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                52/2/5/52  

 לכבוד  

 חברי מליאת המועצה

                          

 3סיכומים והמלצות ועדת הביקורת לדו"ח מבקרת המועצה מס'  -קורת פרוטוקול ו.ביהנדון: 

 

 וינגרטין יואל ,צחנובר צחור גרשון: תמיר ארז יו"ר הועדה, נוכחים

 מבקרת המועצה. –ד"ר  עמירה מוסקוביץ                

 .אלוני יוסי חסר:               

         

מועצות אזוריות "ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות . צו המועצות המקומיות, 5.522בהתאם לסעיף 

ראש המועצה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש 

 המועצה".

 ועדת הביקורת דנה בדו"ח המבקרת ובהערות ראש המועצה ומתכבדת להגיש סיכומיה והצעותיה.

ו ע"י עריכת סקר סיכונים בכלל המחלקות והתהליכים בתוכן ולאחריו הוכנה תוכנית רב נושאי הביקורת נבחנ

 שנתית. התכנית הרב שנתית מקיפה את כלל מחלקות המועצה בטווח של חמש שנים. 

 תכנית עבודה שנתית הוגשה לראש המועצה ולועדת הביקורת כנגזרת של התכנית הכוללת. דו"ח 

 ושאים בהתאם לתוכנית העבודה השנתית:הביקורת השנתי עסק בשלושה נ

 סקירה על מינוי מבקר המועצה .1
 נושא הגזם .2
 ועדה לתכנון ובניה .3
 פיקוח על ספירת מלאי .2

 

 כמו כן המבקרת בדקה וסקרה בדוח המעקב אחר תיקון הליקויים את הביקורות הקודמות:

 : 1ביקורת מס' 

  מינהל כללי 
  כ"א ושכר 

 י הספרמערך ביקור סדיר למניעת נשירה מבת 
 : 2ביקורת מס' 

  מכרזים 
  רישוי עסקים 

 
דו"חות הביקורת בדקו ביסודיות והקיפו את כלל התהליכים בכל נושא בהתאם לתקני החוקיות, היעלות 

 והחיסכון המבוצעים בכל אחת מהיחידות במועצה.

ביקורת לדו"ח לדו"חות הביקורת צורפה התייחסות המבוקרים, נכון למועד עריכתם, סיכום יישום המלצות ה

 השנתי התקבלו בתשובתו של ראש המועצה  לדו"ח השנתי.

הועדה מציינת בחיוב את שיתוף הפעולה המקצועי והענייני של נבחרי ועובדי המועצה עם מבקרת המועצה, 

 שיתוף החשוב לעבודה משותפת לשיפור עבודת המועצה.

 .3חת ידה את דו"ח הביקורת מספר תודה מיוחדת למבקרת המועצה הגב' עמירה מוסקוביץ שהוציאה ת

 

 בברכה                                                                                                                                                    

     יו"ר  וחברי ועדת ביקורת    -תמיר ארז
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 כללי

לשלטון המקומי חשיבות בשיפור איכות חייו של האזרח במדינת הרווחה המודרנית, המגזר ההולך 

ומתרחב, מרכז עוצמה פוליטית, ומנהלית שממדיה נרחבים. המושגים שלטון מקומי ושלטון מרכזי 

חסים היררכיים. קיומה של אינם מייצגים שני גופים מונוליטים העומדים זה מול זה או הנתונים בי

שונות  בשלטון המקומי נראה כמובן מאליו משום שכל רשות מקומית היא יחידה מנהלית ופוליטית 

העומדת בפני עצמה וברשויות המקומיות בינן לבין עצמן. קיים שוני מבחינת המשאבים הכלכליים, 

ע באמצעות חוק והוראותיו התרבותיים והחברתיים בין הרשויות אך אין משרד ממשלתי שאינו משפי

 לפעולות המתרחשות בתחום הרשות המקומית. 

 –מעורבותם של מסגרות השלטון המקומי לסוגיהן באיכות חייו של האזרח מחד ויכולתן הארגונית 

כספית לספק את השירותים הנתבעים מהן מאידך הינם נושאים בעלי ממד ציבורי חשוב בישראל 

 ובעולם.

ים הנדרשים לקיומו ותפעולו היעיל של השלטון המקומי, כמו גם דרישות המשאבים הכספיים הרב

הנשיאה באחריות הציבורית, העלו שוב ושוב את שאלת קיומם, יעילותם ותרומתם של מנגנוני פיקוח, 

בקרה וביקורת על פעולותיהם של גופים במגזר זה. מקומה ומעמדה של הביקורת הציבורית מעוגנים  

יות וסמכות )ביקורת פנימית( הנוטים להדגיש באופן הצהרתי את מקומה החשוב בחקיקה ובכתבי אחר

 ואי תלותה של הביקורת.

הביקורת עד שנות השמונים התמקדה בתכני ביקורת מסורתיים ובעיקר בנושאי הסדירות והחוקיות, 

נים הביקורת המאוחרת עוסקת בתכנים מתקדמים המקיפים את כלל פעולות המקומיות הארגונים השו

 )הציבוריים ופרטיים( וכללים ביקורת של יעילות, חסכון ואפקטיביות.  

למסגרות הביקורת המקצועית הן הציבוריות החיצוניות והן הפנימיות נודעת חשיבות רבה לקיומו של 

תהליך הנשיאה באחריות ציבורית והפיקוח התפעולי והכספי ציבורי. גופי הביקורת השונים אמורים 

 התהליך במימוש סדרי הפיקוח והבקרה במגזר רחב זה כמו במגזרים ציבוריים אחרים.לסייע בקיום 

במידה רבה תפקידי המבקר, חוזק מעמדו ובוטלה  5791בעקבות תיקון לפקודת העיריות, הורחבו בשנת 

כפיפותו לראש הרשות. תיקונים  משמעותיים נוספים במהלך השנים קבעו את מעמדו של מבקר הרשות 

 ובגיבוש דפוסי פעולתו בעקבות מסכת שיקולים ודיונים בוועדה לביקורת המדינה של הכנסת. המקומית 

 כללים לעבודת הביקורת
    

כח האדם והאמצעים העומדים לרשות המבקרת מצומצם מאוד ולפיכך חייבת מבקרת המועצה לפעול 

פות המתייחס לסוג לפי שיקול דעת קפדני בהכנת תוכניות העבודה השנתיות שלה ולקבוע סדר עדי

 הפעולות הנבדקות והרגישות בהפעלתן.

 חלק חשוב מתכנית העבודה הוא המשך לסקר סיכונים שנערך ולעבודת ביקורת של גורמים שונים.



; 

אחד המאפיינים של תכנון עבודת הביקורת הינו הקושי לקבוע במדויק את היקף העבודה, לאור 

יק כדי להגיע אל שורש הבעיה ולגלותה במלוא האפשרות שבמהלכה יתברר כי יש להמשיך ולהעמ

 היקפה ובמגמה להשיב כל השאלות הבאות:

  

 מהו היקף הליקוי על כל שורשיו ושלוחותיו. .5

 מה הסיבה בהיווצרות הפגם ומי נושא באחריות לכך. .5

 האם יש במועצה פונקציות דומות או זהות בהן עלול להימצא הליקוי שהתגלה? .3

 תבוע ולקבל פיצוי על נזקים שנגרמו לה כתוצאה מפגיעה בזכויותיה.מה הן אפשרויות המועצה ל .2

 :הביקורת פועלת על פי מספר עקרונות

  

הקפדה על דיוק העובדות והממצאים, הנעשית ע"י ליבון העובדות עם היחידות המבוקרות ובדיקות  .5

 חוזרות ונשנות של כל פרט ופרט.

מנת שתמונה המצטיירת מן הממצאים תיתן העדפת ביקורת אופקית רחבה בפונקציה מסוימת על  .5

 מבט כולל, רחב ורב ממצאים על המבנה הניהולי ותאפשר במידת הצורך, התייחסות כוללת.

גיבוש המלצות בתהליך של דיון משותף בין הביקורת לבין היחידה המבוקרת בשיתוף פעולה עם כל  .3

 הגורמים במועצה שיש להם נגיעה לנושא שהועלה לדיון.

  
 המבוקריםתגובת 

  
 תגובת המבוקרים במהלך ביקורת אחריה הינו חלק בלתי נפרד מעבודת הביקורת.

מלאכת הביקורת אינה משימה קלה מעצם הגדרתה ולעיתים תוצאת הביקורת אינה קלה גם 

למבוקרים. ראוי על כך שהכללים המנחים את עבודת הביקורת בקביעת העובדות והמסקנות, יהיו 

 ועים למבוקרים.גלויים לעין כל ויד

  

סדר הדברים של מהלך הכנת הדו"ח נחלק לשלבים: השלב הראשון הוא בירור עובדתי עם המבוקר, תוך 

 אפשרות למבוקר להמציא לביקורת את הסבריו כשהם נתמכים בהתכתבויות ובמסמכים שונים.

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

 בע"פ.

לעיתים מתקיימת פגישה שמטרתה הבהרת נקודות עובדתיות וברור פרטים שנראים לביקורת כי טרם 

  הובהרו סופית.

בכל מקרה, ישמע המבוקר אם כתוצאה מהדו"ח עלול הוא להיפגע בשמו הטוב או בעבודתו, רק לאחר 

 מכן מגיע השלב השלישי שהוא הכנת הדו"ח הסופי.

 

 



; 

הצורך ועפ"י העניין, ניתנת אפשרות למבוקר להעיר הערותיו לאחר הדו"ח הסופי: עם השלמתו  במידת

 של הדו"ח הסופי, העובדות מנקודת ראותה של הביקורת הינן מוחלטות.

שקיפות הליך הביקורת והידיעה כי אין נוהגים במבוקר פלוני דרך שונה מזו שנהגו המבוקר אלמוני 

 תגובתם.מחייבת גם את המבוקרים ב

אם המבוקר ינהג באותה מידה כלפי הביקורת.  בהביקורת נוהגת בכבוד באדם המבוקר, כך ייט

הביקורת מצפה מן המבוקרים בתשובותיהם וביחסן שיהיו לגופו של עניין תוך מתן כבוד למוסד 

 הביקורת במועצה.

יסודית כחלק מתהליך  התגובות לדוחו"ת הביקורת היו ענייניות ומקצועיות, כל פנייה נענתה בצורה

 הביקורת הסופי.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



; 

 

 

 מינוי מבקר המועצה  .5

 

 (1//5במרץ  7. ב' באדר התשס"ח 1//5/5)חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 

ה( המחייב גם את 53( לפקודת המועצות המקומיות )סעיף 5התקבל תיקון תשס"ז ) 9//2.5./5בתאריך 

 מבקר פנימי ולהקים ועדה לענייני ביקורת.המועצות האזוריות למנות 

 

מטרת התיקון לקבוע בהסדר חקיקה ראשי את החובה למנות מבקר פנימי וועדה לענייני ביקורת בכל 

סוגי הרשויות המקומיות, כך שההסדר שייקבע יהיה אחיד ומותאם לאופיין המיוחד של המועצות 

 ינים המצדיקים זאת.המקומיות והאזוריות וייקבעו בו הסדרים שונים בעני

 

 התיקון נכנס לתוקף ואלה עיקריו:

החלת סעיפים מפקודת העיריות על מועצות מקומיות, לרבות מועצות אזוריות בשינויים  .א

 המחויבים לפי הפירוט הבא:

 חובת מינוי מבקר, תנאי כשירות למינוי מבקר, סייגים למינוי מבקר וכיו"ב. –)ד(  –)ב(  569סעיף 

סמכות הממונה על המחוז למנות מבקר במקום בו המועצה אינה ממלאת את חובתה  –)א(  569סעיף 

 למינוי מבקר.

תפקידי המבקר, החלת הביקורת על הגופים המתוקצבים על ידי הרשות המקומית,  –)ד( -א)א(/59סעיף 

 תכנית עבודה שנתית של המבקר, שיקול דעתו של המבקר לקביעת דרכי ביצוע ביקורת.

 חובת המצאת מסמכים ומסירת מידע למבקר -ב/59סעיף 

חובת הגשת דו"ח על ידי המבקר, תכניו ומועד הגשתו ומסירתו לגורמים המפורטים בסעיף,  -ג/59סעיף 

 הכל לפי סעיף זה. -וכן הליכים האמורים להתבצע בעקבות הגשתו

ידו לא ישמשו קביעת דו"חות המבקר או כל מסמך אחר שהכין המבקר לצורך מילוי תפק -5ג/59סעיף 

 כראיה בכל הליך פלילי או משפטי למעט הליך משמעתי.

ג)ו( /59קביעת עבירה  פלילית למפרסם דו"ח ביקורת או חלקו או תכניו תוך הפרת סעיף  –א 332סעיף 

 או תנאי בהיתר שניתן לו לפי סעיף זה.

 

כהן במשרה בסמכות השר לקבוע בצו המועצות מקומיות ובצו המועצות האזוריות כי מבקר י .ב

 חלקית בהתחשב במספר התושבים של המועצה. 

 

 

 

 

 



; 

נקבע בחוק כי מבקר פנים המועסק  בחלקיות משרה, יהיה רשאי להשלים את משרתו בכפוף  .ג

 לתנאים הבאים:   

בתפקיד  -כאשר השלמת המשרה הינה באותה מועצה מקומית שבה הוא מכהן כמבקר .5

ל פי המלצת ועדת הביקורת, ובאישור המועצה הממונה על תלונות הציבור. מינוי זה יעשה ע

 לאחר שמצאה כי אין בתפקיד זה כדי לפגוע במילוי תפקידו.

כאשר השלמת המשרה הינה בעיסוק מחוץ למועצה המקומית, יש צורך באישור המועצה  .5

 והשר לאחר שאישרו כי התקיימו התנאים הבאים:

 כמבקר;אין בעיסוק כדי לפגוע במילוי תפקידו או במעמדו  5.5

 אין ולא עלול להיווצר ניגוד עניינים, בין העיסוק או העבודה הנוספת לבין   5.5

 תפקידו כמבקר;       

   אין בעיסוק או בעבודה הנוספת משום תחרות בלתי הוגנת עם מי שהינו עובד   5.3

 המועצה המקומית;       

 הצהרת המבקר על התמורה שיקבל בעבור העיסוק או העבודה; 5.2

 מבקר פנים במשרה מלאה אינו רשאי לעסוק בכל עבודה נוספת.         

 

לצורך קבלת אישור השר על הרשות המקומית להגיש בקשה מסודרת למנהל האגף לכ"א  .3

ושכר ברשויות המקומיות. הבקשה תכלול פרוטוקול אישור המועצה וחוות דעת של היועץ 

 יל.המשפטי של הרשות המאשר כי התקיימו התנאים שלע

בסמכות השר, באישור הועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, לקבוע בצווי הכינון הוראות   .ד

לרבות דרכי מינויו של המועמד, תנאים ודרכים לפיטורי מבקר, דרכי מינויים  לעובדים  –שונות 

 בלשכת המבקר וכן דרכי הכנתו ואישורו של תקציב  לשכת המבקר.

 ות המקומיות.לפקודת המועצ 32בוטל סעיף  .ה

עוד נקבע בתיקון כי כל עוד לא קבע השר הוראות כאמור לעיל או עד תום שנתיים מיום פרסום  .ו

 יעמדו בתוקפן ההוראות הקבועות בצווי הכינון. –החוק, לפי המוקדם מבינהם 

יודגש כי מי שמונה כדין לתפקיד מבקר פנימי במועצה מקומית או אזורית לפני החלת תיקון  .ז

לפקודת העיריות או צווי הכינון,  569מו בו תנאי כשירות למינוי כמבקר לפי סעיף זה, והתקיי

 ייחשב כאילו מונה כמבקר לפי הוראת חוק זה.

מכוח סמכותו של השר, פורסם תיקון לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( כך שנקבעה  .ח

קומיות )שירות עובדים( חובת מינוי מבקר פנים למועצה האזורית לפי הוראות צו המועצות המ

 ולפי המפתח הבא: 5765 -התשכ"ב

ימונה מבקר פנימי בהיקף משרה  -תושבים או יותר  ///,/5במועצה אזורית שבתחומה  .5

 מלאה.

ימונה מבקר פנימי בהיקף של  -תושבים  ///,/5 -מועצה אזורית שבתחומה פחות מ .5

 חצי משרה. 

 



; 

 מועצה שלא מינתה מבקר )תיקון: תשנ"ז(

 

ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה כי תמנה מבקר כאמור  .א

 לפקודת העיריות  תוך הזמן הנקוב בהודעה. 569בסעיף 

לא מילאה המועצה אחר הצו תוך הזמן האמור, רשאי הממונה על המחוז למנות מבקר  .ב

 למועצה.

 

 כשירות להתמנות כמבקר .2

 

ורי בעוד שלגבי בכירים אחרים, דוגמת הגזבר, היועץ המשפטי ושאר מבקר המועצה הינו מוסד סטטוט

למנותם, הרי שלעניינו של מבקר המועצה הטיל  רשאיתממלאי תפקידים בכירים נקבע שהמועצה 

 למנותו, כאשר החלטה בעניין זה צריכה להתקבל ע"י מליאת המועצה ברוב חבריה. חובההמחוקק 

הוא כפוף לאיש ואין עליו מרותו של מאן שהוא, זולת מרותו של  מעת שנבחר המבקר לכהן בתפקיד, אין

 החוק.

 

 

עצמאותו של המבקר הינה  מאבני היסוד של עבודת הביקורת במערכת האיזונים והבלמים במשטר 

 דמוקרטי.

 

 לא ימונה אדם למבקר מועצה ולא יכהן כמבקר מועצה אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה: .א

 הוא יחיד; .5

 ושב ישראל;הוא ת .  5

 הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;   .3

להשכלה גבוהה בחוץ  הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד  .2

 זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון; ןלארץ שהכיר בו, לעניי

 הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת. . 2

מי שכיהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא יכהן ככזה,  אלא אם כן עברו עשר   .6

 שנים מתום כהונתו כחבר מועצה או שנתיים מתום כהונתו כחבר מועצה גובלת

 מי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה מועצה, למשך כל תקופת  .9

 ה.כהונתה של המועצה שהיה מועמד ל 

 הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של  . 1

 רשימת המועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית. 

 

 

 

 

 

 



; 

 רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של אדם )ג( לפקודת העיריות, 569על אף הוראות סעיף   ב. 

, מועצה( לסעיף קטן )ג(, כמבקר ה2)-( ו2ם בפסקאות )אשר לא נתמלא בו אחד מן התנאים המנויי

סיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת יאם הוא רכש נ

  .הפנימית, תשנ"ב

 

 תפקיד המבקר .3

 

 א)א( בפקודות העירייה מגדיר את תפקיד המבקר כדלקמן:/59ס' 

 

 ואלה תפקידי המבקר: )א(

  , 5762-ת המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"הלבדוק אם פעולו. 5 

 נעשו דין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות      

 ;ןוהחיסכו     

 לבדוק את פעולות עובדי המועצה; .5 

 מידותלבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר ה. 3 

 ;ןועקרונות  היעילות והחיסכו       

לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת . 2 

 רכושה ושמירתו מניחות את הדעת;

 

הביקורת תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן  ב.

תתפת בתקציבם השנתי כדי יותר   מעשירית לגבי אותה שנת תקציב,  או או גוף אשר המועצה מש

 גוף מבוקר(.  -משתתפת במינוי הנהלתם )כל אחד מאלה, להלן 

 

 תכנית עבודה .4

 

בכפוף להוראות החוק קבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית 

דעתו של המבקר, על פי דרישת ראש המועצה ובהתאם  ואת היקף הביקורת. אלו נקבעו בהתאם לשיקול

 להמלצת וועדת הביקורת.

 

 הכנת תכנית העבודה של מבקר המועצה מודרכת ע"י שני עקרונות יסוד:

 המועצה כמערכת ציבורית חייבת להתנהל ביעילות ובניקיון כפיים תוך מתן אפשרות לציבור  א.

 פעילותה.תושבי הרשות לדעת ולעקוב מקרוב על         

ידום מעמדו ועצמאותו של מבקר המועצה על מנת לאפשר לו למלא ביעילות את התפקידים ק ב.

 שהטילו עליו עפ"י חוק.

 

הכנת תכנית עבודה שנתית חלה על המבקר עפ"י צו המועצות ועפ"י שיקול דעתו של המבקר לקביעת 

 דרכי ביצוע הביקורת.

 



; 

הרב שנתית של המועצה הינו ביצוע סקר סיכונים. השלב ראשון בהכנת תכנית העבודה השנתית ו

חשיבותו של סקר זה הוא בהכרת המועצה האזורית גזר ע"י פגישות עם בעלי התפקידים ולמידת 

התהליכים והפעולות המבוצעות במועצה. סקר סיכונים הינו חלק מניהול סיכונים המורכב משבעה 

וח ותחקור, הפקת לקחים והטמעתם תוך גיבוש שלבים: איתור, אומדן )הערכה(, החלטה, יישום, פיק

 מענה מתאים לסיכונים במסגרת תכנית העבודה של הביקורת.

סקר הסיכונים באמצעות מתודולוגיה מובנית הינו חובה  בהכנת תכנית העבודה זהו תהליך המלווה את 

הול המושכל של נבחרי ומנהלי המועצה האזורית באופן שוטף בכדי לשמור על האפקטיביות שלו ועל הני

 סיכונים שהמועצה חשופה להם שחלקם משתנים מעת לעת.

בסקר הסיכונים שערכתי נלמדו היחידות, התהליכים והפעילויות השונות ונקבעה רמת הסיכון לכל אחד 

מהם על פי פרמטרים של סבירות ההתרחשות, פוטנציאל הנזק שעלול לייצר הסיכון ואפקטיביות 

 ה במענה לסיכונים אלה. הבקרות שנוקטת בהן המועצ

בשנת עבודתי הראשונה כמבקרת המועצה נערך סקר הסיכונים שעל בסיסו הוכנה תכנית העבודה 

 השנתית והרב שנתית של הביקורת במועצה האזורית גזר.

 , יערך סקר סיכונים חדש בהתאמה לשינויים שהיו.5/52בשנת העבודה 

  

 קביעת דרכי עבודתו של המבקר .5

 

 )א()ד( לפקודת העיריות המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו./59על פי סעיף  

מבקרת המועצה עובדת לפי תכנית עבודה שנתית תוך שהיא מוציאה דו"חות ביניים ליחידה המבוקרת 

 לתגובה, רק לאחר שהאחרונה הגיבה יוצא דו"ח ביקורת מסכם.

 

 בוצעת ע"י מבקרת המועצה במשך השנה.דו"ח שנתי זה כולל רק חלק מהפעילות המ

מבקרת המועצה מכינה ומגישה לראש המועצה מידי שנה הצעת תקציב שנתי  -הכנת תקציב ותקן 

 ללשכתה, לרבות  הצעת תקן במסגרת הכנת תקציב.

 

  

 הגשת דו"ח הביקורת השנתי .6

 המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך; 

דו"ח כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לועדת הביקורת. בדו"ח  יסכם המבקר את בעת הגשת ה

 פעולותיו יפרט את ליקויים הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד. 

בנוסף, רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולעדת הביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת 

 ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו ממנו לעשות כן.שיראה לו או כאשר 

 

בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש המועצה לועדת הביקורת את הערותיו  על 

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

 



; 

לאישור את סיכומיה  ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש למועצה

 והצעותיה בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש המועצה.  

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

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

הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד  תוך חודשיים מן היום שבו

 בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות.

 

לא הגיש ראש המועצה את הערותיו על הדו"ח עד תום התקופה האמורה, תדון הועדה בדוח המבקר 

י מבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על יד

 המועצה לוועדה.

 

לא הגישה הועדה את סיכומי והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה האמורה, או לא המציא ראש 

המועצה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו, ימציא המבקר עותק הדוח לכל חברי 

תו לראש המועצה המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגש

דוחו"ת המבקר או כל מסמך אחר שהכין המבקר לצורך מילוי תפקידו לא ישמשו ראיה בכל הליך 

 משפטי למעט הליך משמעתי. 

 

 שמירה על סודיות .1

 

החוק קובע איסור פרסום כל דו"ח או חלק ממנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ואולם 

 ם באישור הועדה להתיר פרסום כאמור.מבקר המועצה או ראש המועצה רשאי

ג )ו( או  /59א' קובע עבירה פלילית למפרסם דו"ח ביקורת או חלקו או תכניו תוך הפרת סעיף  332סעיף 

 תנאי בהיתר שניתן לו לפי סעיף זה.

 

המבקרת מעבירה טיוטות של כל דו"ח לגורמים הנוגעים בדבר, עובדים ונבחרים כאחד, כדי לקבל את 

ם לעובדות המהוות בסיס לדו"ח הביקורת. אסור כי פרטים אודות הנכתב בטיוטה ימסרו התייחסות

לידיעת מי שלא אמרו היה לקבל את המידע בשלב זה. במקרים שעניינם נחשף בטרם ניתנה למבוקרים  

ההזדמנות הנאותה להגיב על טיוטת הדו"ח ולהעמיד לעיתים עובדות על דיוקן. פרסום בטרם עת עלול גם 

 כל את עבודת הביקורת בבירור העובדות ולהביא לשיבוש הליך הביקורת. לס

 

 עובדי לשכת המבקר .1

 

 במועצה האזורית גזר אין עובדים בלשכת המבקר, שרותי הדפסה ניתנים ע"י מזכירת מנכ"ל המועצה.

 

 

 

 



; 

 הסמכויות לביצוע התפקיד .6

 

ה מעמד עצמאי כדי להבטיח עיקרן של הוראות בנושא סמכויות המבקר, בא להקנות למבקר המועצ

 ביקורת יעילה ואפקטיבית.

 

 : המצאת מידע למבקר

ראש המועצה וסגניו, חברי המועצה, עובדי המועצה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה  א.

הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף מבוקר, ימציאו למבקר, על פי דרישתו, כל 

 אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל מידע או הסבר שיבקש. מסמך שברשותם

למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או  ב.

 מממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של המועצה או של גוף מבוקר.

סוי על פי דין, יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לגבי מידע הח ג.

 לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור.

עובד של המבקר שאינו עובד המועצה יחולו עליו לעניין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה  ד.

 החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר.

מן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מליאת המועצה או לצורך ביצוע תפקידו, יוז ה.

של כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי להיות נוכח 

 גם עובד מעובדיו של המבקר.

    

הישיבות ההוראה קובעת כי חובה להזמין את המבקר לישיבות אך אין חובה על המבקר להשתתף בכל 

 אליהן הוא מוזמן.

חלק חשוב מכלל פעולות אלה )קביעת מדיניות, קבלת החלטות חשובות והקצאת משאבים( מתבצע 

 בישיבות המועצה, בהנהלת המועצה ובועדותיה.

מטרת נוכחותו של מבקר המועצה או נציגו בישיבות מועצה או ועדה מועדותיה היא למטרת הביקורת, 

בידיעה מעמיקה ועדכנית, ככל הניתן, של פעולות המועצה על כל ענפיה יעילות הביקורת מותנית 

 המרובים.

 

 

 :הוראות ספציפיות הנוגעות לסמכויותיו של מבקר המועצה

 

)ג( לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( קובע כי אחת 1סעיף  –מכרז זוטא  .א

 והקבלנים הספקים רשימת את המועצה בקרולמ לשנה תמציא ועדת המכרזים של המועצה למועצה

 סעיף לפי אליהם פנה המועצה שראש והקבלנים הספקים פירוט וכן, אשר רשאי להשתתף במכרז

 זוטא. במכרזי זה

 



; 

)א( לתוספת הרביעית של צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות( קובע כי 56סעיף  –ספירת מלאי  .ב

המועצה וכי זו תיערך  מחסני בכל מלאי ספירת ךתיער, הכספים שנת בסוף, לפחות לשנה אחת

 בפיקוח מבקר המועצה.

 

 ועדת ביקורת .11

 

 ( לצו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות(5תיקון : התשכ"ה )מס' 

 המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת. .א

 ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת ביקורת. .ב

ולא יעלה על חמישה, ובלבד שבמועצה שלידה  מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה .ג

 נבחר לא שלה המועצה שראש במועצה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות או

בה, יהיה לפחות חבר אחד של ועדת הביקורת נציג של סיעה  הסיעות כל נציגי של בקולותיהם

 המועצה. ראש של בחירתו בעד הצביע שלא שאיננה מיוצגת בוועדת ההנהלה או

 

 תפקידים וסמכויות  ועדת הביקורת  

 

 :וסמכויותיה הביקורת ועדת תפקידי )א( אלה. א37

 

 לבדוק אם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין. ( 5)

 המאושר. לבדוק את חשבונות המועצה ולבדוק אם פעולות המועצה נעשו במסגרת תקציבה    (5)

 ת ענייני המועצה עליהם הצביעו הועדה או מבקר המדינה לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהל ( 3)

 בפני המועצה.      

 

 והסברים מסמכים, ידיעות, המועצה עובד או, מועצה חבר מכל לקבל רשאית הביקורת ועדת )ב(

 .תפקידה למילוי לה הדרושים

 

למעט  אין סמכות להתערב בדרכי עבודתו של מבקר המועצה או בקביעת תכניות העבודה, הלוועד

 הסמכות להמליץ על נושאים לביקורת.

 

)ד( לצו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות( קובע כי יושב ראש של ועדה מועדות המועצה חייב 21ס' 

 לקרוא לישיבה על פי דרישה של ועדת הביקורת.

 

ך, בוועדת הביקורת של המועצה האזורית גזר היו שלושה חברים שהתכנסו אחת לרבעון ובהתאם לצור

במהלך השנה קיימה הועדה מספר ישיבות. עם כינונה של המועצה החדשה, נבחרו חברי ועדת ביקורת 

 חדשים, יו"ר הועדה ממשיך בתפקידו גם במועצה הנוכחית.  

 

 

 



; 

 פיטורין .11

 

שלא בדומה לפקודת העיריות, לא קיימת בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ולא בפקודת 

וחלו על מועצות אזוריות, פיטורין של מבקר מועצה אזוריות הם בהתאם לסעיף העיריות בסעיפים שה

 בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( המתייחס לפיטורי עובדים. 65

 

 ועדת ביקורת של הועד המקומי.  12

  

, א לצו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות( מתייחס למינויה של ועדת ביקורת בועד מקומי/53סעיף 

 לתפקידה ולסמכויותיה וקובע כדלקמן:

 

   רשימת מתוך, מקומי ועד חברי אינם אשר, היישוב תושבי מבין ביקורת ועדת תבחר המועצה )א(

 .מועמדותם את שיציעו תושביםה      

 

 .חמישה על יעלה ולא משלושה יפחת לא הביקורת ועדת חברי מספר )ב( 

 

  חשבונות את תבדוק, כדין לפועל הוצאו המקומי עדהו החלטות אם תבדוק הביקורת ועדת  )ג(

  תוקנו אם תבדוק וכן המאושר תקציבו במסגרת נעשו פעולותיו כי ותוודא המקומי הועד      

 .קודמות בביקורות נמצאו אשר המקומי הועד בפעולות ליקויים      

 

 , מקומי ועד עובד או מימקו ועד חבר מכל לקבל הביקורת ועדת רשאית, תפקידיה ביצוע לצורך  )ד(

 הדרושים. והסברים מסמכים, ידיעות      

 

  דו"ח טיוטת המקומי לועד הביקורת ועדת תמציא שנה כל מתום חודשים שלושה בתוך  )ה(

  בתוך לטיוטה הערות להעיר לו ותאפשר המקומי הועד לפעילות שיתייחס מפורט ביקורת      

  הביקורת דו"ח את ותערוך המקומי הועד בהערות דיון ייםתק הביקורת ועדת; ימים שלושים      

 .הסופי      

  המועצה ראש, המקומי הועד לידי הביקורת ועדת תמציא, שנה כל מתום חודשים חמישה בתוך  )ו(

  כל לעיון פתוח יהא הביקורת דוח; הסופי הביקורת דוח את המועצה של הביקורת ועדת ולידי     

  הגשתו ממועד ימים 52 בתוך היישוב תושבי לכל יופץ ממנו תמציתי יכוםוס ביישוב תושב     

 .למועצה     

 

 

 

 

 

 



; 

 2111 -חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור( התשס"ח  .12

    

 ממונה על תלונות הציבור במועצה מקומית הוא מי שממונה על פי חוק זה ע"י מועצת הרשות  א.

 המקומית.            

    

מועצת רשות מקומית תמנה את מבקר  -. חובת מינוי ממונה על תלונות הציבור5)א(  5סעיף  ב.

הרשות המקומית לממונה על תלונות הציבור, ואולם היא רשאית למנות לתפקיד זה עובד בכיר 

אחר של הרשות המקומית, והכל בלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע למילוי תפקידיו 

 לונות הציבור.כממונה על ת

    

במילוי תפקידו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי ואחראי  -עצמאות 3סעיף  ג.

 בפני מועצת הרשות המקומית בלבד.

    

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית דין  -הגשת דין וחשבון - 52סעיף  ד.

י בכל שנה. המועצה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון במא 5 -וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ

בתום חודשיים מיום שהוגש לה; דין וחשבון כאמור פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר 

 האינטרנט של הרשות המקומית.

 

  למועצה האזורית גזר מונתה עובדת מועצה כממונה על תלונות הציבור כחוק.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תדוחות ביקור
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



; 

 

 גזם

כללה ביקורת בנושא מכרזים. במסגרתה נבדקו כל אותם מכרזים  5/55הביקורת לשנת העבודה  

. וועדת הביקורת ערכה דיונים ומליאת המועצה דנה בדו"ח כחלק מדיון 5/55שהמועצה פרסמה בשנת 

 .5/55בדו"ח הביקורת השנתי לשנת 

ה ובמהלכה  נבחנו כל התהליכים בנושא הגזם בשיתוף מלא ביקורת הגזם נערכה לבקשת ראש המועצ

עם המבוקרים. נערכו ישיבות עבודה על מנת לתקן את הליקויים כבר במהלך הביקורת, הישיבות נערכו 

 במקצועיות ובאחריות של כל אחד מהגורמים הרלוונטיים לתחום הגזם.

הראשונה, המכרז כלל את פינוי  פרסמה המועצה האזורית גזר מכרז בנושא הגזם בפעם 5/55בשנת 

הגזם ואת הובלתו. לצורך הכנת המכרז שכרה המועצה יועץ מקצועי. המכרז נערך לאחר שנפתח אתר 

מאושר נוסף בתחומי המועצה האזורית גזר ובטרם נערכה ביקורת בתחום. נכון לכתיבת הדו"ח, 

 בתחומי המועצה גזר ובסביבתה קיימים שני אתרי הטמנה. 

מועצה בתחום הגזם מתחלקת לשני מרכיבים הראשון איסופו והובלתו  לאתר הטמנה התקשרות ה

 מורשה והאחר הטמנתו. הגזם הנאסף חלקו גזם "נקי", וחלקו גם  גזם מעורב בפסולת שאינה גזם. 

 נכון לכתיבת הדו"ח, בתחומי המועצה גזר ובסביבתה קיימים שני אתרי הטמנה. 

עם הספק ש', בהסכם הכולל את איסוף הגזם, הובלתו, ריסוקו  2//5המועצה התקשרה  החל משנת 

והטמנתו. בנושא ההובלה התקשרה המועצה עם חברת מ', באמצעות מכרז של החברה למשק וכלכלה. 

 בתחום ההובלה.  5/55חברת מ'  זכתה במכרז שערכה המועצה בשנת 

 

 מטרת הביקורת והיקפה

תחום הגזם בטרם יצאה למכרז . הליך המכרז, הביקורת בדקה את ההתקשרות שקיימה המועצה ב

יישום תנאי ההתקשרות על פי תנאי ההסכם והחוזה עם החברות לרבות העמידה בתנאיהם וזאת  כדי 

להצביע על הליקויים והפגמים במידה ויתגלו ולתקנם. בנוסף נבדקו הבקרות ופעולות המועצה בניהול 

 ן שירותים אלה.מערך הגזם, קיום התנאים בהסכמים והתשלום בגי

קיום תחרות בין מציעים הוא הליך היעיל ביותר להשגת תוצאות אופטימליות מבחינת המועצה בטרם 

מתקשרת עם קבלן לביצוע שירותים. הליך המכרז מבוסס על עקרון השוויון, ההגינות הציבורית ומתן 

 הזדמנות שווה לכל.

ישיבות ברורים עם הגורמים הבאים: מנכ"ל לצורך אלה, נבדקו כל המסמכים הרלוונטיים,  התקיימו 

המועצה, גזבר המועצה ומנהל מחלקת איכות הסביבה תברואה ורישוי עסקים. התקיימה שיחה עם יועץ 

 המועצה בנושא הגזם.

 

ובעצם נבדקו השנים  5/53טיוטת דו"ח הביקורת הועברה למבוקרים לאחר קבלת חשבון לחודש דצמבר 

 זם. לאחר מסירת טיוטת הדו"ח נערכו פגישות עבודה עם )כולל( בתחום הג 5/53-5/55

 

 

 



; 

 

מבוקרים ואלה הציגו מסמכים נוספים ותשובות והסברים לממצאים שעלו במהלך הביקורת. לאחר ה

 קבלת התייחסותם של הגורמים השונים נערכו ישיבות נוספות  להשלמת תהליך הביקורת. 

 

 עיקרי הביקורת .5

ושבים בישובים השונים על פי סדר קבוע ולפי ימי עבודה המועצה מפנה את הגזם מבתי הת

 המתפרסמים בעיתון ובאתר האינטרנט של המועצה  ופרסום נוסף של קוים גזם מעורב )גושי(.

  

 תרשים הטיפול בגזם:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ישובי המועצה יאיסוף מ
 והובלה למתקן

 מתקן הפרדת גזם

 גזם למחזור 

 )רב הגזם(

 גזם להטמנה

 אתר הטמנה

 -ש' ללא מכרז מ 5/53עד 
5/53  

חברת מ' דרך  5/53עד 
 5/53 -החברה למשק מ

חברת מ' בהמשך לזכייה 
 במכרז המועצה



; 

 

 

ורב,  העובד מנהל יומן במועצה מועסק עובד מזה כעשר שנים ותפקידו אחריות על איסוף גזם נקי ומע

 עבודה ומעקב אחרי כל משאית האוספת גזם )בכל יום עובדות שלוש משאיות בתחומי המועצה(.    

 

    

 : 5/55התנהלות המועצה עד היציאה למכרז בשנת .   5.5

 :תחום ההובלה 5.5.5

 .1//5 –ההתקשרות בתחום ההובלה  נעשתה עם חברת מ', באמצעות החברה למשק החל מ 

, החברה למשק ייעודה 5795 –לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים( תשל"ב  7פי סעיף ל

לספק את מגוון הצרכים לרשויות המקומיות, החברה מקבלת ממשרד הפנים פטור לרשויות 

המקומיות להתקשרות עם זכייניה. חברת מ' היתה זכיינית של החברה למשק בהתאם למכרז פא 

חברת מ' היתה זכיינית  35.55.55עד תאריך  ופינוי אשפה ופסולת מוצקה.מתן איסוף  9//55/5/

 של החברה למשק. 

לביצוע עבודות איסוף וסילוק פסולת גזם לאתר מורשה  52/55חברת מ' היתה הזוכה במכרז פומבי 

תמחור השרות בתחום הגזם היה לפי  5/53. עד 5/55שפרסמה המועצה האזורית גזר בחודש אוקטובר 

 שעות עבודה של נהג ללא עוזר(.  /5בודה )שכלל יום ע

 

 ההתקשרות  בתחום ריסוק הגזם והטמנתו: 5.5.3

. ההסכם  בן שני עמודים, מודפס 2//52.55.5מועצה אזורית גזר התקשרה בהסכם עם חברת ד'  

 על נייר לוגו של החברה וחתומים עליו מטעם המועצה ראש המועצה וגזבר המועצה.

 

 : עיקרי ההסכם

חברת ש' מנהלת אתר לריסוק גזם הנמצא בתחומי המועצה האזורית גזר, החברה "מוכנה" לתת 

 למועצה האזורית גזר שירותי ריסוק גזם והטמנה. 

בתוספת מע"מ עבור כל טון פסולת גזם ₪  92בתמורה לשירותי הגזם תשלם המועצה לחברה סכום של 

מדד המחירים לצרכן, ממועד החתימה ואילך. שתיקלט בתחנת הגזם, סכום זה יעודכן על פי עליות 

 בתוספת מע"מ.₪  23במידה ופסולת הגזם תהיה ללא פסולת אחרת )גזם נקי(, החיוב יהיה לפי 

התשלום יעשה אחת לחודש כנגד חשבונית שתוציא החברה למועצה האזורית גזר ובה ירוכזו כמויות 

 .יום 22הפסולת נקלטו באתר. התשלום יהיה בתנאי שוטף + 

 

 :קליטת הגזם בתחנת הגזם והטיפול יעשה כדלקמן

כל משאית פסולת תכנס לאתר ותישקל בכניסה וככל שהיא תזוהה כנושאת פסולת גזם תופנה ע"י מי 

 שיוסמך לכך ע"י מנהל האתר לתחנת הגזם לצורך טיפול בפסולת הגזם שעליה.

לתחנה ידווח על פרטי  לאחר הפניית המשאית לתחנת הגזם, יעביר הגורם שהפנה את המשאית

 המשאית, הנהג, סוג הפסולת משקלה ומקורה.

 

 



; 

משקל פסולת הגזם, יקבע לפי ההפרש בין משקלה העצמי של המשאית לבין משקלה  הכולל, בהתאם 

לשקילת הרכב באתר עצמו. במקרה של מחלוקת לגבי משקל הפסולת או סוגה תכריע החלטתו של  

 מפעיל האתר והיא תהיה סופית.

ועצה בחתימתה על הסכם הצהירה ואישרה כי היא מכירה את נהלי האתר, והיא מתחייבת לנהוג המ

 לפיהם. 

הספרים והרישומים של החברה יהוו ראיה בלעדית ומכרעת ביחס לסכומים אשר על הלקוח לשלם. 

המועצה לא תהיה רשאית לקזז מהסכומים   המגיעים לחברה, כל סכום שהחברה תהא חייבת למועצה, 

 אם בכלל.

במקרה של איחור בתשלום יהא על המועצה לשלם לחברה ריבית פיגורים בשיעור המרבי הנהוג 

 בחשבונות בנק לאומי בגין משיכת יתר בלתי מאושרת. 

המועצה מצהירה כי בביצוע התחייבויותיה על פי ההסכם היא פועלת כקבלן עצמאי וכי עליה בלבד 

טת בכל מקרה של פגיעה , פציעה, נכות, מוות נזק או הפסד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחל

שיקרו או יגרמו למי מעובדי החברה ו/או לכל צד שלישי כלשהו, תוך כדי או עקב ביצוע פריקת הגזם 

 באתר.

 

 

 :עדכון ההסכם

 עדכון ראשון

ל כשלוש שנים לאחר חתימת ההסכם בין המועצה לחברה, המועצה  והחברה חתמו ע 1//9.2.5ביום 

מחירי הטמנת הגזם   3על דף לוגו המועצה. העדכון מתייחס לסעיף  2//53.55.5עדכון לחוזה מתאריך 

 .1//5בחוזה ותחולתו החל מחודש אפריל 

 ₪. 15מחיר טון גזם נקי יהיה ₪,  /55על פי העדכון מחיר טון גזם מעורב יהיה 

 בשאר פרטי החוזה לא חל שינוי.

 

 עדכון שני

הוא המשך למכתב שהוציאה  /55.55.5נתיים לאחר העדכון הראשון. המסמך מיום עדכון שני נעשה כש

ובו היא מודיעה על עדכון מחירי קליטת הגזם.  /2.5/5./3החברה למנהל מחלקת איכות הסביבה ביום 

לטון גזם נקי. עפ"י הנכתב ביקש מנהל המחלקה ₪  /55-לטון גזם מעורב ו₪  /56המחירים הנדרשים 

 ית מחירים לרבעון השני.לדחות את עלי

 ./5/5עדכון המחירים החל מתחילת יוני 

לחברה ובו כתב כי סוכם שהמועצה  /2.5/5./3בתגובה למכתב החברה כתב גזבר המועצה מכתב מיום 

 תקבל מחיר מועדף ובקשה כי נציג החברה יקיים פגישה להסכם על המחיר.

 סוכמו המחירים החדשים: /55.55.5בפרוטוקול מיום 

ש"ח לטון,  32לטון., פסולת בניין נקייה  ₪  562לטון. פסולת ₪  552יהיה  5.5.55יר גזם מתאריך מח

 לטון. ₪  //5ממחיר השוק, פסולת וניקוי כבישים אדמה  %/5פסולת גושית 

 המחירים יהיו בתוקף לשנתיים.

 על הפרוטוקול חתומים ראש המועצה וגזבר המועצה. אין חתימה של נציג החברה.



; 

 ון שלישיעדכ

. הפרוטוקול נכתב ע"י 52.55.55עדכון שלישי נעשה שנה לאחר העדכון השני בפרוטוקול ישיבה מיום 

הגזבר וחתומים עליו ראש המועצה והגזבר, מכותבים לפרוטוקול זה לידיעה ראש המועצה והיועץ 

 המשפטי.  

בדה כי מחירי התשומות , בפרוטוקול רושם הגזבר כי לאור העו5/55העדכון מתייחס למחירים לשנת 

₪  61ל₪  26)סולר, חשמל, שכ"ע וכד'( ובעיקר מחיר היטל ההטמנה מ 5/55התפעוליות עלו במהלך 

₪ /55לכל טוןוכן לאור העובדה כי המחירים וההטמנה באתר לרשויות האחרות הינם ₪  55דהיינו 

על גזם ₪ /5כדלהלן:  מבקש בעל האתר והחברה תוספות₪. /55לפסולת מעורבת, פסולת וניקוי כביש 

פסולת וניקוי כבישים תוספת ₪, 512תוספת על פסולת מעורבת במחיר של ₪  /₪5, 532נקי במחיר של 

 ₪. 552למחיר של ₪  52של 

 

 מחירים לטון ללא מע"מ טיפול בגזם והטמנתו:

 גזם נקי גזם מעורב שנה

 ש"ח 23 ש"ח 92 2//5
 ש"ח 15 ש"ח /55 1//5
 חש" 552 ש"ח 562 /5/5
 ש"ח 532 ש"ח /55 5/55

 

 

 :בקרה, שיטת הדיווח  ואישור תשלום  5.5.2

עובד המועצה שאחראי על איסוף הגזם והגזם המעורב, מפקח על המשאיות בשטח. יומני העובד כוללים 

דף נוכחות נהג משאית מנוף ושעות העבודה של כל אחת מהן, בכל שורה חותם הנהג על ימים ושעות 

חודש מתקבל דו"ח מפורט מאתר ההטמנה ומזכירת המחלקה עורכת התאמה עם  העבודה. בסוף כל

 הדיווחים של עובד המועצה בטרם מועברת הדרישה לתשלום לגזבר המועצה. 

 

 : התנהלות המועצה מההחלטה לקיום מכרז. 5.5.2

רשה, כלל לביצוע עבודות איסוף פינוי וסילוק פסולת גזם לאתר מו 52/5/55מכרז פומבי מספר  –המכרז 

 את שני מרכיבי הטיפול בגזם ההובלה והטיפול עד ההטמנה. 

כלל את שני מרכיבי הטיפול בגזם )הובלה    5/55המרכז פומבי של המועצה האזורית באוקטובר 

והטמנה באתר מורשה(. המכרז הוכן ע"י היועץ המשפטי של המועצה על בסיס ייעוץ שהתקבל ממומחה 

 שם כך. בתחום הגזם ששכרה המועצה ל

במכרז זכו שתי חברות: בתחום ההובלה חברת מ' שעבדה עם המועצה בהסכם דרך החברה למשק 

וכלכלה בטרם המועצה פרסמה את המכרז וחברת א', בעלת אתר הטמנה בתחומי המועצה האזורית 

 גזר.

 

 שיטת התמחור השתנתה בקיום מכרז נקבע סכום פאושלי  ובנוסף לנהג, החברה הזוכה מעסיקה גם

 . פרק א': " עבור איסוף פינוי 6.5של ההסכם עם חברת מ' בסעיף  57מנהל עבודה. בעמוד  



; 

סך כולל של  –וסילוק פסולת גזם מרחובות ונקודות איסוף בתחום שיפוט המועצה לאתר סילוק 

 ש"ח לחודש, בצירוף מע"מ כחוק" .  2/.552155

)החל ממועד חתימת ההסכם(, יערך עדכון בגין  , "אחת לשנה 6.1עדכון התשלום החודשי הכולל ... סעיף 

הגדלה או הקטנה( בהיקף כמויות פסולת הגזם, יבוצע בהתאם להוראות המפרט  %/5שינוי העולה על 

 לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת...". - %/5 -הטכני... " מובהר בזאת כי כל שינוי נמוך מ

טיפול וקליטת פסולת גזם באתר  –פסולת הגזם בחלק השני של המכרז זכתה חברת א' , מחיר סילוק 

טון  /52 -לגזם מעורב  )לפי כ₪ 56,926.5לטון( ,  ₪  5./53 –טון  /92 -)לפי כ₪   /79,62הסילוק לגזם נקי 

 הנחה וללא מע"מ. 9%לטון( זאת לאחר ₪  591.5 –

 

 ממצאי הביקורת . 5

 הובלת גזם –התקשרות עם חברת מ'  .5.5

 חברת מ' באמצעות החברה למשק וכלכלה, לא נמצאו ליקויים. בהליך ההתקשרות עם

 הליך התקשרות עם חברת ש' טיפול בגזם והטמנתו . 5.5

 :בכל הליך ההתקשרות עם הספק ש' התגלו ליקויים מהותיים ואלה הם

המועצה לא ערכה מכרז בין מציעים שונים ואפילו לא קיבלה מספר הצעות מחיר להשוואה בטרם 

חברת ש'. על פי חוק באם לא ניתן לקבל הצעות מחיר והספק הינו ספק יחיד בתחומו,  ההתקשרות עם

יש לקיים הליך חוקי להכרזה על ספק יחיד בטרם ההתקשרות. המועצה לא ערכה הליך זה. למבקרת 

הוצג  ע"י מנהל מחלקת איכות הסביבה, תברואה ורישוי עסקים  הסכם ומכתבים שונים של אתר 

ש קבלן המועצה לצורך פינוי אשפה ביתית  ובהם סכומי הטמנה לפסולת )באתר זה ההטמנה ח' שמשמ

כל פסולת מכל סוג שהוא מחויבת באותו מחיר לטון(. בנוסף, הוצגו הצעות מחיר  אחת בכל שנה 

שהתקבלו מאותה חברה )ג'(. אין בהצעות אלה כדי  5/55,5/55,5/53,/9,5/5//5המתייחסות לשנים 

 בלת הצעות מחיר כנדרש.להצביע על הליך ק

 

שנכתב כתשובה יחד  55.5.52במכתבו של מנהל מחלקת איכות הסביבה, תברואה ורישוי העסקים מיום 

עם מנכ"ל המועצה לטיוטת הדו"ח, נכתב כי המועצה "ערכה בדיקה מול אתרים מרוחקים יותר, 

שערכה המועצה(.  הסתבר שהמחירים הנדרשים היו גבוהים באופן משמעותי )מצ"ב דוגמא לבדיקה

, ובכל שלב היה המחיר שאותו שילמה המועצה בזכות ההתקשרות הזאת נחסכו כספים רבים למועצה

הנמוך ביותר בשוק..." , " ... בשל עלות ההובלה, כמות הסבבים ליום עבודה, ובנוסף מחירי הבסיס 

ר היחיד שהיה מכאן שהאתלקליטת הגזם באתרים אלו שהיה גבוה מהמחיר אותו שילמה המועצה, 

משנפתח אתר מאושר נוסף  5/55...". " בבתחומי המועצה היה הזול ביותר בתקופת נשוא הדו"ח

 בתחומי המועצה, יזמה המועצה מכרז פומבי כדין, והכל חודשים רבים לפני קיום ביקורת כלשהי. 

 

 

 

 

   



; 

הסכם חד צדדי  ההסכם עם חברת ש' נחתם ללא היועץ המשפטי של המועצה, נראה כי ההסכם הינו

לטובת  החברה ולמועצה אין כל יתרון בו. כל הסעדים בהסכם הם לטובת החברה. הביקורת מבקשת 

. להסכם: הלקוח מצהיר"  כי ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם הוא פועל כקבלן 53לציין את סעיף 

יעה, פציעה, נכות, עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פג

מוות נזק או הפסד שיקרו או יגרמו  למי מעובדי חברת ש' ו/או לכל צד שלישי כלשהו, תוך כדי או עקב 

 פריקת הגזם באתר". 

: " הספרים והרישומים של ש' יהוו ראיה בלעדית ומכרעת ביחס לסכומים אשר על הלקוח 1סעיף        

יה את מספר ההובלות וכמויות הגזם על מנת לבצע התאמות לשלם..."  המועצה חייבת היתה שיהיו ביד

עם החברה, אך גם אם היו בידה אלה הדבר לא היה משנה כי המועצה הסכימה בעצם החתימה על 

 ההסכם כי הרישומים של החברה הם בלבד יהיו הקובעים.

 בהסכם אין תאריך סיום, רק התחלה.

ת בגין משיכת יתר בלתי מאושרת".  סוג זה של ריבית : ריבית פיגורים מוגדרת בהסכם כ"ריבי 55סעיף 

הינו גבוה ביותר וכי נהוג לציין את אחוז ריבית בגין פיגור בהסכם מעין זה. ראוי להדגיש שהמועצה לא 

 שילמה ריבית פיגורים לקבלן, ובנוסף קיזזה לקבלן חובות בגין תשלום ארנונה.

        

 2//5 -בהסכם מציין כי הסכום שנקבע ב 3, על אף שבסעיף לאחר כשלוש שנים עודכנו המחירים לטון

להסכם במכתב  3יעודכן על פי עליות המדדים לצרכן. על אף זאת נקבעו סכומים חדשים בשינוי הסכם 

 החתום ע"י החברה מצד אחד והמועצה )ראש המועצה והגזבר(.  היועץ המשפטי לא היה שותף להליך.

התייקרות הוצאות ההטמנה לטענת החברה,בפרוטוקול שהחברה המחיר שוב שונה הפעם מהסיבה של 

. הביקורת מבקשת לציין כי המחירים צמודים למדד על פי ההסכם. בנוסף /5/5אינה חתומה עליו בשנת 

להסכם לגבי הובלה והטמנה נוספו עוד שלושה סעיפי התקשרות עם החברה )פסולת בניין נקייה, פסולת 

, שלא הוזכרו כלל בהסכם המקורי שעליו נסמך הפרוטוקול הנ"ל וללא גושית, פסולת ניקוי כבישים(

שנערך הליך מכרז ו/או הצעות מחיר ו/או הליך ספק יחיד. הפרוטוקול נחתם רק ע"י ראש המועצה 

 והגזבר אין חתימת החברה.

 מצוין כי המחירים החדשים שנקבעו יהיו בתוקף לשנתיים, אך לאחר /5/5בתחתית הפרוטוקול  משנת 

שנה בדיוק החברה העלתה שוב את המחירים בגלל העלאת היטלי ההטמנה. בתחתית הפרוטוקול רשם 

הגזבר כי אתר ההטמנה הינו ספק יחיד תחום המועצה )במועצה לא נערך הליך ספק יחיד(. הפרוטוקול 

 חתום ע"י הגזבר ראש המועצה והיועץ המשפטי מכותבים  לידיעה. 

שנחתם עם חברת ש' הוא "חוזה אחיד והספק לא היה מוכן לשנותו בגלל  גזבר המועצה הדגיש כי החוזה

 5/55 –ל  /5/5, מסביר את "נושא  ההתייקרות בין השנים 55.5.52היותו זול באופן מהותי". המכתב מה 

 התבצע בגלל עלויות מחירי היטל ההטמנה והדלק...".   

 – 52/55מכרז . 5.3

 ע"י יועץ חיצוני המומחה בגזם, המכרז נוהל בהתאם לחוק. המכרז נוסח ע"י היועץ המשפטי והוכן

המחיר שנקבע במכרזים הינו מחיר פאושלי ולא עפ"י ימי עבודה. כמו כן בתחום ההובלה נוסף גם מנהל 

 עבודה. המשאיות מצוידות במכשיר ניווט ואיתור. 

ע"פ שנים כפי  בתום שנה מההתקשרות יש ירידה בהוצאות המועצה בשני התחומים להלן הטבלאות

 שנמסרו ממנהל מחלקת איכות הסביבה, תברואה ורישוי עסקים:

 



; 

 : 5/53, 5/55, 5/55. להלן טבלאות הובלת הגזם ע"י חברת מ' בשנים 5.2

   5/55: 

 סכום החשבונית מס' כניסות לאתר ימי עבודה חודש
 555,5/5,27 555 21.2 ינואר

 71,116.17 511 27.2 פברואר
 535,127.51 5/9 66 מרץ

 65./555,16 512 65 אפריל
 555,677.29 555 65.2 מאי
 65./555,16 556 65 יוני
 /533,126.7 599 69 יולי

 29./536,22 567 69.2 אוגוסט
 537,913.52 571 67.2 ספטמבר
 556,239.15 532 21 אוקטובר

 //.77/,551 571 27 נובמבר
 525,2/7.59 526 92.2 דצמבר
 5,2/2,292.76 5,127 923.7 סה"כ

  

5/55 : 

 סכום החשבונית מס' כניסות לאתר ימי עבודה חודש
 523,655.79 335 96 ינואר

 525,969.15 577 67 פברואר
 527,716.55 393 19 מרץ

 25./591,92 535 93 אפריל
 533,227.31 535 97 מאי
 553,712.12 527 /9 יוני
 522,555.55 /51 92.2 יולי

 22./597,27 517 12 אוגוסט
 565,771.72 357 99 ספטמבר
 522,172.56 526 61.2 אוקטובר

 263.96,/51 392 12.2 נובמבר
 531,2/2.27 527 62.2 דצמבר
 5,123,536.96 3,372 755 סה"כ

 

5/53: 

 סכום החשבונית מס' כניסות לאתר ימי עבודה חודש
 532,255.97 522  ינואר

 532,255.97 533  פברואר
 532,255.97 599  רץמ

 532,255.97 531  אפריל
 532,5/2.15 567  מאי
 2/.537,992 /55  יוני
 2/.537,992 597  יולי

 2/.522,1/1 571  אוגוסט
 2/.537,992 526  ספטמבר
 775.52,/52 571  אוקטובר

 //.262,/52 599  נובמבר
 //.262,/52 522  דצמבר
 5,652,791.25 5,732  סה"כ

 



; 

 :5/55,5/55,5/53טבלאות השוואה אתר הטמנה בשנים . 25.

 ':לאתר ש 5/55פינוי גזם  

 תשלום כולל מע"מ גזם מעורב )טון( גזם נקי )טון( חודש
 /537,37 5/3.79 675.27 ינואר

 552,231 223.12 222.95 פברואר
 533,/52 592.75 267.22 מרץ

 5/5,317 522.25 272.59 אפריל
 556,259 52./55 622.53 מאי
 73,272 69.59 226.55 יוני
 13/,552 5/7.25 5/.952 יולי

 722,/52 566.26 31./65 אוגוסט
 523,519 515.95 613.76 ספטמבר
 /22,/55 5./55 656.11 אוקטובר

 523,577 575.7 932.59 נובמבר
 275,/53 525 292.2 דצמבר
 ש"ח 5,2/1,126 5599.32 9226.36 סה"כ

 

 

 ':לאתר ש 5/55זם פינוי ג

 תשלום כולל מע"מ גזם מעורב )טון(  גזם נקי )טון( חודש
 536,335 576 212 ינואר

 759,/55 522 227 פברואר
 562,121 563 /62 מרץ

 525,223 3/1 292 אפריל
 523275 536 262 מאי
 533,595 5/2 225 יוני
 537,312 579 6/6 יולי

 523,559 511 /26 אוגוסט
 551,125 562 269 ספטמבר
 526,5/1 5/2 639 אוקטובר

 565,951 555 955 נובמבר
 526,556 515 665 דצמבר
 ש"ח 5,951,237 5,6/7 9,5/6 סה"כ

 

 :לאתר א' 5/53פינוי גזם 

 תשלום כולל מע"מ גזם מעורב )טון(  גזם נקי )טון( חודש
 29.32/,5/3 /5/1,31 256,962 ינואר

 /12,259.5 /531,25 /26,/39 פברואר
 5/7,961.55 /522,95 2/1,276 מרץ

 72,635.69 /522,62 /255,95 אפריל
 /.5/9,963 //77,7 /262,22 מאי
 /72,795.3 /5/9,75 /265,66 יוני
 5/.5/2,727 /537,62 /275,16 יולי

 552,263.22 /572,25 /213,15 אוגוסט
 //.72,317 553,975 /5/,231 ספטמבר
 //./555,56 /555,22 /652,25 אוקטובר

 /552,637.3 523,312 237,652 נובמבר
 //.5/2,255 /522,55 229,225 דצמבר
 5,652,791.25 5,6/5.19 2,117,226 סה"כ



; 

 

 :סיכום

מס' כניסות   גזם מעורב  גזם נקי שנה 
 לאתר

תשלום אתר  תשלום הובלה 
 הטמנה

5/55 9226.3 5,599.32 5,127 5,2/2,292.67 5,2/1,126 
5/55 9,5/6      5,6/7 3,372 5,123,536.96 5,951,237 
5/53 2,177,266 5,6/5.19 5,732 5,652,791 5,652,791 

 

 

בבדיקה עם בעלי התפקידים במועצה והיועץ ששכרה המועצה לעשיית המכרז לשאלת ירידת כמויות 

משתנה המושפע  . מדובר בנתון55.5.52ההובלה וכמויות ההטמנה התקבלו תשובות במכתב מיום 

כלקח מאסון הכרמל, ביצעה המועצה גיזום מסיבי בכרמי יוסף  5/55מגורמים שונים לדוגמא, בשנת 

וביער סביב הישוב כדי ליצור דרך אש למניעת התפשטותה במקרה שריפה. כמו כן, ביצעה המועצה, 

ונות מחירי המים עלו באותה עת, מבצעי גיזום מסיבי בישובים נוספים. בנוסף, יש לזכור שבשנים האחר

משמעותית דבר שגרר צמצום בהשקיה, ייבוש מדשאות בגינות ציבוריות ונוי ולכן ההפחתה בכמויות 

. זאת ועוד, כחלק מתכנית אב לפיתוח בר קיימא נכנסה המועצה 5/53 -הגזם כפי שבאה לידי ביטוי ב

 לפרויקט המחזור והפרדת פסולת בבתי הספר בישובים.

שימוש מאות קומפוסטרים בהם משתמשים בגזם כמצע לאשפה וכן התחילו תושבים הכניסו ל

 להשתמש במרכזי מחזור חדשים לפסולת מסוגים שונים.

עוד יודגש שכפי שחלה ירידה בכמות הגזם המטופלת, מטבע הדברים פוחת התשלום לקבלן וכן פוחתת 

 כמות ההובלות. 

 גם בתקופת ההתקשרות הקודמת חלה ירידה בגזם.

כוכבי  2ה גאה בתהליכים ירוקים ובני קיימא אלו ואחרים, בזכותם התבשרה המועצה על קבלת המועצ

 יופי מטעם המועצה לישראל יפה, זו השנה השנייה ברציפות". 

 

 בקרה ודיווח

 במועצה כפי שצוין לעיל  ימי איסוף קבועים מהישובים השונים.

עובד המועצה שניהל יומן עבודה ומעקב אחרי כל האחריות על דיווח וניהול יומני העבודה היה באחריות 

משאית האוספת גזם. העובד העביר מידי חודש דף נוכחות לכל נהג משאית שעבד על פי ימי עבודה 

ושעות.  העובד מציין אם בחלק מיום העבודה המשאית היתה בתיקון ומציין את השעות בהן לא עבדה. 

 איסוף מהישובים ובצד שמאל מספר המשאיות שעבדו . בנוסף לנ"ל מעביר דף מרוכז לפי תאריכים של

אתר ההטמנה שולח מידי חודש דו"ח כללי הכולל דו"ח גזם מעורב ודו"ח גזם נקי עם ציון שם הישוב 

 ממנו הגיע המשאית.

מזכירת המחלקה בדקה את הדוחו"ת ומעבירה למנהל המחלקה לאישור. הליך זה התקיים בטרם יצאה 

 המועצה למכרז. 

ורת בדקה מדגמית את דיווחי הנהג מול הישובים המופיעים בדו"ח אתר ההטמנה ולא מצאה הביק

 התאמה בין הדו"חות הנ"ל. המבקרת פנתה למנהל המחלקה לקבל אימות להתאמה בין 



; 

מספר המשאיות המובילות, מקום האיסוף וכמויות ההטמנה, אך לא נמצא מסמך אחר שונה 

 מהמסמכים שכבר הועברו ונבדקו. 

 

)בשני חלקי המכרז העמודים  5.55קיימת התייחסות לדיווחים ולבקרה בסעיף  52/55במכרז פומבי מס' 

 הרלוונטיים חתומים ע"י המועצה וע"י נציגי החברות וחתומים בחותמות המועצה והחברות(:

 דיווחים למועצה ויומן עבודה   5.55

ר אופן ביצוע העבודות באותו יום וכן בנוגע מדי יום יינתנו דיווחים סדירים למנהל מטעם המועצה, בדב

 לתקלות ו/או בעיות שעלו במהלך ביצוע העבודות.

אחת לחודש, במועד הגשת החשבון מטעם הקבלן למועצה, ימסור הקבלן למנהל את הדיווחים 

 והמסמכים, כדלקמן:

תו חודש  העתק של יומן העבודה, יומן העבודה יכלול בין השאר את הפרטים ביחס לאו   5.55.5

 כדלקמן:       

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים ע"י הקבלן בביצוע העבודה.  5.55.5.5

 סוג הרכבים והציוד הנמצאים בשימוש במקום ביצוע העבודות.   5.55.5.5

 תקלות והפרעות בביצוע העבודות.              5.55.5.3

 הוראות שניתנו לקבלן ע"י המנהל.  5.55.5.2

 הערות המנהל בדבר מהלך ביצוע העבודות.   5.55.5.2

  ריכוז נתונים בדבר כמות טון פסולת הגזם מתחום שיפוט המועצה שהועברה ע"י              5.55.5.6

 הקבלן לאתר הסילוק.                           

 זם שהועברו אופן הטיפול בפסולת הגזם ע"י הקבלן, לרבות כמויות פסולת ג            5.55.5.9

 למחזור וכאלו שהועברו לטיפול אחר.                           

 

 

היומן ייחתם כל יום ע"י הקבלן והעתק חתום מהרישומים בו יימסר למנהל מדי חודש בזמן    5.55.5

מסירת החשבון. הרישומים ביומן לא ישמשו בכל מקרה עילה בידי הקבלן לדרישת כל תשלום 

ת גם במקרה שבו המזמין לא ערער ו/או לא תיקן ו/או דרש לתקן רישומים על פי החוזה וזא

 ביומן.

דו"ח ריכוז חודשי שיפרט את כמויות )טון( פסולת שהועברו על ידו מתחום שיפוט המועצה   5.55.3

לאחר הסילוק )להלן : "דו"ח הריכוז"(. דו"ח הריכוז כאמור יכלול, בין השאר פירוט ביחס סוג 

 רה על ידו לאתר הסילוק, כמויות )טון הפסולת(.הפסולת שהועב

  

הביקורת בדקה את דיווחי העובד, אישור מנהל המחלקה גם לאחר קיום המכרז ונמצא כי המועצה 

ולא מקבלת דיווחים ומפעילה בקרות כנדרש. במהלך  5.55אינה מקיימת את תנאי המכרז בסעיף 

 ומנהל מחלקת איכות הסביבה, הביקורת התקיימה ישיבה בה השתתפו מנכ"ל המועצה 

 

 

 



; 

תברואה ורישוי עסקים בכדי ליצור מנגנון דיווח בשילוב תכנת האיתור והניווט הקיימת, שיביא 

לאפשרות של דיווח יעיל ויאפשר בקרה ופיקוח יעילים. בנוסף תתבצע התאמה בין הדיווח לכמויות 

 נחתם בין המועצה ושני הקבלנים. ההובלה וההטמנה בשטח. ההליך יכלול את  אותם חלקים בחוזה ש

 

 

 סיכום והמלצות:

הביקורת שנערכה בנושא הגזם כללה תהליכים המתבצעים ביחידות המועצה השונות שתכליתם הטיפול 

 בגזם. 

לאור הממצאים שהוצגו בישיבות שהתקיימו ובטיוטת הדו"ח  פעלו בעלי התפקידים במועצה ליישם  

רך לתיקון הליקויים והטמעת שיטות עבודה, דיווח פיקוח ובקרות את החוק, הנוהל  ופעלו להפעלת מע

 כנדרש. מעקב אחר תיקון הליקויים יעשה בהתאם לתקנות שר הפנים בדו"ח זה. 

 

 

 

 

 

 

 



; 

 
 



; 

 



; 

 

 

 

 
 



; 

 

 ועדה לתכנון ובניה

. מבין כלל 5/53הביקורת בנושא התכנון והבנייה במועצה נכללה בתכנית העבודה של הביקורת לשנת 

ת הועדה בחרה הביקורת להתמקד בנושא אכיפת חריגות בניה וזאת לאחר ביצוע סקר בפעילויות פעילו

הועדה לתכנון ובנייה של המועצה. מטרת הביקורת  לבחון את התנהלות הועדה בנושא הפיקוח 

 והאכיפה.  

ר הרשות א. )א( בחוק התכנון והבנייה הקובע שמבק /5, סעיף  72אושר תיקון מספר   /59.3.5בתאריך 

המקומית יהיה מבקר הוועדה המקומית. הביקורת כלולה במסגרת תכנית העבודה השנתית ובהתאם 

 לסקר סיכונים. 

בדו"ח זה נעזרה המבקרת במקורות מידע חיצוניים שכללו דו"חות ביקורת שונים, מקורות מידע 

 אינטרנטים ותוכן הרצאות בנושא חריגות הבניה בישראל.

המועצה, מהנדס המועצה ולעובדי הוועדה על הסיוע  ושיתוף הפעולה בביצוע  ברצוני להודות לראש

 מטלת הביקורת. 

 

 מבוא .1

)להלן  5762 –רוב ההוראות הקשורות לדיני התכנון והבנייה, הן מתוקף חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 

רט לבין רשויות החוק( ובעשרות תקנות שהותקנו מכוחו. דיני התכנון והבנייה עוסקים ביחסים שבין הפ

השלטון וקיימת זיקה בין דיני התכנון והבנייה לדינים אחרים כגון דיני קניין, דיני נזיקין,  דיני חוזים 

 והמשפט הפלילי.

בנוסף לכך, קיימות הוראות שונות המתייחסות אף הן לדיני התכנון והבנייה, והן מצויות בחוקים 

 ותקנות שונים:

 5721 –שי"ח חוק המהנדסים והאדריכלים, הת

 חוקי עזר של המועצה

 5765 –חוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ"ב 

 5797 –תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה(, התשל"ט 

 5711תקנות בטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח 

 .5775חוק הרשויות המקומיות )מהנדס רשות מקומית(, התשנ"ב 

 מדינה והיחידה הארצית לאסיפת מקרקעין.הנחיות פרקליטות ה

 

מטרות החוק הן קביעת מסגרות המתוות את ההליכים לעריכתן, אישורן, וביצוען של תכניות פיתוח                

ובנייה בכל הרמות הארציות, המחוזיות והמקומיות וקביעת הסדרים למתן היתרי בנייה. קביעת 

 ים פיצויים למי שנפגע מתוכניות, וחובת הסדרים כוללת הסדרים כלכליים המבטיח

 

 

 

 



; 

 

תשלום היטלים על אלה שזכויותיהם הושבחו לאחר אישור תכניות, החוק מפרט את  קיום כללים 

 לאכיפתו. 

בנייה בלתי חוקית מוגדרת כבנייה בלא היתר, או בחריגה מהתנאים שנקבעו בהיתר הבנייה. בנייה ללא 

לפחות בחלקה לתוספת אוכלוסין אך ללא תוספת ארנונה ואגרות  היתר שאינה מדווחת, עשויה להביא,

הנובעות מתוספת הבניה וכך נגרמות למועצה הוצאות  בכל תחומי הפעילות כמו  הניקיון ופינוי האשפה, 

 חינוך ורווחה מבלי הכנסות בגינן ומבלי תשתיות מתאימה לגידול במספר

יה תעשה ע"פ הכללים והתקנים ובראש ובראשונה התושבים. חמור מכך, היתר הבניה בא להבטיח שהבנ

 קיומם למען שמירה  על בטיחות הציבור. 

אכיפת החוק ומניעת התפשטות התופעה של בנייה ללא היתר העלולה לנבוע מעצם אי אכיפה, ואף של 

עבירות חוקי העזר האחרים כפועל יוצא מכך.  שלוש תכליות אכיפה מרכזיות של דיני תכנון ובהן: 

ה על תכליות התכנון ועל מדיניות התכנון; קיום שלטון החוק, כיבוד הדין ויישומו;  תכלית מניעת שמיר

הנאה מפרי העבירה. " השיקול של הגנה על שלטון החוק והרתעה מעבריינות הינו עקרון יסוד בשיטת 

וני התפקיד (. על רקע זה ברור עד כמה חשוב וחי 7//7521המשפט הישראלית..." )פס"ד השמורה, עע"מ 

של מערך הפיקוח על הבנייה במועצה תוך מניעת  התופעות השליליות שנמנו. לעבירות הבנייה אופי 

מיוחד: הן נראות לעין; "יוצרות נורמה" לחקותן; העבירות  הן כלכליות שהפיתוי לעבור אותן הוא 

חוק; לעבירות גדול; סוג עבירות המכרסמות באימון הציבור, במערכת השלטון ובמערכת אכיפת ה

 (. 5715השלכות על תחומים אחרים, "עקרון החלונות השבורים" של ווילסון וקלינג )

, במחקרם כותבים כי  5/53מכון ירושלים לחקר ישראל ערך מחקר בנושא אכיפת עבירות בנייה בשנת 

נתונים עבירות הבנייה הן "מכת מדינה", )כפי שהגדירה כך  מערכת המשפט(. בישראל לא קיים בסיס 

מפורט בנוגע להיקף עבירות הבנייה, המידע נמצא בחלקו הגדול בוועדות המקומיות אך אין ריכוז שלו 

מבנים בלתי חוקיים. למעשה נוצר "מעגל   ///,//5 –בידי גורם ממלכתי ולפי הערכה קיימים בישראל כ 

לאכיפה בלתי מספקת.  קסמים" אכיפה דלה מעודדת עבירות בנייה ואילו ריבוי בעבירות בנייה גורם 

ריבוי התהליכים והגורמים משפיע ומושפע. אלפי תיקי פיקוח וחקירה ממתינים ברשויות האכיפה 

למיניהן לבירור והגשה לבתי המשפט, חולף זמן רב מביצוע העבירה ועד המשפט. העדר כוח אדם 

תארכות התהליכים ותקציב, קשיים בתיאום בין גורמי האכיפה השונים הפועלים בישראל גורמים לה

 וגידול  העבירות בתחום הבנייה כל אלה גורמים לפגיעה באפקטיביות האכיפה.

תכנון טוב וראוי מושג רק אם התהליך התכנוני חופשי מאילוצים ומקיומן של עובדות מוגמרות בשטח. 

ה של "איננו מדברים עוד כבעבר אך בשימושי קרקע למיניהם, אלא בתפיסה כוללת של חברה, של כלכל

אט"ד נ' המועצה הארצית. עבירות בנייה מסכלות את התכנון ופוגעות  72//575חיים בעיר ובכפר" בג"צ 

 בעקרונות השקיפות ושיתוף הציבור והחשוב ביותר שמירת הבטיחות ושלום הציבור.

 

 

 



; 

 ניהול רשות הרישוי

ועדה המקומית או יושב ראש לחוק )עבודות טעונות היתר(, יושב ראש הו 522לעניין מתן היתר לפי סעיף 

ועדת המשנה של הוועדה המקומית ומהנדס הוועד המקומית יחדיו, יהיו רשות רישוי מקומית. לפי 

 לחוק, נקבע שמהנדס הרשות המקומית יהיה מהנדס הוועדה.  /5סעיף 

רשות הרישוי מורכבת משני בעלי תפקידים מרכזיים, יו"ר הועדה ומהנדס הוועדה. רשות הרישוי 

סמכת לתת היתרי בנייה התואמים את התוכניות החלות על המקום המבוקש בבקשה להיתר ושאין מו

עמן בקשה להקלה או לשימוש חורג, מבלי להביא את ההחלטה לדיון בפני הוועדה. הסמכויות  

 המוענקות לרשות הרישוי נועדו לזרז את תהליכי הרישוי ולסייע בעבודת הוועדה.

חבר מוסד תכנון שנעדר משלוש ישיבות רצופות של מוסד התכנון או של ישיבות ועדת המשנה של מוסד 

התכנון, או שנעדר למעלה משליש מהישיבות בתקופת שנה אחת, ואיש לא מילא את מקומו, יחדל 

ד להיות חבר במוסד התכנון. תקופת השנה תימנה מיום מינוי של החבר למוסד התכנון. נעדר חבר מוס

תכנון משתי ישיבות רצופות, וגם ממלא מקומו לא השתתף בהן, ישלח יושב ראש מוסד התכנון, מיד 

לאחר הישיבה השנייה הרצופה של מוסד התכנון שממנה נעדר חבר המוסד, הודעה לחבר המוסד וכן 

תק ישלח הע –למי שמינה את החבר ולמי שהמליץ על חברותו במוסד התכנון, ואם היה החבר נציג שר 

גם למזכירות הממשלה. ההודעה תציין את מועדי ישיבות מוסד התכנון שמהן נעדר אותו חבר ואת 

הנוסח המלא של סעיף זה. ההודעה תישלח במכתב רשום ותציין כי אם לא ישתתף החבר בישיבה 

(. יושב ראש מוסד 5הקרובה של מוסד התכנון, יחדל להיות חבר במוסד התכנון ומינויו יפקע )פסקה 

בדצמבר של כל שנה הודעה לכל חבר המוסד, ובה פירוט הישיבות שבהן נכח ושמהן  35 -תכנון ישלח ב

נעדר במשך אותה תקופה. נעדר החבר משליש או יותר ממספר הישיבות שהתקיימו, ישלח ראש מוסד 

 .   5התכנון הודעה כאמור גם לגורמים המנויים בפסקה 

 ניהול עבודת הוועדה לתכנון ובנייה

וראות החוק מחייבות אישור מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה או מוועדת המשנה, לביצוע פעולות ה

שעניינן תכנון ובנייה. הוראות החוק שמסדירות את דרכי עבודתן, סדרי הפיקוח, הבקרה והביקורת של 

התקין.  הוועדות נועדו להבטיח שפעילותן של הוועדות תיעשה בהתאם לכללי היעילות החיסכון המנהל

 כמו כן על מנת למנוע ניגודי עניינים בעבודת הוועדה ושמירה על האינטרס הציבורי.

 ניהול פרוטוקולים

ניהול פרוטוקולים של ישיבות הועדה מהווה את אחד המרכיבים החשובים ביותר בתחום הפיקוח 

ברי הוועדה והבקרה על עבודת הוועדות. לרישום נכון ומדויק של מהלך הישיבות, נוכחותם של ח

והיעדרותם של אחרים ישנן משמעויות חשובות בשמירה על כללי המנהל התקין ומניעת ניגודי עניינים 

 בפעילותם של חברי הוועדה. 



; 

 



; 

 פיקוח על הבנייה .2

החוק קובע כי אין להתחיל בביצוע עבודות בניה ללא שיש בידי הבונה היתר שהוצא ע"י הרשות 

בקבלת אישורים כדרישת החוק, התקנות והנוהל. דרישות אלה  המקומית. הליך קבלת ההיתר כרוך

 תפקידן להבטיח שהבניה תעשה עפ"י החוק, הסטנדרטים ההנדסיים, התכנוניים והבטיחותיים.

)א(, )ב( בחוק תכנון ובנייה, המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר או  5/2לפי סעיפים 

 קנס נוסף או מאסר נוסף. –, ובעבירה נמשכת בסטייה מהיתר התוכנית דינו קנס או מאסר

א לחוק הנ"ל, אם בוצעו עבודות או השתמשו במקרקעין בדרך שיש בה עבירה לפי סעיף  5/1לפי סעיף 

לחוק, ניתן להאשים אחד או יותר מאלה: בעל הבית, מי שמוטלת עליו החובה להשיג היתר, בעל  5/2

לים של המקרקעין בשעת ביצוע העבירה, בבעלות המקרקעין בעת ביצוע העבירה, מי שהוחזק כבע

כל אחד מהשותפים בשעת ביצוע העבירה, המבצע בפועל את העבודה, המשתמש  –משותפת במקרקעין 

בפועל במקרקעין, האחראי לעבודה או לשימוש לרבות האדריכל, המהנדס המתכנן , המהנדס או 

 מעט העובדים המועסקים על ידיהם.  ההנדסאי האחראים לביצוע, הקבלן הראשי וכן סוכניהם, ל

הפיקוח על הבנייה נועד לעקוב אחר עבודות הבנייה באתרים השונים ולגלות כבר בשלבים המוקדמים 

בבנייה או שימוש ללא היתר או בסטייה מתנאי ההיתר. דיווח, בעוד מועד על חריגות בנייה מאפשר 

קת הבנייה כל זאת במטרה להבטיח שמירה לוועדה המקומית לנקוט צעדים  מנהליים ומשפטיים להפס

 על כללי המנהל הציבורי התקין והוראות החוק.

מטרות הפיקוח על הבנייה כוללות: פיקוח ובקרה על בנייה חדשה, מניעת בנייה ללא היתר, מניעת 

חריגה מן ההיתר וכן מניעת תהליכי בנייה המסכנים את הציבור ו/או המהווים הפרה של חוק התכנון 

 ייה.והבנ

 פעילויות עיקריות של עבודת הפיקוח על הבנייה 5.5

 פיקוח על הבנייה לפי היתר 5.5.5

ליווי כל שלבי ובדיקות התאמה בשטח מול תכניות, החל בהתאמת האתר  5.5.5 5.5.5

שלבים  2לתכניות  המוגשות לצורך היתר הבנייה וכל תהליך הבנייה עצמה, עפ"י 

 מוגדרים:

 ורגן ובטיחותי כחוק.בקרה שהאתר מגודר, מא –בתחילת העבודה  5.5.3

 לאחר השלמת יסודות הבנייה בגמר השלד 5.5.2

  2טופס  –לפני חיבור לתשתיות חשמל, מים בדיקת מרחב מוגן ועוד  5.5.2

 לפני קבלת תעודת גמר. 5.5.6

 

המחוקק העניק לוועדה המקומית לתכנון ובנייה סמכויות פיקוח ואכיפה בכדי להבטיח שהוראות החוק 

 יל קנסות, להוציא צווי הפסקה והריסה למבנים שנבנו יישמרו. כוללות הן את הסמכות להט

 



; 

בניגוד להוראות החוק. פעולות הפיקוח אמורות להתבצע ע"י מפקחים שמונו לשם כך. נקבע שבתהליכי 

האכיפה תיוצג הוועדה רק ע"י מי שהוסמך לכך ע"י היועץ המשפטי לממשלה. סמכותה של הועדה 

ענייני תכנון ובנייה הינה סמכות מקבילה לסמכותו של היועץ המקומית ונציגיה לנהל תביעות פליליות ב

המשפטי לממשלה ונציגיו לנהל הליכים פליליים בעניינים אלה במסגרת סמכות התביעה הכללית 

אדרת נ' מדינת ישראל. הנחיית היועץ המשפטי  3//7355הנתונה לו, ואין היא באה במקומה...רע"פ 

ה קוים מנחים כלליים להפעלת שיקול הדעת בהחלטה על , מתוו5/53 -לממשלה שנוסחה מחדש ב

הפעלת סמכות האכיפה של המדינה במרחב התכנון המקומי. נקבע מנגנון תיאום בין מערכות האכיפה 

של המדינה והמערכת המקומית, במקרים בהם הוחלט על הפעלת סמכות אכיפה מקבילה. זאת בכדי 

 ירה.למנוע מצב שבו יתנהלו במקביל שני הליכי חק

 

 הגורמים  במדינת ישראל האחראים על טיפול בבנייה לא חוקית:  5.5

 הוועדות המקומיות והמחוזיות לתכנון ובנייה 

 היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים 

 אגף הפיקוח ברשות מקרקעי ישראל

 מנהלת תיאום ופיקוח אכיפה )מתפ"א( במשטרת ישראל

 

 אמצעי האכיפה לפי נושאים: 5.3

 כלולים שני סוגי צווים:  -מניעה  אמצעי 5.3.5

צווים שנועדו למנוע היווצרות העבירה עוד בטרם הוחל בהפרת החוק.  5.3.5.5

"פעולות הכנה  526הפעלת הסמכות אינה מותנית בביצוע עבירה )סעיף 

 לבנייה "(.

צווים שנועדו להפסיק את הבנייה הבלתי חוקית בטרם הושלמה או להפסיק  5.3.5.5

(. הפעלת הסמכות מותנית בכך שלכאורה 537,552את המשך השימוש )סעיף 

 בוצעה עבירה.

 בצווי האכיפה נכללים:  -אמצעי אכיפה  5.3.5

 צווים שתכליתם החזרת המצב לקדמותו 5.3.5.5

 (5/2אמצעים נוספים בעקבות הרשעה )סעיף  5.3.5.5

  555צווי הריסה לפי סעיף  5.3.5.3

 צו הריסה מנהלי  5.3.5.2

 

 אמצעי ענישה 5.3.3

 (5/2עבירת הבסיס של בנייה או שימוש שלא כדין )סעיף  5.3.3.5

 



; 

 (/55עבירה של אי קיום צו של בית משפט )סעיף  5.3.3.5

 (527, /52, 539עבירה של הפרת צווים מנהליים ושיפוטיים )סעיף  5.3.3.3

 מאסר, קנסות, כפל שווי בנייה, כפל אגרות.  5.3.3.2

 

 הסנקציות העומדות לרשות הוועדה כנגד בנייה בלתי חוקית:  5.2

המקומית רשאית לבקש מבית מוצא ע"י בית המשפט, הוועדה   – צו הפסקה שיפוטי  5.2.5

המשפט כי יוצא למי שאחראי לביצוע עבודות בנייה או שימוש שיש בהם משום 

עבירה, צו הפסקה שיפוטי גם אם טרם הוגש נגדו כתב אישום. עם הוצאת צו ההפסקה 

השיפוטי או לאחר שהוגש כתב אישום רשאי בית המשפט לצוות על מוסדות תכנון לא 

א ההליכים, בטרם השלמת ההליכים ביית המשפט. כמו כן, לדון בבקשה להיתר נשו

רשאי בית המשפט, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או נציגו או לבקשת הוועדה 

המקומית, לצוות על הריסה מידית של כל מה שנבנה בניגוד לצו הפסקה מנהלי או 

 שיפוטי. 

מים לצורך הארכה יש מוצא ע"י הועדה המקומית למשך חמישה י – צו הפסקה מנהלי  5.2.5

לפנות לבית המשפט.  תוקפו של צו ההפסקה המנהלי שמוציאה הוועדה המקומית 

 נקבע ע"י השופט בהתאם לנתונים שמציגים בפניו הצדדים.

מוצא ע"י הוועדה המקומית כאשר חובת ההוכחה היא על הוועדה  – צו הריסה מנהלי  5.2.3

חרונים. הצו כולל תצהיר של רשות המקומית שהעבירה בוצעה בשלושת החודשים הא

התכנון והוא מודבק על הקיר החיצוני בבניין או במקום הנראה לעין. דרישתו להרוס, 

שעות מיום  52לפרק או לסלק את המבנה. צו ההריסה המנהלי ניתן לביצוע תוך 

שעות. כדי לבטל או  95הדבקתו אם מדובר במבנה ללא היתר, בכל מקרה אחר תוך 

יסה, יש לפנות לבית משפט  השלום בבקשה מתאימה. הצו יבוטל אם יוכח לעכב צו הר

ימים או  /6 -ימים, הבנייה הסתיימה לפני יותר מ 35 -שהבית היה מאוכלס למעלה מ

 המצאתו של הצו לא הייתה כדין.

מוצא ע"י בית המשפט, צווי הפסקה שיפוטיים: ועדה מקומית  – צו הריסה שיפוטי  5.2.2

בית המשפט שיוציא למי שאחראי לביצוע עבודות בנייה או שימוש רשאית לבקש מ

גם אם טרם הוגש נגדו כתב אישום. עם  –שיש בהם משום עבירה , צו הפסקה שיפוטי 

הוצאת צו ההפסקה השיפוטי או הגשת כתב אישום רשאי בית המשפט לצוות על 

ליכים . כמו מוסדות התכנון לא לדון בבקשה להיתר נשוא הליכים, בטרם השלמת הה

כן , רשאי בית המשפט, לבקשת  הוועדה המקומית, לצוות על הריסה מידית של כל 

 מה שנבנה בניגוד לצו הפסקה מנהלי או שיפוטי.

 

 

 



; 

 שימוש חורג בנכסים 5.2

בניית נכס והשימוש בו אמורים לעשות בהתאם להיתר הבנייה שאושר על ידי הועדה המקומית 

ות התכנון ובנייה מאפשרות לוועדה המקומית להתיר שימוש לתכנון ולבניה, יחד עם זאת, תקנ

 בנכס לתקופה קצובה באופן החורג מהיעוד שנקבע בתכנית.

לחוק התכנון והבניה קובע כי "לא יינתנו הקלה או היתר לשימוש חורג אם יש בכך  525סעיף 

רק אם הוא סטייה ניכרת מתכנית החלה על הקרקע או הבניין" כלומר, השימוש החורג, יאושר 

אינו חורג באופן מהותי מאופי הסביבה בה מצוי הנכס ומייעודו המקורי כפי שנקבע בעת מתן 

 ההיתר.

 תיאור תהליך הוצאת היתר לשימוש חורג:

בעלים של נכס או שוכר המבקשים לקבל היתר בנייה לשימוש חורג, נדרשים להגיש לוועדה  -

 בקשה להיתר.

 שנעשה בפועל במבנה.פקח נשלח לשטח לבדוק מהו השימוש  -

לאחר קבלת דיווח הפקח, מגבשת הועדה החלטה האם יש לאשר את השימוש החורג או  -

 לדחותו מהטעם שהשימוש המוקש מהווה סטייה ניכרת מהיעוד המקורי של הנכס. 

המבקש צריך לפרסם את הבקשה בעיתונות ולמסור הודעה אישית לבעל הנכס במקרה של  -

ים בנכס נשוא הבקשה. אם הוגשו התנגדויות לבקשה, תזמן שוכר ולבעלי העסקים הגובל

 הועדה את המתנגדים להציג עמדתם בפניה. 

לאחר שמיעת ההתנגדויות, במידה והוגשו, הועדה קובעת את החלטתה. במידה והועדה  -

החליטה לאשר את הבקשה היא נדרשת לקבוע גם את התקופה המרבית לשימוש החורג 

בות. אם  החליטה הועדה לדחות את הבקשה, ייסגר התיק בהתאם לאופי החריגה והנסי

 אלא אם המבקש מחליט לפנות לוועדת ערר. 

באם אושר השימוש החורג הבקשה מועברת לחישוב היטל ההשבחה שעל המגיש לשלם עבור 

 התקופה שבה יעשה השימוש החורג. 

 

 ממצאי הביקורת .3

הוועדה הופרדה מהועדה המרחבית  ,9//5הועדה המקומית לתכנון ובנייה גזר  הוקמה בשנת 

והרכבה כהרכב מועצת  5762 -"לודים". הועדה פועלת מתוקף חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה

 )א( בחוק(.  51העירייה )סעיף 

דונם. במועצה עשרים  ///,/53 -תחום המועצה האזורית גזר הוא מרחב תכנון מקומי ששטחו כ

 מישה קיבוצים וחמישה; ישובים קהילתיים.וחמישה ישובים בהם חמישה עשר  מושבים, ח

 

 

 



; 

ועדת המשנה לתכנון ובניה, פועלת מתוקף אותו החוק ומוקנות לה כל הסמכויות של הוועדה 

המקומית ובתנאי שהחלטותיה הובאו לידיעת כל חברי הוועדה המקומית תוך עשרה ימים מיום 

 קבלתם ואיש מהם לא דרש דיון בנושא במליאת הוועדה המקומית.

ש המועצה מר פטר וייס מכהן כיו"ר הועדה מיום הקמתה. מהנדס המועצה מר איתי פרס רא

, סעיף  5775 -לפי חוק הרשויות המקומיות )מהנדס רשות מקומית( התשנ"ב  5779בתפקיד משנת  

, תפקידי המהנדס וסמכויותיו כוללים בין השאר: תכנון העיר, הפיקוח והרישוי, הבנייה 2

ע"י הרשות המקומית או מטעמה. ברשות שמועצתה היא ועדה מקומית, לפי הציבורית המבוצעת 

 חוק התכנון והבנייה, יהיה מהנדס הרשות גם מהנדס הוועדה מהמקומית. 

 

 מועד ישיבת הועדות:  3.5

קיימה ועדת  5/55מתכנסת בממוצע פעמיים בחודש )על פי הצורך(. בשנת  -ועדת רישוי  3.5.5

 ישיבות. 56קיימה הועדה  5/53ישיבות ובשנת  51הרישוי 

ישיבות ובשנת  7קיימה ועדת המשנה  5/55מתכנסת אחת לחודש, בשנת  -ועדת משנה  3.5.3

 ישיבות. /5קיימה הועדה   5/53

 התכנסה על פי  הצורך במהלך שנים אלה.  -מליאת הועדה  3.5.2

 סה"כ ישיבת תכנון מתקיימת בממוצע למעלה מפעמיים בחודש.

 ת הוועדות הייתה כחוק.הנוכחות בישיבו

 

 מבנה כוח אדם בוועדה לתכנון ובניה גזר 3.5

 יו"ר הועדה 

 מהנדס הועדה

 מזכירת הועדה 

 בודקת תכניות 5

 פקחים 5

 שירות לקוחות

 ארכיב

 ניהול פרויקטים

 

 

 



; 

 פעולות הועדה המקומית לתכנון ובנייה 3.3

 תפקידים עיקריים: -מחלקת רישוי

 בדיקת להיתרי בנייה 3.3.5.5

 בדיקת תכניות בניין עיר 3.3.5.5

 מסירת מידע תגנוני 3.3.5.3

 קבלת קהל 3.3.5.2

 

 תפקידים עיקריים: -מחלקת פיקוח 3.2

 ביצוע פיקוח ואכיפה במרחב התכנון 3.2.5

 דו"חות פיקוח  3.2.5

 צווי הפסקה 3.2.3

 2, טופס 5ביקורות לטופס  3.2.2

 קבלת קהל  3.2.2

 לקת גבייהעבודה מול מחלקת רישוי עסקים, מח 3.2.6

 

 תפקידים עיקריים: -מזכירות הועדה 3.2

 קבלת קהל ומענה לציבור הרחב  3.2.5

 אישורים לטאבו  3.2.5

 פתיחת תיקים  3.2.3

 ניהול ארכיב  3.2.2

 היטלי השבחה  3.2.2

 )ירידת ערך( 579תביעות משפטיות לפי סעיף   3.2.6

 טיפול בערבויות בנקאיות  3.2.9

 יים וגביית קנסותטיפול בתיקים משפט  3.2.1

 הכנת סדרי יום ופרוטוקולים 3.2.7

 

 

 

 

 



; 

 

 מבנה ארגוני של הועדה לתכנון ובניה 3.6

 

 יו"ר הועדה

 

 מהנדס הוועדה     

 מנכ"ל  

     

 

    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחלקת הנדסה 3.9

צה, הן בתחום מחלקת הנדסה אחראית על תכנון וביצוע פרויקטים ציבוריים ברחבי המוע

 התשתיות והן בתחום הבניה הציבורית.

הפרויקטים מבוצעים בהתאם למדיניות המועצה  ועל פי צרכי המועצה וצרכי הישובים והכל 

 בהתאם לתקציבים שאושרו במליאת המועצה.         

כל הליך הקמת פרויקט הנדסי כולל שלבים של אישור התקציב, תכנון הפרויקט, מכרז, ביצוע 

 קוח צמוד מסירת הפרויקט ושנת בדק.ופי

 

 רישוי ותב"ע פיקוח מזכירה שירותי חוץ

 שמאים

 יועץ משפטי

 תובעת

 ותוכנה מחשב שרותי



; 

תחזוקה שוטפת של המבנה שהוקם מבוצעת ע"י הגורם המזמין ו/או ע"י מחלקת תחזוקה 

 ותשתיות.

 המועצה מבצעת כיום עשרות פרויקטים הנדסיים במקביל ובמספר מישורים:

  תות ספח , תוספת כיתות לימוד וכי3החינוכי: הקמת תיכון בגוונים, גני ילדים חובה וגילאי

 בקרית החינוך.

     .הקהילתי: מועדונים, אולמות ספורט, מתקני כושר ומתקני משחקים 

                                     .בישובים: פיתוח כבישים, מדרכות, תשתיות 

 

 תכנית עבודה לתכנון ובנייה 3.1

 

 2רבעון  3רבעון  5רבעון  5רבעון  

 שוטף שוטף שוטף שוטף 5+2טפסי 

ת לרישוי בקשו

 עסקים
 שוטף שוטף שוטף שוטף

 שוטף שוטף שוטף שוטף טיפול בתלונות

תכנית עבודה 

 לאכיפה
 עפ"י תכנית עבודה יישובית

 

 נוהל הגשת בקשה להיתר 3.6

 בקשה להיתר תוגש באחד מהמסלולים הבאים: 3.6.1

  בקשות התואמות את הוראות תכנית בנין העיר התקפה. –מסלול רשות רישוי 

 בקשות הכוללות הקלות ו/או שימושים חורגים )בקרקע  –נה מסלול ועדת המש

 או בבניין( ו/או בקשות להקמת מבני ציבור, מבנים חקלאיים, אנטנות וכד'.

 הנחיות להגשת מידע תכנוני טרם הגשת בקשה להיתר: )לא חובה( 3.6.2

 טרם הגשת בקשה להיתר, יש להגיש למשרדי הוועדה המקומית:

  אחרונה אשר חתומה ע"י מודד מוסמך לצורך מפה מצבית מעודכנת לחצי שנה

 סימון קווי בנין. 

 

 

 

 



; 

  המפה תכלול סימון תחום השטח הצהוב)בנחלה(, שימוש הקיים בפועל בכל

 מבנה, מס' היתר,  שימוש על פי ההיתר ותרשים סביבה על רקע התב"ע.

  תשלום אגרת מידע. –פתיחת תיק בניה 

 שלבים:הגשת בקשה להיתר תהיה כרוכה בבדיקה בשני  3.6.3

 שלב א' בדיקת תנאי סף:

  הגשת הבקשה להיתר חתומה ע"י המבקש, עורך, ועד מקומי/אגודה מוגשת

 בשני עותקים.

  (.2מפה מצבית מעודכנת לחצי שנה חתומה ע"י מודד מוסמך.)כמפורט בסעיף 

  הוכחת בעלות על המקרקעין )חוזה חכירה/חוזה פיתוח/אישור זכויות, נסח

 טאבו(

 מהאגרה המשוערת. 21%שה מותנה בתשלום פיקדון על סך תנאי לקליטת הבק 

 .במידה והבקשה אינה עומדת בתנאי הסף, לא תיקלט הבקשה במשרדי הועדה 

 שלב ב' בדיקת הבקשה להיתר לפני דיון וניתוב הבקשה למסלולים:

 מסלול רשות רישוי 

 )מסלול ועדת משנה )מליאה 

 הצוות המקצועי ושיבוצה לוועדה בדיקת הבקשה ע"י. 

 .)במידה ולא עמדה הבקשה בתנאי הסף לשיבוצה לדיון, תשלח הודעה למתכנן( 

 .החלטות הוועדה ישלחו בכתב למבקש והמתכנן 

 השלמת דרישות למתן היתר: 3.6.4

  אישור רשות מקרקעי ישראל )רק במקרה של קרקע בבעלות הרשות( או נסח

 טאבו עדכני.

  מפיקוד העורף.אישור פיקוד העורף למרחב מוגן או הגשת פטור לממ"ד 

 .חישובים סטטיים והצהרת מהנדס עפ"י תקן ישראלי 

 .הסכם עם מעבדת תקנים מאושרת 

 .הסכם עם אתר מורשה לשפיכת פסולת 

 .נספח סניטרי חתום ע"י יועץ סניטרי או מהנדס מורשה 

 .)חתימת שכנים )במידה ומבוקשת גדר משותפת 

 .תשלום אגרות, היטלי ביוב והיטלי השבחה 

 ניים על גבי הבקשה.תיקונים טכ 

 

 

 

 

 



; 

 .ייתכנו דרישות נוספות עפ"י הרלוונטי לכל בקשה להיתר בניה 

 

 

 

 נתונים כלליים על רישום בנייה /3.5
 

 

 

 

 

 

ארבע בקשות   5/53שלוש בקשות ובשנת  5/55נהל הנדסה היו רשומות בשנת במערכת המחשב של מ

 לשימוש חורג.

 

 מחלקת פיקוח -נוהל טיפול בתלונה 3.55

 קבלת התלונה 3.55.5

 בדיקת תיק הבניין ומסמכים רלוונטיים. 3.55.5

 המפקח ימלא דו"ח איתור עבירה עם הפרטים הבאים: )במידה ולכאורה קיימת( 3.55.3

 גילוי העבירה תאריך -

 תיאור העבירה -

 מיקום -

 פרטי הבונה )מהנדס / קבלן( והאם נמצאו פועלים באתר. -

 גודל המבנה שנבנה ללא היתר -

 שלב הבניה -

 

 צילום של העבירה  3.55.2

 פתיחת תיק פיקוח: 3.55.2

מכתב התראה ודרישה להפסיק את העבודה ולהגיע למשרדי הועדה על מנת להסביר את  -

 ביית עדות(.המקרה. )זימון לג

צו הפסקה מנהלי שיימסר לבעל המבנה / העבירה ולאחר מכן בקשה לאישורו בבית משפט  -

 להפכו לצו הפסקה שיפוטי.

 תשובה למתלונן )סגירת התלונה, או המשך טיפול(. -

 

 שנה                           

 פעולות
5/55 5/55 

 317 2/6 בקשות להיתרי בניה

 565 232 היתרי בניה שהוצאו

 5/3 76 2הוצאת טפסי 



; 

 

הכנת תיק תביעה: 3.55.6  

כתב במידה ולכאורה קיימת עבירת בניה יוכן תיק תביעה להגשה לתובע הועדה בכדי להגיש  -

 אישום לבית משפט הכולל:

 דו"ח פיקוח חתום ע"י המפקח שאיתר את העבירה. .א

 צילומים מהאתר. .ב

 תצ"א. .ג

 תכנית סביבה של האתר. .ד

 תכנית של המבנה, במידה ואין יערוך המפקח שרטוט של המבנה. .ה

 העתקים של צווי ההפסקה, מכתבי התראה וכל מסמך הקשור לתיק. .ו

 גרסתו של החשוד )לאחר גביית עדות(. .ז

 כל חומר נוסף בהתאם לדרישת התובע. .ח

 

 הגשת כתב אישום ע"י התובע המשפטי. 3.55.9

 

במסמך שהעביר למבקרת מהנדס המועצה הוא מציין כי הבדיקה מבוצעת בסיום הבניה ובמקרים 

מסוימים גם במהלכה. פיקוח יזום מבוצע באופן שוטף כולל שיתוף פעולה עם הפיקוח המחוזי ברמה 

לפיקוח על חריגות הבניה עוסקים הפקחים גם בפיקוח לצורך רישוי עסקים, פיקוח  השבועית. בנוסף

 ותעודות גמר בניה. 2עבור מחלקת הרישוי ובקשות חדשות להיתר בניה וכן טיפול בטופס 

 לאחר גילוי לכאורה של עבירות בניה ו/או עבירת שימוש חורג, מתבצע סיור באתר ונערך דו"ח פיקוח. 

ת הכולל מפת מדידה, תצלומי אויר, דו"חות ארנונה ונעשה זימון לגביית עדות )הזימון נאסף חומר ראיו

 נעשה באמצעות דואר רשום וממתינים עד שבועיים מיום המשלוח לצורך גביית העדות(.

לאחר השלמת כל המסמכים הדרושים וגביית העדות נערכת ישיבה עם התובעת המשפטית על שלמות 

 ית תיק התביעה אורך המועצה האזורית גזר בין חודש לשישה חודשים.התיק לתביעה. הליך בני

בוועדה מתקיימות ישיבות קבועות עם התובעת המשפטית מטעם המועצה לבחינת תיקי פיקוח ובניית 

 התיקים המשפטיים. התובעת מועסקת במיקור חוץ.  

 

 

 

 

 

 



; 

 נתונים כללים של הפיקוח על הבניה: 3.55

 2112ת שנ 2111שנת  סוג פעילות 

פניות מהמוקד 

 העירוני

59 21 

פניות מהממונה על 

 תלונות הציבור

5 5 

  9 -שיפוטי  52-מנהלי 35 -מנהלי  צווי הפסקת עבודה

  5 -שיפוטי 5 -מנהלי - צווי הריסה מנהליים

 29 31 הריסה ללא צווים

אי קיום צווי הריסה 

 שיפוטיים

- - 

דו"חות שהועברו 

 לתובעת

62 36 

 25 99 ות שנרשמומס' דוח

 

בוצעו שני צווי הריסה מנהליים ושני צווי הריסה  5/55לא בוצע כל צו הריסה מנהלי ובשנת  5/55בשנת 

 שיפוטיים.

 ₪.  //2,2הנמוך היה ₪  ///,/55תיקים משפטיים. הקנס הגבוה ביותר היה  32נסגרו  5/55בשנת 

ל המועצה כנגד עברייני הבנייה. סכומי פסקי דין של בית המשפט בתביעות ש 51התקבלו  5/55בשנת 

הקנס הגבוה. בנוסף פסק בית המשפט בחלק ₪   ///,//5הקנס הנמוך ביותר ועד  ///₪9 הקנסות היו  

מהמקרים הריסת המבנה, עבודות שירות וצווי הפסקת שימוש. בתיקים לא נמצאה בקשת המועצה 

מחקר מכון ירושלים ניתח  במחקרו פסיקת לחיוב הנתבע בכפל אגרה שבית המשפט יכול לפסוק לגביה. 

בתי המשפט בהליכים כנגד בנייה בלתי חוקית המגדירות את העבירות כחמורות מאוד ומדגישות את 

הצורך בחומרת הענישה. עם זאת, ניכרת ענישה מקילה ולעיתים קרובות נידחים ביצוע צווי ההריסה, 

דבר המנציח את עבירת הבנייה. מבין גזרי הדין  צווי איסור השימוש ושאר הצווים ואף לשנים ארוכות

 חודשים. 51עד    55 -וביצוע של צווי הריסה נדחו ב₪  ///92ל ₪    ///2שסקרו במחקר נעו הקנסות בין 

לצורך שירותי מדידה וסקירה של נכסים ברחבי המועצה.  9//5המועצה התקשרה עם חברת ק' בשנת 

, 2עדכון עסקים, עדכון תוספות בנכסים,  מדידה לאחר טופס  השירותים כוללים איתור נכסים חדשים,

 בדיקת נכסים ומחזיקים ובדיקת השימוש בנכסים.

העבודה מתומחרת לפי יום עבודה ולאחר שנערך הליך של קבלת הצעות מחיר מחברות נוספות כנדרש. 

קליטה של המידע בסיס המידע הקיים לגבי נכסים בחריגה מיועד אך ורק לצורך חיוב הארנונה ואין 

הרלוונטי בוועדה לתכנון ובנייה. קיימות השלמות שצריכות להיעשות  על מנת להשתמש במידע לצורך 

הגשה לבית המשפט )המדידה נעשית בשיטת הברוטו, פקח בנייה צריך להיות בשטח על מנת שיוכל 

 להעיד בבית המשפט, מחסור בפקחי בנייה ועוד(, אך המידע יכול 



; 

דה לאיתור ראשוני של הנכסים ותאפשר פנייה אל אותם המחזיקים להסדרת חריגות לשמש את הווע

 הבנייה במקרים בהם החוק מאפשר זאת. 

 סיכום .4

תופעת הבנייה הבלתי חוקית היא בעלת ממדים גדולים במדינת ישראל. תרבות ואי ציות לחוק, היקפן 

אין מדובר בתופעה בפני עצמה, אלא של העבירות, התמשכותן והקושי לאכוף אותן העלו את הסברה כי 

כחלק מתרבות אזרחית כללית של אי ציות לחוק וכן מהיות חוק התכנון והבנייה חוק המכתיב תכנון 

 מלמעלה כלפי מטה וללא גמישות מספקת. 

בצד הנזקים שהוזכרו בדו"ח זה הנזק המקיף ביותר הוא הנזק החינוכי בהתפשטות תופעת עבירות 

שא התכנון המקיף את כלל האזרחים ישמש דגל לערכי השמירה והשוויון בפני הבנייה. במקום שנו

 החוק, קיימת תחושה של חוסר יכולת להתמודד עם התופעה.

בתוך התופעה המורכבת הזו פועלת הוועדה לתכנון ובנייה שמחובתה לאכוף את החוק ולפעול למען 

מידה והוועדה תאכוף את החוק באמצעים התושבים, רווחתם ואיכות חייהם. קיים מצב בעייתי בו גם ב

שהוא מעמיד לרשותה חוסר התיאום עם גופי האכיפה האחרים לא יאפשרו זאת. כמו כן קיימות בעיות 

מהותיות  כמו בחלק מהמבנים על אדמות רשות מקרקעי ישראל שללא החלטתה הוועדה המקומית 

 חריגה מתכניות מאושרות.אינה יכולה לאשר תכניות בנייה ולאכוף את החוק במקרים של 

כוח האדם העומד לרשות הוועדה לתכנון ובנייה מצומצם, הפקחים  אחראים על מגוון פעולות והליכים 

כפי שצוין בדו"ח זה. הוועדה מקיפה שטח  תכנון גדול מאוד ובשנתיים האחרונות הייתה עלייה 

 משמעותית במספר התחלות הבנייה. 

בראשה עושים עבודתם בתנאים כמעט ובלתי אפשריים שהוצגו בדו"ח מהנדס הוועדה, עובדיה  והעומד 

זה תוך התחשבות באיכות השירות הניתן לתושבים בצד השמירה ואכיפת החוק. התקיימה פגישת 

עבודה בה השתתפו מהנדס המועצה, התובעת והמבקרת לדיון בממצאי הדו"ח והמלצות לשיפור 

 ת החיים של התושבים.האכיפה בנושא חריגות הבנייה ושמירת איכו

 סיכום הישיבה וההמלצות מועברים לראש המועצה ולמנכ"ל המועצה.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



; 

 



; 

 

 



; 

 

 
 פיקוח על ספירת מלאי

 
 אחד התפקידים המוטלים על מבקר המועצה הוא הפיקוח על ספירת מלאי.

ת( קובע כי )א( לתוספת הרביעית של צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריו 56סעיף  -ספירת מלאי

אחת לשנה לפחות, בסוף שנת הכספים תערך ספירת מלאי בכל מחסני המועצה וכי זו תיערך בפיקוח 

 מבקר המועצה.

, חל שינוי פרדיגמטי בנושא הרכש והמלאי ברשויות המקומיות עם הכנסת שווי ערך המלאי 5777בשנת 

ה )דו"ח הועדה ליישום שיטת למאזנה הכספי של הרשות ומחויבותה במיחשוב המלאי ובתכנון הצריכ

כחלק מהערכות לשינוי  5777(. בשנת 5777הדיווח הכספי ברשויות המקומיות, משרד הפנים, דצמבר 

בשיטת הדיווח הכספי הוכנס תיקון לחוק המסדיר את הליך הרכש וניהול המחסנים ברשות המקומית 

החמישית לצו המועצות  ובתוספת 5221)תקנות העיריות הסדר קניות וניהול מחסנים, תשי"ט 

 המקומיות(.  

חשיבות רבה לניהול הרכש והמלאי, מבקרת המועצה בודקת בנוסף לעודפים ולחוסרים את הרשימה על 

 המלאי וצורת השימוש בו יעילה ככל הניתן.

 

המועצה גזר מעסיקה חברה חיצונית שתפקידה ניהול האינוונטר של המועצה. גריעות ו/או תוספות של 

 מלאי מתבצעת באופן שוטף תוך רישום וסימון הפריטים.פריטים ל

רישום האינוונטר נעשה בכל מחלקות המועצה ובמוסדות החינוך. גריעת פריטים מהאינוונטר נעשית 

 באישור ועדת רכש של המועצה.

מידי שנה מועבר דו"ח אינוונטר המכיל את סך הקניות שביצעה המועצה במהלך השנה, הדו"ח אינו 

פריטים שנגרעו, אלא רק את המלאי הכללי ע"פי מחלקות. ספירת המלאי נעשית באופן מכיל את ה

 שוטף במהלך השנה ואינה מתבצעת אחת לשנה, למועצה אין נוהל ספירת מלאי.

 

מליאת המועצה אישרה בתקציבה שכירת מנהל רכש שיהיה מתפקידו לנהל את כל רכש במועצה על כל 

שור משרד הפנים ולאחריו תתקיים הערכות עם הגורמים הרלוונטים מרכיביו. תקציב המועצה חייב באי

 ובין היתר הכנת נוהל אינוונטר וספירת מלאי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעקב אחר תיקון ליקויים
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



; 

 

 

 
 מעקב אחר תיקון ליקויים

 
אלא זו חייבת להיות גם ביקורת תפקידה של הביקורת אינו מתמצה בהתרעה ובחשיפת ליקויים בלבד, 

 בונה, הפועלת לכך שפגמים שנמצאו יתוקנו וכי יופקו הלקחים הנדרשים, לשם שיפור עבודת המועצה.

 

המבקרת רואה בתיקון הליקויים את תכליתה של הביקורת לתיקון הליקויים והמעקב אחר תיקונם 

ע"י מבקרת המועצה וע"י גורמי  משמעות ניהולית, תהליך מעקב תקין, ווידוא שהמלצות הניתנות

הביקורת החיצוניים )רואה חשבון, משרד הפנים, משרד מבקר המדינה( מתורגמות להנחיות ביצוע 

 פרטניות ומחייבות.

 מבקרת המועצה וועדת הביקורת פועלים למעקב אחר תיקון הליקויים וקיום המלצות  הביקורת.

ל דיאלוג פתוח בין גופי הביקורת השונים, הנהלת שיתוף פעולה זה יוצר תהליך ביקורת מיטבי הכול

 המועצה והמבוקרים באשר לממצאים והמלצות הנגזרות מדו"חות הביקורת השונים.

 

כאשר אין תהליך מעקב אפקטיבי יתכנו השלכות על מעמדה הארגוני ואי תלותה של הביקורת, היות 

סר יכולת לאסוף את ביצוע והיא עלולה להיתפס כארגון תיאורטי המנפיק דוחות ביקורת וח

המלצותיהם. מובן שבמצב זה עלול להיות עיקור של פוטנציאל הביקורת וחשיפת הנהלת המועצה  

 לסיכונים שזוהו ולא טופלו.

 

מערך לביצוע מעקב אפקטיבי אחר המלצות הביקורת במועצה האזורית גזר  הינו גורם משמעותי 

ערך מוסף להשגת מטרות ויעדי המועצה. המערך הוא בתפישת הביקורת כיחידה אפקטיבית, המוסיפה 

אובייקטיבי ובלתי תלוי כבר במהלך עבודת הביקורת מועברים דו"חות ביניים שמטרתם לתת למנהלים 

 דו"ח הביקורת הסופי. באפשרות לתקן את הליקויים בטרם ייכת

                                                 

הליך המעקב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות אפקטיבי כתוצאה מכך במועצה האזורית גזר ת

שהנהלת הארגון הטמיעה את התהליך בכל דרכי הניהול בארגון, תוך שקיפות מלאה למנהלים השונים 

 במועצה, לנבחרים ולציבור.
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; 

 מועצה   אזורית   גזר
GEZER REGIONAL COUNCIL 

 
 

ז' בסיון תשע"ב                                                                     

 5/55מאי      51

                

 התייחסות המועצה -2111לשנת  1דו"ח מבקרת המועצה מס'  הנדון: 

 

 :משאבי אנוש ושכר

 :משאבי אנוש

  :כללי .1

קת תחומי אחריות בין תפקידי מנהלת משאבי אנוש וחשבת השכר, בשיתוף מנהלת נערכה חלו 5/55בינואר  5.5

     משאבי אנוש במועצה, חשבת השכר, גזבר המועצה והמנכ"ל.

חלוקה זו התבססה, לפי המלצת הביקורת, על קובץ הגדרות תפקיד של משרד הפנים, והיא נועדה לפרט  5.5

להגדרות התפקיד הכלליות המופיעות בקובץ  מעברלו ולהרחיב אודות תחומי האחריות של תפקידים א

      משרד הפנים.

סטאטוס: חלוקת תחומי האחריות שנערכה כאמור מיושמת בפועל. ניכר כי יחסי העבודה וחלוקת תחומי האחריות בין 

 מנהלת משאבי אנוש וחשבת השכר תקינים.

 

  :נהלי עבודה .2

 לנושא נהלי עבודה בפרק "מינהל כללי"(. הנושא נמצא תקין בדו"ח )ראה אף התייחסות  

 סטאטוס: הנושא נמצא תקין בדו"ח.

 

         :        פרסום הודעות לעובדים .3

 הנושא נמצא תקין בדו"ח. 

 סטאטוס: הנושא נמצא תקין בדו"ח.

 נון  כפר שמואל-בית חשמונאי  בית עוזיאל  גני הדר  גני וחנן  חולדה   יד רמב"ם  יציץ  ישרש כפר ביל"ו  כפר בן

 כרמי יוסף מצליח משמר איילון משמר דוד נוף איילון נען נצר סרני סתריה עזריה פדיה פתחיה רמות מאיר שעלבים

 89-9297428.פקס 89-9279829, טלפון  99799משרדי המועצה בבית חשמונאי 

 



; 

 מועצה   אזורית   גזר
GEZER REGIONAL COUNCIL 

 

 

 :קבלת עובדים. 4

  הנושא נמצא תקין בדו"ח.    2.5

מסגרת פגישת עבודה שערך במועצה סגן מנהל אגף כ"א ושכר  ברשו"מ, מר מוני יצויין כי לאחרונה, ב  2.5

 מעתוק, צויינה לחיוב התנהלות הרשות בנושא זה.

 סטאטוס: הנושא נמצא תקין בדו"ח.

          

                                

  : קליטת עובדים חדשים .5

ליטת עובד/ת חדש/ה במועצה, שמטרתו להסדיר ולעגן את גובש והופץ נוהל הליך ק 5/55במהלך שנת העבודה  

 תהליך הקליטה של העובד/ת החדש/ה במועצה בהיבט הארגוני, המקצועי והאישי, ונוהל זה אף מיושם בפועל.

סטאטוס: נוהל קליטת עובד/ת חדש/ה במועצה הנזכר לעיל מיושם בפועל והמועצה פועלת על פיו. יצוין  כי  הנוהל אף 

 .2112ענן בשנת עודכן ורו

 

 

 :בדיקות רפואיות לעובדי המועצה .6

המועצה פועלת בנושא זה בהתאם לדרישות המופיעות בקובץ הגדרות תפקיד של משרד הפנים, כך לדוגמא,  6.5 

במשרה בה אחד מתנאי הסף )ע"פ קובץ משרד הפנים( הינו אישור על כשירות רפואית, מפורט תנאי זה 

 אי הקבלה.  כחלק מדרישות המכרז ומתנ

בעקבות המלצת הביקורת בעבר, גיבשה המועצה בתיאום עם היועמ"ש, נוסח הצהרת בריאות מסודר עליה   6.5

בבואו להיקלט במועצה. נושא זה אף נרשם ועודכן בנוהל קליטת עובד/ת חדש/ה  עובד/ת חדש/החותם כל 

 במועצה, והוא מיושם בפועל.

לדרישות המופיעות בקובץ הגדרות תפקיד של משרד הפנים כאמור. יצוין כי  סטאטוס: המועצה פועלת בנושא זה בהתאם

בהתאם להמלצת מבקרת המועצה, גיבשה המועצה בתיאום עם היועמ"ש, נוסח הצהרת בריאות מסודר עליה חותם כל 

 עובד/ת חדש/ה בבואו להיקלט במועצה, ונוהל זה מיושם בפועל.

 

 

 נון  כפר שמואל-ני וחנן  חולדה   יד רמב"ם  יציץ  ישרש כפר ביל"ו  כפר בןבית חשמונאי  בית עוזיאל  גני הדר  ג

 כרמי יוסף מצליח משמר איילון משמר דוד נוף איילון נען נצר סרני סתריה עזריה פדיה פתחיה רמות מאיר שעלבים
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; 

 

 גזר מועצה   אזורית  
GEZER REGIONAL COUNCIL 

 

 

 

 חוות דעת על עובדים: .1

המנהלים במועצה מקיימים חוות דעת על עובדים לפי צורך, לדוגמא בהתרחש אירוע חריג מצד עובד, במקרה  

 של בעיית משמעת או בעיה מקצועית של עובד, וכיוצ"ב.

 סטאטוס: כאמור לעיל.

 

 

 נוכחות עובדים: .1

 בדו"ח. הנושא נמצא תקין 1.5

המועצה גיבשה והפיצה נהלים בנושא, ואף הוכנסה לשימוש מערכת ממוחשבת וסלולארית לעדכון דיווחי  1.5

 נוכחות. בנוסף, מעקב ובקרה שוטף מתבצע ע"י מנהלת מש"א, בתיאום עם הנהלת המועצה. 

ת משאבי אנוש, בתיאום מול סטאטוס: הנושא נמצא תקין בדו"ח, לרבות מעקב ובקרה שוטף המתבצע בנושא על ידי מנהל

 הנהלת המועצה.

 :  שעות נוספות .6

 הנושא נמצא תקין בדו"ח. 

 סטאטוס:  הנושא נמצא תקין בדו"ח.

 

 

 שעות כוננות: .11

 הנושא נמצא תקין בדו"ח. 

 סטאטוס:  הנושא נמצא תקין בדו"ח.

 נון  כפר שמואל-ישרש כפר ביל"ו  כפר בן בית חשמונאי  בית עוזיאל  גני הדר  גני וחנן  חולדה   יד רמב"ם  יציץ 

 כרמי יוסף מצליח משמר איילון משמר דוד נוף איילון נען נצר סרני סתריה עזריה פדיה פתחיה רמות מאיר שעלבים
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; 

 מועצה   אזורית   גזר             
GEZER REGIONAL COUNCIL          

 

 

 :תשלום קצובת נסיעה .11

 הנושא נמצא תקין בדו"ח. 

 סטאטוס:  הנושא נמצא תקין בדו"ח.

 

 : החזר הוצאות בתפקיד לבעלי רכב אישי.12

בעקבות הערת הביקורת, נערכה בדיקה בנושא ע"י מנהלת משאבי אנוש וחשבת השכר  במועצה, בה נמצאו שני  

ק"מ. אחד מעובדים אלו סיים  133 -, מכסה חודשית מעבר ל77הסכם שכר  חרלאעובדים אשר אושרה להם, 

 עבודתו במועצה זה מכבר, ולעובד השני הופחתה המכסה בהתאם להיקף המאושר. 

 סטאטוס: כאמור לעיל. יצויין כי ישנה הקפדה על מתן מכסת ק"מ בהתאם להנחיות משרד הפנים.

 

 

 : הוצאות משתנות.13

 ן בדו"ח.הנושא נמצא תקי   

 סטאטוס:  הנושא נמצא תקין בדו"ח.

 

 : תוספת מנקו .14

בעקבות הערת הביקורת, נערכה בדיקה בנושא ע"י מנהלת משאבי אנוש וחשבת השכר במועצה, בה נמצא כי  

ישנן שתי עובדות שאינן עוסקות כיום בגביית המחאות או מזומנים כהגדרתן בחוקת העבודה, אך תוספת זו 

 . 77הסכם שכר  בטרם שולמה להן עוד

סטאטוס: כאמור לעיל. יצוין כי לאחרונה גיבשה מנהלת משאבי אנוש, בשיתוף עם מנהלת מחלקת גבייה, טופס מסודר 

 בנושא תוספת מנקו בהתאם לנהלי משרד הפנים, והתהליך מיושם בפועל.

 

 נון  כפר שמואל-כפר ביל"ו  כפר בן בית חשמונאי  בית עוזיאל  גני הדר  גני וחנן  חולדה   יד רמב"ם  יציץ  ישרש

 כרמי יוסף מצליח משמר איילון משמר דוד נוף איילון נען נצר סרני סתריה עזריה פדיה פתחיה רמות מאיר שעלבים
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; 

 

 מועצה   אזורית   גזר             
GEZER REGIONAL COUNCIL          

 

 

         :תוספת מעונות .15

 הנושא נמצא תקין בדו"ח. 

 סטאטוס: הנושא נמצא תקין בדו"ח.

 

   תוספת כפיים: .16

 הנושא נמצא תקין בדו"ח. 

 סטאטוס: הנושא נמצא תקין בדו"ח.

 

 :תוספת פיצול .11

השכר במועצה, בה נמצא כי  בעקבות הערת הביקורת, נערכה בדיקה בנושא ע"י מנהלת משאבי אנוש וחשבת 

 . 77הסכם שכר  בטרםתוספת זו שולמה לעובדת עוד 

 סטאטוס: כאמור לעיל. כיום לא ניתנת תוספת פיצול לעובדים חדשים.

 

 :  העלאה בדרגה וקביעות עובדים .11

שאבי בעקבות המלצת הביקורת, נקבע כי אחת לשנה )ועד סוף רבעון א' בכל שנת עבודה(, תגיש מנהלת מ 51.5

אנוש דו"ח להנהלת המועצה אשר יפרט את הזכאים להעלאה בדרגה ו/או הזכאים לקביעות, ככל שיהיו 

 כאלו באותה שנה.

הוגש ע"י מנהלת מש"א, זכאות העובדים עודכנה בהתאם, והנושא ייכנס לתוכנית   5/55דו"ח כאמור לשנת   51.5

 העבודה השנתית של המחלקה. 

בעקבות המלצת הביקורת, נקבע כי אחת לשנה תגיש מנהלת מש"א דו"ח להנהלת המועצה  סטאטוס: תוקן כאמור לעיל.

, והוא אף נכנס 2112אשר יפרט את הזכאים להעלאה בדרגה ו/או הזכאים לקביעות. הנושא מיושם בפועל כבר החל משנת 

 .2114ו  2113לתוכנית העבודה השנתית של 

 נון  כפר שמואל-נן  חולדה   יד רמב"ם  יציץ  ישרש כפר ביל"ו  כפר בןבית חשמונאי  בית עוזיאל  גני הדר  גני וח



; 

זריה פדיה פתחיה רמות מאיר כרמי יוסף מצליח משמר איילון משמר דוד נוף איילון נען נצר סרני סתריה ע

 -שעלבי

+ 

 אזורית   גזר  מועצה                 

GEZER REGIONAL COUNCIL          
 

 

 

 

 שכר:

 :תעריף משתנות שגוי.  1

 הליקוי תוקן בהתאם לתעריף המעודכן.  

סטאטוס: תוקן כאמור לעיל. יצוין כי בהתאם ללקחי הביקורת, רכשה המועצה לחשבת השכר מינוי קבוע של קובץ עדכוני 

 המקומי, כך שהתעריפים מבוקרים באופן שוטף. שכר ותנאי שירות המופץ ע"י מרכז השלטון

 

 :הלוואות ומפרעות על חשבון שכר .2

 הנושא נמצא תקין בדו"ח.     

 סטאטוס:  הנושא נמצא תקין בדו"ח.

 

 :%2.33במקום  %2הפרשה לפנסיה בשיעור .   3

 . הליקוי תוקן, כולל תיקון רטרואקטיבי.6//5הליקוי נוצר בעת מעבר התוכנה בשנת   

 טאטוס: כאמור לעיל.ס

 

 

 :לעובד להשלמת פיצויים %2.33אי הפרשה של  .4

משולמים  6%בעת הפרישה,  5.33%בהתאם להסכם הקיבוצי, משולמים  פנסיה צוברתלעובדים במסלול 

 באופן שוטף.

 באופן שוטף. 1.33%מופרשים מלוא כספי הפיצויים בשעור  בביטוח מנהליםלעובדים 

 סטאטוס: כאמור לעיל.



; 

נון  כפר -ת חשמונאי  בית עוזיאל  גני הדר  גני וחנן  חולדה   יד רמב"ם  יציץ  ישרש כפר ביל"ו  כפר בןבי

 שמואל

כרמי יוסף מצליח משמר איילון משמר דוד נוף איילון נען נצר סרני סתריה עזריה פדיה פתחיה רמות מאיר 

 שעלבים

 89-9297428פקס .89-9279829, טלפון  99799משרדי המועצה בבית חשמונאי 

 מועצה   אזורית   גזר              
GEZER REGIONAL COUNCIL          

 

 :תשלום תוספת טלפון .5

 הליקוי תוקן, נמצאו ותוקנו שני מקרים בהם שולמה תוספת טלפון שלא בהתאם לנוהל.

 סטאטוס: כאמור לעיל.

 

 

 :בחירת קופת גמל וקרן השתלמות בעת קבלה לעבודה .6

 הליקוי תוקן. 6.5  

 קופת ברירת מחדל  המועצה שינתה את הנוהג לפיו ממתינים "לבחירת קופה על ידי העובד", וכיום מונהגת 6.5 

בהתאם להסכם הקיבוצי. כלומר, עובד שלא הודיע לאיזו קופה או קרן ברצונו להצטרף, מופרשים הכספים 

    חליפה בכל עת שיחפוץ.לקופה המופיעה בהסכם הקיבוצי כברירת מחדל, והוא רשאי לה

 נושא זה אף נרשם ועודכן בנוהל קליטת עובד/ת חדש/ה במועצה, והוא מיושם בפועל.  6.3 

סטאטוס: כאמור לעיל. הנוהג החדש אף נרשם ועודכן בנוהל קליטת עובד/ת חדש/ת במועצה והוא מיושם בפועל בבואו 

 החדש/ה להיקלט במועצה.  של העובד/ת

 

 

 :למומחה תשלומי תוספת .1

 האישור הושלם בתיק.           

 סטאטוס: כאמור לעיל.

 

 :תשלומי תוספת לפסיכולוג.   1

 , כפי שנדרש.     1%ולא  %/5הפסיכולוג קיבל       

 סטאטוס: כאמור לעיל.



; 

 ר שמואלנון  כפ-בית חשמונאי  בית עוזיאל  גני הדר  גני וחנן  חולדה   יד רמב"ם  יציץ  ישרש כפר ביל"ו  כפר בן

 כרמי יוסף מצליח משמר איילון משמר דוד נוף איילון נען נצר סרני סתריה עזריה פדיה פתחיה רמות מאיר שעלבים
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 מועצה   אזורית   גזר              
GEZER REGIONAL COUNCIL          

 

 

 

 :דמי חבר ניכוי .6

הליקוי תוקן וכיום אין מנכים דמי חבר מעובדים שחוקת העבודה וההסכמים הקיבוציים אינם חלים  

  עליהם.

 כאמור לעיל. כיום אין מנקים דמי חבר מעובדים שחוקת העבודה וההסכמים הקיבוציים אינם חלים עליהם.

 

 

 :בדיקת תלושי שכר. 11

 ושי השכר במועצה לבדיקה של חשבת שכר נוספת.  בהתאם להמלצת הביקורת, הועברו תל 5./5

התלושים לצרכי לכשתסיים הבדיקה, ייבחנו הממצאים, ובהמשך לכך, יקבעו מועדי בדיקה תקופתיים של 

 בקרה.

סטאטוס: ההערות שהתקבלו על ידי חשבת השכר בבדיקתה כאמור, תוקנו והוטמעו. יצויין כי בעקבות המלצת הביקורת, 

ערכה המועצה בדיקה חיצונית נוספת של תלושי השכר, המועצה פעלה ופועלת בהתאם להמלצות  2113לך שנת במה

 הבדיקה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



; 

 נון  כפר שמואל-בית חשמונאי  בית עוזיאל  גני הדר  גני וחנן  חולדה   יד רמב"ם  יציץ  ישרש כפר ביל"ו  כפר בן

 יה רמות מאיר שעלביםכרמי יוסף מצליח משמר איילון משמר דוד נוף איילון נען נצר סרני סתריה עזריה פדיה פתח
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; 

 

 

 

 

 
 

 



; 

 

 

 

 



; 

 

 

 

 

 מועצה   אזורית   גזר          
GEZER REGIONAL COUNCIL          

 

 

 

 כ"ז באייר  תשע"ג   

 5/53מאי          6/   

 

  

 

 התייחסות המועצה -2112נת לש 2דו"ח מבקרת המועצה מס'  הנדון: 

 

      :מכרזים 

עיון בדו"ח מעלה על נקלה כי המועצה פועלת באופן ראוי ותקין בכל הנוגע לניהול הליכי מכרזים  .5

 והתקשרויות של המועצה וכי פועלה של ועדת המכרזים הינו ללא רבב וראוי לשבח והערכה.

    למותר מלציין כי המועצה תמשיך לפעול בדרך ראויה זו. 

 

במסגרתו הוקם ועודכן מאגר קבלנים  - 51/55אכן, כפי שציינת, וראוי לציון, מכרז פומבי מס'  .5

 מקיף המשמש את המועצה ומהווה גם כלי ניהולי ומקצועי מהמעלה הראשונה. 

עדכון והקמת המאגר, הצטרף לנהלים שהותוו המסדירים באופן שקוף ותקין )ומעבר למתחייב ע"פ 

יהול המכרזים ואלו יחדיו משקפים ומצביעים אף הם על התנהלותה הראויה של דין( את הליכי נ

 המועצה. 

יודגש כי כפי שאף עולה מטיוטת הדו"ח, החלטות ועדת המכרזים ביחס למכרזים השונים, הן  .3

החלטות סבירות, העומדות בקנה אחד עם הוראות החוק אשר התקבלו לאחר קבלת מלוא המידע 

שיקול דעת סביר ותקין של חברי ועדת המכרזים, לפיכך ולא בכדי אף הרלבנטי ולאחר הפעלת 

 אושרו החלטות ועדת המכרזים על ידי.

ראיה נוספת לתקינות הליכי המכרזים במועצה, הינה לאור העובדה כי חרף ריבוי המכרזים 

 לא ננקט אף הליך משפטי כנגד תוצאות מכרזים אלו, דבר המדבר בעד -המתפרסמים ע"י המועצה 

 עצמו.  

בהתייחס להערותיך המועטות בסייפת הדו"ח ומבלי לגרוע מהתייחסותו הקודמת של מנכ"ל  .2

 , אבקש להסב את תשומת לבך למספר היבטים.3/53///5ומיום  5/53//52מועצה במכתביו מיום 
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אחזקה שוטפת תאורת רחוב ותאורת מגרשי  53/55להערתך לעניין מכרז פומבי מס'  בהתייחס .2

  -ספורט, אבקש לחזור ולציין 

הוכן ע"י מנהל המחלקה ע"פ  -ש"ח )לפני מע"מ( לחודש לישוב //6אומדן המכרז, בסך של  .2.5

 מיטב הבנתו וניסיונו המקצועי ופורסם מראש במסגרת המכרז. 

 ה / תוספת באחוזים ביחס לאומדן ידוע זה. המציעים התבקשו ליתן הנח

שתי ההצעות שהוגשו במכרז כללו תוספת באחוזים למחיר האומדן שפורסם מראש והיו  .2.5

 גבוהות מהאומדן. 

רק לאחר שקיבלה  -ועדת המכרזים קבעה את ההצעה הזולה ביותר, כהצעה הזוכה במכרז .2.3

 שפורסם מראש במכרז. התייחסות הגורם המקצועי, לרבות הבהרה כיצד נקבע האומדן

הפער בין  -כאשר ניתן ללמוד על סבירות ההצעה הן מהאומדן והן מהצעות נוספות שהוגשו  .2.2

 ההצעה הזולה ביותר ביחס לאומדן הינו סביר. 

מטבע הדברים, יתכנו סטיות בהערכה נכונה של אומדן העלויות ובהקשר זה יצוין כי   .2.2

  -ות באופן משמעותי מאומדן המועצההעובדה ששתי ההצעות שהוגשו במכרז היו גבוה

 מצביעה בבירור גם על "מחירי השוק" הנכונים.

המלצת ועדת המכרזים עומדת בקנה אחד עם הוראות הדין וההלכה הפסוקה ומדובר  .2.6

 בהחלטה סבירה שהתקבלה בשיקול דעת מנהלי תקין.

ועי כנדרש סטאטוס: הנושא נמצא תקין בדו"ח, והמועצה מקפידה לגבש אומדן מסודר ומקצ

 במסגרת מכרזיה.

 

לאספקת מתקני ספורט באולם שעלבים, אבקש  57/55בהתייחס להערתך לעניין מכרז פומבי  .6

 :לציין

כפי שצויין בדו"ח, ההחלטה שהתקבלה ע"י ועדת המכרזים, התקבלה לאחר שמיעת  .6.5

 גורמים מקצועיים /משפטיים ושקילת החלופות האפשריות השונות.  

החלטת ועדת המכרזים והנסיבות לביצוע חלקי של העבודות  -שצוין בדו"ח כמו כן, כפי       

 עומדות בקנה אחד עם הוראות הסכם המכרז. 

עוד ראוי לציין לציין כי ההצעה היחידה שהוגשה, הינה סבירה גם ביחס לאומדן שהוכן   .6.5

 ע"י יועץ מקצועי.  

דה, בשים לב בנסיבות אלו, בחלופות האפשריות השונות אשר עמדו לרשות הוע .6.3

המלצת הועדה לבחור את  -להמלצת היועץ המקצועי ולאחר קבלת ייעוץ משפטי

ההצעה היחידה כזוכה במכרז, תוך ביצוע חלקי של העבודות )למעט הפרק הזניח 

מביטול המכרז )והעלויות הכספיות  עבהתייחס אליו לא הוגשה הצעה( ובכך להימנ

ומאוזנת, העומדת בקנה אחד עם הוראות הכרוכות בכך( הינה החלטה סבירה, מידתית 

 הדין וההלכה הפסוקה.

סטאטוס: המועצה פועלת באופן שוטף ע"פ הוראות הדין וחוברת המכרז, ובתיאום עם היועצת 

 המשפטית של הועדה, עו"ד טל סומך.
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 :רישוי עסקים

כידוע וכאמור בדו"ח הביקורת, לפני מס' חודשים התקבל במועצה דו"ח ביקורת מאת מבקר  .5

המדינה בנושא רישוי עסקים. עוד טרם קבלת דו"ח הביקורת מאת מבקר המדינה, החלה המועצה 

לפעול בשורה של צעדים אופרטיביים לשם תיקון הליקויים בתחום רישוי העסקים כפי שיפורט 

 ן, לרבות גיבוש ואישור נוהל מקיף ומסודר בנושא יישום חוק רישוי עסקים במועצה.להל

בהתאם, כבר כיום ניכר שיפור בניהול מאגרי המידע במחלקת רישוי עסקים, בשיתוף המידע בין  .5

המקומית לתכנון ובניה, במספר רישיונות העסק שניתנו  ההמחלקות הרלוואנטיות במועצה והוועד

ן עסק שהוגשו, וכן בביצוע אכיפה נגד עסקים אשר אינם נענים לדרישת המועצה והבקשות לרישיו

 רישיון העסק. להסדיר את

השיפור הניכר שחל בתחום רישוי העסקים במועצה בא לידי ביטוי, באופן המיטבי, במכתבו של  .3

 . מר גרנר ערך ביקור52.5.5/53ראש אגף לרישוי עסקים במשרד הפנים, מר אשר גרנר,  מיום 

, ללא התראה מוקדמת. בסיכום הפגישה הוא מציין 6.5.5/53עבודה במחלקת רישוי עסקים ביום 

לטובה את סקר הנכסים שנעשה במועצה, את העבודה האינטנסיבית בהסדרת רישיונות העסק של 

 אותם עסקים שאותרו, ואת קיומו של נוהל מסודר בנושא רישוי עסקים שגיבשה המועצה. 

 המשיך בשיפור ותיקון הממצאים שאותרו בתחום רישוי העסקים בנחישות.המועצה מתכוונת ל .2

 להלן אתייחס לגופן של ממצאי הביקורת כפי שהועלו בדו"ח הביקורת שהעברת לידי.

 מבנה ארגוני ותנאי העבודה של מחלקת רישוי עסקים:  .2

ש. בבניין המועצה  .   כידוע לך, הצפי הוא כי בתקופה הקרובה תושלם הקמת בנין המועצה החד2.5

החדש מיועד למחלקת רישוי עסקים חדר נפרד ומרווח. על כן, תנאי העבודה המפורטים 

בדוח הביקורת הינם זמניים ומקורם באילוץ הנובע מהעדר מקום חלופי בבניין המועצה 

 כיום. 

המועצה פעלה במקביל להקלת העומס המוטל על מנהל מחלקת רישוי עסקים באמצעות  .2.5

יחידה סביבתית )בשיתוף עם מ.א. עמק לוד( והכשרת פקח לאכיפה סביבתית. הקמת  הקמת

היחידה הסביבתית הפחיתה משמעותית את העומס המוטל על מנהל מחלקת רישוי עסקים 

אשר עסק בעבר גם בניהול כל הנושאים הסביבתיים במועצה. יצוין כי סיום תהליך הכשרתו 

( עתיד להקל עוד יותר 5/53תית )במהלך רבעון ג' והסמכתו של הפקח החדש לאכיפה סביב

על עבודתו של מנהל מחלקת רישוי עסקים, המשמש, נכון להיום, גם כמפקח המועצה לעניין 

 רישוי עסקים ואכיפה סביבתית.  
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 וצאת התייחסות המועצה, התקדמה המועצה בתחום הנדון במספר מישורים:: מאז הסטאטוס

 המחלקה עברה למשכנה החדש, וכתוצאה מכך  הסביבה הפיזית כיום, נוחה יותר ויעילה יותר.( א 

 הפקח הסביבתי הוכשר והוסמך, דבר שהקל על העומס המוטל על כתפי מנהל המחלקה..ב(  

 י שתפקידו לבצע סריקה של כל היסטוריית תיקי רישוי העסקיםהמועצה התקשרה עם קבלן חיצונג(  

 עד סוף -במערכת הייעודית. צפי לו"ז לסיום סריקת היסטוריית האכיפה ותכולת התיקיםועדכונם      

 . 2114פברואר       

 

 

 :מידע לציבור .6

נוהל מסודר למתן רישיונות עסק ולאכיפה  5/55כאמור לעיל, המועצה גיבשה כבר בשנת  .6.5

והיא פועלת על פי הנוהל. עצם קיומו של נוהל מסודר ומסמכים אחידים להגשת הבקשה 

 לרישיון עסק מהווה אבן דרך ביצירת נגישות לציבור. 

בשנה האחרונה פעלה המועצה רבות להנגשת המידע לגבי רישוי עסקים לציבור, לרבות  .6.5

ובהמשך להמלצות פרסום הנושא בעתון המקומי ובאתר האינטרנט של המועצה. בנוסף, 

הביקורת, ערכה המועצה ערב עיון לבעלי עסקים על מנת לסייע להם בהבנת ההליכים 

הדרושים לקבלת רישיון עסק. כמו כן מנהל מחלקת רישוי עסקים מקיים פגישות אישיות 

עם בעלי העסקים ומבהיר להם ברחל בתך הקטנה את כל אשר עליהם לבצע על מנת לקבל 

 את רישיון העסק. 

כאמור, התקיים ערב הסברה פתוח לציבור בעלי העסקים, ומתוכנן ערב הסברה נוסף סטאטוס:  

, בו תינתן, בין היתר סקירה בנושא הרפורמה הארצית לרישוי עסקים. 2114ברבעון השני של 

בנוסף תתבצע הסברה נוספת באתר האינטרנט ובעיתון המועצה, וכן המשך קיום פגישות עבודה 

בשטח ובמשרד, הכול בהתאם לנוהל מעקב ובקרה אחר יישום חוק רישוי עם בעלי עסקים 

 עסקים במועצה.

לעיין בחוק,  בנוסף, מוקמת בימים אלו עמדת מחשב לשימוש הציבור בו יוכל כל המעוניין,

בתקנות ובצו רישוי עסקים, לרבות קישורים לגורמי הרישוי השונים וזאת בהתאם לרפורמה 

 ברישוי עסקים. 
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 :אמצעים וניהול המערכת הממוחשבת במחלקת רישוי עסקים .9

של חברת רמה מערכות, ובה  תמח' רישוי עסקים משתמשת בתוכנת רישוי עסקים ייעודי .9.5

ום, מתבצעת מרבית מרוכזים כל נתוני העסקים שהגישו בקשה לרישיון עסק. נכון להי

 העבודה באמצעות תוכנה ייעודית זו.

במקביל המחלקה מנהלת בשנה האחרונה מאגר ממוחשב ומסודר של כלל העסקים טעוני  .9.5

הרישוי במועצה, ובה מפורט ומעודכן סטאטוס תהליך הרישוי של העסק, בהתאם 

 להוראות הנוהל.

כות, לקבלת סקירה על בהמלצת הביקורת, התקיימה פגישה עם נציגי חברת רמה מער .9.3

התוכנה על מנת למצות את כל הפונקציות הקיימות בה. בנוסף, בעקבות המלצת הביקורת 

 .תתפעל המחלקה להכנסת המאגר המלא של כל העסקים גם לתוכנה הייעודי

 מאגר בעלי העסקים עודכן והוטמע במערכת הייעדוית, בהתאם להמלצת הביקורת.סטאטוס:  

, כך שכל בקשה חדשה 5/11/2113 -הייעודית הצו החדש שנכנס לתוקף בבנוסף עודכן במערכת 

כאמור לעיל, המועצה  -המוגשת למחלקה, מטופלת עפ"י הצו החדש. לגבי  היסטוריית האכיפה

התקשרה עם קבלן חיצוני שתפקידו לבצע סריקה של כל היסטוריית תיקי רישוי העסקים ועדכונים 

 במערכת הייעודית.

 

 : רישוי עסקים -תוכנית עבודה .1

תוכנית העבודה של מחלקת רישוי עסקים, כפי שאושרה ע"י הנהלת המועצה, כוללת, בין  .1.5

היתר, יעדים מחלקתיים, משימות מרכזיות ולו"ז לביצוע בחתך רבעוני. מדי חציון מגיש 

מנהל המחלקה להנהלת המועצה דו"ח "תכנון מול ביצוע" של התוכנית לצרכי מעקב 

גובשה תוך  5/53 -ר מנהלי המחלקות במועצה, והתכנית השנתית לובקרה, בדומה לית

 .5/55-התייחסות ללקחים שעלו מיישום התכנית ל

יובהר כי הממשקים עם מחלקות וגופי המועצה הרלוואנטיים מתבצעים באופן שוטף על פי  .1.5

נוהל רישוי עסקים, וחל שיפור ניכר בהעברת המידע והנתונים בין המחלקות בנושא. 

להוראות הנוהל, והלכה למעשה, מתקיימות במועצה ישיבות על בסיס קבוע בין  בהתאם

הגורמים הרלוואנטיים )מח' רישוי עסקים, מח' גבייה ומהנדס הוועדה( לצורך סנכרון 

 ודיווח הדדי בכל הנוגע לבתי עסק בתחום המועצה.

נת ההאוטלוק( ישנו לוח זמנים מסודר בחתך יומי ושבועי למנהל מח' רישוי העסקים )בתוכ .1.3

 בדומה למנהלי מחלקות אחרים במועצה.

  

 

 נון  כפר שמואל-בית חשמונאי  בית עוזיאל  גני הדר  גני וחנן  חולדה   יד רמב"ם  יציץ  ישרש כפר ביל"ו  כפר בן

 כרמי יוסף מצליח משמר איילון משמר דוד נוף איילון נען נצר סרני סתריה עזריה פדיה פתחיה רמות מאיר שעלבים

 89-9297428.פקס 89-9279829, טלפון  99799משרדי המועצה בבית חשמונאי 

 



; 

 מועצה   אזורית   גזר        
GEZER REGIONAL COUNCIL        

 %41, לפיו עד סוף השנה יהיו 2113המועצה עמדה ביעד שנקבע בתוכנית העבודה לשנת סטאטוס: 

כי אכיפה. יצוין כי במסגרת תכנית העבודה לשנת מהעסקים במועצה בהליכי רישוי או לחילופין, בהלי

מהעסקים במועצה בהליכי רישוי  %61, המועצה שמה לה ליעד לפיו עד תום השנה יהיו לפחות 2114

 ו/או אכיפה.

בהתאם לתוכנית העבודה, התקיימו פגישות עדכון ודיווח הדדי תקופתיות )לפחות אחת לתציון(, 

והח"מ, לצורך סנכרון והעברת המידע, וכיום ' גבייה ומיסים בהשתתפות מהנדס המועצה, מנהלת מח

 ישנו תיאום מלא בין המאגרים.

גובשה ונערכה על בסיס לקחי תוכנית העבודה של השנה החולפת, ובתיאום  2114-תוכנית העבודה ל

עם הנהלת המועצה, התובעת לעניי רישוי עסקים ומחלקות המועצה הרלוואנטיות, והיא מפרטת את 

  ים, המשימות המרכזיות ולו"ז רבעוני לביצוען )מצ"ב(.היעד

 

  

  ן:עסקים של המועצה החייבים ברישיו .7

המועצה מקפידה לאשר רישיון עסק לכל האירועים הרלוואנטיים שהיא מפיקה כגון:  .7.5

 אירוע יום העצמאות, צעדת הרצל וכיוצ"ב.

ה למתן רישיון עסק לאולם הספורט ולחדר הכושר בקרית החינוך היה היתר זמני, והבקש .7.5

 הועברה לאישור כיבוי אש ומשטרת ישראל. 

המקוואות אינם עסק בבעלות ותפעול המועצה, וכל מקווה שייך לישוב בו הוא נמצא.  .7.3

לאחרונה נשלח מכתב דרישה ליישובים ולראשי הוועדים להגיש בקשה לרישיון עסק 

 ולהסדיר את הנושא.

 

שר רישיון עסק לכל האירועים הרלוואנטיים שהיא כאמור לעיל, המועצה מקפידה לאסטאטוס: 

מפיקה. בעקבות הערת הביקורת, חדר הכושר ואולם הספורט סיימו בהצלחה את תהליך קבלת רשיון 

 העסק. 
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 :פיקוח על עסקים ./5

כאמור לעיל, המועצה הציבה את נושא הגברת האכיפה והפיקוח על עסקים טעוני רישוי  .  5./5      

 . 5/53 -ו 5/55הפועלים שלא כדין בתחומה בתוכנית העבודה לשנת 

הוגברה האכיפה של הדרישה לקבל רישיון עסק,  5/55.    כאמור בדו"ח הביקורת, החל משנת 5./5 

חבה של בתי עסק, הוצאו התראות טרם נקיטת ובמסגרתה נערכו דו"חות ביקורת בשורה ר

הליכים למספר רב של בעלי עסקים, ואלו שלא פעלו לקידום הנושא אף זומנו לתהליך של 

גביית גרסה )שימוע(. כמו כן, הוגשו שלושה כתבי אישום נגד בעלי עסקים, אשר חרף קבלת 

העסק. יובהר, כי  התראה וחרף הליך השימוע שנערך להם, לא פעלו לקידום קבלת רישיון

כמדיניות של המועצה ולאור העובדה שהאכיפה הוגברה, נוקטת המועצה במשנה זהירות 

 מול בעלי העסקים תוך מתן תקופות ארוכות יחסית להסדרה.    

מהעסקים בתחום   %/2יהיו לפחות  5/53המועצה שמה לעצמה ליעד לפיו עד לתום שנת  .3./5

 חילופין ינקטו נגדם צעדי אכיפה.עסק, ול ןהמועצה בהליך של קבלת רישיו

כפי שציינת בדו"ח, קיימות בעיות אובייקטיביות בהליך הרישוי כתוצאה מחוקי התכנון   .2./5

 והבנייה, הסדרת שימושים חורגים, וכיוצ"ב. 

בהקשר זה יצויין כי בחלק משמעותי מהעסקים הרלוואנטיים ננקטו הליכים במישור של    2./5

ב זה, אין המועצה מתכוונת לשנות ממדיניותה לפיה במקום בו דיני התכנון והבנייה. בשל

ננקטים הליכים משפטיים נגד עסק במישור של תו"ב, לא תיטה המועצה למהר ולנקוט 

הליכים אף בנתיב של רישוי עסקים, כאשר הסעד אותו מבקשת המועצה להשיג במישור 

ישור של חוק רישוי התו"ב )צו הריסה, הפסקת שימוש וכו'( ממלא את התכלית אף במ

עסקים, אם כי כל מקרה ייבחן לגופו. זאת משיקולים של יעילות ובמסגרת שיקול הדעת 

כתבי אישום בקשר עם  //5 -הוגשו כ 5/55-5/55המסור לה. ראוי לציין כי במהלך שנת 

 הפרות של חוקי התכנון והבנייה.

מודעות לנושא רישוי העסקים ראוי לציין כי אפקטיביות פעולות האכיפה לצד הגברת ה  .6./5

ניכרת בשטח, שכן בעלי עסקים רבים פונים למועצה לפתוח בתהליך של קבלת רישיון עסק. 

על כן נראה כי פעולות המועצה בכלל, והמחלקה לרישוי עסקים בפרט, להגברת המודעות 

 והאכיפה מוכיחות את עצמן. 
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 סטאטוס: 

המועצה הציבה את נושא הגברת האכיפה והפיקוח על עסקים טעוני רישוי הפועלים שלא כדין 

. במסגרת תהליך זה ביקשה המועצה לעודד ולחנך בעלי עסקים 2113בתכנית העבודה לשנת  בתחומה

התראות, נערכו  121-הוצאו למעלה מ  לנקוט בהליכי הכשרה משמעותיים לשם קבלת רישיון עסק.

ביקורים בשטח ומנהל מחלקת רישוי עסקים ליווה את ההדרכה של בעלי העסקים לגבי אופן הגשת 

 הבקשות.

 כתבי אישום. 1בעלי עסקם למסירת גרסה )שימוע( וכן הוגשו  31-כמו כן, זומנו ולמעלה מ

מהעסקים  %41יו עד סוף השנה יהיו , לפ2113המועצה עמדה ביעד שנקבע בתוכנית העבודה לשנת 

 במועצה בתהליכי רישוי או לחילופין בהליכי אכיפה

ינקטו נגדם הליגים  -בעלי העסקים אשר לא פעלו באופן סדיר ומשמעותי לשם הסדרת רישיון העסק

 על פי חוק רישוי עסקים בהתאם למדיניות האכיפה ועל פי שיקולי התובעת.

תשקיע המועצה באכיפה ובפיקוח, תוך התחשבות  2114, גם בשנת 1321 -בהתאם למדיניות שנקבעה ב

 בפרמטרים הבאים:

 .היקף הפגיעה בשלטון החוק 

 .בעיות בטיחות 

 .קיומם של סיכונים בריאותיים וסביבתיים 

 .ההליכים השונים שהתנהלו בענינו של בעל העסק 

 .התחשבות בהליכי רישוי קיימים 

 .קיום דיני חוק התכנון והבנייה 

 ייה כבדה.תעש 

 .קיומם של הליכים נוספים במישור דינים אחרים 

העסקים במועצה                         %61יהיו לפחות  2114המועצה שמה לעצמה ליעד לפיו עד תום שנת 

 בהליכי רישוי או לחילופין בהליכי אכיפה.

לות לקדם את נושא יערך מיפוי של משלו התראות לעסקים אשר לא פע 2114במהלך רבעון א' של שנת 

 הרישוי באופן משמעותי, ואלה יועברו להמשך טיפול אכיפתי במישור הפלילי.

 מתבצע על ידי מעקב בתאום עם התובעת. -כתבי אישום שהתקבלו בהם פס"ד המורים על צו סגירה
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