון בשוק העירוני. ככלל, ביטחון השוק העירוני כפוף לאישור  הביקורת בחנה את מערך האבטחה 
ודרישת הפעלה של משטרת ישראל והיא זו שקובעת את אופי האבטחה בהתאם לסיכונים הקיימים באזור. 
ממצאי  הכלכלית.  החברה  בשליטת  הן  אין  אך  השוק,  בהפעלת  חשוב  מרכיב  הן  האבטחה  מערך  עלויות 
הביקורת העלו כי ישנה תוכנית אבטחה שחברת הביטחון הכינה עם כניסתה לעבודה. בתוכנית האבטחה 
)תחנת  מזרח  מכיוון  ביטחוני  בודק  העירוני,  השוק  של  הראשית  בכניסה  מאבטחים  להציב  דרישה  ישנה 
האוטובוס(; בכניסה דרומית )מאזור המרכז המסחרי מאבטח חמוש רמה ב'( וסייר – בודק ביטחוני אשר 
מסייר בזמן הפעלת השוק. הביקורת מצאה כי חברת רויאל קלין בע"מ היא החברה המאבטחת את השוק 
שהמאבטחים  מצאה  הביקורת  המשטרה.  להנחיות  בכפוף  האבטחה  תוכנית  את  שהכינה  זו  והיא  העירוני 
אכן עומדים במקומות המיועדים על-פי תוכנית האבטחה. הביקורת מצאה כי ישנה מערכת כריזה ומצלמות 
האבטחה  תוכנית  של  ריענון  ו/או  חירום  בזמן  תרגול  מצאה  לא  הביקורת  המשטרה.  הנחיות  ע"פ  אבטחה 

לשנת 2018.

על-פי ממצאי הביקורת השיטור העירוני מקיים סיורים תכופים בזמן הפעלת השוק ומסייע לסדר הציבורי 
לפי הצורך. הביקורת מצאה כשלים בשילוט ובהנחיות לציבור. השילוט ישן ודהוי, אין שלטי הכוונה לצירי 

מילוט וישנן חסימות של דרכי מילוט על ידי סוחרים שמציבים סחורה בשבילי הדרך. 

מסקנות והמלצות הביקורת:

מערך האבטחה בשוק העירוני פועל על פי הוראות המשטרה וכפוף לביקורת המשטרה בכל עת. לדעת הביקורת 
מערך האבטחה זקוק לריענון וחשיבה נוספת של גורמי המקצוע, הן בניסיון להפחית את עלויות האבטחה הגבוהות 
לצד הגברת תחושת הביטחון והעבודה המבצעית הנדרשת על-ידי משטרת ישראל. הביקורת מציעה לבחון שימוש 
בטכנולוגיות מתקדמות אשר יסייעו להפחתה בעלויות האבטחה בטווח הארוך. כמו כן, הביקורת ממליצה לקיים 

תרגילי פתע למקרי חירום באחריות קב"ט העירייה.
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   עירונישוק  – 2018דו"ח ביקורת מבקר העירייה לשנת הנדון: 

 

הריני לציין כי עיקרי הליקויים בדו"ח בנושא חוזים, תשלומי, דוחות אינם בוצעו ע"י הביקורת אל 

 . ית ובמשרדיה, אלא ע"י העברת דוחות כפי שקיבלה הביקורתמול החברה הכלכל

במהלך , ונהפוך הואלכתוב כי השוק העירוני מנוהל בצורה כושלת הוא עוול ואי דיוק  לצערי הרב,

בצורה אחזקה שוטפת של השוק בניהול אנו עושים הכל לאורך השנים נות שרותי כמנכ"ל החכ"ל, ש

לות ותפיסה בהפעלה עצמה, לאור התפתחות הצרכים של עיוכן בחיפוש אחרי שינוי פהמיטבית 

ת תרבות הקניות ים ברחבי העיר ששינו אף אסופריחד עם פתיחתם של מרכולים ו ביהותוש רהעי

בעיר ואילו השוק העירוני נשאר כמקור לרכישה ע"י התושבים הרגילים להגיע פעם בשבוע ליותר 

 ת(.ה מבוגרימאשר רכישה )הרגלים של אוכלוסיוהרגל בילוי 

והתאמה אשר דורשים לא מעט  כים הח"מ כי יש לבצע שינויעל מנת להתמודד אל מול הסביבה, מס

לחוויה משאבים שאינם בכיסה של החכ"ל, ובעצם השינוי אשר יצטרך להתמודד ולהתאים עצמו 

 שלדעת הח"מ אינו נכון.ר סופרמרקט חדש ויצל אחרת ולא

בנושא  יועצים למכבירשוטפות וכן עם  ם בישיבות עבודהוג גם בדירקטוריוןהציג כ"ל מנכ"ל הח

לצידם הוצאות שאין ביכולתה של החכ"ל אשר  של השוק העירוני, הועלו רעיונותהפעלה והתחדשות 

 . משהו חדשלביצוע ענק בהלוואות להעמיד ואף לא 

רות ור השיבקול קורא של נגב גליל למציאת תקציבים לשיפהשתתפה החברה הכלכלית עלי לציין ש

 יסה של המכירה בשוק.והתפ

א השוק למכביר וכן בחינה ודוחות כלכליים שודירקטוריון בננעשו דיונים ב, עלי לציין כי בנוסף

פעילות השוק בימי ב', הנושא לא אושר בדירקטוריון ואף לא במועצת העיר, והשוק בנוגע לסגירת 

והועבר למבקר ומצוין הכינה החברה שעסקי ן בדו"ח הסוחרים והנושא מצוי 4-5 "יב' ע מימופעל בי

 לדו"ח הביקורת. 5.3בסעיף 

 ת והאחזקה של השוק מטופלים מדי יום ע"י החברה ואציין רק מעט מהפעילוי י, כל נושאבנוסף לכך

 שנעשות בשוק:

והבטיחות  במהלך השנים ואף בחודשים האחרונים טיפול בכל נושא החשמלבוצעו  –חשמל  .1

קת חשמלאי מוסמך וביקורת כיבוי אש כפי שמל שעבר בדיאורה וחדר החבכל הקשור לת וקבש

 לבצע בשוק.  שאנו נדרשים מדי שנה
, ואם ישנם הם מטופלים על ידנו יום נושא ההתחשמלות כפי שצוינו בדו"ח לא נמצאו ע"י הח"מ

 בשוק. יום, לציין כי כל החשמל נמצא בגובה ואינו בטווח המבקרים והסוחרים
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קיים תיק פק"מ ביטחון שאושר ע"י המשטרה, הושלמו בשוק דרישותיה של לשוק  –ביטחון  .2

. כל נושאי הכיבוי כפי אבטחהחברת הט "תדרוך שומרים ע"י קבו לרבות מצלמותהמשטרה 

, ופיזור מטפים בשוק אינו מתבצע מאחר שפשוט הם נגנבים, לכן מדויקים םשהועלו בדו"ח אינ

 לט בהם במהלך ימי השוק במידת הצורך.ת המטפים ושוהשוק מרכז אמנהל 

, לרבות האבן המשתלבת)ראה תמונות( כפי שהוצגו בדו"ח תוקנו הליקויים  – בטיחות  ליקוי .3

תאי השירותים ע"י החברה, ושירותי  18יולי -המזנון, חודש באופן מלא במהלך חודשי יוני

 גישות.ות הניבעכולל תי הגברים טיפול בשירו 2019במהלך  נןמתוכחודשו כליל והנשים אף 

, וכן ההנחה לתושבי וחוזים נקבעו לסוחרים עוד לפני שנים רבותמחירונים  –מחירון וחוזים  .4

 חוץ לדירקטוריון.ת שמונה, נביא את נושא האחידות בתשלומים בין תושבי ק"ש לתושבי הקריי
ות ע לגבי קבלת ערבויהח"מ מקבל את הערת הביקורת לגבי הקפדה יתרה שצריכה להתבצ

 טוח.ייסות בופול

 

א יאפשרו את תשלום , לפ כפי שמופיעים בדו"ח ונמסרו ע"י החברה הכלכלית"דוחות רווה

מנסה לשמר במהלך  הח"משהפסדים מטורפים, נושא לאת השוק  שיביאהארנונה הדרקוני 

 , אמנם מעט אך לא מפסיד או גרעוני.יחושנים רבות שבו השוק נשאר מרו

שבימים שאין פעילות בשוק, החברה מתמודדת עם א שוק פתוח הוהשוק ברצוני לציין כי 

ונדליזם ועם חניות תחת השוק המקורה אשר גורמים נזק לתשתיות, )אישור החנייה תחת 

  (.2017מנכ"ל העירייה בשנת הסככות אושר ע"י 

 

 

 

 בכבוד רב,
 

 מנכ"ל – דני קדוש
 ונהית קריית שמהכלכלהחברה 

 
 העתקים:

 נה שמוריית יריית קע
 מר אביחי שטרן  - ראש העיר

 ןביטויורם  –מנכ"ל העירייה 
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 -1987ז"משתה ,)םיקווש( הנומש תירקל רזע קוח
 281 'מע  ,)4.6.1987( ז"משת  ,331 ם"שח   :םסרופ
 93 'מע  ,)20.11.1990( א"נשת  ,441 ם"שח   :םינוקית
  

 :הז רזע קוח הנומש תירק תיריע תצעומ הניקתמ ,תויריעה תדוקפל -254ו 251 ,250 םיפיעס יפל התוכמס ףקותב

 תורדגה
 - הז רזע קוחב  .1
 ;הנומש תירק תיריע – "היריעה"
 ;ןתצקמ וא ןלוכ ,הז רזע קוח יפל ויתויוכמס תא בתכב וילא ריבעה היריעה שארש םדא תוברל-  "היריעה שאר"
 שוגבו 14 הקלח 13143 שוגב אצמנה ,היריעה שאר תעיבקל םאתהב קושל דעויש היריעה םוחתב חטשה -  "קושה"

 ;היריעה לש תועדומה תוחול לע םסרופת קושה תולובג תא תראתמה העדוה ;1 הקלח 13145
 ;היריעה לש תועדומה חול לע המסרופש העדוהב קוש םויכ היריעה שאר עבקש תועשהו םימיה – "קוש םוי"
 ;םייח לעבל וא םדאל שורדה ךרצמ לכ-  "ןיבוט"
 ;עקרק ילודיגו םיציב – "תיאלקח תרצות"
 ;םיסוסו םידרפ ,םירומח ,םיאות ,םילמג ,ןאצ ,רקב-  "המהב"
 ;םרכמ אלש ןיבו םרכמש ןיב ,הריכמל ןיבוט גיצמה םדא תוברל-  "רכומ"
 .הז רזע קוח ךרוצל חקפמל בתכב ותוא התנימ היריעהש םדא-  "חקפמ"

 ןיבוט תריכמ
 .קושב אלא ןיבוט םדא רוכמי אל )א(         .2
 .-1968ח"כשתה ,םיקסע יושיר קוח יפל ןוישר ול שיש ימ לע ולוחי אל )א( ןטק ףיעס תוארוה  )ב(            

  רתיה
   .ויאנתל םאתהבו היריעה שאר תאמ בתכב רתיה יפל אלא קושב ןיבוט רוכמי אלו קושל רכומ סנכי אל )א( .3
  .רתיהב עבקנש יפכ לכה ,תמייוסמ הפוקתל וא ימעפ-דח אהיש לוכי רתיה )ב( 

 רתיה ןתמ
 .םתונשל וא םהילע ףיסוהל ,םיאנת וב לולכל ,ותיתל ברסל ,רתיה תתל יאשר היריעה שאר )א( .4
 אל עודמ קמנל רתיהה לעבל תונמדזה ןתנש רחאל ,ותולתהל וא ולטבל היריעה שאר יאשר ,ןתינש רתיה )ב( 
 .ןכ השעי

 רתיה תרגא
   .תפסותב בוקנה רועישב הרגא היריעל םלושת רתיה ןתמ דעב  .5

 םתרכשהו םינכוד תדמעה
 םלדוג ,םתרוצ עובקל ,םינכוד קושב םיקהל וא דימעהל ,רחא םדא תועצמאב ןיבו המצעב ןיב ,תיאכז היריעה  .6
  .רכומל םתרכשה ימד הבוג ןכו םהב שומישה ןפואו

 תולוקשמ תקזחה
 יניעל וארי הדידמהו הליקשהש ןפואב ןיעל יולג םוקמב תודימהו תולוקשמה ,םיינזאמה תא קיזחי רכומה  .7
  .תוחוקלה

  קושה תריגס תועשו םימי
  - רוגס היהי קושה          .8

 ;קוש ימי םניאש םימיב  )1(
 .-1948ח"שתה ,טפשמו ןוטלשה ירדס תדוקפב ועבקנש החונמ ימיב  )2(
 .ותרחמל 04.00 העשב ופוסו המחה תעיקש ינפל העש יצח ותליחתש באב העשת לילב  )3(
 ןורכזה םוי לילבו ,-1959ט"ישתה ,הרובגלו האושל ןורכזה םוי קוחב ותועמשמכ האושה םוי לילב )4(

 04.00 העשל דע ,-1963ג"כשתה ,לארשיל הנגה-אבצו תויממוקה יללחל ןורכזה םוי קוחב ותועמשמכ
 .ותרחמל

                          הסינכ רוסיא
 אוה םהבש תועשבו םימיב וב אצמיהל וא וילא סנכיהל רחאל השרי אלו וב אצמיי אלו קושל םדא סנכי אל        .9
  .רוגס

ים
פח

נס
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                      תקבדימ הלחמב םילוחה םישנא
 .חקפמה יניעב ךכ לע דושחה וא תקבדימ הלחמב הלוחה םדא קושל סנכי אל .10

 ןויקנ לע הרימש
 לש ותעד תחנהל םייקנ םקיזחיו הבורקה ותביבס תאו ןיבוט עיצמ אוה ובש קושב םוקמה תא הקני רכומ  .11
 .חקפמה

 שא תרעבה
 םוקמב אלא ,תלוספ תפירשל ןיבו םומיחל ןיב ,לושיבל ןיב ,קושב םיימשה תפיכ תחת שא םדא ריעבי אל  .12

 .חקפמה עבקש םיאנתבו

 םיעגפמ תעינמ
 עוגפל ,רוביצה תא ןכסל ,ותעדל ,לולעה רבד לכ וא םדא קושה ןמ קיחרהל תורוהל וא קיחרהל יאשר חקפמ  .13
 .דרטימ תווהל וא ותואירבב

 חקפמה תויוכמס
 תוארוה ומייוק םא ררבל ידכ ול שורדה השעמ לכ תושעלו קושב םוקמ לכל סנכיהל ,תע לכב ,יאשר חקפמ  .14
 .רחא לוביק ילכ וא שגמ ,הלגע טלחלו סופתל רתיה ןיבי ,הז רזע קוח

 תויוכמסב שומיש
 .הז רזע קוח יפל ויתויוכמסב שמתשהל חקפמל םדא עירפי אל  .15

 חקפמה תוארוהל תויצ
 תולקת תעינמל וא ןויקנהו רדסה תרימשל עגונה לכב חקפמה תוארוהל תייצל בייח קושב אצמנש ימ  לכ .16
 .קושב הדובעה ךלהמב

 ןישנוע
 הריבע לש הרקמבו ,םישדח םילקש 500 םנק – וניד ,הז רזע קוח תוארוהמ הארוה לע הארוה לע רבועה .17

 תאמ בתכב העדוה הילע ול הרסמנש ירחא הריבעה תכשמנ ובש םוי לכל םישדח םילקש 20 ףסונ סנק – וניד ,תכשמנ
 .ותעשרה ירחא וא היריעה שאר

 

 א"נשת :ןוקית תפסות

 שאר לכל םישדח םילקשב              – דחא קוש םויל ימעפ-דח רתיה דעב

      18        ןטק ןכוד .1
 28       ינוניב ןכוד      .2              
   36       לודג ןכוד      .3              
  
 
 .רשאתנ 

   

 )1987 ראורבפב 11( ז"משתה טבשב ב"י
 

 ןרזא רפסורפ            
 הנומש תירק תיריע שאר

 רימש קחצי  
  הלשממה שאר
 םינפה רשו   
 

 תירק תיריע ידי לע םיקווש רבדב המגודל רזע קוח ץומיא
 הנומש

 1740 'מע  ,)13.7.1978 ( ח"לשת  ,3869 ת"ק   :םסרופ
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 רזע קוח תא הצמיא הנומש תירק תיריע תצעומ יכ עידומ ינא ,תויריעה תדוקפל )א(262 ףיעסל םאתהב
 .-1972 ג"לשת ,)םיקווש( תויריעל המגודל

 )1978 ינויב 12( ח"לשת ןויסב 'ז
 גרוב ףסוי
 םינפה רש

 

 

 

 

 

ים
פח
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 מ"עב  הנומש תיירק תילכלכה הרבחה                
              KIRYAT-SHMONA ECONOMIC CORPORATION  LTD                

 , ןייטשלדא תיב , 37 לצרה 'חר  ,280 .ד.ת  ,11012  הנומש תיירק         
 11012, Str.   Herzl 37          ,P.O.B 280, KIRYAT SHMONA  

 050-6317507 :ןופלפ ,04-6902548 :'סקפ ,04-6902539 :ןופלט            

 
 2018 ראורבפ 23

 
 

 הנומש תיירק ינוריעה קושה ירחוס :לא
 

 .נ.ג.א
 

 קושב תוריכשה ימכסה תא הנומש תיירק תילכלכה הרבחה תכרוע ,הנש לכב ומכ ,הנשה

 .2018 לירפא שדוחב םיליחתמה ,ינוריעה

 קושה ידרשמב ץרמ שדוח ךלהמב ךרעיי "הזוח י"ע םירכושל" םישדחה םימכסהה תכירע

 .13.00 דע 10.00 תועשה ןיב – ישימח ימיב ,הנומש תיירקב ינוריעה

 .תוהז תדועתב דייטצהל שי

 ,ןויקינ ,החטבא ימוחתב ,קושה תא םדקל ידכ לכה השוע הנומש תיירק תילכלכה הרבחה

 .קושה יאבו םירחוסה לע לקהל ידכ ,'וכו הרואת ,השיגה תוחונ

 
 : 8201  הדובעה תנשל קושב תוריכשה יריחמ ןלהל
 

 :םייתנש םיזוח .א
 ₪ 9,260    ץוח יבשות תוריפו תוקרי ןכוד .1
 ₪ 6,019    35% החנה ש"ק יבשותל 
 ₪ 13,510   רטמ 5*3 הלענהו השבלהל חותפ חטש .2
 .₪ 8,782    35% החנה ש"ק יבשותל 
 
 :םיימוי םיזוח .ב
 ₪ 220      תוריפו תוקרי .1
 .₪ 143    35% החנה ש"ק יבשותל 
 ₪ 270     חותפ חטש השבלה .2
 .₪ 180    35% החנה ש"ק יבשותל 
 

 
 :םולשתה יעצמא
 .עבק תארוהב וא }ק'צ{ האחמהב ,ןמוזמב םה םולשתה יעצמא םכתעידיל
 

 
 !הרופ הלועפ ףותיש ךשמהו הכרבב

 
 ל"כנמ – שודק ינד

 הנומש תיירק תילכלכה הרבחה
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ועדות העירייה
המחלקה לרישוי עסקים

טיפול המחלקה לאיכות הסביבה 
במפגעי אסבסט 

 2018
אורן ירמיהו לוי

מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

נושא 5
מעקב אחר תיקון ליקויים

דו"ח המבקר מס' 22 לשנת 2017:
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תוכן העניינים

דו״ח מעקב תיקון ליקויים - הקדמה ....................................196

סטטוס תיקון ליקויים:

1. ועדות העירייה............................................................197

2. אסבסט באגף שפ״ע.....................................................199

עסקים............................................................205 רישוי   .3
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הקדמה:

אחר  לעקוב  העירייה  מבקר  של  חובתו  התשל"ד-1947,  העירייה(,  מבקר  וחשבון  )דין  העיריות  תקנות  פי  על 
תיקון ליקויים והדיווח על המעקב אחריהם. דו"ח מעקב תיקון ליקויים 2018 מוגש בצירוף לדו"ח השנתי של 
מבקר העירייה ועוסק במעקב אחר תיקון הליקויים שעלו בדו"ח המבקר לשנת 2017. החובה לתקן ליקויים 
חלה על ראש העיר והנהלת הרשות המקומית. חובתו של המבקר היא לעקוב אחר האמצעים שננקטים ומידת 
האיגודים  של  הביקורת  תקני  מסטנדרט  גם  ללמוד  ניתן  זו  חובה  על  הליקוי.  לתיקון  שלהם  האפקטיביות 
המקצועיים הקובעים כי מבקרים פנימיים צריכים לקיים מעקב לתיקון הליקויים, כדי לוודא שננקטה פעולה 
יפנה  ליקויים,  תיקון  אחר  במעקב  המבקר  עבודת  את  לייעל  כדי  שדווחו.  הביקורת  ממצאי  לגבי  מתאימה 
המבקר, מדי תקופה, אל כל אחת מן היחידות המבוקרות, על ידיו או על ידי מבקר המדינה, ויבקש לקבל דיווח 
על פעולותיה לתיקון הליקויים. בכל מקרה שבו נמנעים מנהלי הרשות המקומית לתקן ליקויים יבחן המבקר 
הדרך  הליקויים.  לתקן  המקומית  הרשות  מהנהלת  ולדרוש  לחזור  ועליו  בדיקותיו,  תוצאות  את  נוספת  פעם 
האפקטיבית העומדת לרשותו של מבקר הרשות להשפיע על הרשות לתקן הליקויים היא, בדרך של דיווח חוזר 
ונשנה על הליקויים שנתגלו בבדיקותיו ועל העובדה שלא ננקטו הצעדים לתיקונם. על מבקר העירייה להדגיש 
את הסיכונים הכרוכים באי-תיקון הליקויים ומשמעותם החוקית, הכספית והציבורית ואף ידגיש את העובדה 
שהנהלת הרשות אינה עושה דבר, או די, לתיקון הליקויים. ככל שתימצא רשלנות העלולה לסכן חיי אדם ו/

או לגרום לנזקים כספיים עצומים יכול מבקר העירייה להצביע על האחראים למחדל ולהטיל עליהם אחריות 
אישית. עוד ישקול מבקר הרשות לדווח על כך בדו"ח מיוחד על פי סמכותו לפי סעיף 170ג)ב( לפקודת העיריות 

ולהביא את הנושא לדיון במועצת העיר.

בדו"ח מעקב אחר תיקון הליקויים לשנת 2018 מובאים הנושאים שנבדקו על-ידי בהתאם למסקנות ולהמלצות 
שפורסמו בדו"ח המבקר 2017 כדלקמן:

ועדות העירייה.  .1

אסבסט במחסני אגף שפ"ע.  .2

המחלקה לרישוי עסקים.  .3
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ועדות חובה בעירייה - מעקב אחר תיקון ליקויים

מספר הישיבותועדת חובה
2017

מספר הישיבות
2018

תקין/לא תקין

---מליאת המועצה:
תקין109ישיבות מן המניין

תקין1212ישיבות שלא מן המניין
תקין13ועדה מקומית לתכנון ובנייה )מליאה(

תקין86ועדת משנה לתכנון ובנייה
תקין2322ועדת רשות רישוי מקומית

תקין44ועדת מל"ח
תקין1414ועדת כספים

תקין33ועדת מכרזים
לא תקין--ועדת ביטחון וחירום

תקין108ועדת הנחות
לא תקין1-ועדה לאיכות הסביבה

לא תקין--ועדה לבטיחות בדרכים
תקין43ועדה לענייני ביקורת

לא תקין--ועדת חינוך
לא תקין-1ועדה לקידום מעמד הילד

לא תקין1-ועדה למאבק בנגע הסמים
לא תקין31ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית

לא תקין31ועדת קליטה ועלייה
תקין3319ועדת רכש ובלאי

לא תקין12ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור )ועדת שמות(
לא תקין23ועדה להקצאת קרקעות ומבנים

לא תקין1-ועדה למיגור אלימות
תקין21ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים

תקין5037ועדת מכרזי כ"א
תקין2012ועדת השתלמויות - רשות

תקין610ועדת תמרור מקומית - רשות

הערת הביקורת:

מטבלת המעקב אחר תיקון הליקויים שהועלו בדו"ח המבקר לשנת 2017, ניתן לראות שבשנת 2018 עדיין לא תוקנו 
הליקויים והוועדות לא התכנסו בכל רבעון כפי שדורש החוק.

הביקורת מציינת כי מדובר היה בשנת בחירות ויתכן שדבר זה היה גורם משפיע על כינוס הוועדות.

מבקר העירייה ממליץ לראש העיר ולמועצת העיר לכנס את כלל ועדות החובה בעירייה בשים לב לפקודת העיריות 
הקובעת כי: "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".

כמו כן, ממליץ מבקר העירייה למנות את הרכב הוועדות ונציגי הציבור על-פי הקבוע בפקודת העיריות ולאשרם 
במועצת העיר.
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מעקב אחר תיקון הליקויים:

בתום ביצוע מעקב אחר תיקון הליקויים מציין מבקר העירייה, כי עיריית קריית שמונה והמחלקה לאיכות 
הסביבה פעלו לתיקון הליקויים אשר הועלו בדו"ח המבקר לשנת 2017. על פי תגובת המחלקה לאיכות הסביבה 

ניתן לראות כי נצבעו גגות האסבסט בהתאם להנחיות המשרד לאיכות הסביבה.

סיכום והמלצות:

הביקורת מעירה כי על העירייה והמחלקה לאיכות הסביבה להזמין דו"ח סוקר בכל שנה. כמו כן, על העירייה 
להיערך לפינוי מוחלט של גגות האסבסט בכפוף למועדים שנקבעו בחוק האסבסט. 

*מצ"ב התכתבות הביקורת והתשובות שניתנו על-ידי המחלקה לאיכות הסביבה.
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 2018 םייוקיל ןוקית רחא בקעמ ח"וד
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 ט"עשת/טבש/ו"ט                                                                                                                    :דובכל
 21/01/2019                                                                                                           ןשוש ימולש רמ
 הביבסה תוכיאל הקלחמה להנמ
 

 

 םייוקיל ןוקית ח"וד :ןודנה                                                        

 

 ח"ודל םייוקילה ןוקית רחא בקעמ הלא םימיב עצבמ ינא ,2018 תנשל תרוקיבה ח"ודל ךשמהב

 הייריעה רקבמ ח"ודב טרופיו ןוידל םייוקיל ןוקיתל הדעוול רבעוי םייוקילה ןוקית בקעמ .2017

 טרופמכ ךתוירחא םוחתב רשא םייוקילה ןוקית לע טוריפ יילא ריבעהל שקבא ךכיפל .2018 תנשל

 :ליעל

 

 :ע"פש ידרשמו ינסחמב טסבסא יעגפמ .1

 ?ע"פש ףגא לש םינבמב טסבסאה ןיינעב ועצובש תולועפה ןהמ .א

 ?2018 תנשל טסבסא רקס עצוב םאה .ב

 ?הביבסה תוכיאל הדעווב טסבסאה אשונב תובישי ומייקתה םאה .ג
 

 :ריעה יבחרב טסבסא יעגפמ .2

 םא( ?ריעה יבחרב טסבסא תוגג תואצמיהל רשאב ףיקמ ח"וד ןכוה םאה .א

 .)ח"ודה תא ףרצל אנ ןכ

 תוללכנ הביבסה תוכיאל הקלחמה לש תיתנשה הדובעה תינכותב םאה .ב

 הדובע תינכות ףרצל אנ( ?טסבסאה קוח יפל הרבסהו לופיטל תולועפ

 .)הקלחמה לש תיתנש

 ?םוריח תעשב תוליעפל הביבס תוכיא תינכות תמייק םאה .ג

 

 ,הקלחמה תושלוחו תוקזוחל רושקה לכב הקלחמה להנמכ ךתעד תווח .3

  .תוידיתע הדובע תוינכותו םיכילהת םודיק ,םימסח
 

  .3/2/2018 ךיראתל דע ליימב ריזחהל שי םירמוחה תא

 ,הכרבב                                                                                                      

 הייריעה רקבמ - והימרי ןרוא

 רוביצה תונולת לע הנוממהו                                                                                                

 :םיקתעה

 ריעה שאר - ןרטש יחיבא רמ

 הייריעה ל"כנמ - ןוטיב םרוי רמ

  ע"פש ףגא להנמ מ"מ - הירא לקד רמ
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 דובכל
 והימרי ןרוא רמ
 הייריעה רקבמ
 
 
 
 םייוקיל ןוקית ח"וד – 21/1/2019 םוימ ךבתכמ :ןודנה
 
 ,םולש ןרוא
 
 :תילעהש םיפיעסל םאתהב תוסחייתה ן"להל
 
 ע"פש ףגא ינסחמב טסבסא יעגפמ.1
 ףגאה ינסחמ לש תוגגה לכ ועבצנ תוצלמהה רואלו ע"פש ףגאב טסבסא תוגג רקס ךרענ .א
 .הביבסה תנגהל דרשמה תויחנהל םאתהב ץוחו םינפ
 גגב םימל רידחו רובש טסבסא גגב הרוקמ היהש דחא םידרשמ גג ףלחוה ולא םימיב .ב
 .דדובמ לנאפ
 .)הנשכ ינפל( 14/12/2017-ב עצוב ןורחאה טסבסאה רקס .ג
 תחא הבישי איצוהל ,ללכבו טסבסא אשונב הביבסה תוכיא תדעו תובישי ומייקתה אל .ד
 .2018 תנש תליחתב דבלב
 
 ריעה יבחרב טסבסא יעגפמ.2
 רקסל הבוח ןיא ,םיבשות יחווידו תונולת פ"ע תדבוע הקלחמה ,הזכש ח"וד ןכוה אל .א
 ינבמב ירשפא( הזכש רקס םייקל תיביצקתו תינכט תורשפא םג ןיאו ריעה יבחרב טסבסא
 .)רוביצ
 .קוחה בייחמש יפכ רוביצ ינבמב טסבסא יעגפמל תסחייתמ הקלחמה .ב
 .ןופצ זוחמ ס"גהל דרשמהו תושרה ט"בק ףותישב  ח"עשל תינכות הנכוה .ג
 
 תושלוחו תוקזוח - הביבסה תוכיאל הקלחמה .3
 םאו םינשה ךרואל היוארה תוסחייתהה תא הלביק אל הביבסה תוכיא תקלחמ ,ירעצל .א
 ןהו ינוגראה טביהב ןה אשונל סחיה תא תונשל םיבייח םוחתה תא םדקל תמאב םיצור
 .יביצקתה טביהב
 ימוחתב תושיגפל םינמזומ אלו םיעדוימ אל הקלחמב םידיקפת ילעבו הקלחמה להנמ .ב
 םינוידב ןובשחב םיחקלנ אלו תוטלחהו םיכילהת יבגל םיעדוימ אל ונאש ךכ ,םתוירחא
 .םהב םורתל םילוכי ונאש ד"וח ןתמו תוטלחה תלבק יכילהתבו
 ןהו דבועל ןה תדבוכמ הרוצב דקפתל ידכ יואר ידרשמ דויצ ןיאו םייואר םידרשמ ןיא .ג
 .תורישה לבקמ בשותה לומ ןכו םידבוע ונא םלומ םידיקפת ילעבל
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 שקבמ ינא יכ ףא תאזו !!!תושרה לש ביצקתה רפסב הביבסה תוכיאל יביצקת ףיעס ןיא .ד
 תוליעפ רשפאיש ידכ ידועיי ביצקת םע ילמינימ יביצקת ףיעס תופיצרב םינש 4 רבכ
 .דרשמה לש ם"ירבתל רבעמ תילמינימ
 ידכ תשרדנה הנוכנה תופיפכהו הביבסה תוכיא תקלחמ תלעפה ןפואל רשאב טילחהל שי .ה
  .הקלחמה תלעפהמ תויביטקפאה תא םסקמל
 רוטיש( םינושה הפיכאה יפוג ןיב הפיצרה תרושקתה רסוחו חוקיפה תדובע לוציפ .ו
 המרב הפיכאהו חוקיפה תלוכיב םיעגופ )הביבס תוכיא תקלחמו היישעת ףגא ,ינוריע
 .הביבסה תוכיא ימוחתב תינוריע
 :םידיקפת ילעב 3 הנומ הקלחמה םויכ .ז
 הקלחמה להנמ - ןשוש המלש
 יתביבס ךוניח זכר - דסח ףסא
 יתביבס חקפ - ךלמילא עשילא
 ךוניחה תכרעמב רתוי תידוסי הדובעל ונסנכנ )2018 רבמטפס( יכוניחה זכרה תטילק זאמ
 .הליהקו רפס יתב ,םינג –
  תלוכי ןיאו דיקפתל םדא רחבנ – הביבס תוכיא םיקסע יושיר זכר תריחבל זרכמ ךרענ .ח
 ....ידרשמ דויצו בשחמ ןיא ,דרשמ ןיאש רחאמ ותוא טולקל תינכט
 ותוא תא םיקלוח חקפהו זכרה ,ךוניחה זכר תא ונטלקש זאמ םישדוח 4 רבכ ,םויה דע .ט
 תא םידבכמה םיאנת םניא ולא !!....בשחמ ותואו אסיכ ותוא ,ןחלוש ותוא ,ןטק דרשמ
 .יוארכ הדובע םירשפאמ םניא ןבומכו דבועה
 יפ לע הביבסה תוכיא ימוחתב םיינוריע רזע יקוח ריעה תצעומב ורשוא אל םויה דע .י
 .חוקיפל הרשכהה סרוקב ודמלש יפכ םיחקפה תויוכמס
 .שרדנכ תוריבע דועיתל בקעמו הפיכא יעצמא ןיא םיחקפל .אי
 
 
 
 
 הכרבב
 ןשוש המלש
 הביבסה תוכיא להנמ
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 ט"עשת/טבש/ו"ט                                                                                                                 :דובכל
                                                                                                                                                                21/01/2019                                                                                                         ךילרא ןדרי רמ
 תורייתו םיקסע היישעת ףגא להנמ
 

 

 

 םייוקיל ןוקית ח"וד :ןודנה                                                             

 

 ח"ודל םייוקילה ןוקית רחא בקעמ הלא םימיב עצבמ ינא ,2018 תנשל תרוקיבה ח"ודל ךשמהב

 הייריעה רקבמ ח"ודב טרופיו ןוידל םייוקיל ןוקיתל הדעוול רבעוי םייוקילה ןוקית בקעמ .2017

 טרופמכ ךתוירחא םוחתב רשא םייוקילה ןוקית לע טוריפ יילא ריבעהל שקבא ךכיפל .2018 תנשל

 :ליעל

 

 :םיקסע יושירב המרופרה תעמטה .1

 .יושירה תודיחי לומ לא תושרב המרופרה תענתה .א

 .תוימוקמה יושירה תושר תושירד טרפמ םוסרפ .ב

 .הגשה םרוג יונימ .ג

 .ןויע תדמע תמקה .ד

 

 :בשותל םיתורישהו םיקסעה יושיר ךילהת לש בויטו הרדסה .2

 .הדובע ילהנ שודיחו ןוכדע .א

 .)ינוגרא הנבמ ףרצל אנ( ינוגראה הנבמהו םידיקפתה תורדגה תרדסה .ב

 .ןאורבת תטילק .ג

 .תויומלתשהו םיסרוק ,תורשכה .ד

 .בושחמה תוכרעמ שודיחו ןוכדע .ה

 

 :ןוישיר אלל םילעופה םיקסעה רפסמ םוצמצו ריעב םיקסע יושיר קוח תפיכא .3

 .)2017 תמועל 2018 ינותנ( קסע ןוישיר אלל םילעופה םיקסעה תומכ .א

 .2018 תנש ךלהמב וטקננש תוסנקו הפיכא יכילהת טוריפ .ב

 ןוישיר אלל תואווקמ תלעפה ןיינעב תרוקיבה ח"וד תורעהל תיתדוקנ תוסחייתה .ג

 .תיתדה הצעומה י"ע קסע

 ןוישיר אלל ינוריעה קושה תלעפה ןיינעב תרוקיבה ח"וד תורעהל תיתדוקנ תוסחייתה .ד

  .תילכלכה הרבחה י"ע קסע

 .םיקסע םודיקל בא תינכות .ה
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 .םיקסע יושיר תדעו  .4

 ?ריעה תצעומב הרשואו הדעווה המקוה םאה .א

 ?הסנכתה םימעפ המכ ןכ םא .ב

 ?המרופרל םאתהב הפיכא תוינידמ םושייב םייגטרטסא םינויד ומייקתה םאה .ג

 םיקסעכ יפויהו חופיטה םוחתב תוליעפ םירידסמה תוינידמ/להונ םייק םאה .ד

                                                                            ?יושיר ינועט

 
 

 םודיק ,םימסח ,הקלחמה תושלוחו תוקזוחל רושקה לכב ףגאה להנמכ ךתעד תווח .5

 .תוידיתע הדובע תוינכותו םיכילהת

 
 

 

  .3/2/2018 ךיראתל דע ליימב ריזחהל שי םירמוחה תא

 

 

 

 

 

 

 ,הכרבב                                                                                                     

 הייריעה רקבמ - והימרי ןרוא

 רוביצה תונולת לע הנוממהו                                                                                                  

 

 

 

 :םיקתעה

 .ריעה שאר - ןרטש יחיבא רמ

 .ףגא הנוממו ריעה שאר מ"מ - ילאקזחי ריפוא רמ

 .הייריעה ל"כנמ - ןוטיב םרוי רמ
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הערות מבקר העירייה:

בדו"ח המעקב אחר תיקון הליקויים במחלקה לרישוי עסקים ניתן להבחין כי בוצע שינוי מהותי וחיובי ביחס 
העירייה למערך רישוי עסקים. העירייה השכילה להקים אגף תעשייה, עסקים ותיירות שנותן מענה כולל ובתוכו 
טיפול פרטני בכל נושא רישוי עסקים ויישום הרפורמה שהוביל משרד הפנים בשנים האחרונות. הפעולות שבהן 
נקטה העירייה לתיקון הליקויים שעלו מדו"ח מבקר העירייה לשנת 2017, החל מכתיבת תוכנית עבודה ויישום 

ההנחיות והנהלים כפי שעולים מהרפורמה, ראויות לכל שבח.

עסקים  לרישוי  במחלקה  הנקודתי  והטיפול   2018 בשנת  החדש  האגף  הקמת  כי  להבחין  ניתן  זאת,  עם  יחד 
שהוטמעה בתוכו, טרם הסתיימו וישנם עדיין "חבלי לידה" הדורשים התייחסות ותשומת לב:

מבקר העירייה מדגיש כי הכלל "נאה דורש נאה מקיים" מקבל משנה תוקף כאשר מדובר במוסדות וגופים . 1
עירוניים אשר טעוני רישוי: מקוואות, בתי ספר, מוסדות ציבור, אירועים המוניים - ועל המחלקה לרישוי 

עסקים לאכוף ביתר שאת מוסדות וגופים אלה.

דו"ח מעקב אחר תיקון הליקויים מציין כי המלצות המבקר בדבר מצבת כ"א תוקנו חלקית. מהבדיקה עולה . 2
כי עדיין קיימים פערים בכ"א והמבנה הארגוני עדיין חסר. מבקר העירייה ממליץ להשלים את תקני כ"א 

הנדרשים לשם קידום המחלקה והשגת מטרותיה.

דו"ח מעקב אחר תיקון הליקויים מציין כי עדיין קיימים פערי רישוי ועל המחלקה להשלימם. כמו כן, ממליץ . 3
מבקר העירייה לקדם חוקי עזר שיסייעו למחלקה לקדם את יעדיה. 

נהלים פנימיים וסטנדרט שירות - מבקר העירייה ממליץ על כתיבת אמנת שירות למחלקה לרישוי עסקים . 4
שתקבע זמני טיפול בבקשות ומעקב אחר בקשות פתוחות ומענה בכתב.
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אגף תעשייה עסקים ותיירות

תוכן המצגת
כללי | הצגת אגף תעשייה עסקים ותיירות ומחלקת רישוי ⬢

  וקידום עסקים
מבנה ארגוני קיים | תכנון מול ביצוע ⬢
רישוי עסקים | אתגרים והזדמנויות ⬢
חזון ומטרות | מחלקת רישוי עסקים ⬢
סטטוס רישוי רשותי | סקר 2018 ⬢
הטמעת הרפורמה ומדיניות קידום רישוי ואכיפה ⬢
יעדים מרכזיים לשנת 2019 ⬢
פערים וחסמים | בפעילות השוטפת ⬢

מבנה ארגוני
 קיים

סטטוס רישוי
והטמעת רפורמה

יעדים מרכזיים
2019 

פערים
וחסמים

כללי

חזון 
ומטרות על
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כללי
אגף תעשייה עסקים ותיירות הוקם בפברואר 2018 במסגרת הליך ארגוני  ⬢

המשולב  המודל  על  המושתת  הפנים,  משרד  בעידוד  ברשות  שבוצע  רחב 
לפיתוח ארגוני כוללני ברשויות המקומיות.

בחינת  ⬢ תוך  השונים  אגפיה  על  הרשות  צרכי  את  בדק  הנ"ל  האבחון  דוח 
ממשקי העבודה ונקודות החיכוך בין היחידות השונות והמליץ על פתרונות 
להתייעלות ארגונית לשם יצירת מבנה ארגוני פונקציונאלי שיסייע ויתמוך 

בהשגת מטרות הרשות.
ממצאי הדוח קבעו כי ראוי להקים באופן מיידי בעיריית קריית שמונה יחידה  ⬢

הכלכלית  הפעילות  פיתוח  את  "לנתח  יהיה  תפקידה  אשר  כלכלית 
ביישוב, לבחון את הפעילות המוניציפאלית ולהצביע על פרויקטים 

מעודדי פיתוח כלכלי מקומי וכאלה שמעכבים".

מבנה ארגוני
 קיים

סטטוס רישוי
והטמעת רפורמה

יעדים מרכזיים
2019 

פערים
וחסמים

כללי

חזון 
ומטרות על

האגף החדש מרכז תחתיו את כלל ההיבטים הרשותיים הנוגעים לפעילות  ⬢
הכלכלית בעיר, ובהם גם את תחום רישוי העסקים כתחום עיסוק מרכזי. 

המטרה המרכזית היא לייצר One Stop Shop עבור יזמים, תעשיינים ובעלי    ⬢
הבירוקרטיה  הליכי  ייעול  תוך  בעיר  לפעול  מעוניינים   / הפועלים  עסקים 

הפנימיים של הרשות.
תחומי הניהול והעיסוק של האגף הם כדלקמן: ⬢

סמכויות ואחריות האגף

שיווק, פיתוח וניהול 
אזורי תעשייה 

באמצעות מנהלת אז"ת 
קריית שמונה - גליל עליון

רישוי שילוט  
תחום עיסוק חדש שיכנס 
לפעולה עם אישרור חוק 

העזר בנושא

קידום ורישוי עסקים 
באמצעות מחלקת רישוי 

עסקים

קידום תחום התיירות
באמצעות הקמת מחלקת 

תיירות וגיוס כ"א ייעודי 
לתחום

פיקוח איכות סביבה 
באז"ת ותעסוקה 

באמצעות פקחית איכות 
סביבה

תכנון אסטרטגי כלכלי 
בשיתוף אגף הנדסה

שחרור חסמים תכנוניים, שיווק מיטבי של 
היצע הקרקעות הקיים, ניהול תקציבי 
החלטת הממשלה בנושאים הכלכליים, 

הגדלת עתודות הקרקע לתעשייה, 
תעסוקה ומסחר ועוד. 

מבנה ארגוני
 קיים

סטטוס רישוי
והטמעת רפורמה

יעדים מרכזיים
2019 

פערים
וחסמים

כללי

חזון 
ומטרות על
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דירקטוריון 
מנהלת אז״ת

מנהלת אזורי 
תעשייה ק״ש 

גליל עליון בע״מ

מנכ״ל אז״ת

רפרנטית קידום עסקים 
ופיתוח כללי

רפרנט תיירות

מנהל אגף תעשייה 
עסקים ותיירות

מחלקת רישוי 
וקידום עסקים מחלקת תיירות

מנהלת מחלקת 
רישוי עסקים

בוחן רישוי ושילוט

פקח רישוי עסקים

תברואן- מיקור חוץ

איכות סביבה

פקחית איכות 
סביבה אז״ת

מזכירת אגף

מבנה ארגוני קיים
ניוד/ מכרז פנימי

מיקור חוץ

נחיצות וקליטה 
פנימית/ חיצונית

תקן צוערים

בעל תפקיד חסר

מבנה ארגוני
 קיים

סטטוס רישוי
והטמעת רפורמה

יעדים מרכזיים
2019 

פערים
וחסמים

כללי

חזון 
ומטרות על

מבנה ארגוני
 קיים

זאת  רישוי עסקים לאחד מתחומי הליבה של הרשות המקומית-  בשנים האחרונות הפך 
משום שהוא מבטיח את איכות חיי התושבים, מעלה את איכות העסקים, ומהווה 

מפתח לצמיחה כלכלית של הרשות.
הרשות המקומית עומדת בתווך בין בעל העסק לנותני האישור- ובכך יש לה אפשרות למצב 
את עצמה כנותן שירות משמעותי המסייע לבעל העסק להשלים את תהליכי הרגולציה 

בפשטות, יעילות, ובזמן קצר ועלויות נמוכות ככל האפשר.
על מחלקת רישוי עסקים ברשות להתמקצע בחקיקה ובתקנות, בדרישות נותני האישור 
ובכלים הקיימים להסרת חסמי רישוי, ולראות את עצמה כמחוייבת להנגשת מידע ומיצוי 
הזכויות של בעל העסק, לצד הבטחת פעילות בטוחה ומוסדרת של העסקים ברשות.

הסרת 
מחסומים

הנגשת 
מידע

קביעת 
מדיניות

פיתוח כלכלי טיוב רגולציה

איכות
עסקים

איכות
חיים

מחלקת רישוי וקידום עסקים

מבנה ארגוני
 קיים

סטטוס רישוי
והטמעת רפורמה

יעדים מרכזיים
2019 

פערים
וחסמים

כללי

חזון 
ומטרות על
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חזון 
קריית שמונה היא עיר האם המרכזית של מרחב הגליל המזרחי, מרכז אורבני 
כלכלי ותעסוקתי איכותי ומתקדם, המספקת שירותים מגוונים לכלל קהילות 

האזור.
יעיל  באופן  המנוהלת  כלכלית,  איתנה  רשות  הינה  שמונה  קריית  עיריית 
יוזמת פרויקטים מחוללי שינוי, מגייסת שותפים  רשות אשר  ומקצועי, 

עסקיים ומוסדיים ופועלת לקידום כלכלי של העיר והמרחב.
מטרות

חזון ומטרות האגף והמחלקה

הגדלת הכנסות, צמצום 
הוצאות וקידום פיתוח 

כלכלי.

שיפור איכות וזמינות 
השירותים לתושב, בעלי 

עסקים ויזמים.

התייעלות ארגונית 
וטכנולוגית.

שיפור חזות אזורי 
התעשייה והתעסוקה, 

תדמיתם ומעמדם 
האזורי.

מבנה ארגוני
 קיים

סטטוס רישוי
והטמעת רפורמה

יעדים מרכזיים
2019 

פערים
וחסמים

כללי

חזון 
ומטרות על

אתגרים והזדמנויות – רישוי עסקים

מפגעי שמן,
פסולת וגרוטאות 

מודעות נמוכה ותשתיות 
מיחזור ברמה ירודה

הזנחה של סביבת 
העסק ברמה ירודה

פיתוח
סביבתי

הפחתת עלויות פינוי אשפה 
מעסקים- תקני מחזור

מיתוג עירוני 'ירוק'- 
תו ירוק לעסקים

מרכזי מסחר ותעשייה 
איכותיים ונקיים
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זמן ארוך ועלויות 
בירוקרטיה גבוהות לעסקים

התפתחות תרבות 
יזמית

בניית מוניטין חיובי לעיר 
בקרב יזמים ובעלי עסקים

פיתוח אזורי מסחר 
מתקדמים ואיכותיים

תמהיל עסקים חסר

תחושת תסכול 
וחוסר אמון

עליה בהכנסות 
אגרות ואכיפה

פיתוח
כלכלי

אתגרים והזדמנויות – רישוי עסקים

אתגרים והזדמנויות – רישוי עסקים

רשות מובלת, 
ולא מובילה

סיוע בהסדרת חסמי 
רישוי- כגון תכנון ובניה

טיוב הקשר עם גורמי האישור- 
משטרה, כבאות, הגנ"ס

מיצוב וחיזוק הרשות כגורם מוביל 
במדיניות קידום ורישוי עסקים

יצירת מאגר מידע איכותי 
והתמקצעות של הרשות

חוסר בבעלי מקצוע 
מוסמכים

היעדר זיכרון ארגוני של קבלת 
החלטות והיעדר מדיניות

רפורמה חדשה הנכנסת לתוקף, בטרם 
הוספקה רפורמה קודמת להיטמע ברשות

מרישוי לקידום 
עסקים



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2017 | דו״ח מעקב תיקון ליקויים 214

סטטוס רישוי עסקים רשותי- נתונים

עסקים טעוני רישוי
59%

32%68%
ללא רשיוןבעלי רשיון

עסקים בעיר

450כ-

בהליך

פג תוקף לא נפתח תיק
59%18%

23%

מבנה ארגוני
 קיים

סטטוס רישוי
והטמעת רפורמה

יעדים מרכזיים
2019 

פערים
וחסמים

כללי

חזון 
ומטרות על

אזור תעשייה דרומי

פילוח עסקים 
טעוני רישוי:

מלאכה

ינוג ציבורי
ע

בריאות, רוקחות
מסחר מזון

רכב ותעבורה

דלק ואנרגיה
חקלאות

37%
32%

19%

7% 2% 1% 1% 1%

עסקים טעוני רישוי
67%

43%57%
ללא רשיוןבעלי רשיון
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אזור תעשייה צפוני

מלאכה

ינוג ציבורי
ע

מזוןמסחר

רכב ותעבורה

דלק ואנרגיה

2% 2% 2%

39%

29% 26%
פילוח עסקים 

טעוני רישוי:

עסקים טעוני רישוי
77%

46%54%
ללא רשיוןבעלי רשיון

מרכז העיר + שד׳ תל-חי

מלאכה

ינוג ציבורי
ע

בריאות, רוקחות
מזוןמסחר

רכב ותעבורה

דלק ואנרגיה
חקלאות

3% 3% 2% 1%

41%

28%

16%

6%

עסקים טעוני רישוי
46%

17%83%
פילוח עסקים ללא רשיוןבעלי רשיון

טעוני רישוי:
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העדר האכיפה בתחום רישוי העסקים הביא לכך שעסקים רבים - חדשים וותיקים, אינם רואים ברישוי עסק דבר מחייב ולא פונים  ⬢
כלל לרשות עם פתיחת העסק החדש.

עיקר העסקים טעוני הרישוי הפועלים ללא רישיון הינם עסקי מזון - בפרט עסקי מזון מהיר ומרכולים קטנים ובינוניים, וכן עסקי טיפוח  ⬢
וקוסמטיקה.

בהיעדר אכיפה רשותית, הזרז המשמעותי להוצאת רישיון עסק הוא הצורך להציגו בפני גופים חיצוניים- ביטוחים, משרדי ממשלה,  ⬢
ארגונים, קבוצות, על מנת לבצע התקשרויות עסקיות. רוב העסקים שאינם נדרשים לכך- אינם פונים לקבלת רישיון עסק.

היעדר אכיפה ואחוזי רישוי נמוכים מעמידים את הרשות בפני סכנה גבוהה מפני תביעות נזיקיות. בהיעדר אכיפה ואחוזי רישוי  ⬢
נמוכים - הרשות לא מממשת את הפוטנציאל ביצירת מדיניות  לניהול הפעילות הכלכלית בעיר. 

תובנות מרכזיות

ללא רשיון
בעלי רשיון

מספר עסקים

בריאות, רוקחות, 
וקוסמטיקה

מלאכה, רכב ותעבורהמסחר ושנותחקלאות, בע״ח
תעשייה, כימיה

מזוןעינוג ציבורי דלק ואנרגיה

100

80

40

60

20

0

ב-2013 נכנסה לתוקפה הרפורמה ברישוי עסקים )תיקון 27 לחוק(- אשר נועדה להגביר את היעילות, שקיפות, הוגנות 
וזמינות בשירות לבעל העסק ובפעילות הגורמים השונים. מועד סיום ההיערכות להטמעתה הוגדר עד נובמבר 14'. בפועל, 

הרשות ביצעה את תהליך ההטמעה רק ב-2018.
ב-1.1.19 נכנסה לתוקף רפורמה נוספת ועדכנית )תיקון 34 לחוק(, אשר מטרתה להגביר את קיום המטרות לעיל, ולתת כח 

נוסף לרשויות המקומיות לזרז את התהליך, להפעיל שיקול דעת ולייצר מדיניות רשותית.
הטמעת הרפורמה תביא להסרת חסמים בקבלת רישיון העסק, ובאמצעות זאת למנף את העסקים באופן 

שיתרום לחוסנה הכלכלי של הרשות.

הרפורמות ברישוי עסקים

זמינות הוגנות שקיפות יעילות
חומרי הסברה, 

מחזיק תיק
מינוי גורם השגה מפרטי רישוי

 עירוניים, וועדות
תצהירים, הליך מזורז, 

שק"ד תכנון ובניה

מבנה ארגוני
 קיים

סטטוס רישוי
והטמעת רפורמה

יעדים מרכזיים
2019 

פערים
וחסמים

כללי

חזון 
ומטרות על
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הצעדים הנדרשים
כפי שהוגדרו בישיבת ההתנעה הרשותית )אפריל 2018(

מדיניות אכיפה

יעדים, פיקוח ובקרה

מהלכים מתחייבים מהרפורמה

מדיניות קידום רישוי

 טיוב הליך הרישוי  | מיפוי עסקים עירוני

טיוב הליך הרישוי

מדיניות אכיפה

יעדים, פיקוח ובקרה

מהלכים מתחייבים מהרפורמה

מדיניות קידום רישוי

 טיוב הליך הרישוי

פגישות עם כלל נותני האישורים  בוצע ⬢
הכשרות מקצועיות ⬢

   השלמת קורס מחייב שלב א' מנהלת מחלקה, יציאה לקורס מחייב שלב א' רכזת
קליטת כ"א נוסף- אושרה נחיצות משרה ופורסם מכרז עבור פקח, תקן רכז רישוי  ⬢
הכנת תיק נהלים רישוי עסקים  ⬢

 הליך הנפקת רישיון עסק וחידוש רשיונות   בוצע     )יש לעדכן עם כניסת הרפורמה החדשה(. 1
אכיפה  בוצע. 2
אירוע המוני חד פעמי  בוצע. 3
רוכלות  בוצע. 4
השגה וועדת רישוי עסקים רשותית   בוצע. 5

 עדכון וחידוש מערכות המחשוב  בוצע ⬢
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טיוב הליך הרישוי

מדיניות אכיפה

יעדים, פיקוח ובקרה

מהלכים מתחייבים מהרפורמה

מדיניות קידום רישוי

מיפוי עסקים עירוני

יצירת מאגר מידע עדכני על כלל העסקים הפועלים בעיר
הובלת הליך מיפוי גאוגרפי של כלל בתי העסק בעיר- הוגש במסגרת קול קורא מיזמים  ⬢

 GIS דיגיטליים, ליצירת מיפוי ובניית שכבות
מיפוי עסקים טעוני רישוי  בוצע ⬢
 מיפוי עסקים בעלי רישיון תקף בפועל  בוצע ⬢
 מיפוי עסקים בתהליך הוצאת/חידוש רישיון  בוצע ⬢
 פילוח עסקים טעוני רישוי לפי סוג העסק ⬢

יצירת פילוח נפרד הן עבור עסקים שאינם בעלי רישוי כלל,
והן עבור עסקים שנמצאים בתהליך כלשהו  בוצע

מיפוי חסמי רישוי- בהיבט גאוגרפי ובהיבט רישויי

מדיניות קידום רישוי 

מדיניות אכיפה

יעדים, פיקוח ובקרה

מהלכים מתחייבים מהרפורמה

מדיניות קידום רישוי

 טיוב הליך הרישוי | מיפוי עסקים עירוני

כתיבת מדיניות קידום רישוי
ותוכנית  ⬢ מדיניות  גובשה  בעיר,  רישיון  ללא  הפועלים  הגבוה של עסקים  לאור ההיקף 

עבודה לקידום רישוי ואכיפה.
מסמך המדיניות מציע עקרונות לקידום רישוי ובניית תוכנית עבודה הדורשים את אישור  ⬢

מועצת העיר.
יישום המדיניות יבוצע במהלך שנת 2019-2020 על מנת להביא לצמצום משמעותי של  ⬢

פערי הרישוי.
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מדיניות קידום רישוי 

מדיניות אכיפה

יעדים, פיקוח ובקרה

מהלכים מתחייבים מהרפורמה

מדיניות קידום רישוי

 טיוב הליך הרישוי | מיפוי עסקים עירוני

משמעויות מרכזיות לטיפול ותקצוב במסגרת התכנית הנ"ל 
תכנון והוצאה לפועל של כנסי עסקים וימי הסברה בנושא קידום רישוי. ⬢
קליטת פקח רישוי עסקים נחיצות אושרה, טרם נקלט ⬢
הגדלת כ"א במחלקה באמצעות תקציבי הרפורמה ברישוי - ממתין להסדרת התקצוב של המשרד.  ⬢
הובלת הליך דיגיטציה בעבודה המחלקה ⬢

החלפת מערכת הניהול  בוצע  ⬢
סריקת ארכיון המחלקה ממתין לביצוע ⬢
הצטיידות בעמדת מחשוב נוספת ובטאבלט ⬢

    לעבודה בשטח  בביצוע
טיוב ממשקי העבודה עם אגף הנדסה ופרסום נהלים  ⬢

   להתמודדות עם חסמי תכנון ובניה בביצוע 

מהלכים מתחייבים מהרפורמה

מדיניות אכיפה

יעדים, פיקוח ובקרה

מהלכים מתחייבים מהרפורמה

מדיניות קידום רישוי

 טיוב הליך הרישוי | מיפוי עסקים עירוני

הקמת עמדת עיון ⬢
  הפקת חוברת הסברה לבעלי עסקים  בביצוע

מינוי גורם השגה ⬢
  גובש ופורסם מסמך מנחה לפעילות גורם השגה עירוני בוצע

פירסום מפרטי רישוי עירוניים באתר העירייה ⬢
  מתוכנן להתבצע במהלך שנת 2019, במטרה לגבש מדיניות מקיפה בתחום

טיוב חקיקת עזר עירונית ⬢
  רוכלות, שעות עבודה ומנוחה, מיחזור, תמהיל עסקים
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יעדים, פיקוח ובקרה

מדיניות אכיפה

יעדים, פיקוח ובקרה

מהלכים מתחייבים מהרפורמה

מדיניות קידום רישוי

 טיוב הליך הרישוי | מיפוי עסקים עירוני

קביעת יעדי קידום רישוי  בוצע
גזירה אחורה וקביעת תוכנית יעדים שלבית  ⬢
הצגה ודיווח סטטוס להנהלת העיר, במועדים שייקבעו ⬢
ביצוע הערכות מצב פנימיות תקופתיות, לתיקוף תוכנית העבודה  ⬢

כפוף להשלמת הקליטה של פקח הרישוי וכ"א הדרוש

מדיניות אכיפה

מדיניות אכיפה

יעדים, פיקוח ובקרה

מהלכים מתחייבים מהרפורמה

מדיניות קידום רישוי

 טיוב הליך הרישוי | מיפוי עסקים עירוני

כתיבה ואישור מדיניות אכיפה  ⬢
גיבוש וקביעת קריטריונים לקביעת מאפייני העסקים לאכיפה מוגברת  ⬢

במהלך שנת -2019 הושלם
ביצוע מיפוי עירוני ופילוח של העסקים הנכנסים לקטגוריות אלו- הושלם  ⬢
יצירת תוכנית עבודה לאכיפה*  ⬢
קביעת לו"ז מבצעי אכיפה - בשיתוף גורמי האכיפה השונים- בביצוע ⬢
 היערכות רשותית וטיוב נתונים - בביצוע ⬢
 תיאום מול לשכה משפטית ומחלקת גבייה - בביצוע ⬢
 תיאום מול נותני האישורים -  ⬢

   בריאות, כבאות והצלה, משטרה
*בכפוף לקליטת פקח רישוי עסקים
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קריטריונים לקביעת מדיניות אכיפה

"נאה דורש נאה מקיים"
מתקנים/פעילויות רשויות 

הנדרשות ברישיון עסק כגון: 
אצטדיון, אולמות ספורט, בריכה, 

מרכזי התכנסות, ומקוואות

סיכון חיי אדם	 
שימוש בחומרים מסוכנים	 
השפעה על בריאות הציבור	 
השפעה על איכות הסביבה	 
כמות הנכנסים בשערי העסק	 

עסקים אשר נדרשים בפרטי רישוי 
פשוטים אשר ברפורמה נדרשים 

רק בתצהירים לנותני האישור

עסקים אשר נטשו תהליך מסיבות שאינן 	 
קשורות לחסמיים מהותיים

עסקים שלא חידשו רישיון עקב אי ידיעה/	 
חוסר אכיפה/חוסר תשומת לב

עסקים בניהול הרשות פוטנציאל מסוכנות

פשטות רישוי היתכנות רישוי

עסקים בעלי סיכון גבוה
מתוך כלל עסקים טעוני הרישוי בעיר אשר פועלים ללא רישיון,  ⬢

  נמצא כי כ- 50 עסקים מוגדרים עסקים בעלי דרגת סיכון גבוהה.
עסקים אלו נכנסים למדיניות אכיפה של המחלקה לשנת 2019. ⬢

עינוג ציבורי

מזון

מלאכה ותעשייה

רכב
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עסקים בעלי פשטות רישוי
מתוך כלל עסקים טעוני הרישוי בעיר אשר פועלים ללא רישיון, נמצא כי כ- 60 עסקים  ⬢

עונים להגדרה של עסקים בעלי פשטות גבוהה לרישוי.
2019 במסגרת תוכנית האכיפה והקידום רישוי של  ⬢ סה"כ עסקים לטיפול במהלך שנת 

המלקה הינו כ- 110 המהווים כ- 60 אחוז מהעסקים טעוני רישוי הפועלים ללא 
רישיון.

22%

9%9%

5%

12%

4% מספרה

קיוסקטיפולי יופי

מרכול

מזנון

שטיפת מכוניות

עקרונות פעולה- קידום רישוי עסקים

אכיפהביצועהכנה מקדימה
טיוב נתונים וסריקה. ⬢
מיפוי חסמים וצרכים. ⬢
תיאום ימי הדרכה  ⬢

מרוכזים בשיתוף 
נותני האישור.

הכנת תיקי רישוי  ⬢
לכלל העסקים עם 

ריכוז המידע 
והמסמכים הדרושים 

לתהליך.

אכיפה מוגברת כנגד  ⬢
סרבנים.

ביצוע ביקורות ומעקב  ⬢
בהתאם לנוהל 

האכיפה.
הכנת תיקי אכיפה  ⬢

ומיצוי תהליכים מול 
המחלקה המשפטית.

ביצוע כנסים מרוכזים  ⬢
לבעלי העסקים.

רישום וניהול מעקב  ⬢
אחר התקדמות 

הגשות המסמכים 
לנותני האישור.

הנהגת שולחן עגול דו  ⬢
חודשי עם נותני 

האישורים לטיפול 
בבעיות רוחביות 

ופרטניות של עסקים.
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יעדים מרכזיים ל-2019
הרחבת המחלקה- קליטת כח אדם ⬢
הטמעת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים ⬢
צמצום פערי רישוי רשותיים ⬢
הטמעת סטנדרט שירות – זמני טיפול בבקשות, מעקב ובקרה ⬢
הכנסת הטיפול בתחום השילוט ⬢

מבנה ארגוני
 קיים

סטטוס רישוי
והטמעת רפורמה

יעדים מרכזיים
2019 

פערים
וחסמים

כללי

חזון 
ומטרות על

קידום רישוי עסקים ברשות-
אימוץ מדיניות תלת שנתית לקידום רישוי העסקים בעיר. ⬢
לעבודת  ⬢ הנדרשים  מקצועיים  גופים  והקמת  הרפורמה  דרישות  הטמעת 

המחלקה )גורם בר השגה, ועדת קידום רישוי עסקים, עדכון חוקי עזר(.
הגדלת מצבת כ"א של החלקה על מנת להתמודד עם עומס המשימות תוך  ⬢

מתן שירותים מיטבי ויעיל.
מתן דגש על הליכי אכיפה ומיצוי תהליכים משפטיים כנגד מפרי החוק. ⬢
אתר  ⬢ באמצעות  שירותים  והנגשת  המחלקה  של  דיגיטציה  בהליכי  תמיכה 

האינטרנט ומערכות הניהול של הרשות.
"נאה דורש נאה מקיים"- אימוץ מדיניות רב שנתית לקידום רישוי עסקים  ⬢

מוסדות  ספר,  בתי  )מקוואות,  רישוי  טעוני  עירוניים  וגופים  מוסדות  בקרב 
ציבור, אירועים המוניים(.

פערים וחסמים מרכזיים

מבנה ארגוני
 קיים

סטטוס רישוי
והטמעת רפורמה

יעדים מרכזיים
2019 

פערים
וחסמים

כללי

חזון 
ומטרות על
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עקרונות יסוד של עבודת הביקורת 
הציבורית ברשויות המקומיות
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 תוימוקמה תויושרה ירקבמ דוגיא

 1 'סמ הייחנה

 

 תוימוקמה  תויושרב תירוביצה תרוקיבה תדובע לש דוסי תונורקע

 אובמ .א

 ,לארשיב תירוביצה תרוקיבה ךרעמב בושח ךבדנ הווהמה ,תוימוקמה תויושרב תרוקיבה )1(

 םילעופה ,םיימינפ םירקבמ ידי לע תעצובמה תרוקיבמ הנושו ,היתונורקעבו התוהמב תידוחיי

 םירקבמ ידי לע תעצובמה תרוקיבהמ דואמ הנושו ,רקובמה ףוגה תלהנה לש תוטלחה יפ לע

 תויחנהב ךרוצה ררועתה ,ךכיפל .1992-ב"נשת תימינפה תרוקיבה קוח חוכמ םילעופה ,םיימינפ

 ,הז ךרוצ לע תונעל ידכ .תוימוקמה תויושרה ירקבמ תדובעל תוסחייתמה תודחוימ תויעוצקמ

 ץבוק לש ותכירע תא ,הלפשהו דול םעפמ לש ועויסב ,תוימוקמה תויושרה ירקבמ דוגיא םזי

 .תויחנהה

 תויושרה ירקבמ תוכשלב תרוקיבה ידבועלו תוימוקמה תויושרה ירקבמל דעוימ הז ןדגוא )2(

 ךות ,םתדובעב תרוקיבה ידבוע תא ךירדמו החנמ ילכ שמשל ץבוקה תרטמ .תוימוקמה

 לאו ןהידבועו תוימוקמה תויושרה ירחבנ לומ לא הדובעבש תובכרומלו תודחוימל תוסחייתה

 .ןידה תוארוה חוכמ ,תימוקמה תושרה רקבמ ידי לע םירקובמה םיפוגה לכ לומ

 םילשורי תייריע רקבמכ ןהיכש ,ןויס יזע סומידב טפושה לש ותושארב הדעו ידי לע ךרענ ןדגואה )3(

 ירקבמ דוגיא ר"ויו הפיח תייריע רקבמ ,לט רפוע רמ :לש םתופתתשהבו ,1989-1997 םינשב

 הנשוש 'בגה ;םילשורי תייריע תרקבמ ,ןיבור תימולש 'בגה ד"וע ;תוימוקמה תויושרה

 ריאמ רמ ;תפצ תייריע תרקבמ ,ץיבוקסומ הרימע 'בגה ;קרב ינב תייריע תרקבמ ,רגניפדלוג

 תלהנה ידי לע רשוא ץבוקה .הינתנ תייריע רקבמ ץכ בד רמו םייתעבג תייריע רקבמ ,רומלט

 .תוימוקמה תויושרה ירקבמ דוגיא

 תדובע ןיב םייקה ינוגראהו ינויצוטיטסנוק-יטפשמה סיסבה תוהמב ינורקעה ינושה תורמל )4(

 תרוקיבה קוח יפ לע םילעופה ,םיימינפה םירקבמה תדובע ןיבל תוימוקמה תויושרה ירקבמ

 .םתדובע תא םיחנמה ,םייעוצקמה םיטרדנטסבו םיללכב הבורמ תוהז הנשי ,תימינפה

 ךלהמב םירקבמה ןויסינ רואל ונכדועי תוימוקמה תויושרה ירקבמל תויחנההו יעוצקמה עדימה )5(

 .תוימוקמה תויושרב תרוקיבה תלעופ םהיפ לעש םיקוחב םייונישל םאתהבו םתדובע
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 :ללוכ ןדגואה )6(

 וידעצ תא לכלכלו לועפל תימוקמה תושרה רקבמ רומא םהיפ לע תויחנהו יעוצקמ עדימ .א

 .םינושה םיאשונב וישעמ תאו

 .תוימוקמה תויושרה ירקבמ םילעופ םחוכמש םיווצו םיקוח .ב

 .תוימוקמה תויושרה ירקבמל הקיתא יללכ .ג

 תויושרב תרוקיבה תדובעל םיסחייתמה ןיד יקספ ריצקת ללוכ ןדגואה לש ינשה וקלח

 .הללכב תירוביצה תרוקיבה תדובעלו תוימוקמה

 

 תוימוקמה תויושרב ןיד יפ לע תרוקיבה לש היתונורקע רבדב הרהצה .ב

 תירוביצה תרוקיבה ךרעמב בושח ךבדנ הווהמו ןידה חוכמ תלעופ תוימוקמה תויושרב תרוקיבה )1(

 .ןוטלשה יפוגב

 ףוגל תינוציח איה תרוקיבהש ןיב ,םיינוטלשה םיפוגב קוח יפ לע תלעופה ,תירוביצה תרוקיבה )2(

 and checks( םינוזיאהו תורקבה תכרעממ קלח איה ,וכותב הלותש איהש ןיבו רקובמה

balances( לארשיב ןוטלשה לש יטרקומדה הנבמה לש. 

 ועבקנש םיללכה יפ לע לעופ רקובמה ינוטלשה ףוגהש חיטבהל תירוביצה תרוקיבה לש הדיקפת )3(

 לש עוציבה ךרעממ קלח הניא תירוביצה תרוקיבה .םהמ הגירח לכ לע רוביצל חוודלו ןידכ ול

 .רקבל הכמסוה איה התוא תינוטלשה תושרה

 לש הדוקפת תלוכי .תרוקיבה לש הפא תמשנ איה תוימוקמה תויושרב תרוקיבה לש התואמצע )4(

 תויוכמסו תואמצעה תדימל םירושקו רישי סחיב םידמוע ,הלש תויביטקפאהו תרוקיבה תדובע

 .הל קינעה קוחהש הלועפה

 ,תוצעומה ירבח ,תויושרה ישאר םה תוימוקמה תויושרה ירקבמ לש תרוקיבה תוכמסל םיפופכ )5(

 לכ ןכו הידבועו תיתדה הצעומה ירבח ,תושרה םוחתבש תיתדה הצעומה ר"וי ,תויושרה ידבוע

 .םהידבועו םירקובמה םיפוגה לש םילהנמה

 ,ןמושיי רחא בקעמו םנוקיתל ויתוצלמה ,התדובעב םייוקיל לע עיבצמה תושרה רקבמ תדובע )6(

 ןידב ול ונקוהש תויוכמסב שמתשהל רקבמה לע ,ךכיפל .תושרה תדובעל בר רזעל תויהל םייושע

  .תימוקמה תושרה תדובעל רתויב ליעומה ןפואב ודיקפת תא עצבלו
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 קוחה תוארוה יפ לע תוימוקמה תויושרב תרוקיבה לש הדיקפת .ג

 תוצעומה וצבו תויריעה תדוקפב ועבקנש יפכ ,תרוקיבל ותוכמס ימוחתו רקבמה ידיקפת הלאו

 :תוימוקמה

 ,1965-ה"כשתה היינבהו ןונכתה קוח יפל תולועפ תוברל ,תימוקמה תושרה תולועפ םא קודבל )1(

 .ןוכסיחהו תוליעיה תונורקעו תודימה רהוט לע הרימש ךות ,םתושעל ךמסומה ידיב ,ןידכ ושענ

 .תימוקמה תושרה ידבוע תולועפ תא קודבל )2(

 לכ תוארוה םויק םיחיטבמ תימוקמה תושרב םיגוהנה להונה תוארוהו ןחובה ירדס םא קודבל )3(

 .ןוכסיחהו תוליעיה תונורקעו תודימה רהוט ,ןיד

 תושרה יפסכ תקזחה יכרד םא קודבלו תימוקמה תושרה לש תונובשחה תלהנה תא רקבל )4(

  .תעדה תא תוחינמ ותקזחהו השוכר תרימשו תימוקמה

 ןיחבהל שי תוימוקמה תויושרב תרוקיבה לש הדיקפת תא רידגהל םיאב רשאכ יכ ,רוכזל יוארה ןמ

  .דיקפתה תא םיעצבמ דציכ הלאשה ןיבל דיקפתה תרדגה ןיב

 

 קוחה תוארוה יפ לע תושרה רקבמ לש תרוקיבה תוכמסל תופיפכה .ד

 ,רוביצה ירחבנל תוסחייתמ תימוקמה תושרה רקבמ לש תוכמסה בחרמ תא תועבוקה ןידה תוארוה

 וא תימוקמה תושרה לש הביצקתמ םיקנויהו הל םיוולנה םיפוגלו תימוקמה תושרה ידבועל

  .םתלהנה יונימב תפתתשמ תימוקמה תושרהש

 תושרה שאר :םה תימוקמה תושרה רקבמ לש תרוקיבה תוכמסל םיפופכה יכ ,תועבוק ןידה תוארוה

  .תימוקמה תושרה ידבוע לכו הצעומה ירבח ,תימוקמה

 :עבוק תויריעה תדוקפל )א(ב170 ףיעס

 )ב"סשתה ,ן"שתה :ןוקית( עדימ תריסמו םיכמסמ תאצמה

 הצעומה שאר ,הייריעה ידבוע ,הצעומה ירבח ,וינגסו הייריעה שאר )א( .ב170

 לש םידבועו םירבחו ,תיתדה הצעומה ידבוע ,תיתדה הצעומה ירבח ,וינגסו תיתדה

 םתושרבש ךמסמ לכ ,ותשירד יפ לע ,הייריעה רקבמל ואיצמי ,רקובמ ינוריע ףוג לכ

 עדימ לכ הייריעה רקבמל ונתיו תרוקיבה יכרוצל שורד הייריעה רקבמ תעדל רשא

 .הב עובקה ןפואבו השירדב העובקה הפוקתה ךותב ,שקביש רבסה וא

                                                                                                                                                                                                                           

 :עבוק תוימוקמה תוצעומה וצל )א(ה145 ףיעס
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 ])3 'סמ( ז"נשתה :ןוקית[ רקבמל עדימ תאצמה

 הצעומה שאר ,הצעומה ידבוע ,הצעומה ירבח ,וינגסו הצעומה שאר )א( .ה145

 לש םידבועו םירבחו ,תיתדה הצעומה ידבוע ,תיתדה הצעומה ירבח ,וינגסו תיתדה

 תעדל רשא םתושרבש ךמסמ לכ ,ותשירד יפ לע ,רקבמל ואיצמי ,רקובמ ףוג לכ

 .שקביש רבסה וא עדימ לכ רקבמל ונתיו תרוקיבה יכרוצל שורד רקבמה

 םוחת תא קקוחמה ביחרמ ,תושרה רקבמ לש תרוקיבה תוכמסל םיפופכה םיפוגה תא ורידגהב

 רקבמ לש תרוקיבה תוכמס יכ ,עבוקו המצע תימוקמה תושרה לש ידיימה המוחתל רבעמ תוכמסה

 תפתתשמ תימוקמה תושרהש וא :םיאבה םיאנתה ינשמ דחא וב ומייקתנש ףוג לכ לע לוחת תושרה

  .הלעמו תירישע ידכ וביצקתב תפתתשמ איהש וא ותלהנה יונימב

 :עבוק תויריעה תדוקפל )ב(א170 ףיעס

 הייריעה םוחתבש תיתדה הצעומה יבגל םג השעית )א( ןטק ףיעס יפל תרוקיבה )ב(

 םביצקתב תפתתשמ הייריעה רשא ףוג וא ןרק ,דסומ ,לעפמ ,דיגאת לכ יבגל ןכו

 .םתלהנה יונימב תפתתשמ וא ביצקת תנש התוא יבגל תירישעמ רתוי ידכ יתנשה

 ."רקובמ ינוריע ףוג" ןלהל ארקיי הז ןטק ףיעס יפל תרוקיבל דמועש ימל

 :עבוק תוימוקמה תוצעומה וצל )ב(ד145 ףיעס

 הצעומה םוחתבש תיתדה הצעומה יבגל םג השעית )א( ןטק ףיעס יפל תרוקיבה )ב(

 םביצקתב תפתתשמ הצעומה רשא ףוג וא ןרק ,דסומ ,לעפמ ,דיגאת לכ יבגל ןכו

 םתלהנה יונימב תפתתשמ וא ,ביצקת תנש התוא יבגל תירישעמ רתוי ידכ יתנשה

 .)רקובמ ףוג – ןלהל ,הלאמ דחא לכ(

 

 הל תופיפכהו תוימוקמה תויושרב תרוקיבה דיקפתל צ"גב תוסחייתה .ה

 ןכו ,טרפב תוימוקמה תויושרב תרוקיבה לש הדיקפת לעו ללכב תירוביצה תרוקיבה לש הדיקפת לע

 :ןיד יקספ רפסמב קדצל הובגה טפשמה תיב דמע ,התוכמסל תופיפכה לע

 )א( :םיבישמה דגנ הווקת-חתפ תייריעב דוכילה תעיס :רתועה 531/79 צ"גבב ןידה קספב )1(

 טפושה 'בכ רמא ,הווקת-חתפ תייריע תצעומ רבח ,רתכומ ירוא )ב( הווקת-חתפ תייריע תצעומ

 :קרב .א

 ריעה שאר לש ודמעמ קוזיח םע דבב דב יכ תדמלמ תיתקיקחה הירוטסיהה

 תורישי תוישיא תוריחבב ריעה שאר תריחבו ,תוריחבה תטיש יונישמ האצותכ

 תא קזחל קקוחמה שקיב ,ריעה שאר ידיב עוציבה תוכמס זוכירל ליבקמבו
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 רשא לשא רמת תסנכה תרבח ירבד האר( ריעה שאר לש ויתולועפ לע תרוקיבה

 קוחה תעצה תא הביבסה תוכיאו םינפה תדעו םשב הנושאר האירקל האיבה

 30 םוימ ח"מק הבישי ,תסנכה ירבד 1978-ח"לשת )25 'סמ( תויריעה תדוקפ ןוקיתל

 לש ודיקפת יכ הב עבקנו תויריעה תדוקפ התנוש ךכ םשל .)14 'מע ,1978 רבוטקואל

 ןונכתה קוח יפל תולועפ תוברל ,הייריעה תולועפ םא קודבל" הייריעה רקבמ

 רהוט תרימש ךות ,ןתושעל ךמסומה ידיב ,ןידכ ושענ ,1965-ח"כשת ,היינבהו

 עבקנ ,וניארש יפכ .))1()א('א170 ףיעס( "ןוכסיחהו תוליעיה תונורקעו תודימה

 היהי הייריעה שאר" יכו "הייריעה שאר תועצמאב לעפת הייריע" יכ ,ןוקית ותואב

 ועצובי רחא ןיד לכב וא וז הדוקפב הייריעה לע ולטוהש םידיקפתהש ךכל יארחא

 הייריעה רקבמ לש ותרוקיבש ,ןאכמ .)תויריעה תדוקפל 126 ףיעס( "יוארכ

 רקבמ יכ עבקנ וידיקפת תמשגה םשל .ומצע ריעה שאר לש ויתולועפ לע תערתשמ

 עוציבל םיכרדה תאו תרוקיבה ףקיה תא ,תרוקיבה יאשונ תא עבוקה אוה הייריעה

 .)דוגיאה לש טנרטניאה רתאב ןידה יקספ ץבוקב האר ואולמב ןידה קספ( ותרוקיב

 תיירק תייריע שאר ,ק'ז ינד דגנ םייהטרו יפר ר"ד ,קאוד יסוי 5743/99 צ"גבב ןידה קספב )2(

 :שיניב .ד תטפושה 'בכ הרמא ,קילאיב

 ביחרהל ךרוצ ןיא יטרקומד ינוטלש ףוג לכב תרוקיבה לש הדיקפתו התובישח לע

 .תרוקיבל ותפישחב היוצמ ןיקת יטרקומד רטשמ לש ומויקל הבורעה .רובידה תא

 יכרד תפישח ךות ,יולגב לועפל וילע הערל וחוכ תא לצני אל יטרקומד רטשמש ידכ

 תנגועמ ןוטלשה תודסומ לע תרוקיבה .ונומאל קקזנ אוהש רוביצה ינפב ותדובע

 .תעדל רוביצה תוכז לעו יוטיבה שפוח לע תנעשנ איהו הטישה לש דוסיה תונורקעב

  .ונלש רטשמה תטישל הלא תונורקע לש םתובישח לע ונתקיספ הדמע םינש ךשמ

 :תטפושה תרמוא םירבדה ךשמהבו

 תישארמ תסנכה תקיקחב תרוקיבה ינונגנמ ועבקנ תרוקיבה לש התובישח חכונ

 םימיב דוע הנגועש ןוטלשה תודסומב הנידמה תרוקיבל עגונה לכב ךכ .הנוניכ

  ;1949-ט"שת ,הנידמה רקבמ קוחב םינושאר

 

 קוח קקחנשמ ,תיתקוחה ונתטישמ קלחכ ,תרוקיבה לש הדמעמ רכוהשכ םג ךכ

 יפוגו תויושרה לכ ינפ לע תרוקיבה תשר השרפנ םינשה ךשמב .הנידמה רקבמ :דוסי

-ב"נשתה ,תימינפה תרוקיבה קוח קחוה תע בחרוה ףא תרוקיבה ףקיה ;רוביצה
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 ,תישאר .ימוקמה ןוטלשהמ דרפנ יתלב קלח יאדוב אוה תרוקיבה דסומ .1992

 הייריע לכ ,ןכ ומכ .םינפה דרשמ – יזכרמה ןוטלשה דצמ תרוקיבל הנותנ הייריעה

 יפ לע ,דועו תאז .הנידמה רקבמ לש ותרוקיבל ,ןבומכ ,תונותנ תימוקמ תושרו

 רקבמ תונמל הייריעה תצעומ לע הבוח תויריעה תדוקפל )ב(167 ףיעס תארוה

 ותמר תא םיחיטבמה םיאנתה תא תעבוק ףא תויריעה תדוקפ ;האלמ הרשמב

 ,]416[ רקבמ תונמלמ הייריע תענמנ םא .רקבמה לש תיעוצקמה ותואמצעו תישיאה

 אוה יאשר ,ןכ התשע אל םאו ,רקבמ תונמל הל תורוהל זוחמה לע הנוממה יאשר

 ואולמב ןידה קספ( םינפ תרוקיב םייקל הבוחל יוטיב ןתינ ךכב .רקבמ הל תונמל ףא

 .)תוימוקמה תויושרה  ירקבמ דוגיא לש טנרטניאה רתאב ןידה יקספ ץבוקב האר
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לכבוד                                                                                                                                  כו'/ניסן/תשע"ט                                                                    
מר אביחי שטרן, עו"ד                                                                                                             1/05/2019                                                                                          

ראש העיר קריית שמונה

  הנדון: דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2018

הריני מתכבד בזאת להגיש את הדו״ח השנתי של הממונה על תלונות הציבור לשנת 2018. הדו״ח מוגש בהתאם לחוק 
הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור התשס"ח 2008(. "הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות 
המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ-1 במאי בכל שנה. המועצה תקיים דיון 
בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה. דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר 
האינטרנט של הרשות המקומית. הרשות המקומית הינה ישות מוניציפלית ובאה לשרת את ציבור תושביה במגוון 
רחב של שירותים ועל כן ישנם יחסי גומלין בין הרשות לתושב ועל הרשות לדאוג כי השירות יסופק בצורה יעילה 

ואפקטיבית, איכותית ושוויונית ובהתאם לכל דין.
ולאגפיה  לעירייה  ומאפשרות  לתושבים  הניתן  השירות  איכות  על  "משוב"  מעין  מהוות  שמתקבלות  התלונות   
לשפר את תפקודה בזמן אמת. מבקר העירייה בתפקידו כממונה על תלונות הציבור, מבצע סיורים במוקדי תלונות 
הרלוונטיים.  המנהלים  עם  יחד  אפשריים  פתרונות  ואיתור  התלונה  נושא  על  מקרוב  לעמוד  מנת  על  התושבים 
הממונה על תלונות הציבור עורך גם מפגשים עם התושבים המתלוננים לשם הבהרת נושאי התלונה ולמען מציאת 
פתרונות ודרכי טיפול עד לפתרון האפשרי של הבעיה, נשוא תלונתם. מיד עם הגעת התלונה מקבל המתלונן הודעה 
כי תלונתו נתקבלה והיא בטיפול. ישנן תלונות שהטיפול בהן הוא מהיר ומידי וישנן תלונות שאורכות זמן רב יותר 
לאיסוף המידע ובירור הנסיבות. התלונה מועברת על-ידי הממונה על תלונות הציבור לבעל התפקיד הרלוונטי, 
למתן התייחסות בכתב בפרק זמן סביר וזאת בכדי להשיב לתושב בזמן שלא יאוחר מ-3 שבועות מיום קבלת התלונה. 
פניות טלפוניות מנותבות בדרך כלל ישירות לאגפי הביצוע או שהתושב מקבל סיוע בתיווך מול האגף ו/או המחלקה 
עד לפתרון הבעיה. מודגש כי עבודתו של הממונה על תלונות הציבור מתבצעת במסגרת פעילות העירייה והמנהלים 
והעובדים מחויבים על פי חוק לתת התייחסות ראויה לפניות ואף להישמע ללוחות הזמנים אותם קובע הממונה.

הציבור  למען  שירותם  על  העירייה  ועובדי  מנהלי  של  הפעולה  שיתוף  את  לחיוב  לציין  רוצה  אני  זו  בהזדמנות   
במהלך השנה. להיות עובד ציבור הוא לא דבר קל ודורש תכונות וכישורים רבים. הרצון והאכפתיות של המנהלים 
והעובדים לתקן ולטפל בתלונות שהתקבלו ראויות לכל שבח, גם אם לפעמים ישנן תקלות והדברים לא מתבצעים 
במועד ובזמן כפי שכולנו היינו רוצים, עצם ההתגייסות לפתרון הבעיה היא צעד ראשון בפתרונה. על כן, הרצון 
בדו"ח זה הוא להביא לשיפור מתמיד של פעילות האגפים ולשאוף להעניק את השירותים המוניציפליים ברמה 

הגבוהה ביותר שניתן למען תושבי העיר.    

     בברכה,

                                                                               אורן ירמיהו-לוי
                                                                              מבקר העירייה והממונה על תלונת הציבור
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עבודת הממונה על תלונות הציבור )אומבודסמן( 

מבוא

בעיריית קריית שמונה משמש המבקר בתפקיד נוסף כממונה על תלונות הציבור )האומבודסמן( הפועל מכוח חוק 
הרשויות המקומיות התשס"ח - 2008, דומה למהות תפקיד המבקר, כאשר ההבדל שביניהם אינו הבדל בעיקרון 
אלא בהדגשה: בעוד שהמבקר רואה לנגד עיניו את האינטרס הציבורי כמרכיב יסוד בעבודתו, לממונה על תלונות 
הציבור אוריינטציה מובהקת כלפי זכויות הפרט – האדם  ושמירתן. הנחת היסוד היא, שהגנה על זכויותיו של 

הפרט, היא אינטרס ציבורי ממדרגה ראשונה.

את ההבדל בין שני התפקידים ניתן להגדיר כך: בעוד שהמבקר הוא שליח ציבור מכוח חוק, למערכת מינהלית, 
על מנת להבטיח קיומם של כללים שלציבור יש עניין בקיומם, כדי להגן על האינטרס של הציבור, הרי הממונה 
על תלונות הציבור הוא שליח ציבור מכוח החלטה של מועצת הרשות, אל המערכת המינהלית, על מנת להבטיח 
קיומם של כללים שלציבור יש עניין בקיומם, כדי להגן, במישרין, על זכויותיו של הפרט. תפקידו של המבקר הוא 
להבטיח שמירה על כללים מחייבים, בין אם יש להם ובין אם אין להם נגיעה לזכויותיו של הפרט, ואילו תפקיד 
ומכאן הנחת  זכותו של הפרט  על הכללים תישמר  על תלונות הציבור הוא להבטיח שבאמצעות שמירה  הממונה 
היסוד הנמצאת בבסיס פעולתו של הממונה על תלונות הציבור היא קיומן של זכויות מוקנות על פי דין המגיעות 
לכל אחד מן התושבים כפרטים, זכויות שהפרט זכאי לאכוף את מימושן כלפי כל מי שמנסה לפגוע בהן, בין אם 

הפוגע הינו הרשות המקומית ובין אם הפוגע הוא אדם אחר.

מהי תלונה?

תלונה מבטאת מצב של משבר ביחסים שבין המתלונן לבין הרשות המקומית, כאשר לא מתגשמות ציפיותיו של 
המתלונן מן הרשות המקומית. מצב זה מתקיים כאשר ישנו פער, להערכתו של המתלונן – הערכה סובייקטיבית, 
בין מה שמגיע לו על פי דין לבין מה שהוא מקבל בפועל. מבקר העירייה בתפקידו כממונה על תלונות הציבור משמש 
כ״בורר״ בין המתלונן לנילון ובעצם בדיקתו הבלתי תלויה מכריע בסוגיית התלונה ומוציא הודעתו לצדדים בהתאם 

לכללי הטיפול והחוק.

היבטים באיחוד שתי הפונקציות

התלונות  לברור  העבודה  ודרכי  הקוגניטיבי  שהבסיס  כך  על  מצביעים  המחייבים  הדעות.  נחלקות  זו  בשאלה  גם 
דומים, או זהים, לבסיס הקוגניטיבי ולברור העובדות המתבצע על ידי הביקורת, וכי מעמדו ויוקרתו של המבקר 

יסייעו בברור התלונות. נימוק נוסף גורס, שיש לראות בתלונות מקור אינפורמציה נוסף לעבודת הביקורת. 

המתנגדים מצביעים על האפשרות שיווצר מצב של ניגוד עניינים בין שני התפקידים וכן הם מצביעים על הסיכון 
שהמבקר יראה בתפקיד הממונה על תלונות הציבור תפקיד משני וזאת בנוסף על הנטל האדמיניסטרטיבי והתקציבי 
שהוא מטיל על לשכת המבקר, דבר שיפגע בסופו של דבר בשני התפקידים גם יחד. לכל אחת מהעמדות הנ"ל יש 

בסיס עובדתי, והשאלה היא, מה משקלה של כל אחת מן הטענות.
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כיצד נפתר הדבר בחקיקה?

המצדדים  אלו  של  דעתם  גברה  המדינה,  מבקר  בידי  התפקידים  איחוד  על  בציבור  שהתקיים  העקרוני  בוויכוח 
באיחוד. בסעיף 4 לחוק יסוד: מבקר המדינה נקבע במפורש:

תלונות הציבור

 מבקר המדינה יברר תלונות מאת הציבור על גופים ואנשים כפי שייקבע בחוק או לפיו; בתפקידו זה יכהן מבקר 
המדינה בתואר "נציב תלונות הציבור".

ייחוד פעולות 

מבקר פנימי לא ימלא, בגוף שבו הוא משמש מבקר, תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית, זולת תפקיד הממונה א. 
על תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדים, ואף זאת – אם מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה בו כדי 

לפגוע במילוי תפקידו העיקרי.

עם ב.  עניינים  ניגוד  ליצור  העלול  או  היוצר  תפקיד  מבקר  משמש  הוא  שבו  לגוף  מחוץ  ימלא  לא  פנימי  מבקר 
תפקידו כמבקר פנימי.

הטיפול בתלונות

עיון בחקיקה הענפה המקימה את מוסד נציב התלונות בארגונים ציבוריים שונים מצביע על קו מנחה קבוע על פיו 
כל תלונה תבורר, אלא אם מתקיימים בה התנאים שבגינם אין לטפל בתלונה. 

1. תלונות שאין לדון בהן

בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;א. 

תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;ב. 

תלונה בעניין שלגביו כבר הוגשה תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור, לפי הפרק השביעי ג. 
של חוק מבקר המדינה )נוסח משולב( 1958;

הוגשה תלונה שאין לברר אותה, יודיע הממונה למתלונן בכתב שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.ד. 

2. תלונות אנונימיות

בעיה מיוחדת מציבות בפני הממונה התלונות האנונימיות. השאלה המתעוררת בכל פעם שמתקבלת תלונה א. 
כזו, היא האם יש מקום לברר תלונות אלו ואם כן, כיצד יתבצע הברור. ישנה תחושה לא נוחה לטפל בסוג זה 
של תלונות, כיוון שמרביתן מצביעות על התנהגות בלתי הולמת של עובד מסוים, או של קבוצת עובדים עד 
כדי חשד לטוהר המידות. לעתים, מדובר בניסיון מרושע להטיל דופי בעובד ישר דרך ולהכפישו, מחמת עניין 
אישי שיש למתלונן נגדו ואין לכך כל נגיעה לעבודתו במערכת. אך לעתים מדובר בהתנהגות פסולה של העובד 
נגדו הוגשה התלונה, אולם אותו עובד הוא בעל השפעה או סמכות לפגוע במתלונן אם ייוודע לו דבר התלונה,  

ויש הצדקה לחששו של המתלונן מלהיחשף.

ההחלטה אם לברר תלונה אנונימית צריכה להתבסס על שלושה מרכיבים עיקריים:ב. 

של . 1 מסוימת  במידה  המאשש,  אחרות,  מתלונות  או  הרשות  כמבקר  סמכותו  מכוח  לממונה  שיש  מידע 
סבירות, את האמור בתלונה.
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המיומנות המקצועית והניסיון המצטבר במהלך העבודה שיש לממונה, והכרתו את המערכת בכללותה.. 2

במקרים מסוימים, על סמך בדיקה מקדימה דיסקרטית שהממונה מבצע בשטח.. 3

קיבל הממונה החלטה לבדוק את התלונה, יחולו על הבדיקה הוראות מיוחדות:ג. 

הבירור יעשה על פי הסמכויות ובתוקף תפקידו כמבקר הרשות המקומית.. 1

מירבית, . 2 בדיסקרטיות  תיעשה  המידות  בטוהר  פגיעה  הוא  נושאה  אשר  אנונימית  תלונה  של  הבדיקה 
בנסיבות אותו עניין, ככל האפשר במסגרת הכללים והעקרונות שנקבעו בהנחיה מס' 10 "חשד לביצוע 

עבירה". המבקר ישקול אם יש להכניס בסוד הבדיקה את מנכ"ל הרשות או אף את ראש הרשות.

הדיווח על ממצאי הבירור יהיה, לפי שיקול דעת המבקר, במסגרת הדיווח על עבודת הממונה או במסגרת . 3
הדיווח השנתי של מבקר הרשות. 

עקרונות כלליים לטיפול בתלונה

התלונה:. 1

פונה לרשות בבקשה א.  לבין תלונה. תושב הרשות  פנייה של תושב אל הרשות המקומית  בין  יש להבחין 
לטפל בעניינו ומצפה שהרשות תעשה כן.

רק פנייה שלא נענתה כלל או לא נענתה לשביעות רצונו של התושב תוגדר כתלונה, אם התושב יעמוד על ב. 
כך שעניינו יבורר על ידי הממונה.

לראש ג.  המדינה,  למבקר  המדינה,  לנשיא  כתובות:  למספר  תלונתם  את  לשלוח  נוהגים  רבים  מתלוננים 
הרשות המקומית, למבקר הרשות המקומית, או לאגף שהתלונה מופנית כלפיו. בכל מקרה כזה, כאשר 
מגיע העתק תלונה של מתלונן, יש להתייחס לכך כתלונה שלא נשלחה לממונה על תלונות הציבור. רק 

תלונה שנשלחה לממונה כנמען ראשי תחשב לתלונה.

במידה והתלונה נשלחה לראש הרשות או לאגף מאגפי הרשות, הממונה על תלונות הציבור יעקוב אחר ד. 
הטיפול בתלונה על ידי האגף הנילון ויבקש לקבל העתק תשובתו למתלונן.

אישור קבלה:. 2

עם קבלת התלונה יש לאשר קבלתה והבטחה לבדוק אותה בהקדם. לשם יעילות המערכת רצוי להכין א. 
תשובה סטנדרטית של הממונה.

להתמשכות ב.  הסבר  מכתב  לכתוב  יש  ימים,  מחודש  למעלה  ממושך,  יהיה  הבירור  שתהליך  מתברר  אם 
הבירור. 

העברת התלונה:. 3

יש לתדרך את אגפי הרשות המקומית השונים שבכל מקרה שבו תלונה מגיעה לאגף הלא נכון, יש להעביר א. 
אותה לאגף הנכון בלוויית מכתב הסבר למתלונן על ההעברה. לעולם אין להחזיר התלונה למתלונן.

למתן ב.  הזמן  משך  את  תקצוב  הבקשה  תגובתו.  את  לקבל  בבקשה  הנילון  לאגף  להעביר  יש  התלונה  את 
התשובה. משך הזמן יקבע על פי אופי הבירור הנדרש. 

חשיפת שמו של המתלונן:. 4

כאשר תושב מגיש תלונה נגד תושב אחר על הפרת אחד או יותר של הכללים המחייבים, והדבר גורם לו נזק, 
כגון: השכן חורג מהיתר הבנייה, או בונה ללא היתר כלל, או כאשר אדם מתלונן על כך ששכנו זורק אשפה 
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לרחוב, או מנהל עסק ללא רשיון או תוך כדי גרימת מטרדים, או אינו קושר את כלבו, או תלונה נגד מורה 
המתנכל/ת לתלמיד, בכל המקרים האלו ודומיהם, אסור באיסור חמור לגלות לנילון את שמו של המתלונן – 

אלא אם כן נתן המתלונן הסכמתו לכך במפורש.

קבלת תגובת הנילון:. 5

בירור התלונה מחייב, בסופו של התהליך, כתיבת מסקנות. לעתים, המסקנות עלולות לפגוע בשמו הטוב של 
הנילון או של אדם אחר. קודם לפרסום המסקנות חייבים להציג אותם בפני אותו אדם ולבקש את תגובתו. 
במקרה שמדובר במסקנות המטילות דופי או ספק ביושרו של האדם, יש להציג בפניו, אם יבקש זאת, את כל 

הראיות שעל פיהן הגיעו לאותן מסקנות.

מתי תסווג תלונה כמוצדקת?. 6

כאשר זכות המתלונן נפגעה.א. 

כאשר בשיקול הדעת הדוחה את הבקשה נתערבה  מידה רבה של רוע או נוקשות או חריגה מכללי מינהל ב. 
תקינים.

שנשמעה ג.  בלי  נתקבלה  העובד  או  התושב  בזכויות  הפוגעת  החלטה  כאשר  הטבעי:  הצדק  בכללי  פגיעה 
תגובתו של הנפגע  ובלי שניתנה לו הזכות לתגובה. 

טרטור, הטרדה, "לך ושוב", "הבא עוד מסמך" וכו'.ד. 

כאשר הרשות המקומית אינה אוכפת את החוק שעל ביצועו ואכיפתו היא הופקדה )רישוי עסקים, סילוק ה. 
מטרדים, פיקוח על הבנייה, רעש, כלבים, תפיסת שטחים ציבוריים, ועוד(.

כאשר הפנייה הישירה לאגף הרלוונטי נענתה בסירוב תחילה, ונענתה בחיוב רק לאחר פנייה לממונה ו. 
והתערבותו.

כאשר פנייה או תלונה לאגף/יחידה לא נענתה כלל או נענתה באיחור רב.ז. 

כאשר תלונה נשלחה על ידי המתלונן לגורם הלא נכון וזה במקום להעבירה לאגף הנכון, בצרוף הודעה ח. 
מתאימה למתלונן, שולח אותה חזרה למתלונן. 

התנהגות בלתי מנומסת, בכתב או בעל פה, כלפי המתלונן.ט. 

אי-מתן אינפורמציה מלאה על זכויות המתלונן; כגון: אי-מתן אינפורמציה מלאה על זכויות הגמלאים י. 
שפרשו מן העירייה; הנחה לזוגות צעירים; הזכות לשלם קנס חנייה מופחת ועוד.

כתיבה גסה ובוטה כלפי המתלונן,  בתגובה למכתב בנוסח דומה.יא. 

כאשר הרשות המקומית עצמה עוברת על החוק.יב. 

חשיפת שמו של המתלונן בלא לקבל את רשותו. יג. 

מתן תשובה למתלונן:. 7

לעולם תהיה התגובה בלשון מנומסת ביותר, אפילו בתגובה למכתב הכתוב בלשון בוטה ומעליבה. א. 

התשובה צריכה להיות מלאה, עניינית ומסבירה. ב. 

במקום שהתלונה נמצאה מוצדקת, יש לפרט את הדרכים עליהן המליץ הממונה על תיקון המעוות.ג. 

המתלונן זכאי לקבל מידע על דרכי הטיפול בתלונתו. ד. 

במקרים שבהם הוחלט להגיש גיליון אישום כנגד אדם שמעשיו פגעו במתלונן, כגון הודעה על הגשת גיליון ה. 
אישום כנגד עבריין בנייה ועוד, יש להודיע על כך למתלונן.
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הנחיות 

ההנחיות וכללי האתיקה החלים על מבקרי הרשויות המקומיות חלים, בשינויים המתחייבים, גם על עבודת . 1
מבקר הרשות בתפקידו כממונה על תלונות הציבור.

בהעדר חקיקה מסודרת המתייחסת למבקר הרשות המקומית כממונה על תלונות הציבור או כללים מנחים, . 2
ניתן ללמוד, בשינויים המתחייבים, מהפרק השביעי לחוק מבקר המדינה.

 

נספח:

א. החלטה המקימה את מוסד הממונה על תלונות הציבור

מוקם בזה מוסד לברור תלונות הציבור. מבקר הרשות המקומית הוא הממונה על בירור תלונות הציבור )להלן 
– הממונה(.

ב. עצמאות הממונה במילוי תפקידו

אין על הממונה מרות, לעניין מילוי תפקידיו לפי כללים אלה, זולת מרותו של הדין.

ג. הזכות לפנות בתלונה

כל אדם רשאי לפנות לממונה, לקבול או להתלונן בפניו על כל עניין הנוגע לרשות המקומית )להלן – תלונה(.

ד. דרך הגשת התלונה

התלונה תוגש בכתב, או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן ונחתמה על ידיו, ותוגש במישרין לממונה. 
ויצוינו בה שמו ומענו, תיאור העניין שעליו נסבה התלונה, המועד שבו  התלונה תהיה חתומה ביד המתלונן 

אירע וכל פרט אחר הנוגע לעניין והעשוי לסייע לבירור יעיל של התלונה.

ה. תלונה על מי

תלונה ניתנת להגשה על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית.

ו. תלונה על מה

נושא לתלונה יכול שיהיה: מעשה הפוגע במישרין במתלונן עצמו או במי מבני משפחתו, או המונע ממנו במישרין 
טובת הנאה, והמעשה הוא בניגוד לחוק או ללא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות 

יתירה או אי-צדק בולט; לעניין זה "מעשה" – לרבות מחדל ופיגור בעשייה.

ז. תלונות שאין לדון בהן

לא יהיה בירור בתלונות אלו:. 1  )1(

בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;א. 

תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;ב. 

הפרק ג.  לפי  הציבור  תלונות  כנציב  בתפקידו  המדינה  למבקר  תלונה  הוגשה  כבר  שלגביו  בעניין  תלונה 
השביעי של חוק מבקר המדינה )נוסח משולב( 1958.

הוגשה תלונה שלפי סעיף קטן )1( אין לברר אותה, יודיע הממונה למתלונן בכתב שלא יטפל בה ויציין את . 1
הנימוקים לכך.
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ח. הסמכויות והדרכים לברור התלונה

לצורך בירור התלונות מוענקים בזה לממונה כל הסמכויות לבדיקה ולחקירה שיש לו בתוקף תפקידו כמבקר . 1
הרשות.

הממונה רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.. 2

הממונה יביא את התלונה לידיעת מי שהיא נוגעת אליו ויתן לו הזדמנות נאותה להשיב עליה; הממונה רשאי . 3
לדרוש כי התשובה על התלונה תינתן בתוך תקופה שיקבע.

הממונה רשאי גם לשמוע את המתלונן, את מי שהתלונה נוגעת לו וכל אדם אחר, אם ראה בכך תועלת.. 4

ט. הפסקת הבירור

הממונה יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה מקום לבירורה, ורשאי הוא להפסיקו אם ראה . 1
שעניין התלונה בא על תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו.

הממונה יודיע למתלונן ולמי שהתלונה נוגעת לו, בכתב, שהפסיק את הבירור ויציין את הנימוקים לכך.. 2

י. תוצאות הבירור

מצא הממונה, בתום הליך הבירור, שהתלונה הייתה מוצדקת, כולה או מקצתה, ינהג כמפורט להלן:

ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן ולמי שהתלונה עליו;. 1

בתיקון . 2 הצורך  על  עליו  שהתלונה  מי  לפני  להצביע  הממונה  רשאי   – ליקוי  של  קיומו  התלונה  בירור  העלה 
הליקוי ועל הדרך והמועד לכך;

האמצעים . 3 על   )2( בפסקה  כאמור  שנקבע  המועד  תוך  לממונה  יודיע  עליו,  הממונה  או  עליו  שהתלונה  מי 
שננקטו לתיקון הליקוי.

יא. דחיית התלונה

מצא הממונה כי אין יסוד לתלונה, יודיע על ממצאיו למתלונן וכן למי שהתלונה נוגעת אליו.

יב. דין וחשבון שנתי

הממונה יגיש למועצה, אחת לשנה, דין וחשבון על פעולותיו.. 1

משהוגש דין וחשבון כאמור בסעיף קטן )1(, הוא יהיה פתוח לעיון.. 2
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דו״ח תלונות הציבור

לא נקבעלא מוצדקמוצדקסגירת תלונהמס׳ תלונותשם האגף / מחלקה

11010ביטוחים

77250גבייה

33210גזברות

11100דוברות וחופש מידע

1111731הנדסה

11100מוקד רפואי

77520חינוך

11001מחלקה משפטית

11010אשכול )וטרינר(

11100מועצת העיר

55320מוקד עירוני

11100רישוי עסקים

77133רשות חנייה

44310שפ״ע

22101רווחה

11010וטרינריה

11010מנכ״ל

11010איכות הסביבה

565628226סה״כ

סיווג תלונות
התלונות מסווגות על-פי הפרמטרים הבאים : מוצדק, לא מוצדק, לא נקבע.

1. תלונה תסווג על-ידי הממונה כמוצדקת בכל אחד מן המקרים הבאים:

כאשר התברר כי העירייה או כל בעל תפקיד בה פעל בניגוד לחוק או לנוהלי העירייה או א. 
בדחייה  נתקלה  המחלקה  אל  המתלונן  פניית  יתרה.כאשר  נוקשות  מתוך  עמדה  שנקט 

ונענתה רק לאחר התערבות הממונה.

אם ב.  בין  כלל  הגיבה  לא  והמחלקה  לתגובה  זכתה  לא  המחלקה  אל  המתלונן  פניית  כאשר 
בחיוב ובין אם בשלילה.

היעדר תשובה במועד סביר.ג. 
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2. תלונות שנמצאו בלתי מוצדקות:

לא כל התלונות המופנות למורשה נמצאות מוצדקות. מקורן של תלונות רבות שנמצאו כבלתי מוצדקות, הוא א. 
מידע בלתי שלם בדבר חוקים או נהלים שהמתלוננים מבססים עליהם את התלונות.

שעל ב.  והנהלים  התקנות  והחוקים,  העירייה  פעולות  על  העיר  לתושבי  הנמסר  המידע  של  והרחבה  העמקה 
פיהם היא פועלת, יביאו להפחתת מספר הקובלנות כנגד העירייה מחד ולחיזוק הקשר בין האגף הרלוונטי 

לתושבי העיר מאידך.

3. לא ניתן לקבוע עמדה: 

קיימות פניות המוגדרות שלא ניתן לקבוע עמדה וזאת מאחר ולא ניתן לקבוע לגביהן עמדה אם הן מוצדקות א. 
או לא מוצדקות או שלא ניתן היה לקבוע עמדה לגביהן למשל , במקרים של גרסה מול גרסה.
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גרף מס׳ 1:
התפלגות תלונות לפי אגף - מוצדק / לא מוצדק

חינוך

אשכול

ביטוחים

גבייה

גזברות

דוברות

הנדסה

וטרינריה

מוקד עירוני

מוקד רפואי

מנכ״ל

מחלקה משפטית

רווחה

רישוי עסקים

רשות החנייה

שפ״ע

איכות הסביבה

מוצדק

לא מוצדק

לא נקבע
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מוצדק

לא מוצדק

לא נקבע

גרף מס׳ 2:
התפלגות תלונות כוללת - מוצדק / לא מוצדק

49%
28

22

6

40%

11%

ניתוח נתונים
והמחלקות  לאגפים  בחלוקה   2018 שנת  במהלך  שהתקבלו  התלונות  היקף  את  מפרט  המצורף,  הגרף 
נשוא התלונה. במהלך שנת 2018 התקבלו במשרד הממונה על תלונות הציבור סה"כ 56 תלונות ציבור 
בנושאים שונים הנמצאים בתחום אחריותה של העירייה וזאת לעומת 73 תלונות שטופלו בשנה קודמת. 
עמדה.  נקבעה  לא  שלגביהן  וכאלה  מוצדקות/  כמוצדקות/לא  מציאתן  לפי  וסווגו  נבחנו  התלונות 

ההתפלגות בוצעה על-פי חלוקתם לאגפים ו/או המחלקות הרלוונטיות לתלונה.
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2017

2018

גרף מס׳ 3:
השוואת מס׳ תלונות 2017-2018 לפי אגף

חינוך

לשכת 
מנכ״ל

אשכול 
)וטרינר(

מחלקה 
משפטית

ביטוחים

רווחה

גבייה

רישוי 
עסקים

גזברות

חנייה

דוברות

שפ״ע

הנדסה

איכות 
סביבה

וטרינריה

כח אדם

מוקד 
עירוני

מועצת 
העיר

מוקד 
רפואי

חברה 
כלכלית

3 3

5 5
4

12
11

21

0

0 0 0 0

0

7 7

1

1 1 1 11 1 1

3 3

5
6

4

7

2 2

1 1 111

3
2
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גרף מס׳ 4:
התפלגות תלונות לפי אגפים 2018

חינוך

אשכול

מועצת העיר

ביטוחים

גבייה

גזברות

דוברות

הנדסה

וטרינריה

מוקד עירוני

מוקד רפואי

מנכ״ל

מחלקה משפטית

רווחה

רישוי עסקים

רשות החנייה

שפ״ע

איכות הסביבה
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מקבץ מקרים והודעות
שטופלו ע״י הממונה על תלונות הציבור

בשנת 2018
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סיכום תלונות ציבור 2018
במהלך שנת 2018 התקבלו במשרד הממונה על תלונות הציבור 56 תלונות כאשר 28 מתוכן נמצאו מוצדקות.א. 

האגפים ב.  גם  אלו  הדברים  שמטבע  הגבייה  ואגף  ההנדסה  באגף  מתרכזות  מוצדקות  שנמצאו  התלונות  עיקר 
שבאים במגע יומיומי עם קהלים רחבים באוכלוסייה. 

באגף ההנדסה נרשמה ירידה של כ- 50% במספר התלונות, לעומת מספר התלונות שהוגשו בשנת 2017.ג. 

באגף הגבייה נרשמה ירידה של כ- 40% במספר התלונות לעומת מספר התלונות שהוגשו בשנת 2017.ד. 

עלייה במספר התלונות נרשמה באגף החנייה ואגף החינוך.ה. 

זה המקום לציין כי כל התלונות שהוגשו זכו להתייחסות עניינית ומקצועית, ובמקרים בהם נמצאו התלונות ו. 
כמוצדקות הנושאים טופלו באופן ענייני ומידי.

למספר ז.  ביחס  סביר  בהיקף  הינו  שמונה  קריית  בעיריית  הציבור  תלונות  מספר  כי  לסכם  ניתן  הכל  בסך 
הפניות השוטפות שנעשות לאגפי העירייה ומחלקותיה במהלך השנה, אך יש להמשיך ולהקפיד על מחויבות 
העובדים והמנהלים ליצר מענה טוב וזמין לתושב באופן שוטף וזאת באמצעות ימי קבלת קהל, זמינות המידע 
באמצעות אתר העירייה באינטרנט, זמינות המוקד העירוני לאורך כל שעות היממה ומתן מענה מהיר וקשר 

רציף באמצעים שיש לעירייה כגון העירוני, המוקד העירוני והצוותים העירוניים במחלקות השונות.

הממונה על תלונות הציבור ממליץ להנהלת העיר לאמץ אמנת שירות אשר תכלול בתוכה מדדי מענה ברורים ח. 
ונהירים שכל מחלקות ואגפי העירייה יעבדו על-פיה והיא תפורסם לציבור הרחב באמצעות אתר האינטרנט 

ובלוחות המודעות בכניסה לעירייה ולאגפים השונים.
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