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פרק  - 1עיקרי הדו"ח -מבוא ,ריכוז ממצאים והמלצות ,סיכום
 1.1מבוא -כללי
אגף רישוי עסקים ,הכפוף למנהל תעשייה ומסחר ,ממונה על אכיפת חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח-
 1968ותקנותיו (להלן" :חוק רישוי עסקים") .בהתאם לסעיף (5א) לחוק רישוי עסקים רשות הרישוי
לעסק טעון רישוי בתחום רשות מקומית הינו ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיכו לכך,
ובעיריית חולון רשות הרישוי לעסק תחום רישוי הינו מנהל אגף רישוי עסקים.
בקשה לרישיון עסק או להיתר זמני לעסק טעון רישוי מוגשת לרשות הרישוי (להלן" :אגף רישוי
עסקים") ,ואגף רישוי עסקים ,אם לא החליט לדחותה ,מעבירה לכל מי שצריך לאשר את מתן הרישיון
או ההיתר הזמני ,בהתאם לחוק רישוי עסקים ותקנותיו ולפי צו רישוי עסקים בו מפורטים העסקים
טעוני הרישוי ונותני האישור הרלבנטיים לכל עסק ועסק או לגורמים נוספים לבדיקתם ,לפי העניין ,כדי
להבטיח בעסק את המטרות הקבועות בחוק.
הטיפול בעסקים ברחבי והעיר והתעשייה מתבצע בפועל באמצעות חלוקת לרחובות לכל מפקח
ומפקחת ,כאשר רשימת העסקים לפי חלוקה זו נמסרה לביקורת בחודש אוקטובר .2018

 1.2מטרת הביקורת
הביקורת באה לבדוק את אופן פעילות אגף רישוי עסקים במטרה להצביע על ליקויים במצב הקיים,
באם ישנם ,ולהמליץ על דרכים לתיקונם כל זאת מתוך כוונה לשפר וליעל את התפקוד בגזרות
הנבדקות.

 1.3מבוא -היקף הביקורת
•

הביקורת בחנה את המבנה הארגוני של האגף וחלוקת העבודה בו.

•

נהלים עירוניים ,אמנת שירות ,הכשרות והסמכות.

•

התוקף החוקי לעבודת האגף -הלכה ומעשה.

•

פיקוח על עסקים בעיר ובתעשייה ,ונגישות עסקים.

•

אכיפה ,הרתעה ובקרה.

•

מדגם מייצג של עסקים ברי סיכון לציבור הרחב.

•

יחסי הגומלין בין האגף לגורמי רישוי פנים עירוניים וחיצוניים.

הביקורת נערכה באמצעות פגישות ושיחות עם מנהל האגף לרישוי עסקים ,מפקחי הרישוי ורכזות
העיר והתעשייה ,ליווי ביקורות בשטח ,בדיקת תיקי העסקים הממוחשבים והמסמכים הנמצאים בהם,
לרבות אישור/סירוב גורמי הרישוי השונים ,דו"חות ביקורת ,התראות וכדומה ועיון במסמכים שונים
ומגוונים .כן שוחחה הביקורת עם מנהלת יחידת איכות הסביבה ,התובעת העירונית ,ומזכיר בית
המשפט לעניינים מקומיים ואף קיבלה הם נתונים.
התייחסות מנהל האגף לטיוטת הדו"ח מופיעה באופן פרטני בפרקי הדו"ח הרלבנטיים ,כאשר
התייחסות סמנכ"לית תעשייה ומסחר מופיעה בסיכום הדו"ח ,והן מצורפות על נספחיהן כנספח 71
לדו"ח.

 1.4ריכוז ממצאים עיקריים
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פרק  -2מבנה ארגוני וחלוקת עבודה
•

באגף כאמור ישנם תקנים ל 9-מפקחי רישוי עסקים ,כאשר החלוקה הינה של  4מפקחי
רישוי עסקים לעסקים ברחבי העיר ו 5-מפקחי רישוי עסקים לעסקים באזור התעשייה ,כאשר
במהלך הביקורת עזב מפקח רישוי עסקים אחד את העירייה ,כך שנותרו בפועל  3מפקחים
בלבד לעסקים ברחבי העיר.

•

הטיפול בעסקים ברחבי והעיר והתעשייה מתבצע בפועל באמצעות חלוקת לרחובות לכל
מפקח ומפקחת .אמנם רשימת העסקים לפי חלוקה זו נמסרה לביקורת בחודש אוקטובר
 2018על ידי מנהל האגף ,אולם בשיחה עם רובם המכריע הוברר שהם מטפלים בעסקים
שבטיפולם לפי רחובות ולא לפי רשימת עסקים מסודרת.

עוד עלה ,כי בשל תחלופה של מפקחים בשנים האחרונות ושינוי רחובות עקב בקשות המפקחים
לריענון אזור העבודה ו/או החלטת מנהל האגף ,נוצר מצב בו ישנה חפיפה בחלק מהעסקים כך
שישנם עסקים הרשומים על שם שני מפקחים ו/או שישנו מפקח שנודע לו שעסקים מסוימים בטיפולו
רק לאחר הצגת תוצאות בדיקות העסקים על ידי הביקורת ובדיעבד.
•

בחודשים האחרונים פונה הארכיב לטובת חדרים נוספים בקומה בהוראת הנהלת העיר דבר
שהשליך ישירות על עבודת האגף שכן בחודשים האחרונים לא ניתן לאתר תכניות סניטריות
ישנות על מנת לבדוק בקשות חדשות לרישיון עסק באותו מקום ובאותה מהות.

•

מזכירת האגף אחראית גם על קבלה והעברת ההתראות הראשונות והשניות לבעלי עסקים
בדואר רשום ואף שליחת כל מכתבי האגף האחרים בדואר רגיל ,כאשר אין רישום של מועד
קבלת ההתראה מהמפקח/ת ושמו ורישום מועד קבלת הדואר הרשום מהדואר.

יצוין ,כי הדואר הרשום חוזר אל מזכירת האגף במרוכז ואין סריקה לכל תיק ותיק את הדואר הרשום
הרלבנטי כך שבשעת הצורך כגון בהליכים המשפטיים יוכלו להציג מועד מדויק של קבלת ההתראה
בפני בית משפט.

פרק  -3נהלים עירוניים ,אמנת שירות ,הכשרות והסמכות.
•

מבדיקת הנהלים הרלבנטיים לאגף רישוי עסקים עולה ,כי קיים נוהל עירוני אחד בלבד
שעודכן ביום  30/08/17שנושאו" :הגדרת התהליך לקבלת רישיון החל מאיתור עסק חדש או
פנייה לאגף וכלה בהנפקת הרישיון או בהליך אכיפה".

לאגף חסרים נהלים עירוניים רבים ומגוונים הכוללים ,בין השאר ,נוהל עירוני מפורט לעבודת מפקח/ת
רישוי עסקים לרבות פירוט החובה לציין בדו"ח הביקורת את שעת הביקור וחתימת בעל העסק; נוהל
עירוני מפורט לעבודת רכזת עסקים לאזור התעשייה ולאזור העיר תוך הדגשת הליך הבקרה שלהן
על עבודת המפקחים בכל שלב בתהליך הרישוי משלב פתיחת תיק העסק ועד להוצאת הרישיון
לרבות בקרה על תדירות ותוכן דו"חות הביקורת בעסקים ,נוהל עירוני לעבודת מורשית הנגישות,
לרבות בקרה על תדירות ותוכן דו"חות הביקורת בעסקים ,נהלים עבודה לתכנון יעיל ועקבי של
הטיפול בעסקים בדגש מתן קדימות בטיפול בעסקים ברי סיכון לציבור הרחב וזירוז הטיפול במרוכז
של כל העסקים בהם ישנה הסתפקות תצהיר כיבוי אש וכדומה.
כן חסרים נהלים עירוניים לעבודה מול התביעה העירונית בכל הנוגע לאכיפה והרתעה ,ולעבודת
האגף מול כל אחד מגורמי הרישוי הפנימיים לרבות קביעת לוחות זמנים ועמידה בהם ,ואף נוהל
עירוני ברור לקביעת פריט הרישוי ואופן אישורו וכדומה.
•

במסגרת אמנת השירות ישנה רשימה של השירות הנדרש ,פירוט השירות ורמת השירות
בבחינת ימי העבודה הנדרשים לטיפול בכל אחת מסוגי השירות הנדרשים ,כאשר השירות
היחיד הנמדד על ידי אגף איכות ותהליכי עבודה הינו תלונות על פעילות עסק הגורמת
להפרעה ומהווה מפגע ,וכאשר יתר הנושאים באמנה לא נמדדים ,ואף ישנם עשרות נושאים
נוספים שראוי שימדדו בנוסף ,כגון מועדי הטיפול בבקשה לרישיון עסק שהועברה לכל אחד
מגורמי הרישוי ,כולל לממונה על הנגישות ,ואף מדידת הטיפול בבקשה על ידי גורמי הרישוי
החיצוניים על מנת לבחון כיצד ניתן לשפר את זמני הטיפול עמם ולמנוע מצבים שקיימים
שעסקים ממתינים שנים עד לקבלת רישיון העסק ובניגוד למועדים שנקבעו בחוק.
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•

בכל הנוגע להכשרות והסמכות ,ככל הידוע לביקורת ההנחיות בנושא הן שכל מפקח רישוי
עסקים המתקבל לעבודה חייב לעבור קורס ברישוי עסקים חלק א' וחלק ב' ,כאשר לכל
מפקח ומפקח ניתנת תעודת הסכמה לביצוע עבודתו מראש העירייה שהינו ראש הרישוי
לעסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים.

בפועל ישנם מפקחים שטרם עברו את שני הקורסים ורובם המכריע אינו מחזיק בתעודת הסמכה
מטעם ראש העירייה.

פרק  -4התוקף החוקי לעבודת האגף -הלכה ומעשה
•

בניגוד לכאורה לתקנות רישוי עסקים בקשות לרישיון או היתר זמני לא מוגשות בפועל בצורה
מסודרת ובכתב ,והרישום נעשה על המחשב און ליין עם הגעת בעל העסק פיזית ומוסר
פרטים ו/או אם מפקח הרישוי מבקש בעסק ,מגלה שהתחלפו הבעלים ומבקש פרטים מבעל
העסק החדש.

•

בנושא חידוש רישיון ולמרות נקבע בתקנות רישוי עסקים ,כי עד  90ימים לפני תום תקופת
תוקפו של רישיון תקופתי או רישיון זמני ,יודיע על כך האגף לנותן האישור ,ולא יאוחר מ30-
ימים מהמועד הקבוע לתום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי או רישיון זמני ייתן האגף לבעל
העסק רישיון ויקבע את תנאיו או יודיע לבעל הרישיון על סירוב לתת רישיון ואת הנימוקים
לסירוב ,כאשר בעד חידוש רישיון תשלום לעירייה אגרה ,עולה ,כי בפועל פעילות האגף הינה
לכאורה בניגוד לתקנות שכן לא נשלח מכתב לבעל העסק וכל גורמי הרישוי.

יודגש ,כי ישנם מקרים רבים של אי חידוש רישיון עסק לאורך שנים ופגיעה בהכנסות עקב אי תשלום
אגרה לחידוש רישיון ,וכן כשיש כבר חידוש נעשה שימוש באישורים ישנים שפג תוקפם כדי לחדש
רישיונות.
זאת ועוד עולה ,כי בשל אי הטיפול מראש ובזמן בחידוש רישיונות או היתרים זמניים שעומד לפוג
תוקפם ,גורם לכך שעסקים רבים נמצאים עם רישיונות או היתרים זמניים פגי תוקף.
•

בנושא רישיון לצמיתות ולמרות הרפורמה שכבר נכנסה לתוקף מלא כבר ביום ,31/12/18
לא נעשתה הכנה של ריכוז הרישיונות לפי תוקפם החדש ולא נשלחו מכתבים לבעלי העסק
על כך ,לרבות בקשה לחדש את רישיונם של העסקים שנדרשים לכך.

•

בכל הנוגע לרישיונות התקופתיים והזמניים ,אין מעקב נאות אחרי סיום הרישיון וטיפול
בחידושו לרבות פניה מסודרת לכל גורמי הרישוי הרלבנטיים בבקשה לחידוש האישור ופניה
לבעל העסק על כך שרישיונו עומד לפוג ,כאשר למרות המגבלה של עד שנה תוקף במצטבר
של ההיתר הזמני ,ישנם עסקים רבים שמחודשים להם ההיתר הזמנים לעיתים לכמה שנים
לכאורה בניגוד לחוק רישוי עסקים ותקנותיו .יובהר ,כי סעיף 7ב .א( )2אמנם מאפשר
להאריך את תקופת תוקפו של ההיתר הזמני של עד שנה נוספת ,אולם רק באם רשות
הרישוי ראתה כי מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת בעיקר אם הסיבות לעיכוב במתן
האישור קשור לנותן האישור עצמו ,ובמקרים הנדונים אין כל הסבר הוא נימוק בכתב
להארכות מעל השנה המותרת מה גם שישנם כאמור עסקים רבים שההיתרים הזמניים
מוארכים לכמה שנים.

•

עוד נקבע בתקנות רישוי עסקים ,כי במידה וניתן רישיון או היתר זמני לעסק ולאחר מכן חלו
שינויים מהרשום ברישיון העסק או ההיתר הזמני והמסמכים המצורפים לו לגבי סוג העסק,
לרבות שטחו ,הבעלות בו ,מיקומו ובסוג העיסוק ,לא יהיה תוקף לרישיון או להיתר הזמני ,וכי
מסירת הודעה בדבר ביטול הרישיון או ההיתר הזמני ,הוספת תנאי לרישיון או סירוב להאריך
תוקפו של רישיון תקופתי ,יישלחו בדואר רשום לפי המען לקבלת הודעות האגף שמסגר
מגיש הבקשה ואם לא חזרו ,יראו כאילו קיבלם הנמען.

בפועל בעל העסק מוזמן לשימוע ובסופו של דבר ניתנות לו הארכות ואפשרות לתקן את הדרוש תיקון
לרבות הגשת תכנית סניטרית מעודכנת וכדומה כאשר נראה לכאורה שהמגמה היא לא לבטל את
הרישיון למרות הממצאים המצביעים על כך שהעסק פועל בניגוד לתנאי האישור.
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•

מהבדיקה עולה ,כי ישנם רישיונות רבים שניתנו כבתי אוכל ולא כמסעדות למרות שלפי
מהות העסק בפועל ראוי היה לסווגם כמסעדות וייתכן שההחלטה על סיווג כבתי אוכל נועדה
כדי להימנע מקבלת אישור מהיחידה לאיכות הסביבה שיכול היה בראיית המפקחים לגרום
להכבדה כספית על בעל העסק ו/או על עיכוב הליך קבלת הרישיון.

•

יוסף ,כי אין סידור ההרשאות למפקחים בנושאים נוספים כך שלא תיווצר תלות ברכזות
ושלמפקחי הרישוי יהיו יותר סמכויות לפעול כאשר אחת הרכזות נעדרת כאשר יהיה פיקוח
שוטף על הנעשה בתיקים ,ואף אין חלוקה של העסקים לקטגוריות מפורטות ,כך שכחלק
מתפקידן רכזות רישוי עסקים יהיו אחראיות על קידום הטיפול בעסקים שיכולים להיכנס
למסלול תצהיר כיבוי אש ,כגון מספרות ,בתי אוכל ,אטליזים ,אחסנה ,מקווה ,מכון כושר,
מוסכי חשמלאות וזגגות ,תיקון תקרים ,אחסנה במגבלות וכדומה.

פרק  -5פיקוח על עסקים בעיר ובתעשייה
•

מבדיקת כלל רשימות המפקחים עולה ,כי ישנם  1,043עסקים עם רישיונות לצמיתות
המהווים מעל  30אחוז מכלל העסקים שבטיפולם .אולם הצלבה שביצעה הביקורת עם
המידע שמחלקת הארנונה העלה ,כי ישנם כ 150-רישיונות לצמיתות ושנשארו בסטאטוס
זה למרות שישנו דיווח על החלפת בעלים בעסקים אלה ולכן לפי חוק רישוי עסקים דינם
להתבטל.

•

עוד עלה ,כי ישנם עסקים גדולים באזור התעשייה בעיקר שלהם מספר רישיונות עסק ,כגון
סופרמרקט גדול שלו מעדנייה ,אטליז ,מוצרי חלב וכדומה המופיעים ברשימת העסקים
שנמסרה על ידי ממנהל האגף כך שכל רישיון השייך לאותו עסק מופיע כעסק נפרד למרות
שלא כך הדבר ונוצר 'ניפוח' בפועל של כ 140-עסקים.

•

להלן ריכוז הנתונים של הביקורות שנעשו על ידי כל מפקחת ומפקח וסטאטוס הרישיונות נכון
למועד הביקורת לפי חלוקה של אזור העיר ואזור התעשייה ,כדלקמן:

טבלה מסכמת אזור העיר
מס' מפקח

מס' עסקים

מס' עסקים
בפועל

מס' ביקורות ב4-
שנים

1

359

299

 176ללא ביקורת

2

342

286

3

300

243

4

359

309

סה"כ ממוצע

1,360

1,137

ללא רישיון
בפועל
באחוזים
41.3%

 23ביקורת אחת
 133ללא ביקורת

36.3%

 43ביקורת אחת
 56ללא ביקורת

31.7%

 61ביקורת אחת
 122ללא ביקורת

38.7%

 67ביקורת אחת
 681עסקים מתוך
59.8% 1,137
טיפול לא נאות

37.5%
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•

המפקח/ת מס'  3החל/ה עבודתו/ה באזור הביקורת רק בסוף חודש מאי  .2018דהיינו כ7-
חודשים ממועד הביקורת ,ולכן הממצאים להלן משויכים ברובן המכריע למפקח/ת שקדם
לו/ה.

•

יובהר ,כי משהוצגה בפני מפקח/ת מס'  4רשימת העסקים המשויכים לו/ה ושהועברה על ידי
המנהל האגף ,הוא/היא טען/ה לאחר בדיקתה ש 85-מהעסקים ברשימה לא היו בטיפולו/ה
בפועל ושלא ניתנה לו/ה הנחייה לטפל בהם.

טבלה מסכמת אזור התעשייה
מס' מפקח

מס' עסקים

מס' עסקים
בפועל

מס' ביקורות ב4-
שנים

5

154

130

 72ללא ביקורת

ללא רישיון
בפועל
באחוזים
55.4%

 40ביקורת אחת
6

434

369

לא ניתן להתבסס

28.3%

7

447

353

לא ניתן להתבסס

29.6%

8

357

308

לא ניתן להתבסס

46.4%

9

428

382

 340ללא ביקורות

46.88%

סה"כ ממוצע

1,820

1,542

 38ביקורת אחת
38.5%

•

ממוצע מספר הביקורות של מפקחים/ות מס'  5ו 9-בלבד עמד על  490עסקים מתוך 512
שטופלו באופן לא נאות .דהיינו 95.7% ,מסך העסקים.

•

בבדיקת הדו"חות של מפקחים/ות מס'  6ו 7-עלה ,כי לפחות  100דו"חות נסרקו בשעות
הבוקר המוקדמות של יום ביצוע הביקורות כך שישנו ספק באם הם נערכו בפועל ,ולפיכך
לדעת הביקורת לכאורה לא ניתן להתבסס עליהם.

•

בבדיקת הדו"חות של מפקח/ת מס'  ,8כי ישנם מעל  100דו"חות עם פירוט מינימאלי של
מילים בודדות בתוכן הביקורת וללא חתימה או הודעה למי נמסר הדו"ח ,וזאת לעומת
דו"חות רבים אחרים עם פירוט רב בתוכן ומסירת שם הנציג שנמסר לו הדו"ח ,ואף מספר
דו"חות נסרקו בשעות הבוקר של יום ביצוע הביקורות כך שישנו ספק באם הם נערכו בפועל.
לפיכך ,לדעת הביקורת לכאורה לא ניתן להתבסס עליהם.

•

סיכום הנתונים שעלו מבדיקת התיקים שבטיפול המפקחים

מבדיקת  3,167העסקים שבטיפול מפקחי רישוי עסקים עולה התמונה הבאה:
עסקים שיש לגרוע מהרשימות 65 :עסקים הפכו ללא טיעוני רישוי אולם לא נמחקו מהרשימות; ב75 -
עסקים ישנו דיווח של המפקח/ת על סגירת העסקים ולכן הרישיונות בוטלו;  63עסקים היו בבדיקה
מקדמית בלבד ,אולם הם לא נמחקו מהרשימות; 8אירועים חד פעמיים שיש לגרוע אותם מהרשימה;
ב 147-עסקים עם רישיונות לצמיתות ישנו דיווח מהארנונה על החלפת בעלים; ב 2-עסקים ישנו דיווח
שהרישיונות נדחים;  138רישיונות זהים או שייכים לאותו עסק שכבר מדווח; מהאמור לעיל עולה,
שישנם  513עסקים אותם יש להוריד מרשימת הרישיונות ו/או מרשימת הרישיונות לצמיתות
מרשימות העסקים הפעילים שבטיפול המפקחים.
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'אישור' משרד הבריאות בעקבות המלצת מפקח רישוי עסקים 369 :רישיונות עסקים חודשו ברובם
לאחר אישור משרד הבריאות בעקבות המלצת המפקחים על כך שתוכנית העסק תואמת את
המציאות והמצב התברואתי משביע רצון ,המלצה שלא התבססה על דו"ח מפורט כנדרש .יוסף ,כי
למרות האמור לעיל הביקורת החשיבה את 'אישורי' הבריאות כביקורת בעסק.
היתרים זמניים :מבדיקת כלל רשימות המפקחים עולה ,כי ישנם  79עסקים עם היתרים זמניים,
כאשר  57היתרים מתוכם פג תוקפם 4 ,היתרים שלא נמצאים בפועל בתיק 3 ,היתרים שבוטלו ו2-
שעמדו להסתיים ימים בודדים לפני מועד הבדיקה .כך ש 83.5%-מכלל ההיתרים בפועל פג
תוקפם ,בוטלו ,לא בתיק הממוחשב של האגף או עומדים להסתיים.
רישיונות זמניים :מבדיקת כלל רשימות המפקחים עולה ,כי ישנם  411עסקים עם רישיונות זמניים,
כאשר  154רישיונות מתוכם פג תוקפם 26 ,רישיונות בוטלו 3 ,רישיונות עמדו להסתיים מספר ימים
אחרי מועד הבדיקה ו 11-עסקים יש לשקול לבטל את הרישיונות לאחר שימוע בשל סירוב כיבוי
אש/הנסה לאחר מתן הרישיון .כך שכ 53% -מכלל הרישיונות הזמניים בפועל פג תוקפם ,בוטלו או
שיש לבטלם לאחר שימוע.
רישיונות מתחדשים :מבדיקת כלל רשימות המפקחים עולה ,כי ישנם  527עסקים עם רישיונות
מתחדשים ,כאשר  187רישיונות מתוכם פג תוקפם 11 ,רישיונות בוטלו;  8רישיונות שלא נמצאים
בפועל בתיק 2 ,רישיונות זהים לאותם עסקים 27 ,רישיונות שעמדו לפקוע מספר ימים לאחר מועד
הבדיקה ,כאשר מבדיקת התיקים עלה שלא נעשתה כל פניה לגורם רישוי כלשהו רלבנטי לשם חידוש
האישור כך שכ 44.6% -מכלל הרישיונות המתחדשים בפועל פג תוקפם ,בוטלו ,לא בתיק ועמדו
בפני פקיעה תוך מספר ימים.
רישיונות לצמיתות :מבדיקת ככל רשימות המפקחים עולה ,כי ישנם  1,043עסקים עם רישיונות
לצמיתות ,כאשר  154רישיונות יש לבטל בשל החלפת בעלים 5 ,עסקים הפכו ללא טיעוני רישוי11 ,
רכבי הובלה בקירור נוספים אותם יש לגרוע מהרשימות;  43רישיונות שלאחר הוצאתם ישנו סירוב
כיבוי אש או הנדסה ויש לבצע שימוע לפני ביטולם ,ו 7-רישיונות השייכים לאותם עסקים .כך שכ-
 21%מכלל הרישיונות לצמיתות בפועל יש לבטלם ,הפכו ללא טיעוני רישוי ,רכבי הובלה בקירור
שיש לגרוע ורישיונות שיש לשקול לבטלם לאחר שימוע בעקבות סירוב כיבוי אש או הנדסה
לאחר מתן הרישיון.
בתהליך רישוי 578 :עסקים רשומים בסטטוס "בתהליך רישוי" ברשימות של מפקחי רישוי עסקים.
בפועל  25עסקים הם כפולים מאחר והרישיונות שייכים לאותו עסק 19 ,עסקים נסגרו 4 ,לא הוגשה
כלל בקשה 4 ,עסקים שהפכו לסטטוס" :רישיון מתחדש" 5 ,עסקים שהפכו לסטטוס "רישיון זמני"4 ,
עסקים שהפכו לסטטוס "היתר זמני" כאשר אחד פג תוקפו;  4עסקים הפכו לסטטוס "אישור מנהל",
עסק אחד הינו אישור חד פעמי ,עסק אחד הינו הובלה בקירור 3 ,עסקים הפכו לסטטוס "הליך
משפטי" ,עסק אחד הפך לסטטוס "צו סגירה" ,ועסק אחד הפך לסטטוס "הפרת צו" .כך שסך
העסקים בסטטוס בתהליך רישוי בפועל עומד על  506עסקים בלבד.
לא הוגשה בקשה 207 :עסקים רישומים בסטטוס "לא הוגשה בקשה" ברשימות כל מפקחי רישוי
עסקים .בפועל  12עסקים נסגרו 12 ,הפכו לסטטוס "בתהליך רישוי" ,ואחד שייך לאותו עסק .כך שסך
העסקים בסטטוס "לא הוגשה בקשה" עומד על סך של  183עסקים בלבד.
אישור מנהל רישוי 63 :עסקים נמצאים בסטטוס "אישור מנהל רישוי" ברשימות כל מפקחי רישוי
עסקים .בפועל  4עסקים נסגרו 7 ,הפכו לסטטוס "רישיון זמני" 10 ,הפכו לסטטוס "רישיון מתחדש"1 ,
הובלה בקירור 1 ,הפך לסטטוס "צו סגירה" 18 ,לא ברור למה הם בסטטוס זה .כך שסך העסקים
בסטטוס "אישור מנהל רישוי עומד על סך של  22עסקים בלבד.
רכבי הובלה בקירור :מבדיקת רשימת העסקים שהועברה על ידי מנהל האגף ,יחד עם הממצאים
לעיל ,עולה ,כי סך העסקים שהינם רכבי הובלה בקירור עומד על  423עסקים שכאשר רובם המכריע
הינו בסטטוס רישיון "לצמיתות" .אולם 102 ,עסקים מתוכם ללא רישיון והינם בסטטוסים של 'לא
הוגשה בקשה'' ,היתר זמני פג תוקף'' ,בתהליך רישוי' ,ו'אישור מנהל הרישוי' .לפיכך סך רכבי
הקירור ברישיון בתוקף עומד  321רכבים.
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יובהר ,כי מתגובת מנהל האגף עולה שבין החודשים נובמבר  2018ועד חודש מאי  2019נפתחו 188
עסקים חדשים ,בממוצע של כ 20-תיקים למפקח/ת .יחד עם זאת ולמרות שברור לביקורת שמדובר
בעבודה דינאמית בה נסגרים ונפתחים עסקים הרי שאין בנתון זה כדי לשנות את התמונה בכל הנוגע
לעסקים שנמצאו בזמן תקופת הביקורת ללא רישיון עסק בפועל ו/או למספר הביקורות אם בכלל
שבוצעו על ידי המפקחים בבתי העסק ב 4-השנים האחרונות ,החל מחודש ינואר .2015
•

רישיונות בתוקף במועד הביקורת בפועל לעומת הדיווח למשרד הפנים לשנת 2018

מסיכום הנתונים הרלבנטיים לעיל עולה כי במועד הביקורת של התיקים בנושא זה שנערכה בחודשים
דצמבר  2018עד פברואר  2019סך העסקים שלהם היתרים או רישיונות בתוקף עמד  1,677בלבד,
כאשר מספר העסקים שנמסרו לביקורת  3,543עסקים .דהיינו סך הרישיונות בתוקף עמד על
 47.33%וסך הרישיונות שלא בתוקף עמד סך של  . 1,866דהיינו ,מספר העסקים ללא רישיון
עומד על .52.67%
זאת ועוד נמצא ,כי סך העסקים בפועל הנמצאים בסטאטוס 'בתהליך רישוי' עומד בפועל על 506
עסקים בלבד.
הדיווח של מנהל האגף למשרד הפנים לשנת 2018
מספר עסקים
חייבים ברשיון

מספר עסקים
ללא רשיון *

 %עסקים ללא
רישיון

עסקים הנמצאים
בהליכי רישוי **

3,425

1,150

34%

822

הנתונים שבידי הביקורת בין החודשים דצמבר  2018לפברואר 2019
מספר עסקים
חייבים ברשיון

מספר עסקים
ללא רשיון *

 %עסקים ללא
רישיון

עסקים הנמצאים
בהליכי רישוי **

5433,

1,866

%52.67

506

יודגש ,כי אמנם הביקורת בתיקים בנושא זה נערכה בין החודשים דצמבר  -2018פברואר 2019
ומנהל האגף מסר את דיווחו למשרד הפנים בתחילת חודש אפריל  2019כך שייתכן מאד שהתווספו
רישיונות שחודשו מאוחר יותר .אולם עדיין ,הפער של כ 700-עסקים עם רישיונות בתוקף ו/או הפער
של מעל  300עסקים בתהליך רישוי אינו מתיישב עם הנתונים שבידי הביקורת.

פרק  -6נגישות עסקים
•

בהתאם לסעיפים 8ב ו8ג לחוק רישוי עסקים ,הנחיות משרד הפנים וחוברת ההנחיות של
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוחלט ,כי עסקים עד  100מ"ר ואם העסק הוא
בית אוכל ,שטח ההסעדה שבו לא יעלה על  25מ"ר ,אגף רישוי עסקים יסתפק בתצהיר בעל
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העסק בפני עו"ד על שאלון שהוא עומד בדרישות ומורשת הנגישות תחתום עליו לאחר
בדיקתה ,דבר שיהווה אישור נגישות וכי עסקים מעל  100מ"ר יחויבו בחוות דעת מטעם
מורשה נגישות פרטי מטעם שתיבדק ותאושר על ידי מרשת הנגישות העירונית ואישורה
יהווה אישור נגישות כחוק.
בדיקת עבודת מורשת הנגישות יחד עם מפקחת רישוי עסקים הנדונה בכל הנוגע ליישום סעיפים 8ב
ו 8ג לחוק רישוי עסקים והנחיות מעלה ,כי החוק וההנחיות מבוצעות באופן חלקי ,כדלקמן:
-

לא נעשתה בדיקה מקיפה של כלל העסקים בעיר ובתעשייה וחלוקה בין רשימת עסקים
קטנים עד  100מ"ר המחויבים במילוי שאלון וחתימה על תצהיר בלבד לבין עסקים מעל
 100מ"ר המחויבים בהגשת חוות דעת ולא נשלחו מכתבי בנושא ובדואר רשום לכלל
העסקים באופן מוסדר.

-

עם פתיחת עסק חדש מעבירות רכזות אזורי העיר והתעשייה העתק של התכנית הסניטרית
בצירוף בקשה לבדיקת הנגישות כגורם רישוי ונמצא ,כי ישנם מאות תכניות הממתינות
לאישור ללא מענה כאשר ישנו קושי באיתור תכנית ספציפית שכן היא אינה מתויקת בתוך
תיק מסודר עם מספק העסק.

-

באשר לעסקים קיימים קטנים כאמור עד ל 100-מ"ר ,שליחת השאלון והתצהיר נעשית
באמצעות מפקחי רישוי בלבד בזמן ביקורם בעסק כאשר אין הסבר או הנחיה ברורה כיצד
למלא את השאלון וגם השאלונים לא מגיעים בצורה מוסדרת ובזו זמנית לכלל העסקים אלא
רק באופן ספוראדי.

-

באשר לעסקים מעל  100מ"ר ,מורשת הנגישות שולחת מכתב להגשת חוות דעת בנושא
רק לעסקים חדשים שנפתחו כאשר ישנם מאות רבות של עסקים שטרם נשלחו אליהם
בקשות להגשות חוות דעת.

-

מורשת הנגישות נאלצת להסתפק במילוי השאלון ותצהיר החתום בטרם אישור העסק
לנגישות כאשר לא מבוצעות בפועל ובניגוד להנחיות ביקורות על ידה או על ידי מפקחת
רישוי עסקים הנדונה בעסק  ,גם אם מדגמיות ,על מנת לוודא את נגישות העסק בפועל
והתאמה לתצהיר.

-

כך רכזת אזור העיר מתייקת את השאלון והתצהיר החתום בתיק הממוחשב כאישור נגישות
וזאת מבלי חתימתה של מורשית הנגישות.

-

אחת ממפקחי הרישוי משמשת כמנהלת מחלקת רישוי עסקים בתואר בהיקף משרה של כ-
 50%ובכפיפות למנהל האגף וממונה נגישות עירונית בהיקף משרה של כ 50%-משרה
ובכפיפות ישירה למנכ"ל העירייה .העובדה שמפקחת רישוי עסקים מתעתדת להיות ממונה
נגישות עירונית לאחר סיום הכשרתה ,וכבר עתה היקף משרתה וכפיפותה מחולקת בין
מנהל האגף למנכ"ל העירייה ,יוצרים בעיה מובנית באגף שאינה תורמת לתפקוד האגף
באופן מיטבי.

פרק  -7אכיפה והתרעה
•

בנוהל העירוני נקבע ,בין השאר ,כי במידה ובעל העסק לא ביצע את הדרישות על פי
ההתראה השנייה בתוך פרק הזמן שנקצב בה ,יעביר המפקח דו"ח אישום בטופס המיועד
לכך לתביעה העירונית לצורך הגשת כתב אישום בצירוף כל המסמכים והתיעוד התומכים
בדו"ח .ונקבע ,כי ככל שצו בית המשפט כולל גם צו סגירה לחצרים או מניעת העברת העסק
לאחר ,ישלח האגף מכתב התראה לבעל הנכס בדבר מתן הצו ומשמעותו.

היה ובעל העסק לא עמד בלוח הזמנים שנקבע בצו בית המשפט ולא סגר את העסק במועד הנקוב
בו ,ישלח אליו מכתב התראה בטרם נקיטת הליך פלילי .והיה ובעל העסק לא משתף פעולה ,ידאג
המפקח להגיש המלצה לכתב אישום בתקופה שלא תעלה על חצי שנה .אולם ,במידה ומדובר בעסק
שהתנהלותו מהווה סכנה ממשית לבריאות ו/או בטיחות ו/או ביטחון הציבור על פי חוות דעת מפקח
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הרישוי או גורם רישוי רלבנטי אחר ,יקיים מנהל האגף עצמו שימוע לבעל העסק ויעביר את החומר
הרלבנטי לראש העיר בצירוף המלצתו לחתימה על צו הפסקת עיסוק מנהלי.
•

מבדיקת התיקים שבטיפול מפקחי רישוי עסקים ,לפי הרשימות שהועברו על ידי מנהל
האגף ,עולים הממצאים הבאים:

בתהליך רישוי :מבדיקת  578עסקים הרשומים בסטאטוס "בתהליך רישוי" ברשימות של מפקחי
רישוי עסקים עלה ,בין השאר ,כי :ב 4-עסקים כלל לא הוגשה בקשה;  52עסקים מתנהלים ללא
רישיון עסק בין השנים  143 ;2013 -2010עסקים מתנהלים ללא רישיון בין השנים .2014-2016
לא הוגשה בקשה :מבדיקת  207עסקים הרשומים בסטאטוס "לא הוגשה בקשה" ברשימות של
מפקחי רישוי עסקים עלה ,בין השאר ,כי 19 :עסקים מתנהלים מבלי שהוגשה ולו בקשה לרישיון עסק
בין השנים  45 ;2012 -2010עסקים מתנהלים מבלי שהוגשה ולו בקשה לרישיון עסק בין השנים
.2016 -2013
הליך משפטי :מבדיקת  60עסקים הרשומים בסטאטוס "הליך משפטי" ברשימות של מפקחי רישוי
עסקים ,עלה ,בין השאר ,כי 5 :עסקים הפכו לסטאטוס "רישיון זמני";  5עסקים נסגרו והרישיון בוטל;
 10עסקים הפכו לסטאטוס "צו סגירה"; מהאמור לעיל עולה ,כי  40עסקים בלבד רשומים בסטאטוס
"הליך משפטי".
מבדיקת  40העסקים הרשומים בסטאטוס "הליך משפטי" כיום ,יחד עם הרשימות שהועברו על
ידי התביעה העירונית והמידע על התיקים המתנהלים בבית משפט לעניינים מקומיים ,עלה ,בין
השאר ,כי 26 :תיקים כלל לא מופיעים כתיקים פעילים בבית המשפט;  6תיקים אחרים מתנהלים
בבית משפט ומופיעים בסטאטוס אחר באגף;  8תיקים מופיעים כפעילים ברשימות של התביעה
העירונית ,אולם בפועל אינם פעילים בבית המשפט.
ומבדיקת  26התיקים שלא מופיעים כתיקים פעילים עלה ,בין השאר ,כי :ב 7-תיקים אין כל תיעוד
שהתיק הועבר בפועל לתביעה העירונית -מדובר בתיקים ישנים משנת  2009ומטה ואין כל פעילות
בשנים האחרונות ,אין תיעוד להם ברשימות התביעה ואין שום הליך משפטי בבית משפט;  3תיקים
הוגשו לתביעה העירונית לשם הגשת כתב אישום ,אולם הוחזרו לאגף כעבור מספר ימים לשם
השלמת חקירה; בתיק אחד הוגש כתב אישום ,ולפי רישומי התביעה הוא בוטל ,ובתיק אחר ישנו
רישום בתיק הממוחשב שהוגש כתב אישום אולם אין תיעוד לכך ברשימות התביעה ובבית משפט; ב-
 2תיקים התברר מרישומי התביעה שהם הפכו לצווי סגירה ישנים ,אולם אין כל מסמך או תיעוד
בתיקים הממוחשבים של האגף המעיד על הנעשה בעסקים מאז; ב 2-תיקים נוספים התברר
מרישומי התביעה שהם נסגרו ואין כל תיעוד אחר בבית משפט ו/או בתיקים הממוחשבים של האגף.
ברשימה העדכנית שהועברה על ידי אגף מחשוב ובקרה עלה ,כי ישנם  9תיקים נוספים בסטאטוס
"הליך משפטי" שלא הופיעו ברשימה הישנה ,אולם ב 6-תיקים מתוכם התברר שישנה רק התראה
בלבד ואין המלצה לפתיחה בהליכים משפטיים ו/או שהתיקים הועברו בפועל לטיפול התביעה
העירונית ,וב 3-תיקים אמנם ישנה המלצה לפתיחה בהליך משפטי בתיקים הממוחשבים ,אך אין כל
תיעוד ברשימות התביעה שהתיקים אכן הועברו לטיפולם.
הפרת צו :מבדיקת  9עסקים הרשומים בסטאטוס "הפרת צו" ברשימות של מפקחי רישוי עסקים ,יחד
עם הרשימות שהועברו על ידי התביעה העירונית והמידע על התיקים המתנהלים בבית משפט
לעניינים מקומיים ,עלה ,בין השאר ,כי רק  2תיקים בלבד מתנהלים בבית משפט ,ושאר  7התיקים,
כדלקמן 2:תיקים הינם עסקים של מקוואות ,ואין כל תיעוד על פתיחה בהליך כלשהו כנגדם בתיקי
האגף ,ברישומי התביעה או בבית משפט ,על הפרת צו ,למעט שני מכתבי התראה בלבד .על הפרת
צו משנת  2014ומשנת  ;2017ב 4-תיקים אין תיעוד על פתיחה בהליך כלשהו כנגד העסקים בתיקי
האגף ,ברישומי התביעה או בבית משפט על הפרת צו; תיק אחד נסגר בשל חזרה מכתב אישום.
נשפט :מבדיקת  2העסקים הרשומים בסטטוס "נשפט" ברשימות של מפקחי רישוי עסקים ,יחד עם
הרשימות שהועברו על ידי התביעה העירונית והמידע על התיקים המתנהלים בבית משפט לעניינים
מקומיים ,עלה ,כי בתיק אחד ישנה התראה בלבד וגם היא שנשלחה רק ביום  14/02/19על ידי מנהל
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האגף ,ובתיק השני אין כל תיעוד להליך כלשהו ב 4-השנים האחרונות במסמכי התביעה ובתיק בית
משפט.
•

מהאמור לעיל עולה ,כי נכון למועד הביקורת ישנם  24תיקים פעילים בלבד בבית המשפט
בהליך משפטי או בשל הפרת צו בית משפט וביחס לכ 3,200-תיקים בקירוב המטופלים על
מפקחי רישוי עסקים מדובר בפחות מאחוז בודד מסך כלל התיקים.

יוסף ,כי בתיקים רבים ישנם התראות ראשונות ושניות בטרם פניה להליכים משפטיים ,אולם בפועל
ולמרות שלא בוצעו הדרישות על ידי בעל העסק לא ננקטים נגדו פעולות אכיפה דבר הפוגע קשות
בהרתעה.
זאת ועוד העובדה שישנם מאות עסקים הנמצאים בתהליך רישוי שנים לא מועטות ושישנם עשרות
רבות של עסקים המתנהלים שנים רבות מבלי שהגישו ולו בקשה לרישיון עסק ,מעידה מעבר לקשיים
האובייקטיבים בקבלת אישורים על ידי גורמי הרישוי השונים ,כי לא קיימת הרתעה בפני בעלי
העסקים הממשיכים לנהל את עסקם ,לעיתים גם לאחר גזר דין הכולל צווי סגירה לעסקם.
•

יודגש ,כי מבדיקת הביקורת עולה ,כי התראה ראשונה והתראה שנייה בחתימת התובעת
העירונית ,נשלחות בדואר רשום לבעל העסק בכתובת העסק ואף בכתובת מגוריו במידה
והדואר חזר ללא מענה .אולם ,אין כל תיעוד בתיק הממוחשב על מועד שליחת הדואר בפועל
ו/או אסמכתה סרוקה של הדואר הרשום בתוך התיק .לפיכך ,ישנם לא מעט מקרים בהם
מצוין שהתיק בסטאטוס "הליך משפטי" או "הפרת צו" כאשר בפועל התיק לא נמצא כלל בידי
התביעה וכלל לא הוחל בהליכים משפטיים כלשהם.

פרק  -8בקרה
•

לשתי הרכזות תפקיד מרכזי בהליך עבודת המפקחים באזור שבתחומם ,כאשר מבירור
שיטת העבודה שלהן בפועל באמצעות בדיקת תיקי הפיקוח ומשיחה עם כלל המפקחים
נראה ששיטת העבודה של כל אחת מהן שונה לחלוטין .רכזת התעשייה בשל העובדה שלא
עברה חפיפה מסודרת ובשל דומיננטיות המפקחים באזורה ,לרוב ממלאת אחר הוראות
המפקחים כמעט בלי יכולת ממשית לערער על החלטותיהם ו/או דרישותיהם ,ואילו רכזת
העיר בשל ניסיונה היא זו שלוקחת חלק פעיל יותר בפעילות המפקחים וכאשר היא נעדרת
עבודת אזור העיר משתבשת עד לשובה.

•

בעקבות בדיקת התיקים לעומק והעובדה שהעדכון הממוחשב ,לרבות עדכוני 'סטטוס' התיק,
סגירת תיקים ופתיחת תיקים וכדומה ,והבקרה נעשים ברובם המכריע ,על ידי הרכזות לאחר
קבלת הנתונים מהמפקחים ,עלו מספר ממצאים חלקם חמורים לכאורה שיש לתת עליהם
את הדעת ולפעול לתיקונם ,כדלקמן:

-

רישום סטאטוס תיק שלא תואם את המצב בפועל

מבדיקת הנתונים בפרקים  5ו 6-לעיל עולה ,כי ישנם מקרים רבים בהם הסטאטוס של התיק אינו
משקף את המצב בפועל .כך לדוגמא היתרים/רישיונות זמניים שתוקפם פקע מופיעים לכאורה כאילו
הם עדיין בתוקף ואף רישיונות/היתרים שבמצוין שהם בתוקף או רישיונות מתחדשים שנטען שהם
חודשו לאחרונה מתברר שאין כלל רישיונות בתיק והתיקים טרם 'הבשילו' להוצאת הרישיונות.
ישנם עסקים בסטאטוס "בתהליך רישוי" ומתברר שכלל לא הוגשה בקשה ,וישנם עסקים בסטאטוס
'אישור מנהל רישוי" כאשר לא ברור כיצד הם בסטאטוס זה שכן ישנם סירובים של גורמי רישוי או
התראות שנשלחו לבעל העסק.
זאת ועוד ,מתוך  40עסקים בסטאטוס "הליך משפטי" עלה כאמור ,כי  26תיקים כלל לא מופיעים
כתיקים פעילים בבית המשפט ,כאשר  6תיקים אחרים מתנהלים בבית משפט ומופיעים בסטאטוס
אחר באגף ,ומבדיקת  9עסקים הרשומים בסטאטוס "הפרת צו" ברשימות של מפקחי רישוי עסקים,
יחד עם הרשימות שהועברו על ידי התביעה העירונית והמידע על התיקים המתנהלים בבית משפט
לעניינים מקומיים ,עלה ,בין השאר ,כי רק  2תיקים בלבד מתנהלים בבית משפט.
-

רישום לא אחיד תחת "מהות העסק"
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בבדיקת רשימת העסקים הכוללת שנמסרה על ידי מנהל האגף עולה ,כי תחת הכותרת "מהות
העסק" ישנו חוסר אחידות ברישום הפרטים תחת כל עסק למרות שמדובר בפריט רישוי זהה ,דבר
הפוגם ביכולת לעקוב ,לטפל ,להשוות בין סוגי עסקים הזהים במהותם:
כך לדוגמא ,עסק של רכב הובלה בקירור רשום במספר וריאציות :הובלב בקירור; הובלה בקירור
מוצרי ג; הובלה בקרור; הובלה ברכב קירור; הובלת מזון ברכב קירו; הובלת מזון מוכן; הובלת מזון
מוכן ברכב; מזון מוכן הובלתו וח; רכב קירור; הובלה בקרור מעדני מי; הובלה מזון מוכן חם; הובלת
בשר ברכב קירור; הובלת דגים קפואים בר; הובלת מוצרי חלב בקיר; הובלת מזון מוכן בקלק; הובלת
מזון מוכן וקפו; הובלה וחלוקת בלוני ג; הובלה בקירור}עוגות{; הובלה בקירור מצרכי מ; הובלה
בקרור-רכב; הובלה בקרור/דגעם/סלט; הובלת אוכל; הובלת ברכב קירור; הובלת בשר בקירור;
הובלת כריכים בקירור; הובלת גלידה בקירור; הובלת מוצרי חלב ברכב; פסולה איסופה והובלתה;
פסולת בנין איסוף והו; פסולת בניין הובלתה; פסולת בניין הובלתו; רכב להובלה בקירו; רכב קירור;
הובלה בקירור; הובלת מזון מוכן והובלת מזון.
כך לדוגמא ,עסק מספרה הכוללת פדיקור ומניקור רשום במספר וריאציות:
מניקור פדיקור קוסמטי; מספרה מניקור פדיקור; מספרה מניקור ופדיקור; מספרה פדיקור מניקור;
מספרה קוסמטיקה מנ' פ; מספרה קוסמטיקה פד/מנ; פדיקור מניקור; פדיקור מניקוק קוסמטי; פדיקור
מניקור קוסמטי; מניקור פדיקור קוסמטי; פדיקור מניקור הסרת ש; פדיקור מניקור שעווה; מספרה
ומניקור; מספרה קוסמטיקה מנ'פד; מניקור ומספרה; מניקור ומריטת גבות; מניקור ופקידור עיצוב;
מניקור פדיקור מ/שיער; מניקור פדיקור_שעווה; מספרה ומניקור; מספרה ומניקור ;...מספרה מני'פדי
קוסמטי; מספרה נמיקור; מספרה פ .מניקור שעווה; מספרה קוסמט מניק פדי; מספרה קוסמטיקה
פדיקו; מספרה קוסמטיקה מנ/פד; פדיקור מניקור מספרה; קוסמטיקה מניקור פדיק; קוסמטיקה
פדיקור ומני; קוסמטיקה פדיקור מניק.
יוסף ,כי ישנם דוגמאות רבות בכל הנוגע למספר רב של וריאציות ל'בית אוכל אחר'' ,מקום אחר
קיוסק'; 'אטליז'; 'מרכול'' ,מכולת'; מרכול ירקום ופירות וכדומה.
-

אי מחיקת עסקים מרשימת העסקים שבטיפול המפקחים

מבדיקת רשימות העסקים עולה ,כי  65עסקים הינם תחת סטטוס" :לא טעון רישוי" ובכל זאת הם לא
נמחקו מרשימת העסקים שבטיפול המפקחים ,כאשר בדיקה מעמיקה יותר תגלה שלאחר התיקון
לחוק ישנם עוד עשרות רבות של עסקים שהפכו ללא טיעוני רישוי בפועל אולם עדיין רשומים בסטטוס
אחר ובכל מקרה גם הם לא נמחקו מהרשימות.
עוד עולה ,כי ישנם  63עסקים שהיו בבדיקה מקדמית בלבד 8 ,ארועים חד פעמיים שהסתיימו ואף
 75עסקים לגביהן ישנו דיווח של מפקח/ת רישוי עסקים על סגירת העסקים וביטול הרישיונות ,ובכל
זאת הם לא נמחקו מרשימות העסקים שבטיפול המפקחים שכן הטיפול בתיקים אלה הסתיים זה
מכבר.
-

פתיחת מספר רישיון עסק חדש ללא הצדקה

במהלך בדיקת התיקים על ידי הביקורת עלה ,כי בהוראת מפקח רישוי עסקים תעשיה פתחה רכזת
התעשייה תיקים חדשים עם מס' רישיון חדש (כזה המסתיים ב ,)00-וזאת למרות שבמבנה בו קיים
העסק חדש היו עסקים קודמים ואין מדובר במבנה חדש ולכן ההליך המתבקש במקרה של החלפת
בעלים ו/או כניסת בעלי עסקים חדשים היה שינוי הספרה האחרונה ברישיון ופתיחת תיק בהתאם.
דהיינו ,באם הספרה האחרונה של אותו רישיון מסתיימת ב ,004השינוי אמור היה להיות ל.005-
לביקורת לא ברורה דיה מטרת הוצאת חדש לגמרי ,למעט יתרון שזה יכול לתת לבעל העסק שכן כל
העבר של העסק הקודם ,לרבות סירוב הנדסה באם ישנן חריגות בניה ו/או סירוב כיבוי אש בשל אי
מילוי דרישות ו/או אפילו צו סגירה קודם לעסק ,יימחק ,וכך יהיה ניתן לפתוח בהליך חדש לגבי העסק
כולל הוצאת היתר זמני וכדומה.
בגוף הדו"ח עולה ,כי ב 13-מתוך  14עסקים שניתנו כדוגמאות לא היה מקום לפתוח מספר רישיון
חדש לחלוטין ( )000אלא לכל היותר צריך היה לפתוח מסלול חדש (לדוגמא מ 002-ל ,)003-ולפיכך
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מתחזקת הערכת הביקורת שמטרת המהלך נועדה לכאורה למתן יתרונות לבעל העסק החדש כאמור
לעיל.
להלן מספר דוגמאות (פירוט נרחב כאמור בגוף טיוטת הדו"ח) :עם פתיחת עסק ביום  09/04/18ניתן
לו מספר רישיון חדש  ,502800000וזאת למרות שרכזת התעשייה דאז כתבה למפקח ,כי ישנו תיק
מבוטל וגנוז בנכס זה ושאלה האם לפתוח תיק חדש לגמרי או המשך לתיק שגנוז שמספר הרישיון
שלו מסתיים ב ;002-עם פתיחת עסק ביום  09/07/18ניתן לו מספר רישיון חדש  502783000בשל
הטענה ,כי היו שתי יחידות ואחת מהן הוא השכיר ולכן יש ליצור מסלול חדש לגמרי עם דרישה לכל
התהליך מחדש; עם פתיחת עסק ביום  10/05/18ניתן לו מספר רישיון חדש  ,502805000וזאת
למרות שרכזת התעשייה דאז כתבה למפקח שישנו תיק עסק שכבר פתוח.
-

שינוי מספר רישיון העסק ללא הצדקה.

בשיחה כאמור עם רכזות העיר והתעשייה הובהר ,כי מספר רישיון העסק משונה ונפתח תיק נפרד
במספר רישיון עוקב למספר הקודם רק כאשר ישנה החלפת בעלי העסק ו/או שינוי במהות העסק ו/או
שינוי בגודל העסק ו/או שינוי מהותי של פריט הרישיון ,וכי אסור לעשות כן באף מקרה אחר בדגש על
חידוש רישיון העסק שכן ישנה חשיבות לשמירה על ההיסטוריה של העסק בתיק אחד כדי שניתן יהיה
לעקוב אחר החידושים/הסירובים של גורמי הרישוי ,לרבות אחר הליכים משפטיים שהיו לעסק במידה
והיו כאלה.
יחד עם זאת בדיקה הלכה של תיקים באזור העיר ובאזור התעשייה מוכיחה ,כי בניגוד לאמור לעיל,
בוצעו שינויים במספר רישיון העסק (שינוי מ 001-ל 002-וכדומה) כך שנפתח תיק חדש לכאורה
שמונע בדיקת היסטוריית התיק ,גם ברישיונות שחודשו וגם מבלי כל סיבה הגיונית נראית לעין הפוגע
ברציפות התיק ובקבלת מידע מלא על היסטוריית הטיפול שבו.
להלן יודגש ,כי להלן  2דוגמאות ,אולם בגוף טיוטת הדו"ח ישנן עשרות דוגמאות מאזור העיר ומאזור
התעשייה מתוך מאות תיקים בהם בוצע שינוי במספר הרישיון גם כאשר לא בוצעה החלפת בעלים,
לא היה כל שינוי במהות הנכס או בגודלו ולא בוצע שינוי מהותי בפריט:
להלן מספר דוגמאות (פירוט נרחב בגוף טיוטת הדו"ח) :מס' רישיון  500803009עסק לייצור מוצרי
מאפה קפוא עם רישיון זמני בתוקף עד ליום  :31/12/28לעסק  6תיקים קודמים עם אותם בעלים
ומהות ואף אותם פריטי רישוי המתנהל החל משנת ,)008 ,007 ,006 ,005 ,004 ,002( 2001
כאשר כל פעם הרישיון בוטל לאחר פקיעת תוקפו ונפתח תיק חדש עוקב ללא הצדקה ובניגוד
להנחיות.
מס' רישיון  500269009עסק לייצור קפה ומחסן עם רישיון זמני בתוקף עד ליום  :19/09/19לעסק 6
תיקים קודמים עם אותם בעלים ומהות ואף אותם פריטי רישוי המתנהל החל משנת ,003( 2009
 ,)008 ,007 ,006 ,005 ,004כאשר כל פעם הרישיון בוטל לאחר פקיעת תוקפו ונפתח תיק חדש
עוקב ללא הצדקה ובניגוד להנחיות.
-

קבלת אישור נגישות ללא חתימת מורשית הנגישות

בכל הנוגע למרב העסקים הקטנים ששטחם עד  100מ"ר ובתי אוכל ששטח הישיבה בהם אינו עולה
על  25מ"ר בו נקבע ,כי ניתן להסתפק בבדיקת נגישות והצהרה על ביצוע הנגשה של בעל העסק.
מבדיקת התיקים הנדונים באזור העיר עולה ,כי רכזת העיר סורקת את המסמך הנדון ומכניסה אותו
כאישור נגישות וכעמידה של גורם הרישוי בנושא לשם קבלת רישיון עסק ללא חתימת מורשת
הנגישות ,כך שישנם רישיונות עסק שניתנו על בסיס אישור לא תקף.
-

הסתמכות על 'אישור בריאות' בחידוש הרישיונות ללא דו"ח ביקורת מסודר וקבלת אישורים
מכל גורמי הרישוי הרלבנטיים

בבדיקת עבודת מפקחי רישוי עסקים באזור העיר כאמור עלה ,כי בכל  369רישיונות עסקים חודשו
ברובם לאחר אישור משרד הבריאות בעקבות המלצת המפקחים בנוסח זהה ובכתב יד על מסמך
הבקשה לחידוש רישיון שמועבר למשרד הבריאות כך ש'תכנית העסק תואמת את המציאות והמצב
התברואתי משביע רצון' ,המלצה שלא התבססה על דו"ח מפורט כנדרש לפי ההנחיות בעל-פה

19

שניתנו אולם לא נאכפו ,ועל בסיסה משרד הבריאות נתן את אישורו כגורם רישוי הכרחי לחידוש
הרישיונות.
כך שבפועל ישנם מאות רישיונות שחודשו על בסיס ההצהרה ומבלי שצורף לרובם המכריע דו"ח
ביקורת של המפקח/ת המתאר את מצב הדברים בפועל ואף ישנו חשש ש'ההצהרה' של המפקח/ת
אינה משקפת את המציאות בהיבט של תכנית העסק אל מול המציאות ובהיבט של מצבו התברואתי.
•

מערכת המחשוב של אגף רישוי עסקים-המערכת הממוחשבת המשמשת את האגף הינה
מערכת ישנה ולה מגבלות רבות ,בין השאר ,כדלקמן:

לא ניתן לסרוק את תכניות העסק לתיקיות הממוחשבות בשל נפחם הרב ולפיכך ,על מנת לעיין בהם
יש צורך לעיין בהן פיזית בלבד לאחר פניה לארכיב האגף.
במערכת לא קיימת תזכורת באשר לכל תיק ותיק המתריעה על סיום תוקף רישיון העסק או היתר
זמני ,על מועד שליחת בקשות לאישור גורמי הרישיון הרלבנטיים הפנימיים והחיצוניים ומעקב אחר
מועדי מתן האישור או הסירוב.
מפקחי ריש וי עסקים נאלצים לסרוק כל דו"ח ביקורת או אישור המגיע אליהם לתיקים הממוחשבים
באופן ידני ,כאשר לא ניתנת להם התראה במידה וחלפה תקופה ארוכה ממועד הביקורת הקודם.
אין במערכת אפשרות לתעדף ביקורות או לטפל בעסקים שלפי מהותם דורשים טיפול דחוף יותר,
כגון עסקי מזון והכל אם בכלל נעשה באופן ידני.
מפקחי רישוי עסקים הזקוקים לצילומים ממקום העסק עושים זאת ממכשיר הנייד הפרטי שלהם
וישנה אף בעיה להעביר את התמונות במייל ומשם למערכת הממוחשבת בשל הגבלת נפח הזיכרון.
על מנת להוציא דו"חות מורכבים לפי סוג העסק ,מהותו והגורם המטפל ישנו צורף בפניה לנציגת
האגף למחשוב ובקרה ולהפקתם על ידה.
אין סנכרון בין המערכת הממוחשבת לבין המייל האישי של כל מפקח או המייל המשותף ולפיכך כל
מייל צריך להיסרק על מנת שיהיה תיק הממוחשב.
לא ניתן לבצע בקרה אפקטיבית על עבודת המפקחים ועל קצב הטיפול בכל תיק ותיק בבדיקה
פשוטה וישנו צורך בכניסה לכל תיק ותיק על מנת לדעת מה נעשה בו.
•

אתר העירייה -באתר העירוני תחת הכותרת "העירייה" מופיע אגף רישוי עסקים ,בו מופיע
שמו של מנהל האגף ,טלפונים ושעות קבלת קהל למפקחי רישוי עסקים ולרכזות העיר
והתעשייה המכונות 'מקדמות רישוי עסקים' באזור העיר ובאזור התעשייה.

במסגרת האגף מפורטים תפקידו של האגף לרישוי עסקים ,מהו רישיון לניהול עסק ,מדוע צריך רישיון
עסק ומהן מטרות הרישוי ,אילו עסקים חייבים ברישיון עסק ,מהם "כללי הברזל" המחייבים את בעל
העסק ,באילו מקרים חייב בעל העסק ברישיון חדש להפעלת העסק ,מהו הליך רישוי העסק והרשויות
המעורבות בו ,מיהן רשויות הרישוי השונות שבסמכותן לאשר ,לשלול או לקבוע תנאים לקיומו
והפעלתו של עסק טעון רישוי ,ואילו עסקים הם בעלי רישיון עסק.
במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים נכתב ,בין השאר ,כי יוקם אתר אינטרנט ייעודי ארצי לרישוי
עסקים במטרה להגביר את השקיפות והנגישות למידע (ממשל זמין) ,ויוקם אתר אינטרנט לכל רשות
מקומית המיועד לכל הפונים בנושא רישוי עסקים שיכלול פרסום הנחיות הרישוי ונוהלי הרשות
המקומית ,גיבוש ופרסום מדיניות בנוגע לדרישות מסוגי עסקים שונים הפועלים ברשות ,הרחבת
הפרסום של מידע רלוונטי לרישוי עסקים ,קישורים רלוונטיים לאתרי משרד הפנים ,ממשל זמין,
מעו"ף וכדומה ,מתן נגישות אינטרנטית לבעל העסק לעיון במידע הרלוונטי לעסקו.
ובבדיקת אתרים עירוניים במספר רשויות נבחרות נמצא ,כי באתר עירוני אחד ישנם טפסי בקשה
לרישיון עסק חדש ,ובקשה לרישיון עסק קיים וניתן לבצע מעקב אחר סטאטוס תיק העסק ,ריכוז
רשימות דרישות לשם הגשת בקשה לפי פריט חוק לעסקים ,אפשרות לתשלום באתר עבור אגרות
רישוי עסקים ,טופס בקשה לרישיון עסק ואפשרות לצירוף מסמכים ולחתימה באופן מקוון ,ובאתר
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עירוני אחר אף הגדילו לעשות והשיקו מערכת מקוונת לרישוי עסקים שתאפשר הגשת בקשות
לרישיון עסק בצורה מקוונת ללא צורך בנייר כאשר המערכת תאפשר ייעול וקיצור הליכי רישוי וקליטת
בקשות באופן דיגיטלי באמצעות כרטיס חכם.
מהאמור לעיל עולה ,כי השימוש הנעשה על ידי אגף רישוי עסקים באתר העירוני הוא מינימאלי וכולל
דברי הסבר קצרים כאשר בפועל על מנת להגיש בקשה לרישוי עסק ,בקשה מקדמית ועל מנת לשלם
אגרות רישוי עסקים יש צורך להגיע פיזית למשרדי האגף ,להגיש מסמכים באופן ידני ולשלם בקופת
העירייה בלבד .ועל מנת לדעת מהו סטאטוס התיק על ידי מגיש הבקשה ואו בעל העסק הוא נאלץ
להגיע לאגף בשעות קבלת הקהל כדי לקבל את המידע ולעיתים מפקח הרישוי האחראי על העסק לא
נמצא ובלעדיו כמעט ולא ניתן לתת תמונה מלאה על מצב הטיפול בקידום רישיון העסק שכן יתכן
ואישור מגורם רישוי כלשהו או מסמך אחר הגיע ישירות אליו וטרם נסרק לתיק הממוחשב ,ובעל
העסק נאלץ להגיע בשנית ולנסות את מזלו.
יוסף ,כי המועדים הקבועים בתקנות רישוי עסקים ובאמנת השירות של האגף ,למעט המועד לטיפול
בתלונות הנמדדות אף מועד ,אינם מפוקחים ומבוקרים ,ולפיכך תהליך קבלת הרישיון לוקח לעתים
שנים לא מעטות .יחד עם זאת יובהר ,כי אמנם לעתים קרובות הסיבות לעיכוב בקבלת הרישיון
נעוצות בבעל העסק עצמו שלא ממלא אחר התנאים של גורמי הרישוי השונים ,אך אף בעניין זה
האגף יכול לנקוט באמצעי אכיפה תכופים ויעילים יותר על מנת ליצור הרתעה בקרב בעלי העסקים
דבר שיוביל בהכרח לקידום הליך הרישוי.

פרק  -9מדגם מייצג של עסקים ברי סיכון לכאורה לציבור הרחב
•

במסגרת הביקורת הנדונה הוחלט לייחד פרק לעסקים ברי סיכון לציבור הרחב ,הכוללים בין
השאר ,אולמות שמחה/אירועים ,אטליזים ,סופר מקרטים גדולים ,בתי אוכל לרבות מסעדות
ובתי קפה ,תחנות דלק ,בריכות שחייה ,מקוואות ואולמי שמחות וחניות מעל  800מ"ר,
ולבדוק כיצד עסקים אלה מטופלים והאם ניתן לטיפול בהם דגש רב יותר על ידי האגף בשל
הסיכון הרב העלול להישקף לציבור הרחב.

יוסף ,כי אף בנוהל העירוני היחיד של האגף נכתב במפורש בכל הנוגע לצווי סגירה ,בין השאר ,כי
במידה ומדובר בעסק שהתנהלותו מהווה סכנה ממשית לבריאות ו/או בטיחות הציבור ,יקיים מנהל
האגף עצמו שימוע בהקדם לבעל העסק ויעביר את החומר הרלבנטי לראש העיר בצירוף המלצתו
לחתימה על צו הפסק עיסוק מנהלי שתוקפו עד  30יום עם הארכה ל 30-יום נוספים .דהיינו ,גם לפי
הנוהל עצמו ישנה קדימות ודחיפות בטיפול בשל הסכנה הממשית לבריאות ו/או בטיחות הציבור
בעסקים מסוג זה.
במדגם המייצג של העסקים ברי הסיכון ישנם  189עסקים ,לפי החלוקה כדלקמן:
אולמות שמחה/אירועים -מתשעת העסקים הרשומים בפועל שנבדקו עולה שישנם שלושה עסקים
פעילים המתפקדים כאולמות שמחה/אירועים ,כאשר שני עסקים ללא רישיון וממשיכים להתנהל ללא
הליכי אכיפה כנגדם ובעסק נוסף ישנם היתרים/רישיונות זמניים המתחדשים מעת לעת כאשר בכל
חידוש נפתח תיק חדש ללא הצדקה ,כאשר כלל לא ברור מדוע סטאטוס העסק נשאר כרישיון זמני
לאורך מספר שנים לא מבוטל .דהיינו ,רק לעסק אחד רישיון בתוקף.
אטליזים -מ  50העסקים הרשומים שנבדקו עולה שישנם  24עסקים ללא רישיון עסק בתוקף3 ,
עסקים ללא רישיון עסק בתיק 2 ,עסקים עם רישיון בתוקף למרות שאין אישור עדכני של כיבוי אש או
תצהיר כיבוי אש חתום 11 ,עסקים בתהליך רישוי כאשר רק עסק אחד נמצא בשלבים מתקדמים
לקראת קבלת רישיון עסק; ו 3-עסקים נמצאים בפועל בהפרת צו בית משפט .דהיינו ,רק ל 7-עסקים
בלבד ישנם רישיונות בתוקף כדין.
סופרמרקטים -מתוך  4העסקים שנבדקו עולה ,כי רק לעסק אחד רישיון לצמיתות שלא עודכן
בעקבות הרפורמה ,עסק נוסף נמצא בתהליך רישוי ללא רישיון ושני עסקים נוספים שרישיונם פג
תוקפם.
קייטרינג (הסעדה) -מ 6 -העסקים שנבדקו עולה שבעסק אחד פג תוקפו של רישיון העסק ,בשני
עסקים לא הוגשה כלל בקשה לרישיון עסק ,בעסק אחד הרישיון בוטל ללא הסבר ,בעסק נוסף ישנה
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לכאורה הפרה של צו בית משפט ללא פעילות אכפתית ,ועסק אחד בלבד עם רישיון מתחדש בתוקף
אולם ביום  16/01/19נשלח לבעל העסק מכתב על אי עמידה בתנאי הרישיון בשל אי הסרת חריגות
הבניה ומאז אין עדכון על פעילות נוספת.
בית אוכל אחר -מ 34 -העסקים שנבדקו עלה ,כי  5עסקים ללא רישיון עסק 3 ,עסקים עם רישיון
בתוקף למרות שאין אישור כיבוי אש בתוקף בתיק ,עסק אחד ללא רישיון עסק בתיק 7 ,עסקים
בתהליך רישוי כאשר אף אחד מהם לא נמצא בשלב מתקדם כאשר שניים מהם עם אישור כיבוי אש
לא רלבנטי 4 ,עסקים בסטאטוס "רישיון מבוטל" כאשר ל 3-מהם אין הסבר כלשהו לביטול 3 ,עסקים
בסטאטוס רישיון/היתר זמני כאשר ב 2-עסקים פג תוקפו של הרישיון/ההיתר ובעסק נוסף אין כל
היתר בתיק; עסק אחד בצו סגירה ,בעסק אחד הרישיון מוקפא בשל שינוי מהות העסק ,ובעסק נוסף
לא הוגשה בקשה ואף אישור כיבוי האש שבתיק אינו רלבנטי .דהיינו ל 8-עסקים בלבד ישנם רישיונות
בתוקף כדין.
מסעדות ובתי קפה -מ 34-עסקים שנבדקו עלה שב 11 -עסקים שהרישיון/ההיתר פג תוקף ,ב2-
עסקים אין רישיון בתיק 2 ,עסקים שהרישיון מתבסס על אישור כיבוי אש ישן או שאין כל אישור או
מסמך כלשהו בתיק ,עסק אחד עם היתר זמני ללא הצדקה כאמור 6 ,עסקים "בתהליך רישוי" ,ב4 -
עסקים "לא הוגשה בקשה" ,ב 3-עסקים רישיונות מבוטלים 2 ,עסקים עם צו סגירה ועסק אחד ממתין
לאישור מנהל ללא רישיון בתיק .דהיינו ל 3-עסקים בלבד ישנם רישיונות בתוקף כדין.
תחנות דלק -מ 12-העסקים שנבדקו עולה ,כי  8עסקים בסטטוס "מתחדש (תקופתי))" כאשר ב5-
מהם פג תוקף הרישיון ,ב 2 -עסקים אין רישיון בתיק ובעסק אחד ישנו רישיון בתוקף אך לכאורה הוא
התבסס על אישור כיבוי אש שפג תוקפו כבר בחודש נובמבר  3 ;2016עסקים בסטטוס "רישיון זמני"
כאשר ב 2-עסקים פג תוקף הרישיון הזמני ובעסק אחד ישנו רישיון בתוקף אך הוא התבסס על אישור
כיבוי אש ישן מחודש ינואר  2017כאשר הרישיון הונפק רק בחודש ינואר  ;2019ועסק אחד בסטטוס
"אישור מנהל הרישוי" כאשר הרישיון טרם הונפק .דהיינו ,כל העסקים הנדונים ללא רישיון עסק כדין.
חנויות מעל  800מ"ר -מ 4-בעסקים שנבדקו עולה ,כי  3עסקים ללא רישיון/היתר בתוקף ועסק אחד
עם רישיון לצמיתות משנת .2016
אולמות ספורט ,מופעים ותיאטרון ,מוזיאונים וספרייה מרכזית -מ 15-העסקים שנבדקו עולה ש-
 12עסקים בסטאטוס "רישיון זמני או תהליך רישיון-זמני" ,כאשר ב 7-עסקים פג תוקף הרישיון ,ב4 -
עסקים אין רישיון בתיק ובעסק אחד ישנו רישיון בתוקף אך לכאורה הוא לא בתוקף היות ודרישות
מורשית הנגישות שהותנו ברישיון לא מולאו;  2עסקים בסטאטוס "לא חודש בשנה הנוכחית" כאשר
בפועל פג תוקף רישיונם כבר ביום  ;31/12/17ועסק אחד בסטאטוס "אישור מנהל הרישוי" כאשר
הרישיון טרם הונפק .דהיינו ,כל העסקים הנדונים ללא רישיון עסק כדין.
בריכות ומגלשות מים -מ 10-העסקים שנבדקו עולה שכל העסקים בסטאטוס "רישיון זמני" ,כאשר
ב 4-עסקים פג תוקפם של הרישיונות וב 6-העסקים הנותרים הרישיונות הזמניים בתוקף עד ליום
 31/12/19אולם נראה שישנה הפרה של תנאי הרישיון או הסתמכות על אישורים ישנים בעיקר של
כיבוי אש או שהרישיון יצא בטרם ניתן אישור כיבוי אש ומשטרה עדכניים.
אצטדיוני כדורגל וכדורסל -מ 2-העסקים שנבדקו עולה ,כי העסקים בסטאטוס "רישיון זמני" כאשר
בעסק אחד פג תוקפו של הרישיון כבר בחודש יולי  2015ובעסק השני ישנו רישיון בתוקף לכאורה,
אולם אין אישורים עדכניים של גורמי הרישוי הרלבנטיים ונקבעו תנאים על ידי משרד העבודה אחרי
מתן הרישיון שטרם בוצעו.
מקוואות -מ 9 -העסקים שנבדקו עולה ש 8 -עסקים נמצאים בפועל בהפרת צו מבלי שננקטים כנגדם
הליכים משפטיים ועסק אחד חדש מחודש יולי  2018בסטאטוס "לא הוגשה בקשה".

פרק  -10יחסי הגומלין בין האגף לגורמי רישוי פנים עירוניים
וחיצוניים
•

בתקנות רישוי עסקים נקבעו הדרכים והמועדים להעברת הבקשה לרישיון עסק לנותני
האישור ואף מועדים לתשובתם .בין השאר ,נקבע ,כי לרוב תוך  30ימים מיום שקיבל בקשה
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מהאגף יודיע נותן האישור לאגף על מתן אישור לרישיון ותנאי נותן האישור שיש להתנותם
ברישיון/בהיתר הזמני או על סירוב לתת אישור כאשר הודעת סירוב תלווה בנימוקים
מפורטים בכתב ,וכי במידה ולא השיב נותן האישור במועד הקבוע ולא הודיע על הארכה או
חלף משך הארכה כאמור ונותן האישור טרם השיב ,יראו אותו כמי שנתן אישור להיתר זמני,
כאשר האגף יודיע לנותן האישור על כך שהמועד הקבוע חלף .על האף האמור לעיל
ומבדיקת הביקורת עולה ,כי האגף וכן אף גורם רישוי אינו פועל לפי המועדים הנדונים ,וכי
במקרים רבים עוברים חודשים רבים עד למתן אישור גורם הרישוי או לסירובו.
•

עוד עולה ,כי בפועל (כמפורט באתר העירייה) ועם קבלת פרטי העסק החדש פונה האגף
למנהל ההנדסה לקבלת אישורו באם העסק עומד בהתאם לתנאי ההיתר או ישנן חריגות
בניה ו/או 'שימוש חורג' ובמידה וישנו אישור הוא פונה ישירות לגורמי הרישוי הרלבנטיים על
אף שטרם הוגשה בקשה מסודרת על ידי בעל העסק או טרם שולמה אגרה כאשר תשלום
האגרה מתבצע עם הוצאת הרישיון או ההיתר הזמני.

•

זאת ועוד ,בין האגף לגורמי הרישוי הפנימי אין אמנת שירות מסודרת בה נקבעים המועדים
לטיפול בבקשה ושיטת העבודה ביניהם במטרה לקצר את לוחות הזמנים וייעול העבודה
ביניהם .אשר לגורמי הרישוי החיצוניים ,למעט הגעת מנהל האגף כיום למשרד הבריאות
אחת לשבועיים ובידו ריכוז בקשות הממתינות לאישור וזאת על מנת לקצר את לוחות
הזמנים ,אין נוהל מוסכם או שיטת עבודה מסודרת בין האגף לגורמי הרישוי כך שבפועל
לרוב מתארך מאד הליך הטיפול בבקשות שלא לצורך.

יודגש ,כי אין גם נוהל או אמנת שירות בין האגף לבין גורמי רישוי פנים עירוניים וזאת על מנת לייעל
את העבודה ולקצר את זמני הטיפול ,כולל קביעת סטנדרטים זהים לכל עסק ואחר על ידי גורמי
הרישוי בהתאם למהות ,לגודל וכדומה ואף קיום קשר ישיר בין מנהל האגף לגורמי הרישוי הבכירים
ופגישות מסודרות אחת לחודש על מנת להתגבר על הקשיים שעולים ,והכל על מנת לייעל את שיטת
העבודה ביניהם ולקצר את זמן הטיפול.

 1.5ריכוז ההמלצות בדו"ח
פרק  -2מבנה ארגוני וחלוקת עבודה
•

יש לדאוג למלא את התקן החסר בהקדם ולוודא כבר עתה המשך טיפול רציף בעסקים שהיו
בטיפול המפקח שעזב.

•

על מנהל האגף לוודא שכל מפקחת ומפקח יקבלו רשימה ומדויקת של העסקים הפעילים
בטיפולם ,כאשר הרשימה תהווה מעין 'מפת דרכים' לטיפול בכל אחד מהתיקים לפי חלוקה
פנימית של סוג העסקים ,גורמי הרישוי המעורבים ודרישותיהם ,כך שתינתן קדימות לעסקים
ברי סיכון לציבור הרחב ,עסקים שהליך הטיפול בהם מזורז בעקבות הרפורמות ,תוך דיווח
תקופתי בכתב ועל בסיס חודשי על קצב ההתקדמות בכל אחד מהתיקים ותכנית שנתית
מסודרת לטיפול תוך הקפדה על עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו.

•

יש לוודא שכל מפקח ידע על כל העסקים שבטיפולו ושלא ייווצר מצב שבו עסקים מטופלים
כביכול על ידי יותר ממפקח אחד.

•

יש לסרוק את כל התכניות הסניטריות של העסקים כך שישולבו בתיקי העסקים
הממוחשבים ,כאשר כבר בשלב זה ועד לתחילת הסריקה הם יוחזרו בהקדם האפשרי
ובאופן מסודר על מנת לא לפגוע בעבודת האגף השוטפת.

•

על מזכירת האגף לתעד בתיקים הממוחשבים את מועד העברת ההתראות לדואר לצורך
שליחתם בדואר רשום ,לסרוק לכל תיק ותיק את הדואר הרשום הרלבנטי מיד עם קבלתו
ולרשום בתיק הממוחשב את מועד הגעת ההתראה לבעל העסק.
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פרק  -3נהלים עירוניים ,אמנת שירות ,הכשרות והסמכות.
•

יש להכין נהלים עירוניים חדשים רבים ומגוונים ,הכוללים ,בין השאר ,נוהל עירוני מפורט
לעבודת מפקח/ת רישוי עסקים לרבות פירוט החובה לציין בדו"ח הביקורת את שעת הביקור
וחתימת בעל העסק; נוהל עירוני מפורט לעבודת רכזת עסקים לאזור התעשייה ולאזור העיר
תוך הדגשת הליך הבקרה שלהן על עבודת המפקחים בכל שלב בתהליך הרישוי משלב
פתיחת תיק העסק ועד להוצאת הרישיון לרבות בקרה על תדירות ותוכן דו"חות הביקורת
בעסקים ,נוהל עירוני מפורט לעבודת מורשית הנגישות לרבות בקרה על תדירות ותוכן
דו"חות הביקורת בעסק ,נהלים עבודה לתכנון יעיל ועקבי של הטיפול בעסקים בדגש מתן
קדימות בטיפול בעסקים ברי סיכון לציבור הרחב וזירוז הטיפול במרוכז של כל העסקים בהם
ישנה הסתפקות תצהיר כיבוי אש וכדומה.

כן יש להכין נהלים עירוניים לעבודה מול התביעה העירונית בכל הנוגע לאכיפה והרתעה ,ולעבודת
האגף מול כל אחד מגורמי הרישוי הפנימיים לרבות קביעת לוחות זמנים ועמידה בהם ,ואף נוהל
עירוני ברור לקביעת פריט הרישוי ואופן אישורו וכדומה.
•

יש לבצע מדידה על ידי אגף איכות ותהליכי עבודה של השירות הנדרש ,פירוט השירות ורמת
השירות בבחינת ימי העבודה הנדרשים לטיפול בכל אחת מסוגי השירות הנדרשים באמנת
השירות של האגף ,ולא רק בנושא התלונות.

כן יש להכניס לאמנת נושאים נוספים שראוי שאף הם ימדדו ,כגון מועדי הטיפול בבקשה לרישיון עסק
שהועברה לכל אחד מגורמי הרישוי ,כולל לממונה על הנגישות ,ואף מדידת הטיפול בבקשה על ידי
גורמי הרישוי החיצוניים על מנת לבחון כיצד ניתן לשפר את זמני הטיפול עמם ולמנוע מצבים שקיימים
שעסקים ממתינים שנים עד לקבלת רישיון העסק ובניגוד למועדים שנקבעו בחוק.
•

על האגף לוודא שכל אחת מהמפקחים יעבור את כל ההכשרות הנדרשות ובפרק הזמן קצר
ככל האפשר שיקבע ,לרבות שלב חפיפה מסודר בשטח ושלכל אחד מהם תהיה תעודה
הסמכה עירונית רשמית ומפורטת כולל תמונה מטעם ראש העירייה ,וזאת על מנת שיוכלו
להציגה במהלך הביקורות בעסקים.

פרק  -4התוקף החוקי לעבודת האגף -הלכה ומעשה
•

על האגף לוודא ,כי בקשות לרישיון או היתר זמני מוגשות בצורה מסודרת ובכתב בהתאם
לתקנות רישוי עסקים ,ושרישום הפרטים על המחשב יעשה בהתאם לטופס הבקשה
הממולא שיש לסורקו לתיק הממוחשב בתום ההקלדה.

•

על האגף לפעול בהתאם לתקנות רישוי עסקים גם בכל בנושא חידוש רישיון ,כך שעד 90
ימים לפני תום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי או רישיון זמני ,יודיע על כך האגף לכל נותני
האישור הרלבנטיים ,ולא יאוחר מ 30-ימים מהמועד הקבוע לתום תקופת תוקפו של רישיון
תקופתי או רישיון זמני ייתן האגף לבעל העסק רישיון ויקבע את תנאיו או יודיע לבעל הרישיון
על סירוב לתת רישיון ואת הנימוקים לסירוב ,כאשר בעד חידוש רישיון תשלום לעירייה
אגרה ,ואף לוודא ,כי המלצת מפקח העסקים למשרד הבריאות תלווה בדו"ח ביקורת מפורט
בסמוך להמלצה.

כן יש להפקיד שתהיינה רציפות בחידוש הרישיונות המתחדשים תקופתית ושלא ישנו מקרים של אי
חידוש רישיון עסק לאורך שנים.
•

מאחר ובכל הנוגע ל 11-מפרטים לפחות הרפורמה בנושא רישיונות לצמיתות נכנסה לתוקף
כבר בחודש אוקטובר  ,2018ולפיכך על האגף לפעול לאלתר לרכז את רשימת כל הרישיונות
לצמיתות לפי חלוקה לכאלה שתוקפם שונה עם הרפורמה ל 15-שנה ולכאלה ששונו ל5-
שנים 3 ,שנים ושנה אחת בנושא רישיון לצמיתות ולשלוח מכתבים בדואר רשום לבעלי
העסק על כך ,לרבות בקשה לחדש את רישיונם של העסקים שנדרשים לכך.

•

על האגף לבצע מעקב מסודר בכל הנוגע למועד סיום תוקף הרישיונות התקופתיים והזמניים,
ולפעול בהתאם לתקנות רישוי עסקים ומעודים הקבועים בו על ידי פניה מסודרת לכל גורמי
הרישוי הרלבנטיים בבקשה לחידוש האישור ופניה לבעל העסק על כך שרישיונו עומד לפוג.
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כן על האגף להקפיד שהיתרים זמניים הניתנים לעסק לא יעברו את המגבלה של תוקף לשנה
במצטבר או לנמק בכתב את הנסיבות המצדיקות הארכה עד שנה נוספת בהתאם לחוק.
•

על האגף לפעול באופן עקבי ,נחוש ובסד זמנים קצר (בהתאם לתקנות רישוי עסקים) בכל
הנוגע לטיפול בשינויים שביצע בעל עסק מהרשום ברישיון העסק או ההיתר הזמני לגבי סוג
העסק ,לרבות מבנו ,שטחו ,הבעלות בו ,מיקומו ובסוג העיסוק ,ולשלוח לו הודעה בדואר
רשום בדבר ביטול הרישיון או ההיתר הזמני ,הוספת תנאי לרישיון או סירוב להאריך תוקפו
של רישיון תקופתי ולא להסתפק כפי שקורה לרוב בזימון בעל העסק לשימוע ומתן הארכות
רבות לתיקון המצב ,דבר הפוגע בהרתעה.

•

על האגף לבצע בדיקה מעמיקה של כל הרישיונות/ההיתרים שניתנו כבתי אוכל ולוודא
שיסווגו לפי המצב בפועל כמסעדות במידה והממצאים יוכיחו זאת ,ולהקפיד להבא שהמצב
לא ישנה בהנחיות כתובות בנושא.

•

על מנהל האגף לדאוג למתן ההרשאות למפקחי הרישוי בנושאים נוספים הנחוצים לעבודתם
השוטפת כך שלא תיווצר תלות ברכזות במקרה חלילה של היעדרות אחת מהן ללא מילוי
מקום.

פרק  -5פיקוח על עסקים בעיר ובתעשייה
•

על האגף לבחון לאלתר את רשימת העסקים עם רישיונות לצמיתות המהווים מעל  30אחוז
מכלל העסקים שבטיפול המפקחים ,ולוודא שיגרעו עסקים שנשארו בסטאטוס זה למרות
דיווחי מחלקת הארנונה על החלפת בעלים בעסקים אלה ולפי חוק רישוי עסקים דינם
להתבטל.

•

במקרים של עסקים גדולים שלהם מספר רישיונות ,על מנהל האגף לדאוג לכך שכל
הרישיונות יהיו תחת מספר עסק אחד ולא רישום נפרד כיום כך שכל רישיון נרשם כעסק
נפרד ונוצר לכאורה 'ניפוח של מספר העסקים בפועל המטופלים על ידי מפקחי רישוי עסקים.

•

לאור הממצאים העולים מניתוח עבודת המפקחים באזורי העיר והתעשייה ,בכל הנוגע
למספר הביקורות שבוצעו בכל עסק ב 4-השנים האחרונות ואופן ביצוע הדו"חות ,המוכיחים
שהעסקים אינם מטופלים בצורה נאותה וכפי שנדרש בהנחיות ,נדרש מנהל האגף ליצור
לאלתר מנגנונים חדשים ויעילים לשיפור הטיפול בעסקים הכוללים בקרה של רכזות העיר
והתעשייה על עבודת המפקחים ושילוב מערכות טכנולוגיות ,כגון" :מסופון" לכל מפקח
שיאפשר לדווח על מצב העסק כולל צילומים 'און ליין' ישירות למערכת הממוחשבת כאשר
אף תשולב בה מערכת התראות הנוגעות למועדי הביקורות ודחיפותן בהתאם לסטאטוס
הטיפול ברישיון העסק ובסוג העסק.

ולאור הממצאים העולים מניתוח סטאטוס הרישיונות בפועל במועד הבדיקה בעסקים שבטיפול
מפקחי אזור העיר והתעשייה מהם עולה ,כי יותר משליש מהרישיונות המדווחים אינם בתוקף או
בוטלו או יש לשקול לבטלם בשל סירוב כיבוי אש או ההנדסה ,נדרש מנהל האגף להנחות את רכזות
העיר והתעשייה לשנות לאלתר את הסטאטוס הקיים המציג לכאורה תמונה שונה של מספר
הרישיונות בתוקף לעומת המצב בפועל ולעדכן את הסטאטוס בהתאם.
•

לאור סיכום הנתונים מבדיקת  3,167העסקים שבטיפול מפקחי רישוי עסקים ,על מנהל
האגף לפעול לאלתר ,כדלקמן:

-

לגרוע  513עסקים מרשימות העסקים המטופלים על ידי מפקחי רישוי עסקים ,ולהשאיר את
תיעוד העסקים הנדונים ברשימות נפרדות.

-

להורות למפקחי רישוי העסקים להמליץ למשרד הבריאות לאשר או לסרב על בסיס דו"ח
ביקורת מפורט שנעשה בסמוך להמלצה.

-

להורות לרכזות העיר והתעשייה לעדכן את סטאטוס ההיתרים הזמנים שכן נמצא ש 83.5%
מכלל ההיתרים הזמנים פג תוקפם ,בוטלו ,לא בתיק הממוחשב או עומדים בפני סיום ימים
בודדים ממועד הבדיקה.
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-

להורות לרכזות העיר והתעשייה לעדכן את סטאטוס הרישיונות הזמניים שכן נמצא שכ-
 53%מכלל הרישיונות הזמניים פג תוקפם ,בוטלו ,או שיש לבטלם לאחר שימוע.

-

להורות לרכזות העיר והתעשייה לעדכן את סטאטוס הרישיונות המתחדשים שכן נמצא שכ-
 44.6%מכלל הרישיונות המתחדשים פג תוקפם ,בוטלו ,לא בתיק הממוחשב או עומדים
בפני סיום ימים בודדים ממועד הבדיקה.

-

להורות לרכזות העיר והתעשייה לעדכן את סטאטוס הרישיונות לצמיתות שכן נמצא שכ-
 21%מכלל הרישיונות לצמיתות יש לבטל בשל החלפת בעלים ,הפכו ללא טיעוני רישוי,
רכבי הובלה בקירור שיש לגרוע ורישיונות שיש לשקול לבטלם לאחר שימוע בעקבות סירוב
כיבוי אש או הנדסה לאחר מתן הרישיון.

•

יש לעדכן את הדיווח שנמסר למשרד הפנים שכלל ,בין השאר ,את מס' העסקים עם
רישיונות ללא רישיון בתוקף ומס' העסקים בהליכי רישוי בעיר חולון ,שכן הממצאים בפועל
נכון למועד בדיקת הביקורת ,בין החודשים דצמבר  2018עד פברואר  ,2019מעידים על
הפרשים ניכרים לעומת הדיווח שנמסר למשרד הפנים.

פרק  -6נגישות עסקים
•

על מנהל האגף לוודא שמורשית הנגישות לעסקים תכין רשימה מקיפה ומפורטת של כלל
העסקים בעיר ובתעשייה ,תוך חלוקה בין רשימת עסקים קטנים עד  100מ"ר המחויבים
במילוי שאלון וחתימה על תצהיר בלבד לבין עסקים מעל  100מ"ר המחויבים בהגשת חוות
דעת.

-

על מנהל האגף לדאוג לכך שמורשית הנגישות תשלח לאלתר מכתבים בנושא בדואר רשום
לכל העסקים מעל  100מ"ר (ולא רק לעסקים החדשים שנפתחו) באופן מסודר ,הכוללים
דרישה לחוות דעת מורשית נגישות בעסקים בצירוף דברי הסבר תוך קביעת פרק זמן סביר
להחזרת חוות הדעת.

-

על האגף לוודא ,כי מאות התכניות הממתינות לאישור מורשית הנגישות יהיו בתוך תיקים
עם מס' תיק עסק לכל תכנית כדי שיהיה ניתן לאתרם בקלות ,ושיטופלו לאלתר על ידי
מורשית הנגישות

-

על מנהל האגף לדאוג לכך שמורשית הנגישות תשלח לאלתר שאלון ותצהיר לכלל העסקים
הקטנים בצירוף דברי הסבר ובדואר רשום תוך קביעת פרק זמן סביר להחזרת השאלון
והתצהיר החתום.

-

על מנהל האגף לוודא שמורשת הנגישות תבצע ביקורות מדגמיות בעסקים הקטנים
ובעסקים מעל  100מ"ר לבדיקת התצהיר או חוות הדעת למציאות תוך קביעת תכנית
ביקורות מסודרת תקופתית ובחינת עמידה ביעדים שהוצבו.

-

על מנהל האגף לוודא ,כי רכזת העיר קובעת שישנו אישור נגישות בעסקים הקטנים ,רק
לאחר חתימה ואישור מורשית הנגישות.

-

הביקורת ממליצה כאמור ,כי עם סיום הכשרתה של מנהלת מחלקת רישוי עסקים בתואר
כממונה נגישות עירונית היא תהיה האחראית על נגישות עסקים בלבד ובכפיפות מלאה
למנהל האגף ,על כל המשתמע מכך כאשר יש לבחון את המשך העסקת של מורשית
הנגישות החיצונית ,לרבות אישור חוות הדעת בעסקים מעל  100מ"ר ואישור ההצהרה של
בעל העסק על נגישות כולל ביקורות מדגמיות פיזיות בכלל העסקים בעיר ובתעשייה ולא
תמלא יותר תפקיד של מפקחת רישוי עסקים .לחילופין ,תהפוך לממונה נגישות עירונית
בכפיפות מלאה למנכ"ל ולא תהיה עובדת האגף ,ויהיה צורך להכשיר עובד/ת נוסף/ת
כממונה נגישות עסקים בלבד כאשר תיקיה יפוזרו בין מפקחי התעשייה.

פרק  -7אכיפה והתרעה
•

על מנת לחזק את האכיפה ועמה ההרתעה לבעלי העסקים ,על מנהל האגף לדאוג לכך
שמפקחי הרישוי יפעלו בהתאם לנוהל העירוני כך שבמידה ובעל העסק לא ביצע את
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הדרישות על פי ההתראה השנייה בתוך פרק הזמן שנקצב בה ,יעביר המפקח דו"ח אישום
בטופס המיועד לכך לתביעה העירונית לצורך הגשת כתב אישום .כן על מנהל האגף לדאוג
לכך שבמידה ובעל העסק לא עמד בלוח הזמנים שנקבע בצו בית המשפט ולא סגר את
העסק במועד הנקוב בו ,ימלא המפקח דו"ח אישום על הפרת צו וישלח אליו מכתב התראה,
ובמידה והוא לא יעשה כן במועד שנקבע יש לדאוג לפתיחה בהליך משפטי של הפרת צו
לאלתר.
על האגף אף לפעול בהתאם לנוהל באשר לבעל העסק שלא משתף פעולה ,ובמיוחד כאשר מדובר
בעסק שהתנהלותו מהווה סכנה ממשית לבריאות ו/או בטיחות ו/או ביטחון הציבור על פי חוות דעת
מפקח הרישוי או גורם רישוי רלבנטי אחר ,כך שיוצא צו מנהלי בהקדם ובהתאם למועדים וכתב
אישום לאחריו באופן עקבי ונחוש.
•

על מנהל האגף לבדוק לעומק את הסיבות לכך שישנם עשרות רבות של תיקים הנמצאים
בסטטוס 'בתהליך רישוי' או 'לא הוגשה בקשה שנים רבות ,ולפעול לאלתר לזירוז הטיפול
בתיקים עד להוצאת רישיונות לעסקים או לחילופין לנקוט לאלתר בהליכים משפטיים נגד
אותם בעלי עסקים שלא הגישו בקשה לרישיון עסק או שהסיבות לעיכובים הם באשמתם.

•

על מנהל האגף לברר הכיצד  26תיקים מתוך  40תיקים הרשומים בסטאטוס "הליך משפטי"
לא מופיעים כתיקים פעילים בבית משפט ,והכיצד  6תיקים אחרים שכן מתנהלים בבית
משפט מופיעים בסטאטוס אחר במערכת הממוחשבת של אגף ,ולמנוע הישנות התופעה,
לברר הכיצד  2תיקים בלבד מתוך  9עסקים הרשומים בסטאטוס "הפרת צו" אכן מתנהלים
ככאלה בבית משפט ולמנוע הישנות התופעה ולברר כיצד נרשם הסטאטוס החריג "נשפט"
ב 2-תיקים בלבד ,כאשר מצב התיקים בפועל מעיד שתיקים אלה כלל לא היו בהליך משפטי,
ולמנוע הישנות התופעה.

על מנהל האגף לפעול לאלתר לחזק את האכיפה וההרתעה על ידי הגברת נקיטת הליכים משפטיים
כנגד עסקים שלא עומדים בדרישות ו/או שכלל לא מגישים בקשות ,שכן המצב הקיים נכון למועד
הביקורת בו ישנם  24תיקים פעילים בלבד בבית המשפט בהליך משפטי או בשל הפרת צו בית
משפט וביחס לכ 3,200-תיקים בקירוב המטופלים על מפקחי רישוי עסקים (פחות מאחוז) מעיד על
היעדר אכיפה והרתעה מול בעלי העסקים בעיר.
•

על מנהל האגף לדאוג לכך שמזכירתו תתעד ברשימה ממוחשבת את מועד קבלת ההתראות
הראשונות והשניות ממפקחי רישוי עסקים ואת מועד העברתם לדואר לצורך שליחתם בדואר
רשום .כן לסרוק לכל תיק ותיק את הדואר הרשום הרלבנטי מיד עם קבלתו ולרשום בתיק
הממוחשב את מועד הגעת ההתראה לבעל העסק.

פרק  -8בקרה
•

על מנהל האגף לדאוג לנוהל עירוני מסודר שיגדיר בצורה מפורשת ומפורטת את תפקידי
הרכזות ,תוך המלצת הביקורת שעיקר תפקידן יתמקד בבקרה על עבודת המפקחים ,על
אופן רישומי הסטאטוסים ,על אופן רישום מהות העסק והתנאים היחידים המאפשרים שינוי
מס' רישיון או תיק ,הכנת רשימה מסודרת של גורמי הרישוי המאשרים בכל פריט רישוי
והקפדה על מתן אישור עדכני לפני חידוש רישיון לפני העברת התיק לאישור הרישיון אצל
מנהל האגף וכדומה ,כך ששיטת העבודה של הרכזות תהיה זהה לחלוטין בכל פרמטר
שייקבע.

על מנהל האגף לדאוג שתבוצע חלוקה של העסקים לקטגוריות מפורטות ,בדגש על העסקים שיכולים
להיכנס למסלול תצהיר כיבוי אש ,כגון מספרות ,בתי אוכל ,אטליזים ,אחסנה ,מקווה ,מכון כושר,
מוסכי חשמלאות וזגגות ,תיקון תקרים ,אחסנה במגבלות וכדומה ,תוך בקרה ומעקב מסודרים.
•

על מנהל האגף לדאוג ולוודא לאלתר שרישומי הסטאטוס בתיקים הממוחשבים ישקפו אף
ורק את המצב בפועל ,ולמנוע הישנות התופעה והנחיית כל הגורמים הרלבנטיים באגף.

-

יש לוודא לאלתר שהרישום תחת "מהות העסק" בתיקים הממוחשבים יהיה אחיד כך שניתן
יהיה לבצע פילוח וניתוח נתונים מדויקים.
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-

על מנהל האגף להורות על מחיקה לאלתר מרשימת העסקים שבטיפול כל מפקח ומפקח
את כל העסקים שהפכו בעקבות הרפורמות "ללא טיעוני רישוי" ,בדיקות מקדמית בלבד,
אירועים חד פעמיים שהסתיימו ,ביטול רישיונות ועסקים שנסגרו או כל תיק אחר שהטיפול
בו הסתיים או לא מטופל בפועל על ידי המפקח.

-

על מנהל האגף למנוע לאלתר הישנות התופעה החמורה לכאורה בה נפתחים עסקים
חדשים במבנים קיימים בהם כבר פעלו במקום עסקים במספר רישיון חדש המסתיים
בספרות  ,000בניסיון לכאורה להציג את העסק במקום כעסק 'נקי' וללא עבר כלשהו גם
במידה ולכאורה שלעסק הקודם ניתנו צווי סגירה ו/או סירובים של הנדסה בשל שימוש חורג
ו/או סירוב כיבוי אש ,המאפשר מתן היתר זמני ורישיונות זמניים לפי התקדמות באופן שיכול
להטעות ובכל מקרה לא לשקף את המצב האמתי.

-

על מנהל האגף למנוע לאלתר הישנות התופעה החמורה לכאורה של שינוי מספר הרישיון
(לדוגמא :שינוי מספר הרישיון מ 000-ל )001-ופתיחת תיק חדש במאות עסקים באזור
העיר ובאזור התעשייה ,ללא הצדקה ובניגוד להנחיות וזאת למרות שלא הייתה החלפת
בעלות ,לא היה שינוי במהות העסק או בגודלו ואף פריט הרישוי נותר זהה ,בניסיון לכאורה
להשיג 'הקלות' לעסק או להאריך את חייו באופן 'מלאכותי' ובניגוד לחוק.

-

על מנהל למנוע לאלתר הישנות התופעה באזור העיר להציג את השאלון והתצהיר של בעל
עסק קטן עד  100מ"ר ובתי אוכל ששטח הישיבה בהם אינו עולה על  25מ"ר בו ,כאישור
נגישות וזאת למרות שמורשת הנגישות של אגף רישוי עסקים כיום ,שהינה מורשת נגישות
חיצונית המועסקת בחוזה ,לא חתמה על המסמך וכך בפועל ישנם רישיונות עסק שהינם
בתוקף למרות שהאישור אינו חוקי ללא חתימת מורשית הנגישות עליו.

-

על מנהל למנוע לאלתר הישנות התופעה באזור העיר בעיקר של המלצת המפקחים בנוסח
זהה ובכתב יד על מסמך הבקשה לחידוש רישיון שמועבר למשרד הבריאות כך ש'תכנית
העסק תואמת את המציאות והמצב התברואתי משביע רצון' ,המלצה שלא התבססה על
דו"ח מפורט כנדרש לפי ההנחיות ועל בסיסה משרד הבריאות נתן את אישורו כגורם רישוי
הכרחי לחידוש הרישיונות ,ואף ישנו שההמלצה אינה משקפת את המציאות בהיבט של
תכנית העסק אל מול המציאות ובהיבט של מצבו התברואתי.

•

הביקורת ממליצה לשדרג משמעותית את מערכת המחשוב הקיימת באגף בשל מגבלותיה
הרבות הכוללות בין השאר את אי אפשרות סריקת התכניות הסניטריות לתיקים
הממוחשבים ,היעדר תיעדוף בטיפול לעסקים ברי סיכון לציבור הרחב ,היעדר התראות על
סיום תוקף רישיונות ,או למעקב אחר מועדי הטיפול של גורמי רישוי פנימיים וחיצוניים,
סריקה ידנית של דו"חות ביקורת וקושי בשילוב תמונות של העסק כחלק מדו"חות הביקורת,
או הפקת דו"חות וחתכים בצורה פשוטה לייעול העבודה.

כן ממליצה הביקורת על מערכת אליה יוכלו להשתלב גורמי הרישוי הפנימיים והחיצוניים בדומה
למערכת 'רישוי זמין' במנהל ההנדסה ,כאשר יהיה משנה תוקף למועדים הקבועים בתקנות ,ועל
'מסופון' לכל מפקח על מנת שהדו"חות יועברו ישירות למערכת הממוחשבת בליווי תמונות ותתאפשר
בקרה אפקטיבית על עבודת המפקחים ועל קצב הטיפול בכל תיק ותיק.
•

הביקורת ממליצה להקים אתר עירוני ייעודי לרישוי עסקים לייעול וקיצור הליכי רישוי בו ניתן
יהיה לקבל את כל המידע הנחוץ לפתיחת עסק לפי מהותו ,לרבות התנאים הספציפיים
והדרישות של כל גורם רישוי ,אפשרות הגשת בקשה לרישיון עסק באופן מכוון תוך אפשרות
לצירוף מסמכים סרוקים במסגרתו ,אפשרות לתשלום אגרות רלבנטיות ,למעקב אחרי
התקדמות הבקשה וכדומה.

זאת ועוד במסגרת האתר הביקורת ממליצה לאפשר לבעל העסק לקבוע עם המפקח שהעסק בתחום
טיפולו בשעות קבלה ייעודיות לכל מפקח ומפקח לפי יומנו כאשר במסגרת קביעת התור תצוין מטרת
הפגישה והמסמכים הרלבנטיים אליה וזאת על מנת לאפשר למפקח להיערך לקראתה ,ולייעל את
הטיפול של האגף מול בעל העסק.
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פרק  -9מדגם מייצג של עסקים ברי סיכון לכאורה לציבור הרחב
•

על האגף לרכז את כל העסקים ברי סיכון לציבור הרחב ,הכוללים בין השאר ,אולמות
שמחה/אירועים ,אטליזים ,סופר מקרטים גדולים ,בתי אוכל לרבות מסעדות ובתי קפה,
תחנות דלק ,בריכות שחייה ,מקוואות ואולמי שמחות וחניות מעל  800מ"ר ,ולפעול לאלתר
למתן דגש רב לטיפול בהם בשל הסיכון הרב העלול להישקף לציבור הרחב מהם ולבטל את
אותם רישיונות שניתנו ללא אישור כיבוי אש או על בסיס אישור כיבוי אש שלא בתוקף.

פרק  -10יחסי הגומלין בין האגף לגורמי רישוי פנים עירוניים
וחיצוניים
•

על מנהל האגף לדאוג לשפר ולייעל את שיטת העבודה בין גורמים גורמי הרישוי הפנים
עירוניים והחיצוניים שבסמכותם לאשר ,לשלול או לקבוע תנאים לקיומו והפעלתו של העסק,
באמצעות אתר עירוני כמפורט לעיל ו/או מערכת ממוחשבת משותפת וכדומה כך שיהיה
פיקוח ובקרה על עמידה במועדים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים.

•

על האגף לפעול בהתאם להנחיות בתקנות רישוי עסקים בכל הנוגע להגשת בקשה לרישיון
ולאופן הטיפול בה ולמצוא דרכים לייעל ולשפר את אופן הטיפול בבקשות ,לרבות אמצעי
אכיפה נגד בעלי עסקים שלא ממלאים אחר הדרישות כדי לגרום להרתעה ולכך שרוב
העסקים בעיר יהיו עם רישיון עסק בתוקף.

•

על האגף לקבוע אמנת שירות ואף נוהל מסודר כאמור לעיל ,בין האגף לגורמי הרישוי הפנימי
בה יקבעו המועדים לטיפול בבקשה בהתאם לתקנות רישוי עסקים ושיטת העבודה ביניהם
במטרה לקצר את לוחות הזמנים וייעול העבודה ביניהם.

כן על האגף לפעול לאלתר מול גורמי הרישוי החיצונים כדי לייעל את העבודה ולקצר את זמני
הטיפול ,כולל קביעת סטנדרטים זהים לכל עסק ואחר על ידי גורמי הרישוי בהתאם למהות ,לגודל
וכדומה ,לרבות קיום קשר ישיר בין מנהל האגף לגורמי הרישוי הבכירים ופגישות מסודרות אחת
לחודש על מנת להתגבר על הקשיים שעולים.
המלצת סיכום
•

כפי שיפורט בגוף טיוטת הדו"ח נמצאו ממצאים בתחומי הבדיקה שנבדקו אשר חלקם
חמורים לכאורה המחייבים שינוי יסודי ומהותי של תפיסת העבודה והניהול של האגף
בכל ההיבטים של רישוי עסקים ,לרבות פיקוח ,בקרה ,אכיפה ,הרתעה ,ויחסי הגומלין
בין האגף לבין גורמי הרישוי הפנימיים והחיצוניים.
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 1.6סיכום
הביקורת באגף רישוי עסקים התמקדה בבחינת הנהלים העירוניים ואמנת השירות הקיימים ועמידת
האגף בהם ,במבנה הארגוני ובאופן עבודת האגף בתחום הרישוי וחלוקת המטלות בין עובדיו ,בתוקף
החוקי לעבודת האגף הלכה למעשה ובעקבות הרפורמות האחרונות ,אופן הטיפול בנגישות עסקים,
עבודת האגף בנושא האכיפה על עסקים שלא ממלאים אחר הדרישות ,מערכת המחשוב של האגף
ואופן השימוש באתר העירייה ליישום מטרות האגף ,מדגם מייצג של עסקים ברי סיכון לציבור הרחב
ויחסי הגומלין בין האגף לגורמי רישוי פנימיים וחיצוניים.
הביקורת מציינת ,כי מדובר בתקופת ביקורת טרום כניסת סמנכ"לית תעשייה ומסחר הנוכחית
לתפקידה.
כפי שיפורט בגוף טיוטת הדו"ח נמצאו ממצאים בתחומי הבדיקה שנבדקו אשר חלקם חמורים
לכאורה המחייבים שינוי יסודי ומהותי של תפיסת העבודה והניהול של האגף בכל ההיבטים של רישוי
ע סקים ,לרבות פיקוח ,בקרה ,אכיפה ,הרתעה ,ויחסי הגומלין בין האגף לבין גורמי הרישוי הפנימיים
והחיצוניים ,כפי שיפורטו כדלקמן:
•

לאגף חסרים נהלים עירוניים רבים ומגוונים והשירות היחיד הנמדד על ידי אגף איכות
ותהליכי עבודה הינו תלונות ,כאשר יתר הנושאים באמנה לא נמדדים.

•

בקשות לרישיון או היתר זמני לא מוגשות בפועל בצורה מסודרת ובכתב ,לפני חידוש
רישיונות תקופתיים או זמניים לא נשלח מכתב לבעל העסק וכל גורמי הרישוי במועדים
שנקבעו ואין מעקב וטיפול נאותים עד לחידוש הרישיון בפועל ,ובכל הנוגע לרפורמה
ברישיונות לצמיתות ,לא נעשתה כל הכנה של ריכוז הרישיונות לפי תוקפם החדש ולא נשלחו
מכתבים לבעלי העסק על השינוי בתוקף הרישיונות.

•

רמת הפיקוח על העסקים לוקה בחסר ,ואצל מספר מפקחים לא ניתן להתבסס לכאורה על
דו"חות הביקורת שלהם.

•

כשליש מהעסקים שנבדקו בהם מצוין שישנו רישיון או היתר בתוקף ,אינם במצב זה במועד
הביקורת ולפיכך הנתונים כפי שהוצגו למשרד הפנים לשנת  2018לא משקפים לכאורה את
המצב בפועל.

•

רמת הטיפול בנושא נגישות עסקים לוקה בחסר ,לא נעשתה בדיקה מקיפה של כלל העסקים
בעיר ובתעשייה ,לא נשלחו מכתבים בנושא ולא מבוצעת בפועל בקרה ופיקוח ולו מדגמיים
על מנת לוודא את נגישות העסק.

•

רמת האכיפה והרתעה לוקה בחסר ,כאשר פחות מאחוז מהכלל התיקים נמצא בהליכים
משפטיים כאשר אין התאמה בין הדיווחים על הליך משפטי באגף לעומת התביעה העירונית
ובית משפט ובמקרים רבים למרות שלא בוצעו הדרישות על ידי בעל העסק לא ננקטים נגדו
פעולות אכיפה דבר הפוגע קשות בהרתעה .יוסף אף ,כי העובדה שמאות עסקים נמצאים
בתהליך רישוי או שכלל לא הגישו בקשה כלשהי לרישיון עסק במשך שנים רבות מעידה
שלא קיימת הרתעה בפני בעלי העסקים הממשיכים לנהל את עסקם ,לעיתים גם לאחר גזר
דין הכולל צווי סגירה לעסקם.

•

רמת הבקרה לוקה בחסר ואף ישנם ממצאים חלקם חמורים לכאורה שיש לתת עליהם את
הדעת ולפעול לתיקונם ,כגון פתיחת מספר רישיון עסק חדש או שינוי מספר רישיון עסק
ופתיחת תיק חדש ללא הצדקה.

מערכת המחשוב של אגף רישוי עסקים הינה מערכת ישנה ולה מגבלות רבות ויש על כן לשדרג
באופן משמעותי את מערכת המחשוב והשימוש הנעשה באתר העירוני הוא מינימאלי ולא מספק,
במיוחד כאשר מתן שירותים מקוונים תפס תאוצה ברוב הרשויות.
•

המדגם המייצג של עסקים ברי סיכון לכאורה לציבור הרחב ,מעיד שלא קיים סדר קדימויות
שנותן עדיפות לעסקים מסוג זה ,וכי רמת הטיפול בהם לקוי ביותר שכן לרובם המכריע אין
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רישיונות בתוקף וכמעט ולא ננקטים נגדם אמצעים משפטיים ואף לחלקם ניתנו רישיונות ללא
אישור כיבוי אש או על בסיס אישור כיבוי אש שלא בתוקף.
•

ובכל הנוגע ליחסי הגומלין בין האגף לבין גורמי רישוי פנים עירוניים וחיצוניים הממצאים
מעלה ,כי אף גורם רישוי אינו פועל לפי המועדים הקבועים בתקנות רישוי עסקים ,וברוב
המקרים עוברים חודשים רבים עד למתן אישור גורם הרישוי או לסירובו ,וכי אין מנגנונים
מסודרים ,לרבות אמנות ונהלים לשיתופי פעולה על מנת לייעל את הליך הטיפול ברישיונות
עסק ולגרום לכל הפחות לעמידה במועדים שנקבעו בתקנות.

התייחסות סמנכ"לית תעשייה ומסחר לטיוטת דו"ח הביקורת
"בפתיחת התייחסותי אתחיל ואומר ,כי טיוטת הדוח שקיבלתי מעידה על עבודה מעמיקה תוך
התייחסות מאוד מכובדת ומכבדת לעבודת האגף בכלל ולעובדיה בפרט; להלן עיקרי התייחסותי:
נכנסתי לתפקידי כסמנכ"לית תעשייה ומסחר ב .8/4/18כבר מהחודש הראשון עת הסתובבותי באגף
רישוי עסקים והעובדה שהם מרוחקים ממני הבנתי שיש בעיה .הבנה זו הייתה בעיקר בגלל שכל
פעם שהגעתי לאגף בלטו  3דברים :היעדרות מפקחי רישוי ,התגודדות שלהם במידה והיו באחד
מהחדרים ובעיקר ששאלתי את מנהל האגף איפה עובד זה או אחר לא תמיד ניתנה תשובה או
ידיעה .העובדה הזו שמנהל לא יודע היכן עובדיו הוערה לאורך השנה כולה למנהל האגף; ב30/5
החלנו תהליך של ייעוץ ארגוני עם חברה ארגונית כאשר מי שהייתה אמונה על הייעוץ לאגף הייתה
יועצת ארגונית אשר ניסתה ללמוד את תהליכי העבודה של האגף ולייעל אותם( .מצ"ב מס' מיילים של
המלצות ושל דברים שעלו מתצפיות שלה באגף); אחד הדברים הבעייתיים שנקלעתי אליהם ביולי
הייתה העובדה שמנהל האגף סיפר שיש עומס על המפקחים בגלל קבלת קהל ובתצפיות של היועצת
הארגונית שנכחה מס' פעמים עלה בבירור שכמעט ולא הגיע קהל .מצב זה יצר חוסר אמון שלי
במנהל האגף ובדיווחיו ואף קראתי לו לשיחה על זה; בנוסף ,משיחות עם היועצת הארגונית היא
הלינה על "רדיפה" שלה אחרי מנהל האגף ,וניסיונות שווא להיפגש עמו ,כאשר מנהל האגף ציין ,כי
יש עומס רב ,ורק לאחר פניות שלי היה עונה לה; כבר מכניסתי לתפקיד שמתי לב שלמפקחים אין
ת"ע שבועית ,אין הלימה ביו עבודת מפקח אחד למשנהו ,ואומר ,שיש מפקחים שיוצאים פעמיים
בשבוע לעסקים ,יש כאלה שפעם ויש כאלה ש  4פעמים; באוקטובר לאחר פרסום דוח ההמלצות של
היועצת הארגונית לגבי אילו דברים יש לייעל בעבודת האגף ,מנהל האגף ביקש שבגלל העומס,
ובגלל העברת הארכיב הוא אינו יכול ליישם את ההמלצות ולכן החלטנו שאת טבלת עבודת המפקחים
הוא יתחיל ואת השאר בינואר  ;19החל מאוקטובר  ,18כל יום ד' הגעתי לאגף ,לבדוק את טבלאות
המפקחים .ביקשתי ממנו ביום זה להעביר למפקחים מייל ממני בו אני מבקשת מהם למלא טבלה של
כל יום בשבוע מה הם עושים .לתדהמתי ביום  22/10בבדיקה עמו הוא לא שלח להם את המייל
ונאמר לי על ידו שהוא החליט למרות בקשתי ,לקרוא להם ולהגיד להם בע"פ; לאורך כל התקופה
שבין אוקטובר למאי (כתיבת שורות אלה) בימי ד' שבהם אני מגיעה לאגף בולט נושא אי הנוכחות של
כלל המפקחים בעבודה ,לא תמיד מנהל האגף ידע מדוע הם אינם ,חוסר הנהלים ואחידות העבודה
של כלל הפקחים היא מקוממת .התחושה שלי לכל אורך הזמן ש"איש כטוב בעיניו יעשה" .אין שעות
מוגדרות ליציאה ,אין ת"ע מסודרות ,יש יציאות באמצע יום העבודה לסידורים פרטיים כאשר לא תמיד
המנהל יודע; מזכירת המחלקה -בגלל בעיות אישיות נערכו מס' ישיבות עמה ועם מנהל האגף ,תוך
התחשבות במצבה הוסכם כי פקידת רישוי עסקים של אזור התעשייה תגבה אותה ותענה לשיחות
במקומה עד לשעה  ,9:00השעה בה היא אמורה להגיע .לצערי ,אין יום כמעט שבו אנו מנסים להשיג
את האגף בשעות סבירות ( )9:16 ,8:45כדוג' ואין תשובה.
"בדוח מבקר העירייה נאמר למנהל האגף ביום  12/5כי יש להעביר למפקחים את ההתייחסות של
טיוטת הדוח לעיונם .מנהל האגף ראה את המכתב ב 13/5ועדיין ,נאלצתי אני רק ביום ד'  15/5ב10
דק' בלבד ,לתת להם את עיקרי הטיוטה .לשאלתי מדוע זה לא נעשה ביום ב' התשובה הייתה כי הוא
לא הספיק 10 (.דק' לקח לי לחלק כולל זמן צילום של המזכירה; כפי שציינתי בסעיף  2ייעוץ ארגוני
הופסק בגלל "העברת הארכיב" .לתדהמתי בבירור מול מנהל הארכיב ,לאחר שנאמר לי שבימי ד'
הוא לומד ,הסתבר לי שלימודיו מסתיימים בשעה  12:00ואח"כ מנהל האגף אישר לו כל שבוע חצי
יום חופשה(!) למרות העומס שיצר מעבר הארכיב; בזמן מעבר הארכיב ,ביקשתי מכל מפקח שיכין
רשימה מסודרת להעביר למנהלת מחלקת פרויקטים במנהל תפעול ומנהלה של תיקים שהם צריכים
(לטענת מנהל האגף המעבר פגע מאוד בעבודתם) ,למרות הנחייתי זאת ,הסתבר לי לתדהמתי
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שמנהל האגף הנחה אותם לא לבקש תיקים "כי גם ככה יש שם בלאגן" .שאלתי אותו ,מה פתאום
הוא מחליט על דעת עצמו ואפילו לא מעדכן אותי ,תשובה מספקת לא קיבלתי; למרות הרפורמה של
רישוי עסקים אין תמונה עדכנית של מה שקורה .יתרה מכך ,שהתחלתי עם ישיבה שבועית עם כל
מפקח הסתבר לי שהרשימות שלהם לא מעודכנות; נושא מורשת נגישות עירונית חיצונית -מנוב'
מפקחת רישוי עסקים והאחראית על הנושא מיידעת שיש בעיה וצריך להאריך ,נכון להיום הנושא
טרם נסגר .מה שיותר חמור ,שגם שהיא עבדה עד דצמבר ,הסתבר לי שהיא מגיעה ואין לה מקום
מראש מסודר למרות שמפקחת רישוי עסקים והאחראית על הנושא פנתה למנהל האגף בנושא.
ב 23/1חודשיים אח"כ מנהל האגף הבטיח שיעלה לוועדה ואז מסיבות טכניות שוב לא עלה .ב30/1
בכלל לא נמצאו המסמכים .ושוב ,כולם אשמים :מחשוב ,גזברות ,רק אנחנו לא יודעים לקחת אחריות
על זה.
בשיחה עם מנהל האגף בספטמבר שניסיתי להבין מדוע תכנית ההתייעלות של היועצת הארגונית לא
יכולה להתחיל ,הוא אמר שבגלל תנועת תושבים רבה שיש .ושוב ,מציינת ,לא אני ולא היועצת
הארגונית ראינו תנועת תושבים ערה באגף; למרות היותו מנהל האגף  6שנים בתפקיד ,לצערי אין
נהלים ברורים ואין אחידות בין עבודתם של מפקחי הרישוי ,לא זו אף זו ,נוכחותם החודשית ושעות
עבודתם בכלל לא בהלימה לשעות העבודה של העירייה ,בולטת בנושא בעיקר מפקחת רישוי עסקים
והאחראית על נושא הנגישות שמרשה לעצמה ללא אישור של מנהל האגף להגיע בשעות  9ו 10ורק
אחרי הערות שלי חוזרות ונשנות היא "מנסה" להגיע בסביבות  ;8:30למרות שהיועצת הארגונית
שלחה בנוב' את תבניות המעקב למפקחים הרישוי ,מנהל האגף התנגד בגלל מעבר הארכיב ,מה
שלא עונה בקנה אחד עם אישוריו הרבים לחופשות של אחראי הארכיב;
במהלך  10חודשים האחרונים נערכו מס' שיחות שלי עם מנהל האגף ,בכולם ציינתי את הידע
המקצועי שלו ,את היכרותו עם הארגון ,ובאותה נשימה ציינתי בפניו את העובדה שלעניות דעתי
ולאחר שנה בתפקיד אני חושבת שהוא אינו מתאים לנהל אנשים ,שהעובדים תחתיו מרשים לעצמם
לעשות ככל העולה על רוחם כי הם יודעים שאין באמת פיקוח עליהם ,וכן שאני לא יכולה להיות
בתפקיד שומר הסף כל הזמן וכל רביעי להגיע למשרד שלו לבדוק מה הם עושים ולראות איך כל
שבוע ללא יוצא הכלל מישהו חסר בגלל נוכחותם הדלה ,מה שמעיד הרבה פעמים על מחויבות
לארגון; באוקטובר  2018התרעתי בפניו של מנהל האגף שהדוחות של המפקחים לפי הרחובות לא
מעודכנים מה שעלה גם בביקורת; ציינתי בפניו ,כי ב 5/11/18בפגישה עם היועצת הארגונית עלתה
תחושת תסכול מאוד גדולה מצידה שהיא לא מצליחה לקדם דברים באגף בגלל חוסר שיתוף פעולה
מצדו ,ולמרות ששלחה לו מדדי פיקוח לא הייתה התייחסות שלו למייל ,למרות שהתבקש גם על ידי
הוא לא תיאם עמה פגישות ,באותה פגישה בנוב' ציינתי בפניו שרק ב 4/10הוא נפגש עמה ,גם במייל
מצידה שביקשה ממנו רשימה של צרכים מחברת אוטומציה היא לא נענתה .תשובתו לאורך השנה
כולה תמיד הייתה אותו דבר " :חוסר בזמן"; לעניות דעתי ,מי שלא יודע לנהל את הזמן שלו אולי ראוי
שלא יהיה מנהל .יתרה מזו ,יש עומס בגלל חוסר מפקח ,ולמרות זאת יש אישור חופשים כל הזמן.
אני ציינתי בפניו ,שחלילה לנו לפגוע בזכויות עובדים ,אך לעיתים לא צריך לאשר כל חופשה אם יש
לחצי עבודה בתקופות מסוימות; ב -14/11שיחה עמו נוספת בנושא יועצת הנגישות החיצונית שאין
מה מקום לשבת ,ושוב לא הייתה התייחסות;  -21/11עדיין לא סודרה לה עמדת מחשב למרות
שמיום  21/10שמפקחת רישוי עסקים ואחראית על הנושא העלתה את הבעיה והוא התבקש .מה
שאומר שהעירייה משלמת ליועץ חיצוני ולא מנצלת אותו באופן מיטבי .כמו כן ,יש פערים עוד של
תיקי נגישות מ 2017שוב בגלל בעיה טכנית ניהולית שדברים לא הועלו בזמן לוועדה; ב -19/2הייתה
בעיה של מתן היתר לרוכלות שמנכל העירייה הורה לטפל ,מנהל האגף לא היה מוכן רק בהחלטת
רה"ע מה שגרם לעיכוב של חודשיים עד שמצא זמן לסדר את הנושא מול נוהל חדש;  -25/2מנהל
חברת הבת פנה אליי בבעיה ,באותו רגע טופל ופקידת רישוי עסקים של העיר הוציאה לו אישור,
מדוע אני צריכה להתערב בנושאים בשוטף?!; הערתי למנהל האגף מספר פעמים ,כי אני מרגישה
ממודרת מנושאים שונים .למרות תשובתו הייתה שהוא "לא רוצה להטריד אותי בכל דבר" .למרות
שאמרתי לו שבכל דבר ייכתב אותי ,עדיין מוצאת עצמי יודעת דברים דרך גורם שלישי .בשיחה עמו
אמרתי לו שהוא פשוט עושה "שימוש מושכל בידע שלו" .בגלל שידע זה כוח ,הרבה דברים פשוט נוח
שלא אדע;  -26/3שוב שיחת התרעה שלי מולו שאין לנו שום מעקב ובקרה על המפקחים ואין ביקורת
ומעקב אחריהם; לגבי נושא יועצת הנגישות -עלה רק בוועדה של אפריל .ועדיין נכון לזמן כתיבת
שורות אלה אין הסכם מולה מה שאומר שלעירייה אין כיום מי שחותם ועובר על נושאי נגישות
עירוניים.
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 -29/4שיחה נוספת שלי עם מנהל האגף על חוסר שביעות הרצון שלי מהתנהלותו כמנהל אגף.
אחדד ואומר ,מנהל האגף בעל ידע ארגוני שלא יסולא מפז ,יחד עם זאת ,אין לו יכולת ניהולית ,ויתרה
מזו ,אמרתי לו מס' פעמים שאין לי אמון בו ואני לא רואה איך אני יכולה להמשיך לעבוד אתו
כסמנכ"לית.
מאחר שאני יחסית חדשה בתפקיד ,אך יש לי ניסיון ניהולי עשיר ,אני אומרת בצורה שלא משתמעת
לשני פנים ,מנהל האגף לא יכול להמשיך ולנהל אגף כה חשוב בעירייה .אין לו יכולת בקרה ופיקוח,
המפקחים מנצלים זאת ,העובדה שהוא לא יודע בזמן נתון איפה הם ,העובדה שמפקח רישוי עסקים
מרשה לעצמה להגיע מתי שמסתדר לה ,וכך גם מזכירתו ,העובדה שבדוח עולה בצורה ברורה
שדיווחי המפקחים בלשון המעטה לא מהימנים ,העובדה שאין רמת אכיפה בקרה ונהלים מסודרים
באגף מעידה לצערי רק על דבר אחד :מנהל האגף כשל בתפקידו כמנהל ואיני רואה איך אפשר לנהל
כך אגף .אני מוצאת את עצמי לפחות פעם בחודש מעירה לו על חוסר תפקוד כזה או אחר ,על
העובדה שאין מענה טלפוני באגף בשעות העבודה בבוקר ,העובדה שהכנסת מסופונים למפקחים
לקחה בגלל דחיות כאלה ואחרות; מצ"ב מכתב שנשלח למנכל העירייה ולסמנכל משאבי אנוש ,וכן
דוג' של מסמכים של ייעול האגף שלא יצאו לפועל בגלל חוסר יכולת הניהול; ושוב ,במצב שנוצר איני
רואה כיצד מנהל האגף ממשיך לנהל את האגף ולעבוד תחת סמכותי .מס' פעמים ציינתי בפניו
שלדעתי אם אני נאלצת לבקש כל דבר מס' פעמים ואם הוראות שלי לא נעשות ואפילו לא מודיעים לי
שלא בוצעו" ,בייביסיטר" אני בטח לא צריכה להיות .לסיכום ,טיוטת הדוח לצערי משקפת בצורה
מושלמת ,מקיפה והגונה בדיוק מה שקורה באגף .לצערי אני חווה את זה בכל יום ד' שאני נאלצת
לראות את הדברים ובשאר השנה בהתנהלות ובתלונות שונות שאני מקבלת על חוסר תפקוד ואי מתן
מענה בזמן".
תגובת מנהל האגף להתייחסות הסמנכ"לית
"בהתאם להנחית המבקר ,מועברת תגובת הח"מ להתייחסות סמנכ"לית תעשיה ומסחר (להלן:
"הסמנכ"לית") שהועברה אלי ביום  5.6.19כדלהלן :מקריאת תגובת הסמנכ"לית לדו"ח קשה
להשתחרר מן הרושם לפיו האחרונה "סימנה מטרה" מראש ,להביא לידי הפסקת עבודתו של הח"מ,
ודו"ח המבקר משמש רק כאמתלה לקידום השגת מטרה זו; במלוא הכבוד הראוי ,תגובת הסמנכ"לית
איננה עניינית והיא נוגעת באופן שולי בלבד לתוכן הדו"ח וממצאיו; עיקר מטרתה נחשפת במכתבה
אל סמנכ"ל משאבי אנוש ומנכ"ל העירייה מיום  27.5.19שצורף לתגובתה וכך הועבר אליי לראשונה;
זאת ועוד ,התגובה והמכתב הנ"ל הועברו אליי רק לאור בקשת מבקר העיריה ,ומעידה על פעילות
מאחורי הקלעים ,שנועדה לרתום את דו"ח מבקר העירייה למטרה שכלל אינה נמנית על מטרות
הביקורת; ההתייחסות בתגובה היא אך ורק לגופו של אדם ולא לגופה של בקורת; אף ה"עובדות"
המפורטות ע"י הסמנכ"לית הן מגמתיות ,מבטאות בעיקר תחושות סובייקטיביות ואינן מדויקות בלשון
המעטה .מאחר וממילא הן אינן נוגעות לאמור בדו"ח הביקורת וממצאיו ,אין בכוונתי להיגרר לטענות
אלו; לעניין סעיף  17לתגובה -הוראת המנכ"ל לעניין הסדרת רוכלות ,לא עלתה בקנה אחד עם
מדיניות עקבית ורבת שנים של העיריה וראש העיר ,שהוא אשר הסמיך את הח"מ כרשות הרישוי;
דומה כי במצב זה של הנחיות סותרות ראוי היה כי הסמנכ"לית תיתן גיבוי לח"מ עד מציאת פתרון
ולא להפך; בנסיבות אלו מתרוקנת תגובת הסמנכ"לית מתוכן שכן היא אינה רלוונטית לטיוטת
הדו"ח".
תגובת הביקורת
י ובהר ,כי כל התייחסות שלא צוינה או נבדקה על ידי הביקורת אינה יכולה לקבל אישוש או דחיה על
ידה ולכן היא מצוינת רק בשם אומרם ,על דעתם ואחריותם בלבד.
התייחסות כללית של מנהל האגף
"טיוטת הדו"ח מחזיקה  134עמודים .צורפו לה  30כרכים של נספחים ,והיא פרי עבודה רציפה בת
למעלה מחצי שנה של עוזר מבקר העירייה .הטיוטה נמסרה במשרד האגף ביום  ;12.5.19מבקר
העירייה ביקש כי תגובת האגף תינתן עד  ,30.5.19ולאחר שהוגשה אליו בקשה להארכת מועד,
ניאות להאריך המועד לתגובה במחצית שבוע עבודה נוסף -עד השעה  12:00ליום  ;4.6.19הח"מ
סבור כי כמות והיקף החומר אליו נדרשה התייחסות (נבדק כל אחד מכ 3,500 -תיקי עסק
ממוחשבים) כמו גם הצורך בקבלת עמדת מפקחי ורכזות רישוי עסקים ,ושילובן בתגובה -חייבה

33

הקצאת פרק זמן ארוך באופן משמעותי לצורך מתן תגובה; זאת ,גם מתוך הרצון לנסות כבר עתה
להסתייע בהערותיה המועילות של הביקורת לצורך התייעלות ושיפור ולהביא גם נושאים אלה
בתגובה לדו"ח; מתוך כיבוד דרישת המבקר והרצון כי הערות האגף ייבחנו באופן ענייני וישולבו בדו"ח
הביקורת מוגשת תגובה זו כבר עתה ,כשהיא אינה שלמה ,מתוך תקווה כי המבקר ייאות לאפשר
השלמתה בהמשך; בסיום הדברים שהועלו לעיל ,ולאחר שהמבקר יכול להתרשם כי בזמן שהוקצב
על ידו למתן תגובה אכן ניתנה התייחסות רצינית לאמור בטיוטת הדו"ח ,אך עדיין מדובר בתגובה
חסרה ,מתבקש המבקר לאפשר מתן תגובה מתוקנת של האגף לטיוטת דו"ח הביקורת בתום פרק
זמן נוסף".
תגובת הביקורת
לאור התייחסותה של הסמנכ"לית לטיוטת הדו"ח ,ניתנה למנהל האגף תקופה נוספת בת  7ימים עד
ליום  12/06/19גם להשלים את התייחסותו לטיוטת הדו"ח.
הביקורת מאמינה שיישום המלצות הביקורת הבונות ,יביאו לשיפור וייעול סדרי עבודת האגף לרישוי
עסקים בנושאים שנבדקו ,ולשיפור העבודה השוטפת מול גורמי רישוי פנימיים וחיצוניים.
הביקורת מודה על שיתוף הפעולה המלא לה זכתה מסמנכ"לית תעשיה ומסחר ,ממנהל אגף רישוי
עסקים ומשאר עובדי האגף.
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פרק  -2מבנה ארגוני וחלוקת העבודה
מנהל אגף
רישוי עסקים

מזכירת
האגף

רכזת
תעשייה

מנהלת
מחלקה
וממונה
נגישות-
מפקחת
רישוי
עסקים

4
מפקחי
רישוי
עסקים
תעשייה

ארכיבאי

סגנית
מנהלת
מחלקה
ורכזת
העיר

 3מפקחי
רישוי
עסקים
עיר

תעשייה

*מזכירת האגף בהיקף משרה של .80%
**ישנו תקן נוסף של מפקח רישוי עסקים עיר שיאויש בקרוב.
בהתאם לסעיף (5א) לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח( 1968-להלן" :חוק רישוי עסקים") רשות הרישוי
לעסק טעון רישוי בתחום רשות מקומית הינו ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיכו לכך,
ובעיריית חולון רשות הרישוי לעסק תחום רישוי הינו מנהל אגף רישוי עסקים.
בקשה לרישיון עסק או להיתר זמני לעסק טעון רישוי מוגשת לרשות הרישוי (להלן" :אגף רישוי
עסקים") ,ואגף רישוי עסקים ,אם לא החליט לדחותה ,מעבירה לכל מי שצריך לאשר את מתן הרישיון
או ההיתר הזמני ,בהתאם לחוק רישוי עסקים ותקנותיו ולפי צו רישוי עסקים בו מפורטים העסקים
טעוני הרישוי ונותני האישור הרלבנטיים לכל עסק ועסק או לגורמים נוספים לבדיקתם ,לפי העניין ,כדי
להבטיח בעסק את המטרות הקבועות בחוק.
באגף רישוי עסקים ישנם  14עובדים הכוללים את מנהל האגף ,מזכירת האגף בהיקף של 80%
משרה 9 ,מפקחי רישוי עסקים בהיקף של  100%משרה בתקן ,כאשר אחת ממפקחי הרישוי
משמשת כמנהלת מחלקת רישוי עסקים בתואר בהיקף משרה של כ 50%-ובכפיפות למנהל האגף
וממונה נגישות עירונית בהיקף משרה של כ 50%-משרה ובכפיפות ישירה למנכ"ל העירייה.
כן ישנן בפועל שתי רכזות רישוי עסקים ,רכזת לאזור העיר המשמשת בתואר כסגנית מנהלת
מחלקה ,שבשנה האחרונה עבדה לסירוגין ואף נעדרה מספר חודשים רציפים ורכזת לאזור התעשייה
שחזרה בחודשים האחרונים לעבודתה לאחר חופשת לידה.
בנוסף ישנו ארכיבאי האגף ,כאשר בחודשים האחרונים פונה הארכיב לטובת חדרים נוספים בקומה
בהוראת הנהלת העיר דבר שהשליך ישירות על עבודת האגף שכן במשך חודשים לא ניתן לאתר
תכניות סניטריות ישנות על מנת לבדוק בקשות חדשות לרישיון עסק באותו מקום ובאותה מהות,
ועובדת זמנית שהגיעה לאגף בשבועות האחרונים לתקופה של כחצי שנה לטובת תגבור האגף,
עובדת אשר שמשה בעבר כממלאת מקום רכזת אזור התעשייה.
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באגף כאמור ישנם תקנים ל 9-מפקחי רישוי עסקים ,כאשר החלוקה הינה של  4מפקחי רישוי עסקים
לעסקים ברחבי העיר ו 5-מפקחי רישוי עסקים לעסקים באזור התעשייה ,כאשר במהלך הביקורת
עזב מפקח רישוי עסקים אחד את העירייה ,כך שנותרו בפועל  3מפקחים בלבד לעסקים ברחבי
העיר.
הטיפול בעסקים ברחבי והעיר והתעשייה מתבצע בפועל באמצעות חלוקת לרחובות לכל מפקח
ומפקחת .אמנם רשימת העסקים לפי חלוקה זו נמסרה לביקורת בחודש אוקטובר  2018על ידי מנהל
האגף ,אולם בשיחה עם רובם המכריע הוברר שהם מטפלים בעסקים שבטיפולם לפי רחובות ולא לפי
רשימת עסקים מסודרת.
התייחסות פרטנית לכל מפקחת ומפקח רישוי עסקים ולעבודתם בפועל תינתן במסגרת פרק 5
לטיוטת הדו"ח הדן בפיקוח על עסקים בעיר ובתעשייה ,אולם כבר עתה יאמר כי בשל תחלופה של
מפקחים בשנים האחרונות ושינוי רחובות עקב בקשות המפקחים לריענון אזור העבודה ו/או החלטת
מנהל האגף ,נוצר מצב בו ישנה חפיפה בחלק מהעסקים כך שישנם כ 33-עסקים הרשומים על שם
שני מפקחים ו/או שישנו מפקח שנודע לו ש 85-עסקים מסוימים בטיפולו רק לאחר הצגת תוצאות
בדיקות העסקים על ידי הביקורת ובדיעבד.
יוסף אף עתה ,כי אחת ממפקחי הרישוי משמשת כמנהלת מחלקת רישוי עסקים בתואר בהיקף
משרה של כ 50%-ובכפיפות למנהל האגף וממונה נגישות עירונית בהיקף משרה של כ 50%-משרה
ובכפיפות ישירה למנכ"ל העירייה ,וכי העובדה שמפקחת רישוי עסקים מתעתדת להיות ממונה
נגישות עירונית לאחר סיום הכשרתה ,וכבר עתה היקף משרתה וכפיפותה מחולקת בין מנהל האגף
למנכ"ל העירייה ,יוצרים בעיה מובנית באגף שאינה תורמת לתפקוד האגף באופן מיטבי על פי
הממצאים שבתחום טיפולה.
התייחסות פרטנית לעבודתה של מנהלת מחלקת רישוי עסקים והממונה העירונית על נגישות בפועל
תינתן בפרקים  5בתפקידה כמפקחת רישוי עסקים ובפרק  6הדן בנגישות עסקים במסגרת תפקידה
כממונה על הנגישות העירונית האחראית גם על נגישות עסקים ,והתייחסות פרטנית לרכזות העיר
והתעשייה ולעבודתן בפועל תינתן בפרק  8הדן בבקרה.
באשר למזכירת האגף ,שעובדת כאמור בהיקף משרה של  ,80%יצוין כבר עתה ,כי במסגרת
תפקידה ומעבר להיותה האחראית ליומן מנהל האגף היא אחראית על ריכוז כל התלונות המגיעות
מהמוקד העירוני בכל הנוגע לתלונות על עסקים והעברתם לטיפול מפקח הרישוי הרלבנטי ומתן
מענה בתוך  21ימים במסגרת אמנה השירות של האגף ,ריכוז התלונות הרלבנטיות המגיעות
ממחלקת פניות ציבור וטיפול בהם במסגרת אמנת השירות של מחלקת פניות ציבור ואף טיפול
בתלונות ישירות המגיעות לאגף בפקס או באמצעות הטלפון.
כן אחראית מזכירת האגף ,על קבלה והעברת ההתראות הראשונות והשניות לבעלי עסקים בדואר
רשום ואף שליחת כל מכתבי האגף האחרים בדואר רגיל ,כאשר אין רישום של מועד קבלת ההתראה
מהמפקח/ת .יצוין ,כי הדואר הרשום חוזר אל מזכירת האגף במרוכז ואין סריקה לכל תיק ותיק את
הדואר הרשום הרלבנטי כך שבשעת הצורך כגון בהליכים המשפטיים יוכלו להציג מועד מדויק של
קבלת ההתראה בפני בית משפט.
עוד אחראית מזכירת האגף על ריכוז כל הבקשות לקייטנות לרבות בתקופת הקיץ ,כאשר כל
המסמכים מתויקים בקלסר מסודר .יחד עם זאת עולה ,כי בשנים האחרונות ישנם מספר בודד של
קייטנות פרטיות בכל שנה המטופלות על ידי האגף כאשר קייטנות המנוהלות על ידי חברות הבת
מנוהלות ישירות על ידן .כן היא מרכזת את הטיפול בכל הבקשות לאירועים חד פעמיים יחד עם
רכזת אזור העיר.
התייחסות מנהל האגף
"חלוקת העסקים בין המפקחים היא לפי אזורים .המפקח אחראי לכל העסקים טעוני הרישוי באזור
המפוקח על ידו בהתאם לרחובות ומספרי הבתים .היכרות עם השטח מביאה לידי הבחנה בשינויים
הנעשים בו .בכל רגע נתון עשוי להיפתח או להסגר עסק באזור שבתחום אחריותו ,ולכן כמות והיקף
העסקים שבתחום אחריותו דינמי ומשתנה .רשימת העסקים הממוחשבת היא כלי עזר בלבד בידי

36

המפקח; אכן ברשימה שהועברה לידי המבקר הייתה תקלה ברישום העסקים בין  2מפקחים באזור
התעשייה .בנוסף ,עקב תקלה מחשובית החוזרת על עצמה לעתים לא מתעדכן מספר המפקח עד
לעדכון ספציפי בכל תיק עסק ממוחשב (אף שעדכון שם המפקח נעשה לפי שם רחוב ומספרי בתים
בו); עקב הקושי בהסדרת נושא תקינה למפקח נוסף באזור העיר התקיימו שינויים תכופים בגבולות
האזורים בין המפקחים ,שנועדה לחפות על חסר זה .עם זאת ,השינויים בשטח שבאחריות כל מפקח
הודע ולמפקחים ,והטענה בדבר ידיעת המפקח בדיעבד על הוספת שטח זה ,אינה עולה בקנה אחד
עם השתלשלות הדברים; לעניין העברת ארכיב רישוי עסקים -במטרה להפוך את תיקי העסק לתיקים
דיגיטליים החל האגף בשנת  2014לסרוק ולארכב מסמכים לתיקי העסק של המערכת הממוחשבת.
מחודש  3/2014החלה סריקה ובחודש נובמבר  2014הוזמנו סורקים למפקחי רישוי עסקים .הארכוב
בוצע במסמכים חדשים ולא לא כלל את היסטורית המסמכים הקודמים שבתיקי העסק; ההחלטה
בדבר פינוי ארכיב רישוי עסקים ,אשר היה ממוקם בקומה בה מצוי האגף ,התקבלה באופן מידי ,ללא
התייעצות או תכנון מוקדם בשיתוף האגף .המסמכים בתיקי העסק הפיזיים הם בעלי ערך הנדסי,
משפטי ,תכנוני וכלכלי ,ובעלי חשיבות לגבי איתור תנאי גורמי רישוי ,בירורי יזמים ,עריכת סקרי זיהום
וגז קרקע ,איתור היתרי בניה ישנים שלא מצויים בארכיב הועדה המקומית ותיעוד המשמש לתביעות
מטעם או כנגד העירייה; קיום תכניות עסק זמינות חשוב ומהותי לתפקוד היומיומי של האגף ,כבסיס
לביקורות מפקחים בבתי העסק ,לישיבה עם מתכננים ובעלי עסקים ,לבדיקת תלונות ולהצגה לבעל
עסק חדש היכול להיעזר בהן בהליך הרישוי ,בפרט מאחר ולא ניתן בשלב זה להפוך את הליך הרישוי
לדיגיטלי עקב מגבלות המערכת הממוחשבת ובפרט הקושי לארכב תכניות (גרמושקות) לקראן
ולהעבירן בדואר אלקטרוני .כאשר חלק מגורמי הרישוי (משרד הבריאות ,מנהל ההנדסה והגנת
הסביבה) דורשים העתק "פיזי" של תכנית העסק ,לצורך קבלת עמדתם; מינהל תפעול ומנהלה אכן
נרתם לסייע רבות בהסדרת ארכוב המסמכים אשר נמצאו בתיקי העסק הישנים לתקופה שלפני שנת
 ,2014ולהסדרת ארכיב לתכניות ,עד מועד זה נעשתה מרבית המלאכה אך היא טרם הושלמה .לגבי
הדואר הרשום -רישום הדואר הרשום היוצא נעשה בדף מרוכז של הדואר הנשלח ע"י האגף בכל יום
ויום ומתויק בקלסר .את אישור המשלוח ניתן לאתר לגבי כל יום ויום ,בהתאם למועד הדפסת
המכתבים ,ולכל היותר תוך דפדוף בקלסר למספר ימים בודדים לשם הוכחת המשלוח בהליכים
משפטיים .נושא משלוח התראות בדואר רשום לא עלה כלל בהליכים משפטיים כלשהם; יחד עם
זאת ,וכמסקנה מהערות הביקורת ובנושאי התיאום והבקרה בין מפקחי מרכזות הרישוי  -יגבש האגף
בתוך השבועיים הקרוב נוהל עבודה פנימי אשר יתכלל ויגדיר את סדר הפעולות בטיפול כל אחד
מגורמי האגף בנושאי הפקוח ,אופן מילוי דו"חות על ידי המפקחים ,פתיחת ועדכון תיקי עסק ,הנפקת
רישיונות ופעולות אכיפה .נוהל זה יסייע גם לחילופי וקליטת מפקחים חדשים.
תגובת הביקורת
באשר לטענת מנהל האגף כי 'דבר ידיעת המפקח בדיעבד על הוספת שטח זה אינה עולה בקנה אחד
עם השתלשלות העניין' ,יובהר ,שמשהוצגה בפני מפקח מס'  4רשימת העסקים המשויכים לו
ושהועברה על ידי מנהל האגף ,הוא טען לאחר בדיקתו ש 85-מהעסקים ברשימה לא היו בטיפול
בפועל ושלא ניתנה הנחייה לטפל בהם ,ואף בפגישה עם סמנכ"לית תעשיה ומסחר ומנהל האגף
משהציגה בפניו הביקורת את הטענה הנדונה ,האחרון אף אישר שייתכן שמפקח מס'  4לא ידע ש85-
מהעסקים ברשימה הועברו לטיפולו.
באשר לטענת מנהל האגף שסריקת המסמכים לתיקים הממוחשבים החלה בחודש מרץ 2014
והסורקים למפקחים הוזמנו בחודש נובמבר  ,2014יובהר ,כי דו"חות הביקורת בתיקים הממוחשבים
נבדקו החל מחודש ינואר  2015למשך  4שנים ,כאשר היה כבר ברור למפקחים עצמם שניתנה
הנחיה לסרוק את דו"חות הביקורת מתאריך זה ואכן הדבר נעשה על ידם.
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פרק  -3נהלים עירוניים ,אמנת שירות ,הכשרות והסמכות
 3.1נהלים עירוניים
מבדיקת הנהלים הרלבנטיים לאגף רישוי עסקים עולה ,כי קיים נוהל עירוני אחד בלבד שעודכן ביום
 30/08/17שנושאו:
הגדרת התהליך לקבלת רישיון החל מאיתור עסק חדש או פנייה לאגף וכלה בהנפקת הרישיון או
בהליך אכיפה
בסעיף "המטרה" נקבע ,כי מטרת הנוהל היא להגדיר ולבסס את ההליך המתבצע בעת רישוי העסק
עד לקבלת הרישיון הסופי להפעלת העסק ,או לחילופין הליך אכיפה עד להגשת כתב אישום נגד בעל
העסק בגין ניהול עסק ללא רישיון ,ולמעקב אחר ביצוע צווי בית המשפט.
בסעיף "העקרונות" נקבע ,בין השאר ,כי האגף פועל מתוקף החוקים ,התקנות והצווים בנושא,
המפרטים האחידים שאושרו ,חוקי העזר וההנחיות הפנימיות ובהתאם לכך הוא שם דגש מיוחד על
בתי עסק בהם קיים פוטנציאל לסכנה ממשית לביטחון הציבור או בריאות ולבתי עסק עתירי קבל ,וכי
במסגרת התהליך האגף מתחשב במגבלות ואילוצי בעלי העסקים ועושה מאמצים על מנת להכווין
ולסייע בידם לקדם את תהליך קבלת הרישיון.
בסעיף "השיטה" נקבע ,בין השאר ,כי המסמכים שעל אדם המבקש לפתוח עסק להגיש לאגף כולל
את סוג העסק ,כתובתו ,פרטי בעל העסק ,תעודת זהות ופרטי בתאגיד ,חוזה שכירות ,תכניות
סניטריות לרישיון עסק ,מסמכים ואישורים רלבנטיים בהתאמה למהות וייעוד העסק ושאלון סביבה
בהתאם לצורך ,כאשר בכל פניה לאגף יפתח תיק בקשה ממוחשב ,הכולל את פרטי העסק והמידע
שנמסר בהליך הבקשה.
בסעיף "בקשה לרישיון עסק" נקבע ,בין השאר ,כי במידה ובעל העסק החל בהפעלת העסק ללא
בירור מוקדם ,הוא יגיש בקשה מפוטרת לרישיון עסק או למתן היתר מזורז בצירוף כל המסמכים לעיל
וישלם אגרה בהתאם לתעריף העדכני הנקבע על ידי משרד הפנים ,וכי במידה והבקשה תמצא מלאה
כך שהיא עונה על כל הדרישות ושולמה בגינה אגרה יימסר לבעל העסק טופס אישור הגשת בקשה
ויתחיל הליך הבדיקה כך שבתוך  21יום האגף יודיע למבקש באם עסקו מתאים להליך זה ,וככל
שהבקשה מלאה ואין התנגדות של גורם רישוי רלבנטי ,יונפק למבקש היתר מזורז לשנה אחת.
בסעיף "הליך הבדיקה להוצאת רישיון עסק" נקבע ,בין השאר ,כי עם קבלת התוכניות הסניטריות
יבדוק המפקח את התוכניות והתאמתן להנחיות להגשת תכניות לרישיון עסק ובמידה והן לא אושרו
הן יוחזרו לבעל העסק או עורך הבקשה מטעמו לתיקון תוך פירוט הליקויים ,כאשר במידה ובעל
העסק אינו ממלא אחר הדרישות ,כולם או חלקן של מי מגורמי הרישוי הרלבנטיים לבקשתו במסגרת
הלו"ז הנקוב ,או שבקשתו סורבה על ידי גורם רלבנטי יחל הליך של "אי מילוי דרישות" שיפורט
בהמשך.
עוד נקבע בסעיף הנדון ,בין השאר ,כי האגף יעביר את פרטי הבקשה לרישיון עסק למנהל ההנדסה
ועם קבלת אישורו ,ישלחו בקשות לרישיון עסק גם למנהל תשתיות ויחידות עירוניות נוספות בהתאם
לצורך ואת התוכניות לכל הגורמים הרלבנטיים המפורטים בצו רישוי עסקים ,או גורמים שהוספו על
ידי רשות הרישוי לסוג זה של עסקים ,כל עסק לפי מהותו ,כאשר האגף יבצע מעקב אחר קבלת
התייחסות הגורמים הרלבנטיים על פי סוג הבקשה בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בתקנות.
היה ולא נתקבלה תשובה כלל (אישור/סירוב) בפרקי הזמן הקבועים בתקנות ,רשאית רשות הרישוי
להוציא לבעל העסק היתר זמני (עם או בלי תנאים) שתוקפו יהיה עד שנה ,ותודיע על כך לנותן
האישור שלא העביר את התייחסותו .האגף יעדכן את התיק הממוחשב כולל סריקת וארכוב
המסמכים בהתאם להתקדמות הליכי קבלת אישורי הגורמים השונים .במקביל לעדכון יבצע המפקח
האזורי בדיקה כי מולאו כל הדרישות ,כאשר עם תום ביצוע הדרישות ,אישור המפקח והשגת כל
האישורים מגורמי הרישוי הרלבנטיים ,תנפיק המחלקה רישיון עסק בהתאם לסוג ומהות העסק:
רישיון לפרק זמן קבוע ,רישיון זמני או רישיון המחודש תקופתית.

38

בסעיף "אי מילוי דרישות" נקבע ,בין השאר ,כי היה ובעל העסק אינו ממלא אחר הדרישות ,כולן או
חלקן ,של מי מגורמי הרישוי הרלבנטיים לבקשתו במסגרת הלו"ז הנקוב ,או שבקשתו סורבה על ידי
גורם רלבנטי ,האגף ישלח בדואר רשום מכתב התראה ראשונה לביצוע עד  30יום; היה ובעל העסק
לא בציע את הדרישות שפורטו במכתב ההתראה בפרק הזמן שנקבע בה ,המפקח יכין מכתב
התראה שניה שישלח בדואר רשום ,הכולל אפשרות להעלות את טענותיו בטרם נקיטת הליך פלילי,
חתום על ידי התביעה העירונית ,בפרק זמן שיוגדר לביצוע עד  60יום לפי העניין.
עוד נקבע ,בין השאר ,כי במידה ובעל העסק לא ביצע את הדרישות על פי ההתראה השנייה בתוך
פרק הזמן שנקצב בה ,יעביר המפקח דו"ח אישום בטופס המיועד לכך לתביעה העירונית לצורך
הגשת כתב אישום בצירוף כל המסמכים והתיעוד התומכים בדו"ח ,כאשר הטיפול בהליך המשפטי
לעניין העסק עובר לאחריות התביעה העירונית עד למתן גזר הדין ובמקביל ממשיך האגף לטפל
בבקשה לרישיון ככל שהוגשה .ככל שצו בית המשפט כולל גם צו סגירה לחצרים או מניעת העברת
העסק לאחר ,ישלח האגף מכתב התראה לבעל הנכס בדבר מתן הצו ומשמעותו .והיה ובעל העסק
לא עמד בלוח הזמנים שנקבע בצו בית המשפט ולא סגר את העסק במועד הנקוב בו ,ימלא המפקח
דו"ח אישום על הפרת צו ושילח אליו מכתב התראה הכולל אפשרות להעלות טענותיו טרם נקיטת
הליך פלילי חתומה על ידי התביעה לפרק זמן של  30יום .היה ובעל העסק לא משתף פעולה ,ידאג
המפקח להגיש המלצה לכתב אישום בתקופה שלא תעלה על חצי שנה בהתאם .לעניין .אולם ,במידה
ומדובר בעסק שהתנהלותו מהווה סכנה ממשית לבריאות ו/או בטיחות ו/או ביטחון הציבור על פי חוות
דעת מפקח הרישוי או גורם רישוי רלבנטי אחר ,יקיים מנהל האגף עצמו שימוע לבעל העסק ויעביר
את החומר הרלבנטי לראש העיר בצירוף המלצתו לחתימה על צו הפסקת עיסוק מנהלי שתוקפו עד
ל 30-יום עם הארכה ל 30-יום נוספים ,כאשר במהלך  30הימים הראשונים יש להגיש כתב אישום
לבית משפט והטיפול בהליך הפלילי עובר לאחריות התביעה העירונית.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  1לדו"ח.
מהאמור לעיל עולה ,כי לאגף חסרים נהלים רבים ומגוונים הכוללים ,בין השאר ,נהלי עבודה מפורטים
לעבודת מפקח/ת רישוי עסקים ,לעבודת רכזת עסקים לאזור התעשייה ולאזור העיר תוך הגשת הליך
הבקרה שלהן על עבודת המפקחים ,נהלי עבודה מול התביעה העירונית בכל הנוגע לאכיפה והרתעה,
ונהלי עבודה בין האגף לכל אחד מגורמי הרישוי הפנימיים לרבות קביעת לוחות זמנים ועמידה בהם
באמצעות בקשה של רכזות העסקים ,נוהל ברור לקביעת פריט רישוי ואישורו על ידי מנהל האגף
כדומה.

 3.2אמנת השירות
באמנת השירות של אגף רישוי עסקים נקבע כי יעוד האמנה הינה לטפל וללוות כל עסק ,הנחשב על
פי חוק רישוי עסקים וצו רישוי עסקים כעסק טעון רישוי ,ולפקח שיפעל וינוהל על פי ובהתאם לחוקים,
התקנות והצווים הנלווים ,עם רישיון תקף ובלא שיהווה מטרד כלשהו לסביבה.
עוד מצוינים דרכי ההתקשרות עם האגף ושעות קבלת הקהל של פקידות רישוי עסקים בעיר/עסקים.
בפירוט שעות קבלת הקהל אין פירוט שעות הקבלה של כל מפקחת ומפקח ,כך שבעל העסק ו/או
מגיש הבקשה מטעמו יוכלו להתעדכן ו/או לעדכן את המפקח שמטפל ישירות בעסק שלהם על מנת
לייעל את העבודה ולמנוע בזבוז זמן יקר של שני הצדדים.
במסגרת אמנת השירות ישנה רשימה של השירות הנדרש ,פירוט השירות ורמת השירות בבחינת ימי
העבודה הנדרשים לטיפול בכל אחת מסוגי השירות הנדרשים ,כאשר השירות היחיד הנמדד על ידי
אגף איכות ותהליכי עבודה הינו תלונות על פעילות עסק הגורמת להפרעה ומהווה מפגע ,וזמן לטיפול
הינו  21ימי עבודה ,כאשר תשובת ביניים צריכה להינתן תוך  14ימי עבודה.
באשר לסוגי השירות הנדרשים באמנה והזמן לטיפול שאינם נמדדים עולה ,בין השאר ,כי ביקורת
שוטפת בעסקים לווידוא עמידה בדרישות תברואה ובריאות הציבור צריכה להיעשות על ידי
מפקחי רישוי העסקים לפחות אחת לשנה והדו"ח /הדרישות שנמסרו לאחר הביקור צריכים
להתבצע בתום  2ימי עבודה ,וכי בדיקת סטטוס הרישוי באם הומלץ להגיש כתב אישום בגין ניהול
עסק ללא רישיון עסק במצב של שיתוף פעולה מצד בעל העסק צריכה להתבצע עד שנה מהגשת
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הבקשה ,כאשר המלצה להגשת כתב אישום במצב של אי הגשת בקשה לרישיון עסק צריכה
להתבצע עד חצי שנה מההתראה השנייה שנשלחה לבעל העסק.
העתק אמנת השירות מצ"ב ומסומן כנספח  2לדו"ח.
מהנתונים שהועברו על ידי אגף איכות ותהליכי עבודה בכל הנוגע בכל הנוגע לתלונות על פעילות
עסק הגורמת להפרעה ומהווה מפגע המגיעות מהמוקד העירוני לאגף ומועד הטיפול בהן ,בין השנים
 2015ועד הרבעון הראשון לשנת  2019עולה התמונה כדלקמן:

שנה

מס' תלונות על
עסקים

אחוז עמידה
בשירות

2015

133

89%

2016

141

90%

2017

157

82%

2018

174

77%

2019

37

90%

(רבעון ראשון)

העתק הדו"חות מצ"ב ומסומן כנספח  3לדו"ח
מבדיקת עמידת האגף לרישוי עסקים באמנת שירות בין השנים  2015ל 2018-עולה ,כי בכל הנוגע
לטיפול בתלונות המגיעות מהמוקד העירוני חלקה ירידה בעמידה בטיפול מכ 90%-בטיפול במועד
שנקבע בשנים  2015-2016עד ל 77%-בשנת  .2018יחד עם זאת ברבעון הראשון של  2019חלה
עליה חזרה לעמידה של  ,90%כמו בשנים הראשונות לבדיקה.
מהאמור לעיל עולה ,כי הנושא היחיד הנמדד באמנת השירות הוא מועד הטיפול בתלונות במסגרת
הזמן שנקבעה כאשר יתר הנושאים באמנה שלא נמדדים וישנם עשרות נושאים נוספים שראוי
שימדדו בנוסף ,כגון מועדי הטיפול בבקשה לרישיון עסק שהועברה לכל אחד מגורמי הרישוי ,כולל
לממונה על הנגישות ,ואף מדידת הטיפול בבקשה על ידי גורמי הרישוי החיצוניים על מנת לבחון כיצד
ניתן לשפר את זמני הטיפול עמם ולמנוע מצבים שקיימים שעסקים ממתינים שנים עד לקבלת רישיון
העסק ובניגוד למועדים שנקבעו בחוק.
התייחסות מנהל האגף לנהלים ואמנת השירות
"לאגף אכן קיים נוהל עירוני אחד אשר נועד להסדיר את תהליך קבלת הרישיון ממועד איתור עסק
חדש ועד הנפקת רישיון או ביצוע אכיפה .הנוהל עודכן ,לאחר קבלת עמדות גורמי העירייה ביום
 ; 30.8.2017נושאים הנמצאים ברזולוציה גבוהה יותר ,מן הסוג המועלה בדו"ח הוסדרו בישיבות אגף
וסיכומיהן ,בהנחיות ונהלים פנימיים (מצורפות דוגמאות); לאור הערות הביקורת יגובשו מרבית
הנושאים אשר הועלו ע"י המבקר בפרק זה בנוהל עבודה פנימי אחיד ומוסדר .יחד עם זאת -קיים
נוהל אכיפה שנעשה בעצה אחת עם היחידה הסביבתית לגבי אכיפת תנאי הגנת הסביבה; קיים נוהל
עבודה מגובש מול התביעה העירונית הכוללת בין היתר טופסי התראה "שניה" בנוסחים שונים
לחתימת התובעת העירונית ,טופס מפורט למילוי ע"י מפקח האזור להמלצה על כתב אישום ורשימת
תיוג של מסמכים .טפסים אלה אף תוקנו כפעם בפעם בעקבות שינויים בחקיקה ומהנחיות
הפרקליטות; לאור המטריה המשפטית הנוגעת לעבירות על חוק רישוי עסקים ,שהיא בדרך כלל
עבירת אסדרה ,כאשר ה"עבריינים" הם בדרך כלל אנשים מן היישוב שעיקר רצונם להתפרנס מיגיע
כפיהם ,ומתוך רצון להגיע לתוצאה של מתן צו לסגירת העסק ככל שלא יסדיר פעילותו ברישיון ,לצד
קנס ,הציע הח"מ לתביעה העירונית לאמץ לעניין הליכי אכיפה באשר לחוק רישוי עסקים את הנחיות
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פרקליט המדינה ,הנשענות על תיקון חוק סדר הדין הפלילי -לעניין "הסדר מותנה" ,אשר יש בו כדי
לייתר קיומם של הליכים בפני בית המשפט תוך השגת  .עד עתה לא ניתנה להצעה זו תגובה עניינית.
מצ"ב הנוהל המוצע; לוחות הזמנים של גורמי הרישוי הפנימיים (כמו גם החיצוניים) ,מוכתבים
במסגרת החקיקה הנוגעת בדבר ,תלוי במסלול הבקשה לרישיון .בפרט לאור שינויי החקיקה שיביאו
להוספת שני מסלולי היתר מזורז (נושאים שכבר נדונו בפגישות עבודה שיועדו לכך עם מהנדסת
העיר) נראה כי אין מקום ליצור "מסלול" מקביל במסגרת נוהל עירוני או אמנת שירות; בנוסף,
מתקיימות פגישות עם גורמי רישוי פנימיים וחיצוניים לשיפור מתן המענה ולוחות הזמנים ,וכן הליכי
העבודה המשותפים; בנוסף ,קיים חשש כי עמידה דווקנית על לוחות זמנים למתן תשובה מגורם
רישוי בהתאם לחוק תביא לכך שחלק מגורמי הרישוי ישלחו סירוב או דחייה של בקשה לרישיון
מטעמים טכניים או בלתי ענייניים ,אך ורק כדי לעמוד בלוחות הזמנים; ביום  7.5.2019עודכנה תכנת
רישוי עסקים כך שנוספה בה מדידת הימים שחלפו מאז פתיחת התיק ,וכן מהעברת בקשה לטיפול
גורם רישוי ,כך שניתן יהיה להסתייע כעת במערכת הממוחשבת לצורך שיפור מועדי הטיפול בבקשות
שהועברו לכל אחד מגורמי הרישוי .יחד עם זאת ,כעולה מדו"ח הביקורת לגבי טכנולוגיות הטעונות
שיפור .מערכת האוטומציה אינה מערכת מיטבית ושיפור זה הוא ברכיב אחד מהותי".

 3.3הכשרות והסמכות
ככל הידוע לביקורת ההנחיות בנושא הן ,שכל מפקח רישוי עסקים המתקבל לעבודה חייב לעבור
קורס ברישוי עסקים חלק א' וחלק ב' ,כאשר לכל מפקח ומפקח ניתנת תעודת הסכמה לביצוע עבודתו
מראש העירייה שהינו ראש הרישוי לעסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים.
בפועל ישנם מפקחים שטרם עברו את שני הקורסים ורובם המכריע אינו מחזיק בתעודת הסמכה
מטעם ראש העירייה.
התייחסות מנהל האגף
"בהגדרות משרד הפנים לתפקיד מפקח רישוי עסקים ,מתקיים נושא הכשרת מפקחים בקורס רישוי
עסקים שלב א' ושלב ב' .עם זאת ,אין קביעה כי מי שלא עבר הכשרות אלו ,או לא עבר אותן בתוך
פרק זמן מוגדר ,אינו כשיר לשמש כמפקח; מרבית המפקחים הוותיקים מחזיקים בתארים אקדמיים
והסמכות העולות בהרבה על הכשרות אלו .במהלך  5השנים האחרונות עברו מפקח מס'  2ורכזת
רישוי עסקים תעשייה עברו הכשרה בקורס רישוי עסקים שלב א' ,מפקחת מס'  5עברה הכשרת שלב
א' ושלב ב' ,ומפקחת מס'  8עברה הכשרת רישוי עסקים שלב ב' בדגש על עסקי מזון; לגבי מפקחת
מס'  -3התבקש ולא התקבל אישור בשלב זה להשתתפותה בהכשרה זו; כן המקום לציין כי תקציב
ההשתלמויות השנתי של מנהלת התעשייה ומסחר נמוך ,ואין בו כדי לממן השתתפות  2עובדים
בשנה בהכשרה.
לא נמצאו סימוכין לכך שרובם המכריע של המפקחים אינו נושא תעודת הסמכה מאת ראש העירייה.
ראה החלטות מועצת העיר מ ,7.9.2015 ,5.3.2018 -המצורפות באשר להסמכת המפקחים
שהתקבלו ב 5-השנים האחרונות; שאר המפקחים החזיקו בתעודות הסמכה עוד קודם לכן".
תגובת הביקורת
תגובתו של מנהל האגף מחזקת את טענת הביקורת שישנם מפקחים שטרם עברו את שני הקורסים
ברישוי עסקים חלק א' וחלק ב' ,ובאשר לתעודת ההסכמה -אין סתירה בין החלטת מועצת העיר על
הסמכת מפקחים ב 5-שנים האחרונות לבין העובדה שרובם המכריע של המפקחים נכון למועד
הביקורת לא החזיק בתעודת הסמכה עם תמונה אותה הוא יוכל להציג בפני בעל העסק במהלך
הביקורת.

פרק  -4התוקף החוקי לעבודת האגף -הלכה ומעשה
חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח( 1968-להלן" :חוק רישוי עסקים") הינו חקיקה ראשית שבאה להגדיר
עסקים טעוני רישוי ולהסדירם כדי לקיים בהם את המטרות המוגדרות בחוק ,ועם עם השנים הפך

41

רישוי עסקים לתחום מרכזי בעבודת הרישוי והאכיפה של עסקים שהוגדרו טעוני רישוי על פי חוק
רישוי עסקים בתחום הרשות המקומית.
עסקים רבים (שונה מרשות לרשות) פועלים ללא רישיון עסק ומהווים בכך סכנה לציבור ,כאשר
אסונות שהתרחשו ,כגון אסון ערד ,אסון המכבייה ,אסון ורסאי וכדומה ,הביאו להבנה שיש להסדיר
את תחום רישוי העסקים ברשות המקומית באופן שיחייב קביעת סטנדרטים ברורים שיענו על
מטרות חוק רישוי עסקים כפי שהוגדרו בסעיף  1לחוק רישוי עסקים.
בשנים האחרונות נעשתה עבודה רחבת היקף בתחום החקיקה על מנת לקדם רפורמות בחוק רישוי
עסקים ובחוק תכנון ובנייה בסעיפים הנוגעים לעסקים במטרה לקדם ולפשט את הליך הרישוי ,תוך
הגברת השקיפות וייעול ההליכים .הרפורמות ברישוי עסקים אושרו בכנסת ישראל במספר סבבי
חקיקה :הראשונה שבהן הייתה רפורמה המכונה רפורמת ועדת קובי הבר ,בעקבותיה החלה עבודת
חקיקה שהסתיימה בשנת  2013והביאה לעולם חוק רישוי חדש ,תקנות רישוי עסקים (הוראות
כלליות) וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) חדש לגמרי ,ובינואר  2017נכנסה רפורמה נוספת
לחוק רישוי עסקים ,רפורמה שאישרה אפשרות לאשר רישיון עסק על סמך תצהיר עצמי של בעל
העסק .כמו כן ,נכנסה חקיקה חדשה בתכנון ובנייה במטרה להקל על עסקים.
הרפורמה המתמשכת מובילה לשינוי בעבודת הרשות וממצבת את תחום רישוי עסקים כגורם מרכזי
בהסדרת פעילות העסקים במרחב המוניציפאלי ,ואולם באם הרשות המקומית אינה מתפקדת כראוי
בטיפולה ברישוי עסקים ובאכיפה כנגד עסקים שלא מגיעים לכדי רישיון ,הפעילות העסקית ברשות
עלולה להיפגע.
מטרות הרפורמות ברישוי עסקים ,כוללות ,בין השאר ,הסרת חסמים בתחום רישוי העסקים בישראל,
מניעת כפילויות בדרישות נותני האישור ,הגברת השקיפות של הרשויות ושל גורמי הרישוי ,הקטנת
מספר העסקים טעוני הרישוי ,התאמת משך תוקף הרישיון להשפעת העסק על הסביבה והתושבים,
יצירת אחידות בדרישות בין הרשויות השונות ,קיצור הליכים לעסקים בעלי פוטנציאל סיכון נמוך ומתן
האפשרות לעבור הליך רישוי מזורז ,אפשרות לקבלת אישור של "נותן אישור על פי תצהיר בעל
העסק ,וגם הוכנסו פרקים חדשים :האחד ,בנושא חובת פיקוח על עסקים ואמצעי אכיפה וסנקציות
כנגד עסקים הפועלים ללא רישיון או מפירים את תנאי הרישיון ,נותנים תצהיר כוזב ולא ממלאים אחרי
הנחיות מפקח העסקים בעסק בתהליך הרישוי והבקרה לאחר קבלת הרישיון ,והשני ,בנושא בדיקת
דיני תכנון ובנייה וסמכויות מהנדס העיר למתן רישיון מבנים שאינם עומדים בדיני תכנון ובנייה .אף
הוכנס סעיף מיוחד לרישוי אירועים המוניים ואירועים חד פעמיים.
הצעדים שנדרשו לצורך יישום מטרות הרפורמה ,כוללים ,בין השאר ,יצירת מסלול "היתר מזורז"
להוצאת רישיונות עסק ,מתן פטור מחובת רישוי לעסקים מסוימים (צמצום במספר פריטי הרישוי)
והגברה של האצלת הסמכויות מנותני האישור אל רשויות האישור ,הקמת אתר אינטרנט ייעודי ארצי
לרישוי עסקים במטרה להגביר את השקיפות והנגישות למידע (ממשל זמן) ,הקמת אתר אינטרנט
לכל רשות מקומית המיועד לכל הפונים בנושא רישוי עסקים ,קביעת מעטפת מסמכים אחידה לכלל
הרשויות ,ארגון מחדש של מערכת הביקורת והפיקוח על עסקים וכן ארגון מערך התביעה והאכיפה
המפורטים בתיקון  34לחוק רישוי עסקים.
סטאטוס יישום הרפורמה ברישוי עסקים ברמת הארצית נכון להיום ,כולל מתן אישור לרישיון על בסיס
תצהיר בעל העסק -נושא חדשני שהופעל בצורה מלאה רק על ידי כיבוי אש ,אך אמור להתרחב עם
יישום הרפורמה האחרונה מיולי  2018בתיקון  34לחוק רישוי עסקים לשאר משרדי הממשלה
והפעלה מלאה של מנגנון למתן "היתר מזורז".
האגף לרישוי עסקים היא הזרוע המבצעת של ראש הרשות המקומית בכל הנוגע ליישום חוק רישוי
עסקים וחוקי העזר הנוגעים לפעילות העסקים והתנאים שנקבעו ברישיונות בתי העסק השונים.
לצורך עמידה בזמנים שנקבעו לביצוע השלבים השונים של הליך הרישוי ,מוטלים על עובדי האגף ,בין
השאר ,למסור לפונה "מידע מוקדם" ומסמכי בקשה ,ולטפל בקבלת חוות דעת מקדמית בנוגע
לתנאים שיהיה עליו למלא כדי לקבל את הרישיון לעסק או את ההיתר הזמני; לבחון את הבקשות
לקבלת רישיון ולוודא שטופסי הבקשה מולאו כראוי וצורפו אליהם המסמכים הדרושים כמפורט
בתקנות; להפיץ את הבקשות בין הגורמים שצריכים לתת את האישור הנדרש ובין גורמי הרשות
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המקומית ,כדי שיוכלו לבחון את הבקשה ולקבוע את התנאים הנדרשים לכל עסק; לקבוע את סוג
הפריט או הפריטים החלים על העסק ואת סוג הרישיון שיינתן; לטפל בחידוש רישיונות עסק שתוקפם
עומד לפוג; לשלוח התראות לבעלי עסקים שהפרו את תנאי הרישיון ,וכן לצרף את הנתונים מהם
עולה המסקנה שיש לבטל את הרישיון או להגיש נגד בתי העסק באמצעות התביעה העירונית צווי
סגירה ,ולבצע פיקוח תברואה על עסקים טעוני רישוי במרחב הרשות.
הרפורמה האחרונה ברישוי עסקים ,לפי תיקון  34לחוק רישוי עסקיים ,כוללת ,בין השאר ,הפעלת
"היתר מזורז" לרישוי עסקים; סמכות הטלת קנסות על עסקים; פרסום הנחיות הרישוי ונוהלי הרשות
המקומית באתר האינטרנט של הרשות המקומית; סמכות לאשר סוגי עסקים מסומים לצורך מתן
רישיון עסק במקומם של נותני האישור ,וארגון מחדש של מערך הפיקוח על עסקים לרבות קיום תנאי
הרישיון.
לאור הרפורמה ברישוי עסקים התרחבו תפקידי האגף לרישוי עסקים וסמכויותיה ,הכוללים ,בין
השאר ,גיבוש מדיניות בנוגע לדרישות מסוגי עסקים שונים הפועלים ברשות ופרסום המדיניות באתר
האינטרנט של הרשות ,הרחבת הפרסום של מידע רלוונטי לרישוי עסקים באתר האינטרנט העירוני,
מידע על תהליך הגשת הבקשה לרישיון ,על זמני קבלת קהל ופרטי אנשי קשר רלוונטיים ,קישורים
רלוונטיים לאתרי משרד הפנים ,ממשל זמין ,מעו"ף וכדומה ,מתן נגישות אינטרנטית לבעל העסק
לעיון במידע הרלוונטי לעסקו .מיפוי כלל העסקים ה"וותיקים" בעלי רישיונות וחלוקתם על פי תוקף
השינוי במשכי הרישיונות ,ידוע בכתב את בעלי העסקים שתוקף רישיונם יקוצר והוצאת רישיונות
לעסקים חדשים בהתאם למשכי הזמן המעודכנים.
רשות הכיבוי -מסלול בתצהיר
במטרה להקל על העסקים הקטנים ,תוקנה החקיקה ביום  23/12/16במסגרת חוק ההסדרים ונכס
לתוקפו מיד עם חתימת שר הפנים על צו רישוי עסקים המתוקן ,כך ש  115פרטי רישוי העומדים
בקריטריונים שנקבעו ,לא יופנו לקבלת אישור של רשות הכיבוי אלא ימצאו עצמאית אחר תנאי כיבוי
רש ויגישו לרשות הרישוי תצהיר חתום בפני עורך דין כי הם עומדים בדרישות אלה שהן תנאים
אחידים.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  4לדו"ח.
בחוברת ההדרכה על מסלול בתצהיר שפרסמה הרשות הארצית לכבאות והצלה ,נכתב ,בין השאר,
כי תרשים הזרימה במסלול זה כולל פניה של בעל העסק לרשות המקומית בבקשה לרישיון עסק או
לחידוש בקשה ,הרשות תסביר ללקוח כי העסק שלו נמצא במסלולו בתצהיר ועליו לפעול לפי חוברת
ההסבר וההדרכה ,מפרט אחיד עם הדרישות וטופס תצהיר כאשר בעל העסק יבצע את הדרישות
בהתאם למפרט האחיד ויגיש את טופס התצהיר לרשות כשהוא חתום ומאומת על ידי עורך דין,
הרשות תנפיק רישיון עסק ,במידה ומולאו יתר הדרישות של הגורמים המאשרים ורשות הכבאות
תבצע במשך תקופת הרישיון מדגמים בעסקים בכדי לבחון את עמידת בעל העסק בתנאי התצהיר.
העתק חוברת ההדרכה ,תצהיר ופירוט העסקים במסלול תצהיר מצ"ב ומסומן כנספח  5לדו"ח.
בדף ריכוז של מסלול תצהיר כיבוי אש ,נקבע ,בין השאר ,כי סיווג העסק בצו רישוי עסקים הינו רק
בפריט בו קיים צו מסלול בתצהיר ,וכי כשיש מספר פריטי עסק רק אם כולם נכנסים להגדרה כאשר
בחלק מהעסקים הסיווג למסלול תצהיר נקבע לפי גודל העסק ושטח העסק כולל גם "סגירת חורף".
עוד נקבע ,כי מסלול תצהיר כיבוי אש לא חלק במקרים בהם העסק נמצא 'מתחת לקרקע' ,בקניון,
במרכז מסחרי ששטחו עולה על  2,000מ"ר או שנמצא במבנה המשמש לשימושים שונים כאשר
במקרה האחרון ניתן להגיש תצהיר בעסק הנמצא בקומת הכניסה בלבד ,שחו המבונה עד  300מ"ר
והוא אינו מכבסה.
בין המקרים הנפוצים לעסקים במסלול תצהיר ניתן למנות :קוסמטיקה ,מכון שיזוף ,מספרה וקעקועים
עד  300מ"ר; מספרה לבעלי חיים +אחסון מזון לבעלי חיים עד  300מ"ר; בתי קפה ,מסעדה ,פאב
עד  60מ"ר כולל 'סגירת חורף'; מזנון המיועד ל 50-איש עד  3000מ"ר כולל 'סגירת חורף'; קיוסק,
מרכול ללא טיפול במזון עד  300מ"ר; אטליז; ייצור מזון עד  500מ"ר; אחסון מזון עד  200מ"ר;
אחסנה של חומרים שאינם חומרים מסוכנים עד  200מ"ר ובגובה  3.7מטר; ג'קוזי; מקווה עד 300
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מ"ר; מכון כושר עד  300מ"ר; משרד הסעות ,גרירה ,הסעת נוסעים עד  500מ"ר; מכירת ,השכרת
ותיווך רכב עד  300מ"ר; רחיצת רכבים ,התקנת אביזרים ,חלקים משומשים ,מוסך חשמלאות ,זגגות
ותיקון אחר עד  300מ"ר; תיקון תקרים עד  200מ"ר; ופחחות (לא רכב) ,מסגרייה וייצור שלטים עד
 500מ"ר.
העתק ריכוז עסקים במסלול כיבוי אש מצ"ב ומסומן כנספח  6לדו"ח.
לפי רשימת העסקים שהועברו לביקורת על ידי מנהל האגף עולה ,כי בעיר חולון ישנם  3,543עסקים
באזור העיר ובאזור התעשייה .יחד עם זאת מבדיקת רשימת העסקים ,יחד עם הממצאים שיפורטו
בפרק  5לטיוטת הדו"ח ,עולה ,כי סך העסקים שהינם רכבי הובלה בקירור ואינם בטיפול ישיר של
מפקחי רישוי עסקים עומד על  423עסקים 321 :רכבי קירור בסטאטוס "רישיון לצמיתות" ו102 -
עסקים ללא רישיון והינם בסטאטוסים של 'לא הוגשה בקשה'' ,היתר זמני פג תוקף'' ,בתהליך רישוי',
ו'אישור מנהל הרישוי' .כך ,שסך העסקים בטיפול ישיר של מפקחי רישוי עסקים עומד על 3,120
עסקים
העתק הרשימה שהועברה על ידי מנהל האגף מצ"ב ומסומן כנספח  7לדו"ח.
מבדיקת הרשימות שבטיפול כל אחד ממפקחי רישוי העסקים עולה ,כי למפקחי אזור העיר ישנם
 1,355עסקים בטיפולם ,וכי למפקחי אזור התעשייה ישנם  1,809עסקים בטיפולם ,ובסך של 3,164
עסקים שבטיפול כלל המפקחים והמפקחות.
מהאמור לעיל עולה ,כי ישנו פער של  44עסקים בין הרשימה הכללית לפני סך רשימות התיקים
שבטיפול של מפקחי רישוי עסקים ,ובדיקה מעמיקה מעלה שהפער נובע בשל עסקים ששויכו במקביל
כמטופלים על ידי שני מפקחים או יותר כנראה בשל טעות.
ישנה חובה לקחת את כל העסקים ולחלק אותם לקטגוריות מפורטות ,כך שכחלק מתפקידן רכזות
רישוי עסקים יהיו אחראיות על קידום הטיפול בעסקים שיכולים להיכנס למסלול כיבוי אש ,כגון
מספרות ,בתי אוכל ,אטליזים ,אחסנה ,מקווה ,מכון כושר ,מוסכי חשמלאות וזגגות ,תיקון תקרים,
אחסנה במגבלות וכדומה.
לדוגמא 343 ,עסקים שהינם מספרה ,פדיקור מניקור; כ 300-עסקים שהינם אחסנה של חומרים
שאינם מסוכנים עד  200מ"ר ובגובה  3.7מ"ר;  195עסקים שהינן בתי אוכל -בתי קפה ,בתי מאפה,
פיצה וכדומה;  188עסקים שהינם מכולת ,מרכול וקיוסק; כ 50-עסקים שהינם אטליזים;  61עסקים
שהינם מסגריות 9 ,עסקים שהינם מקוואות ,מכוני כושר וכדומה .דהיינו ,כ 1,000-עסקים לפחות שיש
לתת להם דחיפה.
סוגי הרישיונות
רישיון לצמיתות -במסגרת הרפורמות הנדונות נקבע ,כי רישיון לצמיתות שהיה בתוקף מיום הוצאתו
כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי ,בוטל ויהפוך לרישיון ל 15-שנה כאשר עסקים חדשים לא יקבלו
יותר רישיון לצמיתות ,ורישיונות קיימים לא יפקע תוקפם ולא יהיה צורך להודיע לבעל העסק ולנותן
האישור.
יחד עם זאת ,רישיונות קיימים שתוקפם התקצר מצמיתות לתקופה של  1 ,3 ,5 ,10שנים בלבד,
הכניסה לתוקף הייתה ביום  3( 20/10/18שנים מיום פרסום המפרטים והם פורסמו ביום
 18)20/10/15וגם הייתה אמורה להישלח הודעה לבעל העסק ולנותן האישור תוך  3חודשים מיום
פרסום המפרטים על שינוי התוקף והנפקת רישיון חדש ,דבר שלא נעשה עד למועד כתיבת טיוטה זו.
באשר לרישיונות קיימים שתוקפם התארך ,הכניסה לתוקף הינה המועד החידוש ואשר הודעה הייתה
אמורה להישלח לבעל העסק מיום פרסום המפרט ,דבר שלא נעשה עד למועד כתיבת טיוטה זו.
לא נעשתה כל הכנה באשר לרישיונות לצמיתות שבוטלו ולא נשלחו מכתבים לבעלי העסק או בקשה
לחדש את רישיונם.
רישיון תקופתי -תוקף הרישיון מוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) והרישיון ניתן לתקופה
מוגדרת של שנה ,שלוש ,חמש ,עשר ,או  15שנים .בתום התקופה ,על רשות הרישוי לפעול לחידושו.
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הרישיון מיועד לעסקים שבהם מתקיים הליך רישוי מחודש בתום התקופה .תוקף רישיון תקופתי
לשנה אחת מסתיים ב 31-בדצמבר של השנה העוקבת לאחר השנה שבה ניתן ,כאשר במסגרת
תיקון  34לחוק רישוי עסקים נקבעו תקופות תוקף ארוכות יותר לרישיונות עסק כשהתוקף המינימאלי
בחוק הוא חמש שנים למעט מקרים מיוחדים כפי שיקבע בצו רישוי עסקים.
אין מעקב נאות אחרי סיום הרישיון וטיפול בחידושו לרבות פניה מסודרת לכל גורמי הרישוי
הרלבנטיים בבקשה לחידוש האישור ופניה לבעל העסק על כך שרישיונו עומד לפוג.
רישיון זמני -רישיון שניתן לעסק שהוא זמני או עונתי מטבעו .לדוגמה :רישיון לקרקס או לסככת
אבטיחים .לרישיונות הללו מצטרפים גם רישיונות הניתנים לתקופה קצובה בת פחות משנה.
אין מעקב נאות אחרי סיום הרישיון וטיפול בחידושו ,באם ניתן ,לרבות פניה מסודרת לכל גורמי
הרישוי הרלבנטיים בבקשה לחידוש האישור ופניה לבעל העסק על כך שרישיונו עומד לפוג.
היתר זמני -רישיון הניתן לעסק לתקופה שאינה עולה על שנה ,וזאת על מנת שהגוף המנפיק את
האישור יוכל ,במהלך תקופה זו ,לבחון את פעילות העסק ואת התנאים הדרושים להפעלתו.
בפועל ,למרות המגבלה עד שנה ,ישנם עסקים רבים שמחודשים להם ההיתר הזמנים לעיתים לכמה
שנים .יובהר ,כי סעיף 7ב .א( )2אמנם מאפשר להאריך את תקופת תוקפו של ההיתר הזמני של עד
שנה נוספת ,אולם רק באם רשות הרישוי ראתה כי מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת בעיקר אם
הסיבות לעיכוב במתן האישור קשור לנותן האישור עצמו ,ובמקרים הנדונים אין כל הסבר הוא נימוק
בכתב להארכות מעל השנה המותרת מה גם שישנם כאמור עסקים רבים שההיתרים הזמניים
מוארכים לכמה שנים.
בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) ,התשס"א( 2000-להלן" :תקנות רישוי עסקים") נקבע ,בין
השאר ,הנושאים הבאים:
בקשה לרישיון א להיתר זמני -תוגש לאגף רישוי עסקים לפי טופס  2שבתוספת לתקנות רישוי
עסקים ותיחתם בידי המבקש ,כאשר לבקשה יצורפו אישור על תשלום אגרה ,תרשים סביבה ,מפה
מצבית ותכנית עסק שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסך ב 5-עותקים ,בצירוף המסמכים הנדרשים לגבי
אוות סוג עסק לפי המפרט האחיד או לפי הוראות לצד המפרט האחיד ,ככל שניתן להגישם בעת
הגשת הבקשה ,כאשר עם קבלת הבקשה על האגף לתת על כך אישור בכתב למגיש הבקשה לפי
טופס  3שבתוספת לתקנות רישוי עסקים.
בפועל לא מוגשת כלל בקשה מסודרת ,והרישום נעשה על המחשב און ליין עם הגעת בעל העסק
פיזית ומוסר פרטים ו/או אם מפקח הרישוי מבקש בעסק ,מגלה שהתחלפו הבעלים ומבקש פרטים
מבעל העסק החדש.
רישיון והיתר זמני -היתר זמני יינתן לפי טופס  7שבתוספת ורישיון עסק יינתן לפי טופס  8שבתוספת
כאשר להיתר הזמני או לרישיון העסק יצורפו תרשים סביבה ,מפה מצבית ותכנית העסק שאושרה על
ידי האגף המהווים חלק בלתי נפרד מההיתר/מהרישיון ,ולא יעשו כל שינויים במסמכים או בעסק ללא
אישור האגף .עוד נקבע ,כי לרישיון עסק שחודש לא יהיה תוקף ללא הצהרת בעל העסק ואף הוא
יפקע באם ניתנה הצהרה כוזבת.
תוקף רישיון-תוקף רישיון לעסק מן העסקים המפורטים בצו יהיה לשנה אחת ,לשלוש שנים ,לחמש
שנים ,לעשר שנים או לחמש עשרה שנה ,כקבוע בצו כאשר תוקף רישיון תקופתי לשנה אח ,שלשוש
שנים ,חמש שנים ,ועשר שנים יסתיים ה 31-בדצמבר של השנה שלאחר השנה בה ניתן ,ורישיון
תקופתי לחמש עשרה שנה יסתיים ב 31-בדצמבר של השנה הארבע עשרה שלאחר השנה שבה
ניתן.
תוקף היתר זמני -הוא לתקופה שקבע בו האגף ובלבד שלא תעלה על שנה ,כאשר עד  15יום לפני
תום תקופת תוקף ההיתר הזמני תודיע למבקש ,בהסכמת נותני האישור ,על הארכת תוקף ההיתר,
ובלבד שמשך תקופת ההיתר הזמני לא תעלה על שנה אחת.
בפועל ,למרות המגבלה עד שנה ,ישנם עסקים רבים שמחודשים להם ההיתר הזמנים לעיתים לכמה
שנים בניגוד לחוק.
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חידוש רישיון -עד  90ימים לפני תום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי או רישיון זמני ,יודיע על כך
האגף לנותן האישור ,ולא יאוחר מ 30-ימים מהמועד הקבוע לתום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי
או רישיון זמני ייתן האגף לבעל העסק רישיון ויקבע את תנאי או יודיע לבעל הרישיון על סירוב לתת
רישיון ואת הנימוקים לסירוב לפי טופס  4שבתוספת או יודע לבעל העסק על תנאים מוקדמים שעליו
למלא לקבלת ההיתר הזמני או רישיון ,כאשר בעד חידוש רישיון תשלום לעירייה אגרה.
בפועל ,הפניות לגורמי האישור הרלבנטיים נעשית בסמוך מאד או לאחר מועד פקיעת תוקף הרישיון,
כאשר לא נעשית כלל פניה לבעל העסק ונראה שבמקרים רבים ישנה הסתפקות בקבלת 'אישור
משרד הבריאות' לאחר המלצת המפקח/ת ושימוש באישורים שניתנו לקראת קבלת הרישיון הקודם
שכאמור פג תוקפו.
עוד נקבע בתקנות רישוי עסקים ,כי במידה וניתן רישיון או היתר זמני לעסק ולאחר מכן חלו שינויים
מהרשום ברישיון העסק או ההיתר הזמני והמסמכים המצורפים לו לגבי סוג העסק ,לרבות מבנו,
שטחו ,הבעלות בו ,מיקומו ובסוג העיסוק ,לא יהיה תוקף לרישיון או להיתר הזמני ,וכי מסירת הודעה
בדב ר ביטול הרישיון או ההיתר הזמני ,הוספת תנאי לרישיון או סירוב להאריך תוקפו של רישיון
תקופתי ,יישלחו בדואר רשום לפי המען לקבלת הודעות האגף שמסגר מגיש הבקשה ואם לא חזרו,
יראו כאילו קיבלם הנמען.
בפועל בעל העסק מוזמן לשימוע ובסופו של דבר ניתנות לו הארכות ואפשרות לתקן את הדרוש תיקון
לרבות הגשת תכנית סניטרית מעודכנת וכדומה כאשר המגמה היא לא לבטל את הרישיון למרות
הממצאים החמורים.
התייחסות מנהל האגף
"אשר לטענה בדו"ח כי בניגוד לכאורה לתקנות רישוי עסקים -בקשות לרישיון או היתר זמני אינן
מוגשות בפועל בצורה מסודרת בכתב .הרישום נעשה במחשב און ליין עם הגעת בעל העסק פיזית
ומסירת פרטים או אם המפקח מגלה שהתחלפו הבעלים ,הטענה אינה נכונה; נראה כי מבנה מערכת
המידע המשמשת את האגף הביא את הביקורת לכלל טעות .רשומת "תיק עסק" במערכת אינה
מבחינה בין עסק שהגיש בקשה לרישיון או כזה הפועל ללא רישיון .פתיחת רשומה -תיק עסק נעשית
בכל עת בה מאותרת פעילות של עסק טעון רישוי ,ולכן ייפתח תיק עסק :פתיחת בקשה לרישיון עסק-
אלו אכן מוגשות בכתב ,באופן הקבוע בחוק ובתקנות רישוי עסקים ,בהתאם ל"רשימת תיוג" הכוללת
פרטי בעל העסק ,צורת התאגדותו ותכנית סניטרית של העסק באמצעות מתכנן מטעמו ,הכוללת
לעתים פרשה טכנית ,הסכמי שכירות וכיוב'; פתיחת תיק בעקבות גילוי יזום ע"י האגף כי קיים עסק
שכזה ,או ביקור של בעל עסק באגף לרישוי עסקים -נפתח במערכת המחשוב "תיק עסק" הכולל את
כתובת העסק ,סוגו ופרטי בעליו ככל שניתן לאתרם .לא תמיד בעל העסק משתף פעולה ועל עובדי
האגף לאתר את פרטיו השונים של העסק ,כולל הצלבת מידע .ככל שבעל העסק שאותר יבחר להגיש
בקשה לרישיון – יהיה עליו לעשות כן בדרך הקבועה בחוק.
חידוש רישיונות -מועד ביצוע הביקורת חל דווקא בשנה בה נעדרה מרכזת הרישוי האחראית לחידוש
רישיונות משך למעלה מחמישה חודשים רצופים ,במהלך המחצית השנייה של השנה .ממנהל משאבי
אנוש נמסר כי במקרה בריאותי מעין זה לא ניתן יהיה לקבל ממלא מקום .משום כך ,ובשל מגבלות
מערכת המחשוב המשמשת את האגף ,המחייבת פתיחת כל תיק ותיק בו יש לחדש את הרישיון ,וכן
משלוח בקשה לכל גורם מתוך מסך מתאים ,בוצעו הפעולות במחשב ומשלוח מכתבים לגורמי הרישוי
ע"י מי שאינם אמונים על כך בדרך כלל ,ובכללם הח"מ ,וייתכן כי לא נשלחו מלוא הפניות
המתבקשות .הבקרה להליך זה נעשית בעת בדיקה ע"י מרכזות הרישוי והח"מ באם ניתן להנפיק
רישיון עסק .יחד עם זאת ,המחוקק חזה את האפשרות כי הליכי חידוש רישיונות לא יושלמו בתוך
התקופה הנקובה .לעניין חידוש רישיונות קבע כי (תקנה ( 28ב) לתקנות רישוי עסקים (הוראות
כלליות) תשס"א 2000 -כי "לא הודיעה רשות הרישוי על החלטתה כאמור""...יראו את בעל העסק
כמי שיש לו היתר זמני כל עוד לא פעלה רשות הרישוי כאמור בתקנת משנה (א)  ,ובכל מקרה
לתקופה שלא תעלה על שנה מתום תקופת תוקף הרישיון".
לעניין שימוש באישורים ישנים לשם חידוש רישיונות ,יש להבהיר כי :עוד טרם שינויי החקיקה
הנוגעים לאישור כיבוי אש ,אשר נועדו להקל על בעלי עסקים שמעסקיהם נשקף סיכון נמוך יחסית
והסדרת נושא אישור בתצהיר של גורם זה במקרים המתאימים ,סוכם בכתב עם רמ"ד בטיחות אש
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ומניעת דליקות בכיבוי אש כי יראו אישורי כיבוי אשר ניתנו לחלק מסוגי העסקים ,כתקפים למשך 5
שנים ,ללא צורך בפנייה נוספת אל כיבוי אש; על פי לשון החוק ,אישור הניתן ע"י גורם רישוי אינו
מוגבל בזמן .לפרשנותו של מנהל אגף רישוי עסקים ובריכות רחצה במשרד הפנים לשעבר ,מר אשר
גרנר ,אישורים תקפים בהתאם לתקופת הרישיון לו הם ניתנים.
לעניין הפיכת רישיונות לצמיתות לרישיונות מתחדשים–רכיב זה של התיקון לחוק נשוא הרפורמה
לא נכנס לתוקף כאמור בדו"ח בחודש ( 10/2018מועד תיקון מס'  34לחוק רישוי עסקים) אלא רק
ביום  ,1.1.2019לאחר שצו רישוי עסקים תוקן בהתאם לו.
הביקורת לא הבחינה בין רישיונות שהפכו מרישיונות לצמיתות לרישיונות מתחדשים לפי הרפורמה
של  2013פריטים שפורסמו לגביהם מפרטים אחידים ,לבין אלו שהפכו לצמיתות למתחדשים עקב
שינוי החקיקה בשנת ( .2018החל מ .)1.1.19לכן הקביעה -בעמוד  42כי הרישיונות התקפים
מצמיתות לתקופה קצרה יותר היו אמורים להיכנס לתוקף ב 31.12.2018 -וזאת רק בתחנות דלק
ועסקים נוספים לגביהן היה פרסום של הפריטים ( – 11פריטים) אלה נעשו כבר; לעניין "פעימת"
הרפורמה בתיקון החוק משנת  -2018נעשתה עבודת הכנה של ריכוז רשימת כלל הרישיונות
הרשומים לצמיתות וסיווגם על פי תקפם החדש .הרשימות נשלחו אל המפקחים על מנת שיוודאו כי
אותם עסקים ובעליהם שרירים וקיימים .מינהל משאבי אנוש אישר העסקת פקידת רישוי נוספת
לצורך סיוע זמני בנושא הרפורמה -הכוללת גם ביטול ואיחוד פריטי הרישוי ,הפיכת רישיונות לצמיתות
לרישיונות מתחדשים ומתן הודעה על כך לבעלי העסק ולגורמי הרישוי השונים ,כולל גם בדיקת תיקי
העסק הרלוונטיים מול המפקחים ומול רישומי הארנונה על מנת לאתר שינויים (ראה נספח – עמ'
ראשון מן הטבלה); כן הוכנו על ידה מכתבים אליהם ניתן "לשבץ" נתוני תיקי עסק מתוך מערכת
המחש וב ,הכוללים הסבר על מהות השינוי בחוק ,אשר יצורפו לרישיונות המונפקים לתקופה קצובה
(ראה נספח); בנוסף נשלחו כבר לחלק מסוגי העסקים שאינם טעונים יותר רישיון ,הודעות על כך,
תוך יידוע כלל גורמי הרישוי (ראה דוגמא מצ"ב לעניין תחנות המוניות); לאחר מספר דחיות החלה
הפקידה בעבודתה בחודש אפריל  ,2019והיא מנהלת בדיקת התיקים והשוואת תוכנם לתוכן רישומי
הארנונה ולסוגי העסק .בניגוד לאמור בדו"ח אין על בעל העסק להגיש בקשה לחדש את רישיונו אלא
הדבר מבוצע אוטומטית ע"י רשות הרישוי.
לעניין העדר מעקב נאות אחרי רישיונות תקופתיים וזמניים כולל פניה לכלל גורמי הרישוי ,אין אלא
לחזור על האמור לעיל ,לפיו במהלך שנת  2018סבל האגף לרישוי עסקים מהיעדרותן של  2מרכזות
הרישוי .האחת ל 6 -חודשי חופשת לידה ,והאחרת ,האמונה על חידוש רישיונות תקופתיים ,משך
כמעט כל המחצית השנייה של שנת  ,2018וכן נעדרה רבות גם בתקופה שחלפה מאז תחילת השנה
(זאת בנוסף לעזיבת מפקח נוסף ביום  ,31.12.2018תקן שמולא רק ביום  .)2.6.19משלוח הבקשות
לגורמי הרישוי השונים נעשה ע"י מי שאינם אמונים על כך ויכול שנעשו טעויות הנובעות מכך ,ואשר,
ככל שלא תוקנו כבר ע"י מרכזת הרישוי בעיר ,תהיה עליהן בקרה בבדיקה טרם חתימה על רישיונות
עסק; בנוסף ,אחריותו של כל מפקח באגף להיות ער למועדי פקיעת רישיונות והיתרים זמניים של
העסקים שבאזור שבתחום אחריותו; האגף ער למגבלה של מתן היתרים זמניים לתקופה העולה על
שנה אחת ,ונזהר שלא לעבור על תקופה זו .יחד עם זאת ,המחוקק עצמו ראה לנכון לתקן את חוק
רישוי עסקים כך שכיום ניתן להנפיק היתר זמני לתקופה מצטברת של עד שנתיים (סעיף7ב' לחוק).
כן ניתן להנפיק רישיונות זמניים לתקופה העולה על שנה ,שכן המגבלות החלות על היתר זמני אינן
חלות במקרה זה.
האגף מקיים ,כדבר שבשגרה ,שימועים לבעלי עסקים בעת שחל שינוי בפעילות העסק ,או כאשר
בוטל אישורו של גורם רישוי כלשהו .סיכום חלק משמעותי של שימועים אלה (הנערכים בצוותא עם
נציג גורם הרישוי אשר הודיע על שלילת אישורו) הוא מתן תקופה קצובה ומדודה בזמן ,בהן יהיה על
בעל העסק להסדיר את הדרוש תיקון -ולקבל מחדש את אישור גורם הרישוי ,וזאת טרם ביטול
הרישיון; מגמה זו ,של מתן הזדמנות להסדרת הליקוי ,עולה בקנה אחד עם מטרות חוק רישוי עסקים.
קיומו של שימוע טרם ביטול הרישיון מעוגן בחוק ,ומטרתו איננה להביא לסגירה על אתר של עסקים
(דבר שניתן להיעשות בדרך של צו שיפוטי או מנהלי להפסקת הפעילות) אלא להסדיר מחדש את
התנאים הנדרשים להפעלת העסק .המחוקק מצא לנכון להרחיב גישה זו במסגרת תיקון  34לחוק ,בו
הוסף סעיף 8ד' בו נקבע כי אם נערכה בקורת בה נמצא ע"י רשות הרישוי או גורם כלשהו כי העסק
אינו עומד בדרישות ובתנאים ,ניתן להנפיק לו דרישה לתיקון ליקויים לפרק זמן שייקצב; כללי חופש
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העיסוק ,המנהל התקין וההגינות מחייבים כי הרשות תתייחס לעסק אשר פעל לקבל רישיון וקיבל
לצורך זה את אישור כל גורמי הרישוי ,וגורם הרישוי שינה טעמו והחליט על ביטול האישור ,באופן
שיקדם את המשך פעילותו של העסק ככל שהדבר ניתן .מטרת החוק מושגת באופן הראוי והטוב
ביותר במקרה בו בעקבות שימוע ,ועל דעתו של גורם הרישוי -מוצבים לבעל העסק תנאים ולוחות
זמנים בהם עליו לעמוד על מנת לקבל מחדש את אישור אותו גורם הרישוי שהתנגד; לעניין זה יש
לציין כי גורם הרישוי העושה את השימוש הרב ביותר בדרך של משלוח סירוב ,לאחר שלעסק כבר
ניתן רישיון ,הוא כיבוי אש .מרבית סירובי כיבוי אש אשר הגיעו לכלל שימוע ,נוגעים לעסקים שקיבלו
אישור כיבוי אש בעבר ,הנמצאים במתחמים באזור התעסוקה בהם נמצא כי לחצי המים אינם
מספיקים עוד לצורך הפעלת מערכות הכיבוי במתחם .זאת ,על מנת להביא את כלל העסקים באותו
מתחם לשתף פעולה ביניהם ובינם לבין חברת ניהול ככל שזו קיימת ,לפתרון הקושי.
סיווג עסקים כבתי אוכל ולא כמסעדות -המחלקה לאיכות הסביבה היא גורם רישוי פנים עירוני
(גורם שאינו מופיע בצו רישוי עסקים) כמדיניות של העיריה ורשות הרישוי בה -בהתאם להנחיות
פנימיות של האגף ,בשל עיסוקה במניעת מטרדים ,טיפול בשפכים ובאוויר .הידע והמומחיות של
מחלקה זו מאפשרים לה להציג תנאים ודרישות בתחומים אלה; האחריות לקבוע את סיווג העסק
מוטל על כל מפקח רישוי באשר לעסקים בתחום האזור שבתחום אחריותו ,והדבר נקבע בדרך כלל
תוך התייעצות עם מפקח הרישוי אשר עזב ,והיה אחראי לקשר עם משרד הבריאות; אמנם אין מידע
באשר לכוונה לבחור בסיווג עסק זה או אחר על מנת להימנע מעמידה בדרישות איכות הסביבה
דווקא ,אך מאחר ונושא אישורי משרד הבריאות מרוכז מזה כחמישה חודשים ע"י הח"מ ,נושא הסיווג
נכון של בתי אוכל עובר כעת בקרה נוספת .הרשאות למפקחים המפקחים מחזיקים בהרשאה לעדכן
את תיקי העסק לגבי קבלת אישורי גורמים או סירובם ,משלוח מכתבים לבעלי העסקי באשר לעמדת
גורמי הרישוי וכיוצא בזה .יחד עם זאת ,הכוונה היא כי מרכזות הרישוי ימלאו את תפקידן במסגרת
ה"טנגו" שבינן לבין המפקחים יהיו שניהם מודעים למצבו של כל עסק ועסק .ההיזון החוזר ביניהם
מביא לקידום מטרות הרישוי .המלצת הביקורת כי המרכזות יהיו אחראיות לקדם טיפול בעסקים
שבמסלול תצהיר – אינה ישימה .הסבר לכך -מסלול אישור בתצהיר של כיבוי אש החל כשינוי
חקיקה שבא לידי ביטוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) בשנת  .2017רשות הכבאות וההצלה,
שעברה שינויים מבניים ואירגוניים ,ושינויי חקיקה שהסדירו פעילותה-הגיעה למסקנה לפיה על מנת
למקד את פעילות מניעת הדליקות ובטיחות אש במבנים ועסקים שהסיכון האינהרנטי בהם גדול
יחסית (למשל -מבני מגורים בני  14קומות ויותר ,קניונים ,סוגי תעשיות) ואילו כאשר מדובר בסוגי
עסקים שהסיכון בהם קטן יחסית ניתן בהתאם קריטריונים מסוימים לאפשר לבעל העסק להגיש
תצהיר חתום לפיו ידועות לו דרישות כיבוי אש מעסקים מעין זה ,והוא עומד בהן .כן נקבע בצו מנגנון
לדיווח של רשות הרישוי לכיבוי אש ,ניתנו הנחיות לעובדי האגף  ,ופועלים על פי מסלול זה; מסלול
תצהיר בכיבוי אש נוגע אך ורק לאופן קבלת אישורו של גורם רישוי אחד בלבד .ולכל עסק ועסק
נדרשת קבלת אישור כלל גורמי הרישוי הנוגעים לסוג עיסוקו .בעלי העסקים מיודעים לגבי האפשרות
להסדיר נושא כיבוי אש בתצהיר ,ככל שהם עומדים בקריטריונים שבחוק ,בעת פתיחת תיקי העסק או
הבקשות ובמקביל על ידי המפקחים במהלך ביקורות ,כולל בקורות טרם חידוש רישיונות; עוד יצוין ,כי
ביזמת האגף ,ובשיתוף פעולה של מזכיר בית המשפט לעניינים מקומיים ,הוסדר כי בעלי עסקים
החפצים בכך יוכלו לחתום על תצהיר בפני מזכיר בית המשפט ,בתמורה לאגרה הקבועה בחוק (כ-
 )₪ 50ובכך לזכות בחסכון כספי ניכר לעומת חתימה על תצהיר בפני עו"ד במגזר הפרטי.
תגובת הביקורת
הביקורת מבהירה ,כי המכתב עליו חתום רמ"ד בטיחות אש ומניעת דליקות הינו מחודש אוקטובר
 2015ונוגע לעסקים בהם קיים סיכון נמוך יחסית ,ובסיפא של המכתב נכתב שבתוך שנה תתקיים
בחינה משותפת באשר ליישום הנוהל ושיפורו ,כאשר אין כל תיעוד באם אכן נערכה בחינה משותפת
באשר ליישום הנוהל ושיפורו ,וכי הביקורת בחנה את האישורים והרישיונות שניתנו ב 4-השנים
האחרונות בלבד כאשר באישור כיבוי אש עצמו נכתב שתוקפו הינו עד לפקיעת תוקף הרישיון וכאשר
האישורים הנדונים ניתנו לעסקים שאינם עונים על הגדרת 'סיכון נמוך יחסית'.
באשר למועד כניסת הרפורמה לתוקף בכל הנוגע לרישיונות לצמיתות יובהר ,כי גם אם הביקורת
תקבל את טענת מנהל האגף שהרפורמה בנוגע לחלק מהפריטים נכנסה לתוקף רק ביום ,31/12/18
הרי שנעשתה עבודת הכנה חלקית והיא נעשית ברובה רק עתה החל מחודש אפריל .2019
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פרק  -5פיקוח על עסקים בעיר ובתעשייה
5.1

מבוא

באגף כאמור ישנם תקנים ל 9-מפקחי רישוי עסקים ,כאשר החלוקה הינה של  4מפקחי רישוי עסקים
לעסקים ברחבי העיר ו 5-מפקחי רישוי עסקים לעסקים באזור התעשייה ,כאשר במהלך הביקורת
עזב מפקח רישוי עסקים אחד את העירייה ,כך שנותרו בפועל  3מפקחים בלבד לעסקים ברחבי
העיר.
חלוקת העסקים ברחבי והעיר והתעשייה מתבצעת בפועל לא לפי החלוקה הקלאסית של אזור תחום
אלא באמצעות חלוקה לרחובות שבטיפול של כל מפקח ומפקחת ,כאשר רשימת העסקים שבטיפול
כל מפקח ומפקח נמסרה לביקורת בחודש אוקטובר  .2018יוסף ,כי בבדיקה עם מפקחי רישוי עסקים
עלה ,כי רוב מכריע של המפקחים לא עובד בהתאם לרשימת עסקים מסודרת אלא מסתמך על זכרונו
בהתאם לרחובות הנתונים לפיקוחו.
עוד עלה ,כי בשל תחלופה של מפקחים בשנים האחרונות ושינוי רחובות עקב בקשות המפקחים
לריענון אזור העבודה ו/או החלטת מנהל האגף ,נוצר מצב בו ישנה חפיפה בחלק מהעסקים כך
שישנם עסקים הרשומים על שם שני מפקחים ו/או שישנו מפקח שנודע לו שעסקים מסוימים בטיפולו
רק לאחר הצגת תוצאות בדיקות העסקים על ידי הביקורת ובדיעבד.
זאת ועוד מבדיקת כלל רשימות המפקחים עולה ,כי ישנם  1,043עסקים עם רישיונות לצמיתות
המהווים מעל  30אחוז מכלל העסקים שבטיפולם .אולם הצלבה שביצעה הביקורת עם המידע
שמחלקת הארנונה העלה ,כי ישנם כ 150-רישיונות לצמיתות ושנשארו בסטאטוס זה למרות שישנו
דיווח על החלפת בעלים בעסקים אלה ולכן לפי חוק רישוי עסקים דינם להתבטל.
העתק הרשימות מצ"ב ומסומן כנספח  8לדו"ח.
עודד עלה ,כי ישנם עסקים גדולים שלהם מספר רישיונות עסק ,כגון סופרמרקט גדול שלו מעדנייה,
אטליז ,מוצרי חלב וכדומה המופיעים ברשימת העסקים שנמסרה על ידי ממנהל האגף כך שכל רישיון
השייך לאותו עסק מופיע כעסק נפרד למרות שלא כך הדבר ונוצר 'ניפוח' בפועל של כ 140-עסקים.
יוסף ,כי רשימות העסקים שטיפול כל מפקח הועברו על ידי מנהל האגף ,אולם בשיחה עם רובם
המכריע הוברר שהם מטפלים בעסקים שבטיפולם לפי רחובות ולא לפי רשימת עסקים מסודרת ,כי
ידוע למפקחים שיש לעשות ביקורות בכל עסק לפחות פעם או פעמיים בשנה גם בעסקים עם
רישיונות לצמיתות ,כי 'אישור בריאות' צריך להיות מלווה בדו"ח ,וכי בכל יום כמעט ,למעט מקרים
חריגים ,לאחר השעה  10:00הם יוצא לביקורות בשטח ,וחוזרים לקראת השעה .15:00
להלן ריכוז הנתונים של הביקורות שנעשו על ידי כל מפקחת ומפקח וסטטוס הרישיונות נכון למועד
הביקורת לפי חלוקה של אזור העיר ואזור התעשייה ,כדלקמן:

5.2

מפקחי אזור העיר

 .1מפקח מס' ( 1עזב לאחרונה)
המפקח הנדון עבד כ 10-שנים כמפקח ואף שימש בנציג משרד הבריאות המוסמך לחתום על תכנית
סניטריות בשם המשרד.
העתק ההסמכה מצ"ב ומסומן כנספח  9לדו"ח.
מס' עסקים רשומים שבטיפולו359 -
מתוכם  60עסקים שיש להפחית 6 :עסקים שהפכו ללא טיעונים רישוי;  7בדיקה מקדמית בלבד,
 7רישיונות שבוטלו בשל סגירת העסק;  17עסקים עם רישיונות לצמיתות שיש לבטל בשל דיווח על
החלפת בעלים בארנונה;  19רישיונות זהים ו/או שייכים לאותם עסקים;  2עסקים עם רישיונות
נדחים;  1אירוע חד פעמי;  1רכב הובלה.
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מס' עסקים בפועל299 -
 9עסקים בסטטוס "אישור מנהל הרישוי"
במועד הבדיקה :ב 3-עסקים קיבלו רישיונות זמניים; ב 3 -עסקים ישנה הודעה על רישיון מוכן וב3-
עסקים טרם הוכנו הרישיונות ולא נשלח מכתב על שהרישיון מוכן.
ביקורות :בכל העסקים אין ביקורות מסודרות ורק בשני עסקים ישנו 'אישור בריאות' על התאמה
לתכניות ומצב תברואתי משביע רצון כאשר לא צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב מבוסס
על ביקורת שנערכה במקום בסמוך.
 55עסקים בסטטוס "בתהליך רישוי"
במועד הבדיקה 2 :עסקים קיבלו רישיון זמני; עסק אחד הפך לסטטוס "אישור מנהל" ולעסק אחד ניתן
היתר זמני; ב 2 -עסקים דווח שהעסק נסגר ולכן תהליך הרישוי בוטל (אולם לא נמחק מהרשימה).
ביקורות :ב 27-עסקים לא נעשתה כל ביקורת; ב 8-עסקים נערכה ביקורת אחת בלבד לאורך  4שנים
וגם רק בשנת  ;2015ב 10-עסקים ישנו 'אישור בריאות' בלבד כאשר לא צורף דו"ח מסודר כנדרש
המוכיח כי הכתוב מבוסס על ביקורת שנערכה במקום בסמוך; ב 2-עסקים נערכה ביקורת אחת בלבד
לאורך  4שנים בשנת .2017
 5עסקים בסטטוס "היתרים זמניים"
במועד הבדיקה :ב 3-עסקים ההיתר הזמני פג תוקף כאשר בעסק אחד כבר משנת  2010ובשני
משנת  ;2014בעסק אחד ההיתר הזמני עומד להסתיים ובעסק אחד בלבד ישנו היתר בתוקף לשנה.
ביקורות :ב 4-עסקים אין ביקורות כלל בעסק כאשר בעסק הנותר ישנו 'אישור בריאות' בלבד כאשר
לא צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב מבוסס על ביקורת שנערכה במקום בסמוך.
 5עסקים בסטטוס "הליך משפטי"
במועד הבדיקה :ב 2-עסקים ישנה המלצה לכ"א על הפרת צו משנת  2016ומשנת  2017ללא
פעילות נוספת בתיק או אישור על העברת הטיפול לתביעה העירונית; בעסק אחד ישנה המלצה לצו
סגירה משנת  2016ללא אינדיקציה לפעילות נוספת בתיק ו/או אישור על העברת הטיפול לתביעה
העירונית.
ביקורות :בעסק אחד אין כל מסמך או ביקורת בעסק ובעסק שני אין כל חומר בתיק למעט ביקורת
אחת בכל  4השנים בשנת .2018
 24עסקים בסטטוס "לא הוגשה בקשה"
במועד הבדיקה 5 :עסקים מתנהלים ללא הגשת בקשה לרישיון עסק משנת  2012ומטה;  2עסקים
שינו סטטוס ל"בתהליך רישוי"; ב 2-עסקים הרישיון בוטל עקב סגירת העסק.
ביקורות :ב 22-עסקים לא בוצעו ביקורות בעסק ב 4-השנים האחרונות; בעסק אחד ישנו 'אישור
בריאות' בלבד כאשר לא צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב מבוסס על ביקורת שנערכה
במקום בסמוך; בעסק אחד ישנה ביקורת אחת בלבד בעסק בשנת  2017בו נמסרה ההודעה על
פתיחת עסק חדש.
 2עסקים בסטטוס "לא חודש בשנה הנוכחית"
במועד הבדיקה :בעסק אחד ישנה פקיעה של הרישיון כבר בשנת  2011ובעסק שני ישנה פקיעה של
הרישיון כבר בשנת .2012
ביקורות :בשני העסקים אין ביקורות ב 4-השנים האחרונות ו/או מסמך כלשהו בתיק.
 3עסקים בסטטוס "לא חודש מספר שנים"
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במועד הבדיקה :בשלושת העסקים מועד פקיעת הרישיון הוא משנת  ,2014כאשר בשני עסקים ישנה
המלצה לאישור חידוש הרישיון ב 2016אולם אין פעילות כלשהי בתיק מאז.
ביקורות :בשלושת העסקים לא בוצעה ביקורת בעסק ב 4-השנים האחרונות.
 99עסקים בסטטוס "מתחדש (תקופתי)"
במועד הבדיקה 8 :רישיונות בוטלו ו/או ישנם מספר רישיונות לאותו עסק;  26רישיונות שפג תוקפם;
 27רישיונות עומדים בפנים פקיעה בסוף החודש (ימים ספורים אחרי מועד הבדיקה) ,ולא נעשו
פעולות לחידוש אותם רישיונות.
ביקורות :ב 27 -עסקים ללא ביקורת כלשהי ב 4-השנים האחרונות; ב 64-עסקים ישנו 'אישור בריאות'
בלבד לפני חידוש הרישיון כאשר לא צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב מבוסס על ביקורת
שנערכה במקום בסמוך.
 9עסקים בסטטוס "צו סגירה או "נשפט"
במועד הבדיקה :רישיון אחד בוטל;  3עסקים עם הפרת צו סגירה.
ביקורות :ב 6-עסקים ללא ביקורת כלשהי לאחר כניסת צו הסגירה לפועל; בעסק אחד נערכה ביקורת
אחת בכל  4השנים בשנת  2016וגם זאת לאחר תלונה שהגיעה לאגף; בעסק אחר בוצעה ביקורת
אחת בכל  4השנים בשנת .2017
 94עסקים בסטטוס "רישיונות לצמיתות"
במועד הביקורת 17 :עסקים רישיונות מבוטלים עקב החלפת בעלים.
ביקורות :ב 66-עסקים לא נערכה ביקורת כלשהי בעסק ב 4-השנים האחרונות; ב 8-עסקים נערכה
ביקורת אחת בלבד בשנת  2015או בשנת  ;2016ב 3-עסקים ישנו אישור בריאות בלבד בשנת 2016
או בשנת  2018בסמוך למתן הרישיון כאשר לא צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב מבוסס
על ביקורת שנערכה במקום בסמוך.
 33רישיונות בסטטוס "רישיונות זמניים"
במועד הביקורת 9 :רישיונות הינם רישיונות לאותו עסק ורישיון נוסף בוטל; ומתוך  23הרישיונות
הנותרים 11 ,רישיונות פג תוקפם.
ביקורות :ב 6-עסקים לא נערכה ביקורת כלשהי ב 4-השנים האחרונות; ב 15-עסקים ישנו אישור
בריאות בלבד כאשר לא צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב מבוסס על ביקורת שנערכה
במקום בסמוך; בעסק אחד נערכה ביקורת אחת בכל ה 4-שנים וגם היא נערכה על ידי מנהל האגף
ולא המפקח; בעסק נוסף נערכה ביקורת אחת בכל ה 4-שנים שנערכה בשנת  ;2015בעסק אחד ישנן
תלונות והודעה על הפרת תנאי הרישיון ,אולם למרות זאת הוא נותר בתוקף.
 2רישיונות בסטטוס "נדחים"
ביקורות :בשני העסקים לא נערכה ביקורת מפקח ב 4-השנים האחרונות ,כאשר בעסק אחד נערכה
ביקורת של מנהל האגף בשנת .2017
 6רישיונות בסטטוס "תהליך רישוי זמני"
במועד הביקורת :בעסק אחד הרישיון מבוטל ,וב 5-העסקים הנותרים פג תוקף הרישיון הזמני.
ביקורות :בכל  6העסקים לא נערכה ביקורת כלשהי ב 4-השנים האחרונות.
העתק רשימת העסקים של המפקח מצ"ב ומסומן כנספח  10לדו"ח.
לסיכום
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מס'
עסקים
רשומים

מס' עסקים
בפועל
לאחר קיזוז

הסיבות לקיזוז

מס' ביקורות ב4-
השנים האחרונות
ובאחוזים

סטאטוס הרישיון במועד
הבדיקה באחוזים

359

299

עסקים שהפכו ללא
טיעוני רישוי ,בדיקה
מקדמית בלבד,
בוטלו בשל סגירת
העסק ,דווח בארנונה
על החלפת בעלים,
מס' רישיונות לאותו
עסק ,רישיונות
נדחים ,אירוע חד
פעמי ,רכב הובלה

ב 176-עסקים
מתוך  299לא
נעשתה ביקורת
כלשהי בעסק;
ב 23-עסקים ישנה
ביקורת אחת ב4-
שנים .דהיינו,
 66.7%מהעסקים
שבטיפול
המפקח/ת לא
מטופלים בצורה
נאותה כפי
שנדרש/ה
בהנחיות

 68מתוך 232
הרישיונות/ההיתרים לא
בתוקף או בוטלו ו28-
רישיונות /היתרים נוספים
עמדו להסתיים בסמוך,
ובסה"כ נכון ליום -01/01/19
 41.3%מסך הרישיונות או
ההיתרים לא היו בתוקף או
בוטלו.

 .2מפקח/ת מס' 2
מס' עסקים רשומים שבטיפולו342 -
מתוכם  56עסקים שיש להפחית 3 :עסקים בדיקה מקדמית בלבד;  8עסקים רישיונות מבוטלים בשל
סגירת העסק;  17עסקים הפכו ללא טיעוני רישוי; ב 15-עסקים עם רישיונות לצמיתות יש לבטלם
בשל החלפת בעלים לפי דיווח הארנונה;  3אירועים חד פעמיים;  10רישיונות זהים או שייכים לאותם
עסקים.
מס' עסקים בפועל286 -
 7עסקים בסטטוס "אישור מנהל הרישוי"
במועד הבדיקה 4 :עסקים קיבלו רישיון מתחדש.
ביקורות :ב 2-עסקים מתוך ה 3-הנותרים לא נעשתה כל ביקורת ב 4-השנים האחרונות; בעסק אחד
ישנו 'אישור בריאות' בלבד כאשר לא צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב מבוסס על ביקורת
שנערכה במקום בסמוך.
 38עסקים בסטטוס "בתהליך רישוי"
במועד הבדיקה 2 :עסקים ישנו דווח שהרישיון בוטל עקב סגירת העסק ,אולם הם לא נגרעו
מהרשימה; עסק אחד הוא קייטנה שהינו חד פעמי והסתיים;  3רישיונות נגרעו היות והם שייכים
לאותו עסק.
ביקורות :ב 16-עסקים לא נעשתה כל ביקורת ב 4-השנים האחרונות; ב 16-עסקים ישנו 'אישור
בריאות' בלבד כאשר לא צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב מבוסס על ביקורת שנערכה
במקום בסמוך; ב 6-עסקים נערכה ביקורת אחת בלבד לאורך  4שנים; בעסק אחד נערכו שתי
ביקורות לאורך  4שנים.
 2עסקים בסטטוס "היתרים זמניים"
במועד הבדיקה :ל 2-העסקים פג תוקף ההיתר הזמני.
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ביקורות :בעסק אחד ישנה ביקורת אחת בלבד בכל ה 4-שנים ובעסק השני ישנה ביקורת אחת
ו'אישור בריאות' כאשר לא צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב מבוסס על ביקורת שנערכה
במקום בסמוך.
 3עסקים בסטטוס "הליך משפטי"
במועד הבדיקה :בעסק אחד מצוין שכתב האישום בוטל ולכן לא ברור מדוע העסק עדיין בסטטוס של
הליך משפטי; עסק אחד בהליך משפטי וממתין לשלב הטיעונים לעונש; עסק אחד לא מופיע ברשימת
התיקים של התביעה העירונית ונראה שהוא לא הגיע בפועל להליך משפטי.
ביקורות :בעסק אחד אין בכל ביקורות בעסק בכל ה 4-שנים ובשני העסקים הנותרים ישנה ביקורת
אחת בלבד בכל  4השנים.
 6עסקים בסטטוס "לא הוגשה בקשה"
במועד הבדיקה :בעסק אחד ישנו דווח שהרישיון בוטל עקב סגירת העסק ,אולם הוא לא נגרע
מהרשימה; רישיון אחד נגרע היות והוא שייך לאותו עסק.
ביקורות :ב 4-עסקים לא בוצעו ביקורות בעסק ב 4-השנים האחרונות; בשני העסקים הנותרים ישנה
ביקורת אחת בלבד בעסק.
עסק אחד בסטטוס "לא חודש בשנה הנוכחית"
במועד הבדיקה :בעסק ישנה פקיעה של הרישיון כבר בשנת .2015
ביקורות :בעסק אין ביקורות אלא 'אישור בריאות' בלבד כאשר לא צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח
כי הכתוב מבוסס על ביקורת שנערכה במקום בסמוך.
 123עסקים בסטטוס "מתחדש (תקופתי)"
במועד הבדיקה 50 :רישיון מתחדשים פג תוקפם; בשני עסקים ישנו דווח שהרישיון בוטל עקב סגירת
העסק ,אולם הם לא נגרעו מהרשימה; רישיון אחד נגרע היות והוא שייך לאותו עסק.
ביקורות 36 :עסקים ללא ביקורת כלשהי ב 4-השנים האחרונות; ב 65-עסקים ישנו 'אישור בריאות'
בלבד לפני חידוש הרישיון כאשר לא צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב מבוסס על ביקורת
שנערכה במקום בסמוך; ב 16-עסקים ישנה ביקורת אחת בלבד ב 4-שנים; ב 4-עסקים ישנן שתי
ביקורות ב 4-שנים.
 7עסקים בסטטוס "צו סגירה"
במועד הבדיקה :רישיון אחד נגרע היות והוא שייך לאותו עסק; שני עסקים נמצאים בהפרת צו ,אולם
לא ננקטו נגדם פעולות כלשהן.
ביקורות 4:עסקים ללא ביקורת כלשהי ב 4-שנים אחרונות ולאחר כניסת צו הסגירה לפועל; בשני
עסקים נערכה ביקורת אחת בלבד בכל  4השנים; בעסק אחד ישנו 'אישור בריאות' בלבד כאשר לא
צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב מבוסס על ביקורת שנערכה במקום בסמוך.
 89עסקים בסטטוס "רישיונות לצמיתות"
במועד הביקורת 15 :עסקים רישיונות מבוטלים עקב החלפת בעלים ושני עסקים הינם רכבי הובלה
בקירור שאינם בטיפול המפקח.
ביקורות :ב 56-עסקים לא נערכה ביקורת כלשהי בעסק ב 4-השנים האחרונות; ב 12-עסקים ישנו
אישור בריאות בלבד בסמוך למתן הרישיון כאשר לא צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב
מבוסס על ביקורת שנערכה במקום בסמוך; ב 12 -עסקים נערכה ביקורת אחת בלבד ב 4-שנים; ב9-
עסקים ישנן שתי ביקורות במהלך  4שנים.
 38רישיונות בסטטוס "רישיונות זמניים" או "תהליך רישוי זמני"
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במועד הביקורת 8 :רישיונות זמניים בוטלו;  11רישיונות זמניים שפג תוקפם;  3רישיונות לכאורה
בתוקף ,אולם אין רישיון בתוקף בתיק אלא רק אישור כיבוי אש בתוקף.
ביקורות :ב 15-עסקים לא נערכה ביקורת כלשהי ב 4-השנים האחרונות; ב 11-עסקים ישנו אישור
בריאות בלבד כאשר לא צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב מבוסס על ביקורת שנערכה
במקום בסמוך; ב 4-עסקים נערכה ביקורת אחת בכל ה 4-שנים; ב 4-עסקים ישנן שתי ביקורות בכל
ה 4-שנים.
העתק רשימת העסקים של המפקח מצ"ב ומסומן כנספח  11לדו"ח.
לסיכום
מס'
עסקים
רשומים

מס' עסקים
בפועל
לאחר קיזוז

הסיבות לקיזוז

מס' ביקורות ב4-
השנים האחרונות
ובאחוזים

סטאטוס הרישיון במועד
הבדיקה באחוזים

342

286

עסקים שהפכו ללא
טיעוני רישוי ,בדיקה
מקדמית בלבד,
בוטלו בשל סגירת
העסק ,דווח בארנונה
על החלפת בעלים,
מס' רישיונות לאותו
עסק ,אירוע חד
פעמי.

ב 133-עסקים מתוך
 286לא נעשתה
ביקורת כלשהי
בעסק; ב43-
עסקים ישנה ביקורת
אחת ב 4-שנים.
דהיינו61.5% ,
מהעסקים שבטיפול
המפקח/ת לא
מטופלים בצורה
נאותה כפי
שנדרש/ה בהנחיות

 90מתוך 248
הרישיונות/ההיתרים לא
בתוקף או בוטלו או ב3-
עסקים אין רישיון בתיק,
ובסה"כ  36.3%מסך
הרישיונות או ההיתרים לא
היו בתוקף או בוטלו.

 .3מפקח/ת מס' 3
מס' עסקים רשומים שבטיפולו/ה300 -
מתוכם  57עסקים שיש להפחית 24 :עסקים הפכו ללא טיעוני רישוי;  4עסקים בבדיקה מקדמית
בלבד;  13עסקים נסגרו והרישיונות בוטלו לפי דיווח המפקחת; ב 15-עסקים עם רישיונות לצמיתות
יש לבטלם עקב החלפת בעלים לפי דיווח הארנונה; עסק אחד עם שני רישיונות השייכים לאותו עסק.
מס' עסקים בפועל243 -
 9עסקים בסטטוס "אישור מנהל הרישוי"
במועד הבדיקה :עסק אחד הרישיון בוטל בשל העברת בעלות;  2עסקים קיבלו רישיון מתחדש; בעסק
נוסף ישנו צו סגירה מחודש .10/18
ביקורות :מתוך  8עסקים בשני עסקים ישנו 'אישור בריאות' על התאמה לתכניות ומצב תברואתי
משביע רצון כאשר לא צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב מבוסס על ביקורת שנערכה
במקום בסמוך; בעסק אחד שקיבל רישיון מתחדש אין ביקורת אחת בכל ה 4-שנים.
 34עסקים בסטטוס "בתהליך רישוי"
במועד הבדיקה :עסק אחד קיבל רישיון מתחדש; ב 2-עסקים כלל לא הוגשה בקשה ולא ברור הם
בתהליך רישוי.
ביקורות :ב 4-עסקים ישנו 'אישור בריאות' על התאמה לתכניות ומצב תברואתי משביע רצון כאשר לא
צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב מבוסס על ביקורת שנערכה במקום בסמוך; בעסק אחד
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אין ביקורות ב 4-שנים האחרונות ו/או מסמך כלשהו בתיק הממוחשב; בעסק אחד ישנה ביקורת אחת
בכל ה 4-שנים וגם היא משנת .2015
 4עסקים בסטטוס "היתרים זמניים"
במועד הבדיקה :עסק אחד נסגר וההיתר בוטל; ב 3-עסקים הנותרים ההיתר הזמני פג תוקף ,כאשר
בשני עסקים פג תוקף כבר משנת .2010
ביקורות :ב 2-עסקים אין ביקורות ב 4-השנים האחרונות ו/או מסמך כלשהו בתיק הממוחשב.
 6עסקים בסטטוס "הליך משפטי"
במ ועד הבדיקה :עסק אחד הפך לסטטוס "צו סגירה"; בעסק אחד מצוין שהרישיון 'בוטל' למרות
שהתיק היה קבוע לדיון בסמוך למועד הביקורת ובמקומו נפתח תיק חדש עם רישיון מתחדש בתוקף;
עסק נוסף קיבל רישיון זמני עד ליום .16/07/19
ביקורות :ב 3-עסקים ישנה ביקורת אחת ב 4-שנים ,ובעסק נוסף ישנה ביקורת אחת ב 4-שנים
ו'אישור בריאות' כאשר לא צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב מבוסס על ביקורת שנערכה
במקום בסמוך.
 12עסקים בסטטוס "לא הוגשה בקשה"
במועד הבדיקה :ב 4-עסקים הרישיון 'בוטל' עקב סגירת העסק; עסק אחד הפך לסטטוס 'בתהליך
רישוי'.
ביקורות :ב 5-עסקים מתוך  8לא בוצעו ביקורות בעסק ב 4-השנים האחרונות; ב 3-עסקים בוצעה
ביקורת אחת ב 4-שנים.
 3עסקים בסטטוס "לא חודש בשנה הנוכחית"
במועד הבדיקה :בעסק אחד ישנה פקיעה של הרישיון כבר בשנת  ,2011בעסק שני ישנה פקיעה של
הרישיון כבר בשנת  ,2012ובעסק השלישי ישנה פקיעה של הרישיון בשנת .2015
ביקורות :בשלושת העסקים ישנה ביקורת אחת בכל  4השנים.
 110עסקים בסטטוס "מתחדש (תקופתי)"
במועד הבדיקה 5 :רישיונות 'בוטלו' לאחר דיווח שהעסק נסגר;  37רישיונות שפג תוקפם.
ביקורות :ב 13 -עסקים מתוך  105אין ביקורת כלשהי ב 4-השנים האחרונות; ב 46-עסקים ישנו
'אישור בריאות' בלבד לפני חידוש הרישיון כאשר לא צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב
מבוסס על ביקורת שנערכה במקום בסמוך.
 3עסקים בסטטוס "צו סגירה"
במועד הבדיקה :עסק אחד קיבל רישיון בחודש .11/18
ביקורות :בעסק אחד אין ביקורת ב 4-השנים האחרונות; בשני עסקים ישנה ביקורת ורק לאחרונה
בכל  4השנים.
עסק אחד בסטטוס "הפרת צו"
במועד הבדיקה :אין תיעוד כלשהו בתיעוד הממוחשב ב 4-השנים האחרונות על הפרת הצו.
ביקורות :אין ביקורת בעסק ב 4-השנים האחרונות.
 89עסקים בסטטוס "רישיונות לצמיתות"
במועד הביקורת 14 :עסקים רישיונות מבוטלים עקב החלפת בעלים ,וחמישה עסקים הפכו ללא
טיעוני רישוי בעקבות התיקון לחוק רישוי עסקים.
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ביקורות :ב 38-עסקים לא נערכה ביקורת בעסק ב 4-השנים האחרונות ואין מסמך כלשהו בתיק
הממוחשב; ב 19-עסקים ישנו אישור בריאות בלבד בסמוך למתן הרישיון כאשר לא צורף דו"ח מסודר
כנדרש המוכיח כי הכתוב מבוסס על ביקורת שנערכה במקום בסמוך.
 4רישיונות בסטטוס "רישיון זמני"
במועד הביקורת :בעסק אחד אין רישיון בתיק ובעסק שני ישנה המלצה לכתב אישום בעקבות הפרת
תנאים ברישיון הזמני.
ביקורות :ב 3-עסקים ישנה ביקורת אחת עם אישור בריאות מבוסס ביקורת כאשר עסק אחד הינו
משנת .2011
העתק רשימת העסקים של המפקח מצ"ב ומסומן כנספח  12לדו"ח.
לסיכום
מס'
עסקים
רשומים

מס' עסקים
בפועל
לאחר קיזוז

הסיבות לקיזוז

מס' ביקורות ב4-
השנים האחרונות
ובאחוזים

סטאטוס הרישיון במועד
הבדיקה באחוזים

300

243

עסקים שהפכו ללא
טיעוני רישוי ,בדיקה
מקדמית בלבד,
בוטלו בשל סגירת
העסק ,דווח בארנונה
על החלפת בעלים,
מס' רישיונות לאותו
עסק.

ב 56-עסקים מתוך
 243לא נעשתה
ביקורת כלשהי
בעסק; ב61-
עסקים ישנה
ביקורת אחת ב4-
שנים .דהיינו58% ,
מהעסקים
שבטיפול
המפקח/ת לא
מטופלים בצורה
נאותה כפי
שנדרש/ה
בהנחיות

 64מתוך 202
הרישיונות/ההיתרים לא
בתוקף או בוטלו ,ובסה"כ
 31.7%מסך הרישיונות או
ההיתרים לא היו בתוקף או
בוטלו.

•

יודגש ,כי המפקח/ת הנדון/ה החל/ה את עבודתו/ה בטיפול בעסקים הנדונים רק בסוף מאי
 .2018דהיינו ,כ 8-חודשים ממועד הביקורת ,ולכן יש לייחס את הממצאים לעיל ברובם
המכריע למפקח/ת שקדם/ה לו/ה.

 .4מפקח/ת מס' 4
מס' עסקים רשומים שבטיפולו359 -
בבדיקה עלה ,מתוכם  46עסקים שיש להפחית :ב 10-עסקים רישיון מבוטל בשל סגירת העסק לפי
דיווח המפקח;  15עסקים הפכו ללא טיעוני רישוי;  4עסקים הם הובלות בקירור; ב 12 -עסקים יש
לבטל את הרישיונות לצמיתות בשל החלפת בעלים לפי דיווח הארנונה; ב 2-עסקים מדובר בבדיקה
מקדמית בלבד 3 ,רישיונות הינם זהים או שייכים לאותו עסק.
מס' עסקים בפועל309 -
 5עסקים בסטטוס "אישור מנהל הרישוי"
במועד הבדיקה :עסק אחד הינו הובלה בקירור ולכן הוא אינו בטיפול המפקח; עסק אחד הפך
לסטטוס רישיון מתחדש תקופתי; עסק אחד הינו משנת  2010בסטטוס הזה ,עסק אחד הינו משנת
 2016בסטטוס הזה ועסק אחד משנת  2015בסטטוס הזה ,ומאז אין כל פעילות בתיק.
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ביקורות :בעסק אחד אין ביקורות ב 4-השנים האחרונות; בשלושה עסקים ישנו רק 'אישור בריאות' על
התאמה לתכניות ומצב תברואתי משביע רצון כאשר לא צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב
מבוסס על ביקורת שנערכה במקום בסמוך.
 56עסקים בסטטוס "בתהליך רישוי"
במועד הבדיקה :ב 3-עסקים ההליך בוטל בשל החלפת בעלים או סגירת העסק; הליך אחד הוא כפול
היות וישנו עסק זהה בהליך;  14עסקים החלו את התהליך בשנים  9 ;2010-2013עסקים החלו את
ההליך בשנים  2014-2015ו 12-עסקים החלו את ההליך כבר בשנת .2016
ביקורות :ב 23-עסקים לא נעשתה ביקורת ב 4-השנים האחרונות; ב 9-עסקים נערכה ביקורת אחת
בלבד לאורך  4שנים; ב 18-עסקים ישנו 'אישור בריאות' בלבד כאשר לא צורף דו"ח מסודר כנדרש
המוכיח כי הכתוב מבוסס על ביקורת שנערכה במקום בסמוך ,כאשר ב 8-עסקים מתוכן ניתן האישור
לאחרונה בשנת  ;2108ב-עסק אחד נערכו  2ביקורת לאורך  4שנים.
 2עסקים בסטטוס "היתר זמני"
במועד הבדיקה :בעסק אחד ההיתר הזמני פג תוקף כאשר העסק מתנהל משנת  2011לפחות.
ביקורות :בעסק אחד אין ביקורות בעסק ב 4-השנים האחרונות ,כאשר בעסק הנותר ישנו 'אישור
בריאות' משנת  2017בלבד כאשר לא צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב מבוסס על ביקורת
שנערכה במקום בסמוך.
 5עסקים בסטטוס "הליך משפטי"
במועד הבדיקה 2 :עסקים הפכו לסטטוס "צו סגירה"; בעסק אחד הרישיון בוטל; ועסק אחד קיבל
רישיון זמני עד לחודש נובמבר .2023
ביקורות :ב 4-עסקים אין ביקורות בעסק ב 4-השנים האחרונות ובעסק אחד ישנה ביקורת אחת בלבד
בשנת .2018
 2עסקים בסטטוס "הפרת צו"
במועד הבדיקה :ב 2-העסקים אין תיעוד על פעילות אכיפה כלשהי של הפרת צו והם אינם מתנהלים
בבית משפט.
ביקורות :ב 2-העסקים אין ביקורות בעסק ב 4-השנים האחרונות ו/א פעילות כלשהי בתיק הממוחשב.
 3עסקים בסטטוס "צו סגירה"
במועד הבדיקה :שלושת העסקים מתנהלים משנת  ;2009-2010בעסק אחד ישנה המלצה לכתב
אישום ,אולם התיק לא מתנהל בבית משפט.
ביקורות :בעסק אחד ישנה ביקורת אחת משנת  2015בלבד ב 4-השנים האחרונות; בעסק אחר ישנו
'אישור בריאות' בלבד משנת  2016כאשר לא צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב מבוסס על
ביקורת שנערכה במקום בסמוך.
 12עסקים בסטטוס "לא הוגשה בקשה"
במועד הבדיקה 4 :עסקים מתנהלים ללא הגשת בקשה לרישיון עסק משנת  2015ומטה;  2עסקים
מתנהלים ללא הגשת בקשה לרישיון עסק משנת .2016
ביקורות :ב 11-עסקים לא בוצעו ביקורות בעסק ב 4-השנים האחרונות; בעסק אחד בוצעה ביקורת
אחת בשנת  2016בלבד ב 4-השנים האחרונות.
 6עסקים בסטטוס "לא חודש בשנה הנוכחית"
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במועד הבדיקה :בעסק אחד ישנה פקיעה של הרישיון כבר בשנת  ;2011בשני עסקים ישנה פקיעה
של הרישיון כבר בשנת  ;2012בעסק אחד ישנה פקיעה של הרישיון כבר בשנת  ;2013בעסק אחד
ישנה פקיעה של הרישיון בשנת  2015ובעסק אחד ישנה פקיעה של הרישיון בשנת .2016
ביקורות :בשני עסקים אין ביקורות ב 4-השנים האחרונות; בשני עסקים שינה ביקורת אחת ב4-
השנים האחרונות; בשני עסקים ישנו 'אישור בריאות' בלבד כאשר לא צורף דו"ח מסודר כנדרש
המוכיח כי הכתוב מבוסס על ביקורת שנערכה במקום בסמוך.
 136עסקים בסטטוס "מתחדש (תקופתי)"
במועד הבדיקה 8 :רישיונות בוטלו ורישיון אחד יורד מאחר וישנו רישיון נוסף לאותו עסק;  57רישיונות
שפג תוקפם.
ביקורות 12 :עסקים ללא ביקורת כלשהי ב 4-השנים האחרונות; ב 25-עסקים ישנה ביקורת אחת
בלבד בכל  4השנים; ב 72-עסקים ישנו 'אישור בריאות' בלבד לפני חידוש הרישיון כאשר לא צורף
דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב מבוסס על ביקורת שנערכה במקום בסמוך.
 100עסקים בסטטוס "רישיונות לצמיתות"
במועד הביקורת 14 :עסקים רישיונות מבוטלים עקב החלפת בעלים ,ו 3-הינם רכבי הובלה בקירו
שאינם בטיפול המפקח;  2עסקים הרישיון בוטל בשל השינוי בחוק רישוי עסקים כך שהעסקים אינם
עוד טיעוני רישוי.
ביקורות :ב 64-עסקים לא נערכה ביקורת כלשהי בעסק ב 4-השנים האחרונות; ב 26-עסקים נערכה
ביקורת אחת בלבד בכל  4השנים; ב 4-עסקים ישנו אישור בריאות בלבד בסמוך למתן הרישיון כאשר
לא צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב מבוסס על ביקורת שנערכה במקום בסמוך.
 12רישיונות בסטטוס "רישיון זמני"
במועד הביקורת 4 :עסקים הרישיון הזמני פג תוקפו; עסק אחד הרישיון בוטל; בשני עסקים אין רישיון
בתיק.
ביקורות :ב 2-עסקים לא נערכה ביקורת כלשהי ב 4-השנים האחרונות; ב 3-עסקים נערכה ביקורת
אחת בלבד ב 4-שנים האחרונות; ב 7-עסקים ישנו אישור בריאות בלבד בסמוך למתן הרישיון כאשר
לא צורף דו"ח מסודר כנדרש המוכיח כי הכתוב מבוסס על ביקורת שנערכה במקום בסמוך.
העתק רשימת העסקים של המפקח מצ"ב ומסומן כנספח  13לדו"ח.
לסיכום
מס'
עסקים
רשומים

מס' עסקים
בפועל
לאחר קיזוז

הסיבות לקיזוז

מס' ביקורות ב4-
השנים האחרונות
ובאחוזים

סטאטוס הרישיון במועד
הבדיקה באחוזים

359

309

עסקים שהפכו ללא
טיעוני רישוי ,בדיקה
מקדמית בלבד,
בוטלו בשל סגירת
העסק ,דווח בארנונה
על החלפת בעלים,
מס' רישיונות לאותו
עסק 4 ,הובלות
בקירור.

ב 122-עסקים
מתוך  309לא
נעשתה ביקורת
כלשהי בעסק;
ב 67-עסקים ישנה
ביקורת אחת ב4-
שנים .דהיינו,
 61.2%מהעסקים
שבטיפול
המפקח/ת לא
מטופלים בצורה
נאותה כפי

 99מתוך 256
הרישיונות/ההיתרים לא
בתוקף או בוטלו ,ובסה"כ
 38.7%מסך הרישיונות או
ההיתרים לא היו בתוקף או
בוטלו.
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מס' עסקים
בפועל
לאחר קיזוז

מס'
עסקים
רשומים

הסיבות לקיזוז

מס' ביקורות ב4-
השנים האחרונות
ובאחוזים

סטאטוס הרישיון במועד
הבדיקה באחוזים

שנדרש/ה
בהנחיות

•

יובהר ,כי משהוצגה בפני המפקח/ת הנדון/ה רשימת העסקים המשויכים לו/ה ושהועברה על
ידי המנהל האגף ,הוא/היא טען/ה לאחר בדיקתה ש 85-מהעסקים ברשימה לא היו
בטיפולו/ה בפועל ושלא ניתנה לו/ה הנחייה לטפל בהם.

טבלה מסכמת אזור העיר
מס' מפקח

מס' עסקים

מס' עסקים
בפועל

מס' ביקורות ב4-
שנים

1

359

299

 176ללא ביקורת

2

342

286

3

300

243

4

359

309

סה"כ ממוצע

1,360

1,137

ללא רישיון
בפועל
באחוזים
41.3%

 23ביקורת אחת
 133ללא ביקורת

36.3%

 43ביקורת אחת
 56ללא ביקורת

31.7%

 61ביקורת אחת
 122ללא ביקורת

38.7%

 67ביקורת אחת
 681עסקים מתוך
59.8% 1,137
טיפול לא נאות

37.5%

•

המפקח/ת מס'  3החל/ה עבודתו/ה באזור הביקורת רק בסוף חודש מאי  .2018דהיינו כ7-
חודשים ממועד הביקורת ,ולכן הממצאים להלן משויכים ברובן המכריע למפקח/ת שקדם
לו/ה.

•

יובהר ,כי משהוצגה בפני מפקח/ת מס'  4רשימת העסקים המשויכים לו/ה ושהועברה על ידי
המנהל האגף ,הוא/היא טען/ה לאחר בדיקתה ש 85-מהעסקים ברשימה לא היו בטיפולו/ה
בפועל ושלא ניתנה לו/ה הנחייה לטפל בהם.

5.3

מפקחי אזור התעשייה

 .5מפקח/ת מס' 5
מס' עסקים רשומים שבטיפולו154 -
מתוכם  24עסקים שיש להפחית 4 :עסקים בבדיקה מקדמית בלבד; ב 4-עסקים מדובר באירועים חד
פעמיים; ב 3-עסקים הרישיונות בוטלו בשל דיווח המפקחת על סגירת העסק; ב 10-עסקים ישנם
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רישיונות השייכים לאותם עסקים; ב 3-עסקים יש לבטל את הרישיונות בשל החלפת בעלים לפי דיווח
של הארנונה.
מס' עסקים בפועל בטיפול130 -
 40עסקים בסטטוס "בתהליך רישוי"
במועד הבדיקה 2 :עסקים קיבלו רישיון מתחדש;  11עסקים קיימים משנת  2011ומטה;  7עסקים
קיימים בין השנים  2012-2014ו 14-עסקים קיימים בין השנים .2015-2016
ביקורות :ב 17-עסקים לא נעשתה כל ביקורת ב 4-השנים האחרונות; ב 12-עסקים נערכה ביקורת
אחת בלבד לאורך  4שנים; ב 8-עסקים נערכו שתי ביקורות לאורך  4שנים בדרך כלל בשנת 2017
בלבד.
 5עסקים בסטטוס "היתרים זמניים"
במועד הבדיקה :ב 2-עסקים פג תוקף ההיתר ,כאשר באחד מהם אף ישנו סירוב כיבוי אש; בעסק
אחד ההיתר הזמני נמשך לתקופה של  3שנים במצטבר כאשר חוק רישוי עסקים מאפשר שנה אחת
בלבד; ב 2-עסקים הסטטוס הינו "רישיון זמני" ,אולם באחד מהם אין רישיון בתיק.
ביקורות :ב 3-עסקים אין ביקורות בעסק ב 4-השנים האחרונות; ב 2-עסקים ישנה ביקורת אחת ב4-
שנים האחרונות.
 5עסקים בסטטוס "הליך משפטי"
במועד הבדיקה :בכל  5העסקים אין מסמכים בתיק המעידים שהתיק הועבר לתביעה העירונית ואין
אף רישום כזה ברשימות התביעה .התיקים ישנים מאד ואינם פעילים בבית המשפט.
ביקורות :ב 4-עסקים אין ביקורות בעסק ב 4-השנים האחרונות ואף אין מסמך כלשהו בתיק
הממוחשב ,ובעסק הנוסף ישנה ביקורת אחת ב 4-השנים האחרונות בו דווח שהעסק סגור אחד.
 31עסקים בסטטוס "לא הוגשה בקשה"
במועד הבדיקה 9 :עסקים קיימים משנת  2011ומטה;  6עסקים קיימים בין השנים  2012-2014ו9-
עסקים קיימים בין השנים .2015-2016
ביקורות :ב 24-עסקים לא בוצעו ביקורות בעסק ב 4-השנים האחרונות; ב 7-עסקים ישנה ביקורת
אחת בלבד בעסק ב 4-השנים האחרונות.
 6עסקים בסטטוס "מתחדש (תקופתי)"
במועד הבדיקה :רישיון של אותו עסק מופיע פעמיים ולכן בפועל ישנם  5עסקים בסטטוס זה .נכון
למועד הבדיקה כל הרישיונות בתוקף.
ביקורות :בעסק אחד אין ביקורות ב 4-השנים האחרונות; ב 2-עסקים ישנה ביקורת אחת ב 4-שנים
וב 2-עסקים ישנן שתי ביקורות ב 4-שנים.
 11עסקים בסטטוס "צו סגירה" או "נשפט"
במועד הבדיקה :אין עדכון ב 11-התיקים שהעסק נסגר ,ואין מידע כלשהו על פעולה כנגד בעלי
העסקים על הפרת הצו לאחר שהעסקים ממשיכים לפעול.
ביקורות :ב 4-עסקים אין ביקורות ב 4-השנים האחרונות; ב 3-עסקים ישנה ביקורת אחת ב 4-השנים
האחרונות ,וב 3-עסקים ישנן שתי ביקורות ב 4-השנים האחרונות.
 2עסקים בסטטוס "הפרת צו"
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במועד הבדיקה :אין בשני תיקי העסקים כל תיעוד על הפרת צו ו/או שהתיק הועבר לטיפול התביעה
העירונית וברישומים של התביעה ובית משפט אין כל תיעוד על תיק המטופל או מתנהל בגין הפרת
צו.
ביקורות :ב 2-העסקים אין ביקורות ב 4-השנים האחרונות.
 14עסקים בסטטוס "רישיונות לצמיתות"
במועד הבדיקה 2 :עסקים רישיונות מבוטלים עקב החלפת בעלים.
ביקורות :ב 8-עסקים לא נערכה ביקורת כלשהי בעסק ב 4-השנים האחרונות ואף אין מסמך כלשהו
בתיק הממוחשב; ב 6-עסקים נערכה ביקורת אחת בלבד ב 4-השנים האחרונות.
 22רישיונות בסטטוס "רישיון זמני" או "תהליך רישיון זמני"
במועד הבדיקה 7 :רישיונות מבוטלים עקב החלפת בעלים ו/א מספר רישיונות לאותו עסק9 ,
רישיונות פג תוקפם ,ו 3-רישיונות עומדים להסתיים ימים ספורים ממועד הבדיקה; בעסק אחד אין
רישיון בתיק.
ביקורות :ב 8-עסקים לא נערכה ביקורת כלשהי ב 4-השנים האחרונות; ב 7-עסקים נערכה ביקורת
אחת בכל ה 4-שנים.
 1רישיונות בסטטוס "רישיון נדחה"
במועד הביקורת :העסק פתוח משנת .2009
ביקורות :בעסק לא נערכה ביקורת ב 4-השנים האחרונות.
העתק רשימת העסקים של המפקח מצ"ב ומסומן כנספח  14לדו"ח.
לסיכום
מס'
עסקים
רשומים

מס' עסקים
בפועל
לאחר קיזוז

הסיבות לקיזוז

מס' ביקורות ב4-
השנים האחרונות
ובאחוזים

סטאטוס הרישיון במועד
הבדיקה באחוזים

154

130

עסקים שהיו בבדיקה
מקדמית בלבד,
אירועים חד פעמיים,
בוטלו בשל סגירת
העסק ,דווח בארנונה
על החלפת בעלים,
מס' רישיונות לאותו
עסק.

ב 72-עסקים מתוך
 130לא נעשתה
ביקורת כלשהי
בעסק; ב40-
עסקים ישנה
ביקורת אחת ב4-
שנים .דהיינו,
 86.1%מהעסקים
שבטיפול
המפקח/ת לא
מטופלים בצורה
נאותה כפי
שנדרש/ה
בהנחיות

 23מתוך 47
הרישיונות/ההיתרים לא
בתוקף או בוטלו ו 3-רישיונות/
היתרים נוספים עמדו
להסתיים בסמוך ,ובסה"כ נכון
ליום  55.4% -01/01/19מסך
הרישיונות או ההיתרים לא
היו בתוקף או בוטלו.

 .6מפקח/ת מס' 6
עובד כמפקח מזה כ 20-שנים ואחראי על הרחובות שבטיפולו מזה כ 15-שנים .בפגישה הוא הודיע,
כי ידוע לו שישנו צורך לעשות ביקורות בכל עסק לפחות פעם או פעמיים בשנה גם בעסקים עם
רישיונות לצמיתות ,כי 'אישור בריאות' צריך להיות מלווה בדו"ח ,כי בכל יום כמעט ,למעט מקרים
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חריגים ,לאחר השעה  10:00הוא יוצא לביקורות בשטח ביון  15-20ימים בחודש ,וחוזר לקראת
השעה .15:00
מס' עסקים רשומים שבטיפולו434 -
מתוכם  65עסקים שיש להפחית :ב 28-עסקים יש לבטל את הרישיון בשל דיווח על החלפת בעלים
בארנונה; ב 3-עסקים מדובר בבדיקה מקדמית בלבד; עסק אחד הינו רכב הובלה; ב 5-עסקים ישנו
דיווח של המפקח על סגירת העסק וביטול הרישיון; עסק אחד הפך ללא טעון רישוי;  27רישיונות
זהים או שייכים לאותם עסקים.
מס' עסקים בפועל369 -
 16עסקים בסטטוס "אישור מנהל הרישוי"
במועד הבדיקה :ב 5-עסקים מלבד ביקורות אחת או שתיים ,אישור או סירוב גורם רישוי אחד ,אין כל
אישור של גורמי רישוי אחרים וכלל לא ברור מדוע העסקים הנדונים נמצאים בסטטוס כביכול של
המתנה לקבלת רישיון; ב 4-עסקים ישנו בתיק רישיון לצמיתות משנת  ,2016ללא חתימה על תצהיר
של בעל העסק ועם אישור גורם רישוי אחד או שניים וכלל לא ברור מדוע העסק נמצא בסטטוס
כביכול של המתנה לקבלת רישיון; בעסק אחד הסטטוס שונה לרישיון זמני כאשר בתיק ישנו רישיון
זמני עד ליום  31/12/19ללא חתימת בעל העסק על הרישיון וכאשר ישנו אישור כיבוי תקף בלבד;
בעסק אחד ישנה המלצה לרישיון עסק משנת  2016כאשר ישנו אישור נגישות זמני בלבד ,ואין מכתב
על קבלת הרישיון כך שלא ברור מדוע העסק בסטטוס זה; בעסק אחר ישנו מכתב על קבלת רישיון
משנת  2017יחד עם אישורי הנדסה וכיבוי אש משנת  ,2015כך שגם כאן לא ברור מדוע העסק
בסטטוס זה; בעסק אחד הרישיון בוטל בשל הודעה על סגירת העסק; בעסק אחר הרישיון בוטל,
כאשר אין כל תיעוד מדוע ובתיק העסק ישנו רישיון זמני עד  31/12/19ללא תצהיר חתום; בעסק אחד
הסטטוס נותר וזאת למרות שבתיק ישנו רישיון זמני חתום עד ליום  ;31/12/19בעסק אחר הסטטוס
שונה והינו "בתהליך רישוי" כאשר בתיק ישנו אישור הנדסה ,והחזרת הבקשה מאיכות הסביבה
כאשר כלל לא ברור מדוע העסק היה מלכתחילה בסטטוס של המתנה לרישיון כביכול.
 92עסקים בסטטוס "בתהליך רישוי"
במועד הבדיקה 3 :עסקים נסגרו ועסק אחד הינו רכב הובלה בקירור;  7רישיונות בוטלו מאחר ולאותו
עסק מספר רישיונות; עסק אחד הפך לסטטוס "צו סגירה"; עסק נוסף צריך להיות בסטטוס "לא
הוגשה בקשה" היות וישנה התראה כזו בתיק;  27מהעסקים נמצאים בתהליך רישוי משנת 2013
ומטה;  35מהעסקים נמצאים בתהליך רישוי משנת .2014-2016
 17עסקים בסטטוס "היתר זמני"
במועד הבדיקה :בעסק אחד הרישיון בוטל; ב 12-עסקים ההיתר פג תוקף.
 7עסקים בסטטוס "הליך משפטי"
במועד הבדיקה :ב 3-עסקים הסטטוס הינו "צו סגירה"; עסק אחד הסטטוס הינו "רישיון מתחדש";
עסק אחר הסטטוס הינו "היתר זמני"; בעסק אחד ,ברשימות התביעה ישנו תיעוד שהתיק הינו משנת
 2009וההליכים בו הותלו ואין תיק פעיל בבית משפט; בעסק אחר ,אין תיעוד על המלצה לכתב
אישום וברשימות התביעה אין תיעוד שהתיק הועבר לטיפולה.
 35עסקים בסטטוס "לא הוגשה בקשה"
במועד הבדיקה :עסק אחד נסגר;  3עסקים שינו סטטוס ל"בתהליך רישוי";  8עסקים מתנהלים
בסטטוס זה משנת  2016ומטה.
 2עסקים בסטטוס "לא חודש בשנה הנוכחית"
במועד הבדיקה :בעסק אחד ישנה פקיעה של הרישיון כבר בשנת  2014ובעסק שני ישנה פקיעה של
הרישיון כבר בשנת .2016
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 19עסקים בסטטוס "מתחדש (תקופתי)"
במועד הבדיקה 10 :רישיונות שפג תוקפם ,ולא נעשו פעולות לחידוש אותם רישיונות.
 7עסקים בסטטוס "צו סגירה"
במועד הבדיקה :בעסק אחד ישנה התראה על הפרת הצו בלבד ויחד עם העסקים האחרים אין כל
פעילות המעידה על העברת הטיפול לתביעה בעקבות הפרת הצווים ,לרבות המלצה לכתב אישום.
 193עסקים בסטטוס "רישיונות לצמיתות"
במועד הביקורת :ב 28-עסקים יש לבטל את הרישיונות עקב החלפת בעלים; עסק אחד הינו בסטטוס
"רישיון מתחדש";  7רישיונות יש לגרוע מאחר ולאותו עסק מספר רישיונות ,כאשר חלקם זהים.
 39רישיונות בסטטוס "רישיון זמני"
במועד הביקורת :רישיון אחד בוטל ו 17-רישיונות אחרים פג תוקם.
העתק רשימת העסקים של המפקח מצ"ב ומסומן כנספח  15לדו"ח.
לסיכום
ביקורות מפקח/ת בעסק ב 4-השנים האחרונות:
במהלך הביקורת גם בכל הנוגע למפקח/ת הנדון/ה נעשתה בדיקה מקיפה של מספר הביקורות בכל
עסק ועסק בטיפולו ,לרבות האישורים/הסירובים בכל תיק שהובילו לרישיון או שמעקבים הוצאתו,
לרבות פעולות אכיפה במקרים של סירובים ו/או אי שיתוף פעולה מצד בעל העסק ,באם ישנם.
בבדיקת העתק הביקורות בכל תיק ותיק עלה ,כי ישנם דו"חות רבים עם פירוט מינימאלי שכלל מספר
מילים בלבד בתוכן הביקורת ,עם תאריך וחתימת המפקח בלבד ,ובבדיקת שעת סריקת כל דו"ח
ודו"ח התגלה שמעל  100דו"חות לפחות נסרקו בשעות הבוקר המוקדמות.
כידוע ,לפי ההנחיות מפקח מגיע לעבודתו עד השעה  ,08:30נשאר במשרדו לעבודת ניירת עד לשעה
 ,10:00ואז הוא רק יוצא לביקורות בשטח כאשר שעת חזרתו למשרד הינה החל מהשעה  .14:30כך
שלא ייתכן שהדו"חות שנעשו באותו יום מועלים באמצעות סריקה לתיק העסק בשעות הבוקר
המוקדמות.
לפיכך ,לדעת הביקורת לכאורה לא להתבסס עליהם ולא לציין את מספר הביקורת "שנעשו" בכל עסק
ועסק ,שכן ישנו ספק באם הם נערכו בפועל.
העתק דו"חות הביקורת של המפקח ומועד הסריקה ומסומן כנספח  16לדו"ח.
לסיכום
מס'
עסקים
רשומים

מס' עסקים
בפועל
לאחר קיזוז

הסיבות לקיזוז

מס' ביקורות ב4-
השנים האחרונות
ובאחוזים

סטאטוס הרישיון במועד
הבדיקה באחוזים

434

369

עסקים שהפכו ללא
טיעוני רישוי ,בדיקה
מקדמית בלבד,
בוטלו בשל סגירת
העסק ,דווח בארנונה
על החלפת בעלים,
מס' רישיונות לאותו
עסק ,הובלה בקירור.

בבדיקת הדו"חות
עלה ,כי לפחות
 100דו"חות נסרקו
בשעות הבוקר
המוקדמות של יום
ביצוע הביקורות כך
שישנו ספק באם
הם נערכו בפועל.
לפיכך,

 76מתוך 268
הרישיונות/ההיתרים לא
בתוקף או בוטלו ,ובסה"כ
 28.3%מסך הרישיונות או
ההיתרים לא היו בתוקף או
בוטלו.
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מס'
עסקים
רשומים

מס' עסקים
בפועל
לאחר קיזוז

הסיבות לקיזוז

מס' ביקורות ב4-
השנים האחרונות
ובאחוזים

סטאטוס הרישיון במועד
הבדיקה באחוזים

לדעת הביקורת
לכאורה לא ניתן
להתבסס עליהם.

 .7מפקח/ת מס' 7
מס' עסקים רשומים שבטיפולו447 -
מתוכם  94עסקים שיש להפחית 12 :עסקים בבדיקה מקדמית ואין פעילות אחרי;  15רישיון מבוטל כי
העסק נסגר; ב 20 -עסקים ישנה החלפת בעלים בארנונה;  25רישיונות השייכים לאותם עסקים
כאשר בחלקם אף זהים;  19עסקים בטיפולה של ילנה;  3עסקים בטיפולה של סיגלית.
מס' עסקים בפועל353 -
 10עסקים בסטטוס "אישור מנהל הרישוי"
במועד הבדיקה :רישיון עסק אחד בוטל בשל דיווח על סגירת בעסק;  2עסקים קיבלו רישיונות
מתחדשים;  3עסקים קיבלו רישיונות לצמיתות; ו 3-עסקים קיבלו רישיונות זמניים.
 87עסקים בסטטוס "בתהליך רישוי"
במועד הבדיקה 4 :עסקים נסגרו והרישיון בוטל;  3עסקים בסטטוס "אישור מנהל הרישוי"; עסק אחד
בסטטוס "בהליך משפטי"; עסק אחד בסטטוס "בהפרת צו"; עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני"; עסק
אחד בסטטוס "רישיון מתחדש"; עסק אחד בסטטוס "היתר זמני" 10 .עסקים בתהליך רישוי משנת
 2014ומטה;  25עסקים בתהליך רישוי בין השנים .2015-2016
 11עסקים בסטטוס "היתר זמני"
במועד הבדיקה :ב 7-עסקים ההיתר הזמני פג תוקף.
 14עסקים בסטטוס "הליך משפטי"
במועד הבדיקה :ב 5-עסקים ישנה התראה בלבד בתיק ללא המלצה לכתב אישום ,כאשר אף
ברישומי התביעה אין תיעוד שאכן התיק עבר להליך משפטי; ב 2-עסקים התיק הועבר לתביעה עם
המלצה לכתב אישום אך הוחזר לאגף לצורך השלמת חקירה; בעסק אחד מדובר בתיק ישן בו אין
תיעוד על המלצה לכתב אישום ,הוא נמצא ברשימות התביעה אולם לא הוגש כתב אישום בפועל; ב2-
עסקים ניתן גזר דין והרישיון בוטל בשל סגירת העסק או הפיכתו ללא טעון רישוי.
 2עסקים בסטטוס "הפרת צו"
במועד הבדיקה :בעסק אחד ישנה התראה בלבד של מנהל האגף בתיק ללא המלצה לכתב אישום,
כאשר אף ברישומי התביעה אין תיעוד שאכן עבר להליך משפטי;
 22עסקים בסטטוס "לא הוגשה בקשה"
במועד הבדיקה :ב 5-עסקים לא הוגשה בקשה משנת  2012ומטה;  9עסקים עברו לסטטוס "בתהליך
רישוי".
 20עסקים בסטטוס "צו סגירה"
במועד הבדיקה :רישיון אחד בוטל;  9עסקים עם הפרת צו סגירה וללא נקטה כנגדם פעולת אכיפה
כלשהי ,לרבות המלצה לכתב אישום.
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 22עסקים בסטטוס "מתחדש (תקופתי)"
במועד הבדיקה 2 :רישיונות שפג תוקפם; ב 2-עסקים הרישיון בוטל בשל דיווח על סגירת העסק; ב5-
עסקים אין בתיק רישיונות בתוקף.
 179עסקים בסטטוס "רישיונות לצמיתות"
במועד הביקורת 20 :עסקים יש לבטל רישיונות עקב החלפת בעלים; ב 3 -עסקים הרישיון בוטל בשל
דיווח על סגירת העסק; בעסק אחד הרישיון לצמיתות קיים למרות שהתחלפו הבעלים ואף קיבלו
רישיון זמני .לכן יש לבטלו.
 65רישיונות בסטטוס "רישיונות זמניים"
במועד הביקורת 20 :רישיונות פג תוקפם;  4רישיונות בוטלו עקב דיווח על סגירת העסק; רישיון אחד
יש לבטל בשל החלפת בעלים; ב 9-עסקים אין בתיק רישיונות זמניים בתוקף; ב 4-עסקים ישנם
רישיונות בתוקף ,כאשר לאחר מתן הרישיון התקבל סירוב כיבוי אש או הנדסה;  3רישיונות בוטלו
ועברו לסטטוס "אישור מנהל".
 3רישיונות בסטטוס "תהליך רישוי זמני"
במועד הביקורת :ב 2-עסקים פג תוקף הרישיון הזמני; עסק אחד עבר לסטטוס "אישור מנהל
הרישוי".
העתק רשימת העסקים של המפקח מצ"ב ומסומן כנספח  17לדו"ח.
במהלך הביקורת גם בכל הנוגע למפקח/ת הנדון/ה נעשתה בדיקה מקיפה של מספר הביקורות בכל
עסק ועסק בטיפולו ,לרבות האישורים/הסירובים בכל תיק שהובילו לרישיון או שמעקבים הוצאתו,
לרבות פעולות אכיפה במקרים של סירובים ו/או אי שיתוף פעולה מצד בעל העסק ,באם ישנם.
בבדיקת העתק הביקורות בכל תיק ותיק עלה ,כי ישנם דו"חות רבים עם פירוט מינימאלי שכלל מספר
מילים בלבד בתוכן הביקורת ,עם תאריך וחתימת המפקח בלבד ,ובבדיקת שעת סריקת כל דו"ח
ודו"ח התגלה שמעל  100דו"חות לפחות נסרקו בשעות הבוקר המוקדמות.
כידוע ,לפי ההנחיות מפקח מגיע לעבודתו עד השעה  ,08:30נשאר במשרדו לעבודת ניירת עד לשעה
 ,10:00ואז הוא רק יוצא לביקורות בשטח כאשר שעת חזרתו למשרד הינה החל מהשעה  .14:30כך
שלא ייתכן שהדו"חות שנעשו באותו יום מועלים באמצעות סריקה לתיק העסק בשעות הבוקר
המוקדמות.
לפיכך ,לדעת הביקורת לכאורה לא ניתן להתבסס עליהם ולא לציין את מספר הביקורת "שנעשו" בכל
עסק ועסק ,שכן ישנו ספק באם הם נערכו בפועל.
העתק דו"חות הביקורת של המפקח ומועד הסריקה ומסומן כנספח  18לדו"ח.
לסיכום
מס'
עסקים
רשומים

מס' עסקים
בפועל
לאחר קיזוז

הסיבות לקיזוז

מס' ביקורות ב4-
השנים האחרונות
ובאחוזים

סטאטוס הרישיון במועד
הבדיקה באחוזים

447

353

עסקים שהיו בבדיקה
מקדמית בלבד,
בוטלו בשל סגירת
העסק ,דווח בארנונה
על החלפת בעלים,
מס' רישיונות לאותו
עסק 22 ,עסקים

בבדיקת הדו"חות
עלה ,כי לפחות
 100דו"חות נסרקו
בשעות הבוקר
המוקדמות של יום
ביצוע הביקורות כך
שישנו ספק באם
הם נערכו בפועל.
לפיכך ,לדעת

 83מתוך 280
הרישיונות/ההיתרים לא
בתוקף או בוטלו או לא נמצאו
בתיק וב 4-עסקים ישנו סירוב
כיבוי אש לאחר הוצאתם
ובסה"כ  29.6%מסך
הרישיונות או ההיתרים לא
היו בתוקף או בוטלו.
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מס'
עסקים
רשומים

מס' עסקים
בפועל
לאחר קיזוז

הסיבות לקיזוז

מס' ביקורות ב4-
השנים האחרונות
ובאחוזים

השייכים בפועל
למפקחים אחרים.

הביקורת לכאורה
לא ניתן להתבסס
עליהם.

סטאטוס הרישיון במועד
הבדיקה באחוזים

 .8מפקח/ת מס' 8
מס' עסקים רשומים שבטיפולו357 -
מתוכם  49עסקים שיש להפחית 7 :עסקים בבדיקה מקדמית ואין פעילות אחרי;  2עסקים הפכו ללא
טיעוני רישוי;  9עסקים רישיון מבוטל כי העסק נסגר; ב 6 -עסקים ישנה החלפת בעלים בארנונה; 25
רישיונות השייכים לאותם עסקים כאשר בחלקם אף זהים.
מס' עסקים בפועל308 -
 3עסקים בסטטוס "אישור מנהל הרישוי"
במועד הבדיקה :ב 2-עסקים ישנן ביקורות ובאחד אף ישנה התראה ולפיכך העסקים לא נמצאים
בשלב לפני קבלת רישיון /או היתר כלשהו ולכן הסטטוס המצוין לא תקין; עסק אחד הפך לסטטוס
"מתחדש תקופתי".
 95עסקים בסטטוס "בתהליך רישוי"
במועד הבדיקה :ב 4 -עסקים דווח שהעסק נסגר ולכן תהליך הרישוי בוטל; בעסק אחד כלל לא
הוגשה בקשה; עסק אחד הפך לסטטוס "רישיון זמני" ו 5-עסקים מופחתים מהרשימה מאחר וישנו
הליך מקביל כאשר בחלקם אף זהה.
 8עסקים בסטטוס "היתר זמני"
במועד הבדיקה :ב 7-עסקים ההיתר הזמני פג תוקף; ועסק אחד הפך לסטטוס "צו סגירה".
 10עסקים בסטטוס "הליך משפטי"
במועד הבדיקה 3 :עסקים הפכו לסטטוס "צו סגירה"; עסק אחד הפך לסטטוס "רישיון מבוטל" בשל
החלפת בעלים; עסק אחד הפך לסטטוס "רישיון זמני" עד  ;11/03/20ב 2-עסקים אין תיעוד שאכן
התיק הועבר להליך משפטי ואף אין תיעוד של התיקים בתביעה העירונית ובבית משפט .בעסק אחד,
לפי תוכן כתב האישום בתיק צריך להיות בסטטוס "הפרת צו".
עסק אחד בסטטוס "הפרת צו".
במועד הבדיקה :התיק מתנהל בבית המשפט.
 48עסקים בסטטוס "לא הוגשה בקשה"
במועד הבדיקה 11 :עסקים מתנהלים ללא הגשת בקשה לרישיון עסק משנת  2016ומטה;  5עסקים
שינו סטטוס ל"בתהליך רישוי"; בעסק אחד הרישיון בוטל מאחר והפך ללא טעון רישוי.
 10עסקים בסטטוס "צו סגירה"
במועד הבדיקה 2 :רישיונות בוטלו;  4עסקים פועלים למרות צו הסגירה ואין אכיפה; ב 2-עסקים ניתנו
התראות על הפרת הצו אבל התיק לא הועבר להליך משפטי.
 107עסקים בסטטוס "רישיונות לצמיתות"
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במועד הביקורת :ב 4-עסקים רישיונות מבוטלים עקב החלפת בעלים; ב 4-עסקים הוסרו מהרשימה
בשל מספר רישיונות לאותו עסק ,חלקם זהים; ב 27-עסקים ישנו סירוב כיבוי אש או אי חידוש
האישור הזמני לאחר מתן הרישיון ועדיין העסק נשאר עם רישיון לצמיתות מבלי שבוצע לעסקים
שימוע וביטול הרישיון לאחריו 76 .עסקים פועלים משנת  2010ומטה ו 17-עסקים פועלים בין השנים
.2011-2014
 55רישיונות בסטטוס "רישיונות זמניים"
במועד הביקורת 30 :רישיונות פג תוקפם; ב 2-עסקים אין רישיון בתיק אלא רק אישור זמני של כיבוי
אש עד למועד התוקף שנקבע כביכול ברישיון הזמני.
עסק אחד בסטטוס "רישיון נדחה"
במועד הבדיקה :מדובר בעסק המתנהל משנת  1994וישנו סירוב כיבוי אש.
 4רישיונות בסטטוס "תהליך רישוי זמני"
במועד הביקורת :ב 2-עסקים פג תוקף הרישיון הזמני; ב 2-עסקים אין רישיון בתיק בשל סירוב כיבוי
אש.
 9עסקים בסטטוס "מתחדש (תקופתי)"
במועד הבדיקה 4 :רישיונות מתחדשים פג תוקפם; עסק אחד יש להסיר מהרשימה היות וישנו תיק
נוסף עם רישיון זהה לאותו עסק; בעסק אחד אין רישיון בתיק.
העתק רשימת העסקים של המפקח מצ"ב ומסומן כנספח  19לדו"ח.
במהלך הביקורת גם בכל הנוגע למפקח/ת הנדונ/ה נעשתה בדיקה מקיפה של מספר הביקורות בכל
עסק ועסק בטיפולו ,לרבות האישורים/הסירובים בכל תיק שהובילו לרישיון או שמעקבים הוצאתו,
לרבות פעולות אכיפה במקרים של סירובים ו/או אי שיתוף פעולה מצד בעל העסק ,באם ישנם.
בבדיקת הדו"חות עלה ,כי ישנם כ 100-דו"חות עם פירוט מינימאלי של מילים בודדות בתוכן הביקורת
וללא חתימה או הודעה למי נמסר הדו"ח ,וזאת לעומת דו"חות רבים אחרים עם פירוט רב בתוכן
ומסירת שם הנציג שנמסר לו הדו"ח ,ואף מספר דו"חות נסרקו בשעות הבוקר של יום ביצוע
הביקורות כך שישנו ספק באם הם נערכו בפועל.
לפיכך ,לדעת הביקורת לכאורה לא להתבסס עליהם ולא לציין את מספר הביקורת "שנעשו" בכל עסק
ועסק ,שכן ישנו ספק באם הם נערכו בפועל.
העתק דו"חות הביקורת של המפקח מצ"ב ומסומן כנספח  20לדו"ח.
לסיכום
מס'
עסקים
רשומים

מס' עסקים
בפועל
לאחר קיזוז

הסיבות לקיזוז

מס' ביקורות ב4-
השנים האחרונות
ובאחוזים

סטאטוס הרישיון במועד
הבדיקה באחוזים

357

308

עסקים שהפכו ללא
טיעוני רישוי ,בדיקה
מקדמית בלבד,
בוטלו בשל סגירת
העסק ,דווח בארנונה
על החלפת בעלים,
מס' רישיונות לאותו
עסק.

בבדיקת הדו"חות
עלה ,כי ישנם מעל
 100דו"חות עם
פירוט מינימאלי של
מילים בודות בתוכן
הביקורת וללא
חתימה או הודעה
למי נמסר הדו"ח,
וזאת לעומת
דו"חות רבים

 58מתוך 183
הרישיונות/ההיתרים לא
בתוקף או בוטלו או לא בתיק
וב 27-עסקים ישנו סירוב
כיבוי אש או שפג תוקף
האישור הזמני לאחר הוצאתם
ויש לשקול לבטלם ,ובסה"כ
 46.4%מסך הרישיונות או
ההיתרים לא היו בתוקף או
בוטלו או בסכנת ביטול.
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מס'
עסקים
רשומים

מס' עסקים
בפועל
לאחר קיזוז

הסיבות לקיזוז

מס' ביקורות ב4-
השנים האחרונות
ובאחוזים

סטאטוס הרישיון במועד
הבדיקה באחוזים

אחרים עם פירוט
רב בתוכן ומסירת
שם הנציג שנמסר
לו הדו"ח ,ואף
מספר דו"חות
נסקרו בשעות
הבוקר של יום
ביצוע הביקורות כך
שישנו ספק באם
הם נערכו בפועל.
לפיכך ,לדעת
הביקורת לכאורה
לא ניתן להתבסס
עליהם.

 .9מפקח/ת מס' 9
מס' עסקים רשומים שבטיפולו428 -
מתוכם  60עסקים שיש למחוק 21 :עסקים בבדיקה מקדמית בלבד;  9רכבי הובלה בקירור שאינם
בטיפול המפקח;  5עסקים בהם הרישיון בוטל בשל דיווח על סגירת העסק;  31עסקים בהם התחלפו
הבעלים לפי דיווח מהארנונה ולכן יש לבטל את הרישיון;  3עסקים בטיפול בפועל של מפקחת אחרת;
 18רישיונות השייכות לאותם עסקים ולכן יש לגרוע אותם כעסק נפרד.
מס' עסקים בפועל341 -
 4עסקים בסטטוס "אישור מנהל הרישוי"
במועד הבדיקה :ב 3-עסקים אין מכתב כלשהו בתיק על רישיון מוכן ולכן לא ברור מדוע עסקים אלה
בסטטוס הנדון; בעסק אחד ישנו דיווח של הארנונה על החלפת בעלות
ביקורות :ב 2-עסקים לא נערכה ביקורת כלשהי ב 4-השנים האחרונות; ב 2-עסקים נערכה ביקורת
אחת ב 4-השנים האחרונות.
 81עסקים בסטטוס "בתהליך רישוי"
במועד הבדיקה :בעסק אחד הרישיון בוטל בשל סגירת העסק; ב 9-עסקים ישנם רישיונות נוספים או
זהים לאותו עסק ולכן יש לגרוע אותם;  2עסקים הינם בסטטוס "הליך משפטי";  2עסקים הינם
בסטטוס "היתר זמני" כאשר אחד מהם פג תוקפו; עסק אחד הינו בסטטוס "רישיון זמני"; עסק אחד
בטיפול מפקחת אחרת;  4בתהליך הרישוי משנת  2010ומטה;  20עסקים בתהליך משנת 2014
ומטה; ו 11-עסקים בתהליך משנות .2015-2016
ביקורות :ב 66 -עסקים לא נערכה ביקורת כלשהי ב 4-השנים האחרונות; ב 11-עסקים נערכה
ביקורת אחת ב 4-השנים האחרונות.
 25עסקים בסטטוס "היתר זמני"
במועד הבדיקה :ב 20-עסקים ההיתר הזמני פג תוקף; ב 3-עסקים אין היתר בתיק כאשר בתיק אחד
ישנו סירוב כיבוי אש כך שמלכתחילה לא ברור מדוע העסק עמד בפני היתר.
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ביקורות :ב 22-עסקים לא נערכה ביקורת כלשהי ב 4-השנים האחרונות; ב 2-עסקים נערכה ביקורת
אחת ב 4-השנים האחרונות.
 5עסקים בסטטוס "הליך משפטי"
במועד הבדיקה :בעסק אחד נכתב שהתיק בוטל על ידי התובעת מאחר והנאשמים לא אותרו ,אולם
אין בתיק מסמכים כלשהם ,התיק אף אינו מופיע ברשימות התביעה ואף אין תיק פעיל בבית משפט;
בעסק אחר ישנה המלצה לכתב אישום ,אולם התיק הוחזר על ידי התביעה להשלמת חקירה בחודש
אוקטובר  ;2018בעסק אחד ניתן גזר דין שכלל צו סגירה כבר בחודש נובמבר  ,2017ובחודש מרץ
נשלחה לבעל העסק התראה לסגירת העסק .כיום ,התיק לא הגיע לתביעה על הפרת צו ,אולם יש
לשנות את הסטטוס ל"צו סגירה".
ביקורות :ב 3-עסקים לא נערכה ביקורת אחת ב 4-השנים האחרונות; בעסק אחד ישנה ביקורת אחת
ב 4-השנים האחרונות.
עסק אחד בסטטוס "הפרת צו"
במועד הבדיקה :בבית משפט התיק מופיע כתיק סגור ובתביעה העירונית היות ודווח שהעסק שינה
ייעודו ללא טעון רישוי התובעת הודיעה שתחזור בה מכתב האישום .לכן ,יש לסגור את התיק.
ביקורות :בעסק ישנה ביקורת אחת בלבד בכל ה 4-שנים האחרונות.
 17עסקים בסטטוס "לא הוגשה בקשה"
במועד הבדיקה :ב 3 -עסקים הרישיון בוטל בשל סגירת העסק; עסק אחד הינו בסטטוס "בתהליך
רישוי";  5עסקים מתנהלים משנת  2016ומטה.
ביקורות :ב 15-עסקים לא נערכה ביקורת כלשהי ב 4-השנים האחרונות; ב 3-עסקים נערכה ביקורת
אחת ב 4-השנים האחרונות.
 2עסקים בסטטוס "לא חודש מספר שנים"
במועד הבדיקה :בעסק אחד הרישיון לא חודש משנת  2015ובעסק השני העסק לא חודש משנת
 ,2016כאשר בשני עסקים אין פעילות כלשהי בתיק לחידוש הרישיונות.
ביקורות :בעסק אחד אין ביקורת כלשהי ב 4-השנים האחרונות; בעסק אחר ישנה ביקורת אחת ב4-
השנים האחרונות.
 8עסקים בסטטוס "מתחדש (תקופתי)"
במועד הבדיקה :ב 2-עסקים אין רישיון בתוקף בתיק; בעסק אחד הרישיון פג תוקף; ב 7-עסקים לא
ברור על אילו אישורים התבססו כשהוחלט על חידוש הרישיון.
ביקורות :ב 6-עסקים אין ביקורת אחת ב 4-השנים האחרונות; ב 2-עסקים ישנה ביקורת אחת ב4-
השנים האחרונות.
 15עסקים בסטטוס "צו סגירה"
במועד הבדיקה 3 :עסקים הינם בסטטוס "הפרת צו"; עסק אחד בסטטוס "אישור מנהל"; עסק אחד
בסטטוס "רישיון זמני" ,אולם אין רישיון בתיק.
ביקורות :ב 12-עסקים אין ביקורת אחת ב 4-השנים האחרונות; ב 3-עסקים ישנה ביקורת אחת ב4-
השנים האחרונות.
 178עסקים בסטטוס "רישיונות לצמיתות"
במועד הביקורת 9 :עסקים הם רכבי הובלה בקירור שאינם בטיפול המפקח ולכן יש לגרוע אותם; 33
עסקים רישיונות מבוטלים עקב החלפת בעלים או הפיכת העסק ללא טעון רישוי; ב 16-עסקים ישנו
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סירוב בעיקר של כיבוי אש ו/או הנדסה לאחר קבלת הרישיון ואין טיפול כלשהו ,לרבות שימוע בטרם
ביטול הרישיון.
ביקורות :ב 166-עסקים אין ביקורת אחת ב 4-השנים האחרונות; ב 11-תיקים ישנה ביקורת אחת ב-
 4השנים האחרונות; בעסק אחד ישנן שתי ביקורות ב 4-השנים האחרונות.
 62רישיונות בסטטוס "רישיון זמני"
במועד הביקורת 30 :רישיונות פג תוקפם;  7עסקים עם רישיון זמני ,אולם לא נמצא רישיון בתוקף
בתיק;  6עסקים עם רישיון זמני בתוקף ,אולם לאחר קבלתו ישנו סירוב כיבוי אש ,ואין טיפול לרבות
שימוע בטרם ביטול הרישיון; עסק אחד עם רישיון זמני בתוקף ,אולם לאחר קבלתו ישנו סירוב
הנדסה ,ואין טיפול לרבות שימוע בטרם ביטול הרישיון.
ביקורות :ב 50-עסקים אין ביקורת אחת ב 4-השנים האחרונות; ב 10-עסקים ישנה ביקורת אחת ב4-
השנים האחרונות.
העתק רשימת העסקים של המפקח מצ"ב ומסומן כנספח  21לדו"ח.
במהלך הביקורת גם בכל הנוגע למפקח/ת הנדון/ה נעשתה בדיקה מקיפה של מספר הביקורות בכל
עסק ועסק בטיפולו ,לרבות האישורים/הסירובים בכל תיק שהובילו לרישיון או שמעקבים הוצאתו,
לרבות פעולות אכיפה במקרים של סירובים ו/או אי שיתוף פעולה מצד בעל העסק ,באם ישנם.
בבדיקת העתק הביקורות בכל תיק ותיק עלה ,כי ישנם דו"חות רבים בהם מציין/נת המפקח/ת
במפורש בדו"ח עצמו שהיא/הוא שוחח/ה בטלפון עם בעל העסק ובעקבותיו כתב את הדו"ח כאשר אין
תיעוד כלשהו על סיור פיזי במקום העסק.
העתק דו"חות הביקורת של המפקח ומועד הסריקה ומסומן כנספח  22לדו"ח.
לסיכום
מס'
עסקים
רשומים

מס' עסקים
בפועל
לאחר קיזוז

הסיבות לקיזוז

מס' ביקורות ב4-
השנים האחרונות
ובאחוזים

סטאטוס הרישיון במועד
הבדיקה באחוזים

428

382

עסקים שהיו בבדיקה
מקדמית בלבד,
בוטלו בשל סגירת
העסק ,דווח בארנונה
על החלפת בעלים,
מס' רישיונות לאותו
עסק ,רכבי הובלה
בקירור 3 ,עסקים
בטיפול מפקח/ת
אחר/ת.

ב 340-עסקים
מתוך  382עסקים
שנבדקו בנושא זה
לא נעשתה ביקורת
כלשהי בעסק;
ב 38-עסקים ישנה
ביקורת אחת ב4-
שנים .דהיינו99% ,
מהעסקים
שבטיפול
המפקח/ת לא
מטופלים בצורה
נאותה כפי
שנדרש/ה
בהנחיות .יוסף ,כי
אף ישנם דו"ח
רבים בהם מציין/ת
המפקח/ת במפורש
בדו"ח עצמו שהוא
שוחח בטלפון עם

 105מתוך 273
הרישיונות/ההיתרים לא
בתוקף או בוטלו או לא בתיק
וב 23-עסקים ישנו סירוב
כיבוי אש או שפג תוקף
האישור הזמני לאחר הוצאתם
ויש לשקול לבטלם ,ובסה"כ
 46.88%מסך הרישיונות או
ההיתרים לא היו בתוקף או
בוטלו או בסכנת ביטול.
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מס' עסקים
בפועל
לאחר קיזוז

מס'
עסקים
רשומים

הסיבות לקיזוז

מס' ביקורות ב4-
השנים האחרונות
ובאחוזים

סטאטוס הרישיון במועד
הבדיקה באחוזים

בעל העסק ללא
ביקורת בעסק.

טבלה מסכמת אזור התעשייה
מס' מפקח

מס' עסקים

מס' עסקים
בפועל

מס' ביקורות ב4-
שנים

5

154

130

 72ללא ביקורת

ללא רישיון
בפועל
באחוזים
55.4%

 40ביקורת אחת
6

434

369

לא ניתן להתבסס

28.3%

7

447

353

לא ניתן להתבסס

29.6%

8

357

308

לא ניתן להתבסס

46.4%

9

428

382

 340ללא ביקורות

46.88%

סה"כ ממוצע

1,820

1,542

 38ביקורת אחת
38.5%

•

ממוצע מספר הביקורות של מפקחים/ות מס'  5ו 9-בלבד עמד על  490עסקים מתוך 512
שטופלו באופן לא נאות .דהיינו 95.7% ,מסך העסקים.

•

בבדיקת הדו"חות של מפקחים/ות מס'  6ו 7-עלה ,כי לפחות  100דו"חות נסרקו בשעות
הבוקר המוקדמות של יום ביצוע הביקורות כך שישנו ספק באם הם נערכו בפועל .לפיכך,
לדעת הביקורת לכאורה לא ניתן להתבסס עליהם.

•

בבדיקת הדו"חות של מפקח/ת מס'  ,8כי ישנם כ 100 -דו"חות עם פירוט מינימאלי של
מילים בודדות בתוכן הביקורת וללא חתימה או הודעה למי נמסר הדו"ח ,וזאת לעומת
דו"חות רבים אחרים עם פירוט רב בתוכן ומסירת שם הנציג שנמסר לו הדו"ח ,ואף מספר
דו"חות נסקרו בשעות הבוקר של יום ביצוע הביקורות כך שישנו ספק באם הם נערכו בפועל.
לפיכך ,לדעת הביקורת לכאורה לא ניתן להתבסס עליהם.

5.4

סיכום הנתונים שעלו מבדיקת התיקים שבטיפול המפקחים

רשימת העסקים הכוללת שהועברה על ידי מנהל האגף לביקורת בחודש אוקטובר  2018כללה סך
כולל של  3,543עסקים בטיפול האגף.
העתק הרשימה מצ"ב ומסומן כנספח  23לדו"ח.
מבין רשימת העסקים הכוללת שנמסרה נכללו עסקים שהם בפועל רכבי הובלה בקירור בעיקר שאינם
מטופלים בפועל על ידי מפקחי רישוי עסקים אלא על ידי פקידות רישוי עסקים כאשר הטיפול בהם
הסתיים עם מתן רישיון לצמיתות .סך עסקי רכבי ההובלה בקירור שלא נכנסו לרשימות המטופלות
על ידי המפקחים עמד על  407רכבים .בנוסף במהלך בדיקת התיקים שבטיפול המפקחים עלה
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שישנם עוד  16עסקים שאף הם הינם רכבי הובלה בקירור שהשתרבבו לרשימות העסקים בטעות.
לפיכך ולאחר קיזוז של  423עסקי רכבי הקירור עולה ,כי סך העסקים בטיפול מפקחי רישוי
עסקים עומד על  3,120עסקים.
בנוסף לרשימה לעיל ,העביר כאמור מנהל האגף רשימות של עסקים שבטיפול כל אחד ואחת
ממפקחי רישוי עסקים.
העתק הרשימות מצ"ב ומסומן כנספח  24לדו"ח.
מבדיקת הרשימות הנדונות עולה ,כי למפקחי אזור העיר ישנם  1,355עסקים בטיפולם ,וכי למפקחי
אזור התעשייה ישנם  1,809עסקים בטיפולם ,ובסך של  3,164עסקים שבטיפול כלל המפקחים
והמפקחות.
מהאמור לעיל עולה ,כי ישנו פער של  44עסקים בין הרשימה הכללית לפני סך רשימות התיקים
שבטיפול של מפקחי רישוי עסקים.
מבדיקת  3,167העסקים שבטיפול מפקחי רישוי עסקים עולה התמונה הבאה:
עסקים שיש לגרוע מהרשימות
•

 65עסקים הפכו ללא טיעוני רישוי אולם לא נמחקו מהרשימות.

•

ב 75 -עסקים ישנו דיווח של המפקח/ת על סגירת העסקים ולכן הרישיונות בוטלו.

•

 63עסקים היו בבדיקה מקדמית בלבד ,אולם הם לא נמחקו מהרשימות.

•

 8ארועים חד פעמיים שיש לגרוע אותם מהרשימה.

•

ב 147-עסקים עם רישיונות לצמיתות ישנו דיווח מהארנונה על החלפת בעלים.

•

ב 2-עסקים ישנו דיווח שהרישיונות נדחים.

•

 138רישיונות זהים או שייכים לאותו עסק שכבר מדווח.

מהאמור לעיל עולה ,שישנם  513עסקים אותם יש להוריד מרשימת הרישיונות ו/או מרשימת
הרישיונות לצמיתות ו/או מרשימות העסקים הפעילים שבטיפול המפקחים.
'אישור' משרד הבריאות בעקבות המלצת מפקח רישוי עסקים
עוד עולה ,כי  369רישיונות עסקים חודשו ברובם לאחר אישור משרד הבריאות בעקבות המלצת
המפקחים על כך שתוכנית העסק תואמת את המציאות והמצב התברואתי משביע רצון ,המלצה שלא
התבססה על דו"ח מפורט כנדרש .יוסף ,כי למרות האמור לעיל הביקורת החשיבה את 'אישורי'
הבריאות כביקורת בעסק.
היתרים זמניים
מבדיקת כלל רשימות המפקחים עולה ,כי ישנם  79עסקים עם היתרים זמניים ,כאשר  57היתרים
מתוכם פג תוקפם 4 ,היתרים שלא נמצאים בפועל בתיק 3 ,היתרים שבוטלו ו 2-שעמדו להסתיים
ימים בודדים לפני מועד הבדיקה .כך ש 83.5%-מכלל ההיתרים בפועל פג תוקפם ,בוטלו ,לא
בתיק הממוחשב של האגף או עומדים להסתיים.
רישיונות זמניים
מבדיקת כלל רשימות המפקחים עולה ,כי ישנם  411עסקים עם רישיונות זמניים ,כאשר 154
רישיונות מתוכם פג תוקפם 26 ,רישיונות בוטלו 3 ,רישיונות עמדו להסתיים מספר ימים אחרי מועד
הבדיקה ו 11-עסקים יש לשקול לבטל את הרישיונות לאחר שימוע בשל סירוב כיבוי אש/הנסה לאחר
מתן הרישיון .כך שכ 53% -מכלל הרישיונות הזמניים בפועל פג תוקפם ,בוטלו או שיש לבטלם
לאחר שימוע.
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רישיונות מתחדשים
מבדיקת כלל רשימות המפקחים עולה ,כי ישנם  527עסקים עם רישיונות מתחדשים ,כאשר 187
רישיונות מתוכם פג תוקפם 11 ,רישיונות בוטלו;  8רישיונות שלא נמצאים בפועל בתיק 2 ,רישיונות
זהים לאותם עסקים 27 ,רישיונות שעמדו לפקוע מספר ימים לאחר מועד הבדיקה .כך שכ44.6% -
מכלל הרישיונות הזמניים בפועל פג תוקפם ,בוטלו ,לא בתיק ועמדו בפני פקיעה תוך מספר
ימים.
רישיונות לצמיתות
מבדיקת ככל רשימות המפקחים עולה ,כי ישנם  1,043עסקים עם רישיונות לצמיתות ,כאשר 154
רישיונות יש לבטל בשל החלפת בעלים 5 ,עסקים הפכו ללא טיעוני רישוי 11 ,רכבי הובלה בקירור
נוספים אותם יש לגרוע מהרשימות;  43רישיונות שלאחר הוצאתם ישנו סירוב כיבוי אש או הנדסה
ויש לבצע שימוע לפני ביטולם ,ו 7-רישיונות השייכים לאותם עסקים .כך שכ 21% -מכלל הרישיונות
לצמיתות בפועל יש לבטלם ,הפכו ללא טיעוני רישוי ,רכבי הובלה בקירור שיש לגרוע ורישיונות
שיש לשקול לבטלם לאחר שימוע בעקבות סירוב כיבוי אש או הנדסה לאחר מתן הרישיון.
בתהליך רישוי
 578עסקים רשומים בסטטוס "בתהליך רישוי" ברשימות של מפקחי רישוי עסקים .בפועל  25עסקים
הם כפולים מאחר והרישיונות שייכים לאותו עסק 19 ,עסקים נסגרו 4 ,לא הוגשה כלל בקשה 4 ,
עסקים שהפכו לסטטוס" :רישיון מתחדש" 5 ,עסקים שהפכו לסטטוס "רישיון זמני" 4 ,עסקים שהפכו
לסטטוס "היתר זמני" כאשר אחד פג תוקפו;  4עסקים הפכו לסטטוס "אישור מנהל" ,עסק אחד הינו
אישור חד פעמי ,עסק אחד הינו הובלה בקירור 3 ,עסקים הפכו לסטטוס "הליך משפטי" ,עסק אחד
הפך לסטטוס "צו סגירה" ,ועסק אחד הפך לסטטוס "הפרת צו" .כך שסך העסקים בסטטוס בתהליך
רישוי בפועל עומד על  506עסקים בלבד.
לא הוגשה בקשה
 207עסקים רישומים בסטטוס "לא הוגשה בקשה" ברשימות כל מפקחי רישוי עסקים .בפועל 12
עסקים נסגרו 12 ,הפכו לסטטוס "בתהליך רישוי" ,ואחד שייך לאותו עסק .כך שסך העסקים
בסטטוס "לא הוגשה בקשה" עומד על סך של  183עסקים בלבד.
אישור מנהל רישוי
 63עסקים נמצאים בסטטוס "אישור מנהל רישוי" ברשימות כל מפקחי רישוי עסקים .בפועל  4עסקים
נסגרו 7 ,הפכו לסטטוס "רישיון זמני" 10 ,הפכו לסטטוס "רישיון מתחדש" 1 ,הובלה בקירור 1 ,הפך
לסטטוס "צו סגירה" 18 ,לא ברור לנה הם בסטטוס זה .כך שסך העסקים בסטטוס "אישור מנהל
רישוי עומד על סך של  22עסקים בלבד.
רכבי הובלה בקירור
מבדיקת רשימת העסקים שהועברה על ידי מנהל האגף ,יחד עם הממצאים לעיל ,עולה ,כי סך
העסקים שהינם רכבי הובלה בקירור עומד על  423עסקים שכאשר רובם המכריע הינו בסטטוס
רישיון "לצמיתות" .אולם 102 ,עסקים מתוכם ללא רישיון והינם בסטטוסים של 'לא הוגשה בקשה',
'היתר זמני פג תוקף'' ,בתהליך רישוי' ,ו'אישור מנהל הרישוי' .לפיכך סך רכבי הקירור ברישיון
בתוקף עומד  321רכבים.
רישיונות בתוקף במועד הביקורת בפועל לעומת הדיווח למשרד הפנים לשנת 2018
רישיונות לצמיתות
מהאמור לעיל עולה ,כי סך הרישיונות לצמיתות ,כולל רכבי הקירור ,עומד על  1,364רישיונות כאשר
על סמך דיווחי המפקחים על סגירת עסקים ,הפיכת עסקים ללא טיעוני רישוי ,דיווחי הארנונה על
החלפת בעלים ,וסטטוס רישיונות רכבי הקירור ,מספר הרישיונות בפועל עומד על סך של 1,198
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רישיונות לצמיתות ,כאשר ישנם עוד  43רישיונות לצמיתות שיש לשקול את ביטולם לאחר סירוב כיבוי
אש או הנדסה לאחר הוצאת הרישיון.
כך שסך הרישיונות לצמיתות שמעמדם יציב עומד על סך כולל של  1,155רישיונות בלבד.
היתרים זמניים
מבדיקת כלל רשימות המפקחים עולה ,כי ישנם  79עסקים עם היתרים זמניים ,כאשר  57היתרים
מתוכם פג תוקפם 4 ,היתרים שלא נמצאים בפועל בתיק 3 ,היתרים שבוטלו ו 2-שעמדו להסתיים
ימים בודדים לפני מועד הבדיקה .כך שסך ההיתרים הזמניים שבתוקף ומעמדם יציב עומד על סך
של  13היתרים בלבד.
רישיונות זמניים
מבדיקת כלל רשימות המפקחים עולה ,כי ישנם  411עסקים עם רישיונות זמניים ,כאשר 154
רישיונות מתוכם פג תוקפם 26 ,רישיונות בוטלו 3 ,רישיונות עמדו להסתיים מספר ימים אחרי מועד
הבדיקה ו 11-עסקים יש לשקול לבטל את הרישיונות לאחר שימוע בשל סירוב כיבוי אש/הנסה לאחר
מתן הרישיון .כך שסך הרישיונות הזמניים בתוקף ומעמדם יציב עומד על סך של  217רישיונות
בלבד.
רישיונות מתחדשים
מבדיקת כלל רשימות המפקחים עולה ,כי ישנם  527עסקים עם רישיונות מתחדשים ,כאשר 187
רישיונות מתוכם פג תוקפם 11 ,רישיונות בוטלו;  8רישיונות שלא נמצאים בפועל בתיק 2 ,רישיונות
זהים לאותם עסקים 27 ,רישיונות שעמדו לפקוע מספר ימים לאחר מועד הבדיקה .כך שסך
הרישיונות המתחדשים בתוקף ומעמדם יציב עומד על סך של  292רישיונות בלבד.
מהאמור לעיל עולה כי במועד הביקורת של התיקים בנושא זה שנערכה בחודשים דצמבר 2018
עד פברואר  2019סך העסקים שלהם היתרים או רישיונות בתוקף עמד  1,677בלבד ,כאשר
מספר העסקים שנמסרו לביקורת  3,543עסקים .דהיינו סך העסקים בתוקף עומד על 47.33%
וסך העסקים שלא בתוקף עמד סך של  1,866עסקים .דהיינו ,שמספר העסקים ללא רישיון עומד
על .52.67%
יוסף ,כי אף אם נקזז מהרשימה את  65העסקים שהפכו ללא טיעוני רישוי ,את  63העסקים שהיו
בבדיקה מקדמית בלבד ,אולם הם לא נמחקו מהרשימות ,את  8האירועים חד הפעמיים ,ואף את
 138הרישיונות הזהים או שייכים לאותם עסקים שכבר מדווחים כך שמספר העסקים בפועל יעמוד
על סך כולל של  3,269עסקים בלבד ,עדיין מספר העסקים ללא רישיון יעמוד על  .1,592דהיינו
 48.7%וזאת בניגוד לדיווח מנהל האגף למשרד הפנים לשנת  ,2018לפיו קיימים סך של 3,435
עסקים ומתוכם  1,150עסקים בלבד ללא רישיון .דהיינו ,שמספר העסקים ללא רישיון עומד על 34%
בלבד.
זאת ועוד נמצא ,כי סך העסקים בפועל הנמצאים בסטטוס 'בתהליך רישוי' עומד בפועל על 506
עסקים בלבד.
הדיווח של מנהל האגף למשרד הפנים לשנת 2018
מספר עסקים
חייבים ברשיון

מספר עסקים
ללא רשיון *

 %עסקים ללא
רישיון

עסקים הנמצאים
בהליכי רישוי **

3,425

1,150

34%

822
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הנתונים שבידי הביקורת בין החודשים דצמבר  2018לפברואר 2019
מספר עסקים
חייבים ברשיון

מספר עסקים
ללא רשיון *

 %עסקים ללא
רישיון

עסקים הנמצאים
בהליכי רישוי **

5433,

1,866

%52.67

506

יודגש ,כי אמנם הביקורת בתיקים בנושא זה נערכה בין החודשים דצמבר  – 2018פברואר 2019
ומנהל האגף מסר את דיווחו למשרד הפנים בתחילת חודש אפריל  2019כך שייתכן מאד שהתווספו
רישיונות שחודשו מאוחר יותר .אולם עדיין ,הפער של כ 700-עסקים עם רישיונות ו/או הפער של מעל
 300עסקים בתהליך רישוי אינו מתיישב עם הנתונים שבידי הביקורת.
מהאמור לעיל עולה ,כי הפיקוח על העסקים בעיר ובתעשייה לוקה בחסר ,כי מספר הביקורות בכל
עסק אם בכלל ומהות הביקורת אינו תואם את ההנחיות שכן ברוב העסקים לא נערכה ביקורת כלל או
ביקורת אחת בכל  4השנים וכן בדו"ח הביקורת לעיתים קרובות אין פירוט של תוכן הביקורת ,ולרוב
לא מצוינת שעת הביקורת ,חתימת בעל העסק על קבלת העתק וצילום של העסק ונראה לכאורה
שבלא מעט דו"חות המצב בפועל שונה לכאורה מהמתואר בו.
תגובת מנהל האגף
"בפרק זה נגעה הביקורת במספר נושאים ,המחייבים התייחסות שונה :הגדרת מספר העסקים;
סטטוס העסקים; כמות ואיכות הביקורות בעסקים ,ובכלל זה הטלת ספק באמינות חלק מן הביקורות;
תוקף רישיונות .בעניין הגדרת מספר העסקים ,סטטוס העסקים ותוקף הרישיונות ,נראה ,בכל הכבוד
הראוי ,כי הביקורת בחרה במתודה שגויה ,אשר הביאה בהכרח לידי קביעות ומסקנות שגויות;
הביקורת אכן ביצעה "עבודת נמלים" ככל שהדבר אמור בבדיקת תיקי העסק הממוחשבים לעומקם,
אולם היא נשענה על מספר הנחות יסוד שגויות -היורדות לשורש הנתונים והמסקנות :הנחת יסוד
שגויה אחת היא הגדרתו של עסק טעון רישוי .העמדה המוצגת בדו"ח לפיה "עסק" משמעו כלל
הפעילות המתבצעת על ידי גוף או אדם בכתובת אחת ,איננה נכונה .בהתאם להגדרה שגויה זו
פסלה הביקורת כ 140 -עסקים טעוני רישוי תוך קביעה כי מדובר ב"ניפוח" של מספר העסקים.
הגדרת עסק טעון רישוי בהתאם לחוק רישוי עסקים היא שונה .בהחלט יתכן כי באותה כתובת יפעיל
אותו גוף משפטי מספר עסקים שונים טעוני רישוי שכל אחד מהם הוא עסק נפרד כהגדרתו בחוק
רישוי עסקים; ההחלטה אם לפתוח מסלול אחד או מספר מסלולי רישיון נובעת מהיקף הפעילות
בשטח ,גודל המתחם ופיזור המבנים בו ,קיומם או העדרם של ממשקים בין הפעילויות השונות בו,
תקופת הרישיון של הפריטים השונים .זאת ,לאחר התייעצות ושיקול דעת באשר להיקף העסק שכלל
לעתים גם שמיעת עמדת מנהל אגף רישוי עסקים וחופי רחצה במשרד הפנים דאז .במקרים רבים
פתיחת רישיונות שונים לאותו בעל עסק היא מחויבת המציאות והיא החלטה מקצועית נכונה וראויה
שאין לשנותה; דוגמא לשם המחשה בלבד -נניח שבבעלות פלוני  2חנויות הנמצאות זו מול זו בקניון
חולון ,באותה קומה .בחנות האחת מתנהלת פיצרייה -והיא כוללת מחסן ,מטבח ,מקום לשטיפה
ולחיתוך ירקות ,מתיחת הבצק ,תנור לאפיית הפיצה ,דלפק הגשה וקופה רושמת .בחנות ממול,
שאינה מחוברת לאנות הראשונה ,מתנהלת שיפודיה הכוללת מחסן ובו מקפיא ומקררים לבשר,
אחסנת פיתות וירקות ,מקום לשיפוד הבשר ,לחיתוך סלטים ,תנור ומנדפים ,דלפק למכירה ללקוחות
וקופה רושמת; לפי עמדת דו"ח הביקורת מדובר בעסק אחד בלבד( .אותה כתובת ,אותה בעלות).
בפועל ,לפי חוק רישוי עסקים מדובר בשני עסקים שונים שכל אחד מהם מחויב בהגשת תכנית
נפרדת ,אישור גורמי רישוי נפרדים וקבלת רישיון עסק נפרד לכל אחד מהם .גם תקופת הרישוי
יכולות להיות שונות; המבחן בנושא זה הוא האם כל אחד מן העסקים הוא בבחינת "חי הנושא את
עצמו" .ובמילים אחרות -האם כאשר פלוני יחליט להשכיר את אחת מאותן חנויות כמות שהיא ,לאדם
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אחר ,הוא יחויב ברישיון נפרד .בנוסף ,זכותו של פלוני ,אם קיבל רישיון לאחד משני בתי האוכל
שתוארו בדוגמה זו ,להמשיך ולהחזיק באותו רישיון ,אף אם העסק השני שבבעלותו אינו מחזיק
ברישיון; דוגמאות לעסקים בשטח ,המחייבים קבלת מספר רישיונות עסק שונים -מתחם שמשתרע על
כ 100 -דונם .יש בו מספר רב של מבנים נפרדים שבכל אחד מהם נעשה שימוש שונה ,הכולל פריט
רישוי שונה ,גורמי רישוי שונים בהתאם לפריטי הרישוי שלהם מאפיינים שונים -מסעדה לעובדים,
תחנת תדלוק ,מסגריה ,אחסון חומרים דליקים ומסוכנים .פריטים אלה מתקיימים במבנים שונים
ונפרדים בתוך המתחם ולכן היה מקום לפתוח מספר מסלולי רישיון נפרדים לגבי פעילות המנוהל
במתחם ,אף שהם נמצאים בכתובת זהה ומופעלים ע"י אותם בעלים; מתחם נוסף הכולל למעלה מ-
 35דונם .בו פועל מזה שנים מוסך המחזיק ברישיון עסק ,נפתח לפני כשנה מוסך נוסף ,אחר ,במבנה
אחר המנותק ממבנה המוסך הקודם ,כן הוקם בו מבנה חדש ובו מתנהלת מצבעת אוטובוסים.
במתחם זה יש  2מוסכים ,טעוני רישוי ,בשני מבנים שונים ובעלי מאפיינים שונים ובאותו מתחם .כל
אחת מן הפעילויות הנ"ל מחייבת רישיון עסק נפרד .לגבי שני המתחמים שתוארו לעיל ,מצורפים
כנספח תצלומי אוויר להמחשת הנושא; כן מוזמנת הביקורת לעיין בתע  500159008ולמצוא כי 6
פריטי רישוי שונים קיימים במסגרת רישיון עסק אחד ,אף שהוא כולל מחלקות שונות ,שחלקן מתפקד
באופן עצמאי לחלוטין מן האחרות .עם זאת -מסעדת העובדים "זכתה" לרישיון עסק נפרד ,וכך גם
מגרש לצמ"ה הרשום על גבי אותה כתובת אך נמצא בהפרדה פיזית מלאה לחלוטין; הגיון זה מסביר
גם את הקביעה כי במתחם סופר מרקט גדול בו קיימים חניון לרכב ,משחקי ילדים ,מרכול גדול,
מסעדה (שהכניסה אליה נפרדת) וכיוצא בהם עסקים -נפתחו מספר מסלולי רישוי שונים; לאחר
בחינת העסקים שנימנו ע"י הביקורת בקטגוריה זו נראה כי הפיצול לעסקים נפרדים הוא מחויב
המציאות ,עולה בקנה אחד עם לשונו ומהותו של חוק רישוי עסקים ,לווה בהליך חשיבה ולדברי
המפקחים אף בברכתו של מנהל אגף רישוי עסקים ובריכות השחייה דאז במשרד הפנים.
חלק ממפקחי רישוי עסקים באזור התעשייה טענו כי עוזר המבקר לא נלווה אליהם בעת ביצוע
בקורות בעסקים שבטיפולם ,והסתפק בכך שהצטרף לביקורת בבתי עסק בודדים ,בשטח העיר ,וכי
בכך נמנעה מן הביקורת פרספקטיבה חשובה ,גם בנוגע לנושא זה; אגב ,לו היה רצון "לנפח" את
מספר העסקים -הרי שארבעת המזנונים המתנהלים בתוך אולם ספורט במתחם גדול היו מקבלים 4
רישיונות שונים ,ולא רישיון עסק אחד בלבד ,כפי שנעשה בפועל; נוכח המפורט לעיל ,מסקנת הדו"ח
לפיה יש לגרוע ממצבת העסקים " 138רישיונות זהים" היא ,בכל הכבוד הראוי ,שגויה.
הנחת יסוד שגויה אחרת היא ראיית רשימת העסקים שהונפקה בחודש אוקטובר  2018והועברה לידי
הביקורת ,כרשימה סטטית ,אשר אינה משתנה ,ולא כבסיס דינמי לשינויים .עצם חלוף הזמן מביא
לשינוי סטטוס של עסקים; כך ,על פני עשרות עמודים בדו"ח ,הצביעה הביקורת על כך שעסקים שהיו
בסטטוס מסוים על פי "תמונת המצב" מחודש אוקטובר  ,2018החליפו סטטוס .חלקם נסגרו (ובוטלו
במערכת) ,חלקם הגישו בקשות לרישיון ,חלקם הגיעו להליך משפטי ,נשפטו ,הוטל עליהם צו סגירה,
או קיבלו רישיון או ביתר זמני .מסיבה זו נקבע בדו"ח כי יש להסיר ממצבת העסקים את אותם עסקים
שבוטלו ,עקב סגירתם ,אך לא נכתב כי יש להוסיף למצבת זו את העסקים שנפתחו במהלך אותה
תקופה .דו"ח ממוחשב המציין את  188העסקים שנפתחו במערכת החל ביום  1.11.2018ועד
 14.5.2019מצורף כנספח ,וכן קיימים עוד מספר עסקים חדשים שטרם נפתח להם תיק במערכת;
פעילות של פתיחת וסגירת בתי עסק היא דינמית .כאשר עסק חדל מפעילותו ,ועסק אחר -נפתח
במקומו יתכן כי העסק העוזב או הנכנס הוא טעון רישוי .לכן הניסיון למנות כרוכל את מספר העסקים
לכל אחד מן המפקחים איננו מעשי .כך למשל -מפקח/ת מס'  -3אחראי/ת לאזור דינמי שיש בו
החלפת שוכרים בתדירות גבוהה יותר מאשר באזורים אחרים (ושינויים נוספים בפעילות העסקים
באזור בשל הצפי לתחילת עבודות הרכבת הקלה) .באזור של המפקח/ת  3בלבד ,נוספו  30עסקים
טעוני רישוי במהלך  6החודשים מאז המועד הנקוב בביקורת ,שאינם נכללים בסיכומי הביקורת
באשר ל"מספר העסקים בפועל" .מצ"ב רשימת העסקים; מאחר ומתודת הבדיקה התבססה על
"הקפאת מצב" של רשימת העסקים כפי שהייתה בחודש אוקטובר  2018לא הובאו בחשבון מכלול
העובדות והדבר יצר הטיה משמעותית של תוצאות הביקורת ,כך שנראה ,בין היתר ,כי כמות העסקים
הפעילים נמוך מן המדווח.
הנחת יסוד שגויה שלישית הייתה כי החל משנת  2014מצויים כל המסמכים הנוגעים לפעילות האגף
במערכת הממוחשבת .זאת לאחר שעובדי האגף נשאלו האם הם סורקים את הביקורות והמסמכים
מאז ניתן לעשות כן בתחילת  .2014מובהר כי רק בשלהי שנת  2014הוזמנו סורקים לשימושם של
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מפקחי רישוי עסקים ,ומטבע הדברים חלף פרק זמן משמעותי להטמעת נושא הסריקה גם לאחר
מכן; ההישענות על המערכת הממוחשבת בלבד על מנת לאמוד את היקף פעילות האגף ,ללא ראיון
עובדי האגף בנושאים כמו מסלולי רישוי ,פתיחתם וסגירתם ועימותם עם נושאים אלה ,עלולה ליצור
תמונת מצב שגויה.
הנחת יסוד שגויה רביעית הייתה כי הרשומות במערכת המידע של האגף ,נועדו להציג אך ורק עסקים
פעילים ,וכי המשך הצגתם של עסקים שהפכו ללא טעוני רישוי או של בדיקות מקדמיות שנעשו,
נועדה ככל הנראה על מנת ליצור מצג שווא של מספר גדול יותר של עסקים שבטיפול האגף .עסק
המגיש בקשה לבדיקה מקדמית עשוי להיפתח ולהפוך לעסק טעון רישוי .גם אם לא עשה כן -לבדיקה
המקדמית שבוצעה יהיה ערך בעת כנסתו של עסק חדש אחר לאותו נכס;  65עסקים שהפכו ללא
טעוני רישוי -אכן לא נמחקו מן הרשומות .עסקים אלה אינם נכללים בסטטיסטיקה של העסקים טעוני
הרישוי .אי מחיקתם מן המערכת נבעה מהנחיה של משרד הפנים בעת ביצוע הרפורמה ביום
 5.11.2013כי יש להותיר אותם רשומים .אסמכתא לנושא ניתן לראות במכתב לדוגמא שהעביר אגף
רישוי עסקים ובריכות שחיה במשרד הפנים במסגרת ההנחיות לרפורמה בשנת  2013בה נכתב כי
יש להודיע לבעל העסק כי רישיונו "הוקפא" .מצורף כנספח; לעניין החלפת הבעלות בעסקים
המחזיקים לרישיון לצמיתות – צורפו לתגובה זו ההנחיות אשר ניתנו למפקחי רישוי עסקים לבדוק,
ככל שהדבר נוגע לעסקים המחזיקים ברישיונות לצמיתות ,באם הם עדיין מוחזקים בידי אותם בעלים
ואין שינוי המחייב ביטול רישיונות אלה .בנוסף ,כפי שצוין ,נעשית בדיקה עצמאית של נושא זה ע"י
הפקידה שהובאה לצורך יישום הרפורמה; עם זאת ,לא כל שינוי במחזיקים או בבעלות במסגרת חיובי
הארנונה ,יש בו כדי לביא לביטול רישיון עסק .כך למשל אם מבנה מועבר מבעלים אחד לאחר כאשר
השוכר נשאר כשהיה ,וממשיך באותה פעילות .בנוסף ,יתכן כי שינוי ההחזקה בארנונה נועד להתאים
את רישומי הארנונה למציאות .בנוסף ,דיווחים בדבר שינוי בעלות בארנונה מועברים כדבר שבשגרה
לידיעת מרכזות הרישוי והמפקחים ,הן במסגרת "טופס הטיולים" הניתן לאזרח במסגרת שינוי
המחזיק בארנונה ,והן במסגרת דיווחים עיתיים המגיעים לידי הח"מ ואשר מועברים לידיעת ולבדיקת
המפקחים .יתר על כן ,גם אם חל שינוי בהחזקה בעסק ,והוא נחזה כלפי חוץ כאילו הוא ממשיך
לפעול באותו אופן ,אזי עדיין מדובר בעסק טעון רישוי (גם אם אכן הוחלפה בעלות) .כאמור ,נושא זה
של שינויי בעלות בעסקים המחזיקים ברישיונות לצמיתות ,מטופל כעת באופן אינטנסיבי ע"י הפקידה
שהובאה לצורך יישום הרפורמה.
לגבי הטבלאות המסכמות של מספר הביקורות ומספר העסקים שבטיפול כל מפקח -בביקורת
הושם דגש רב מאוד על מספרן של הביקורות הנערכות בעסקים .כבר עתה ייאמר כי אין בחוק או
בתקנות רישוי עסקים קביעה באשר למספר הביקורות האמור להתקיים בעסק .נושא זה מוגדר
באמנת השירות הקובעת כי תיערך בקורת אחת לשנה .הקביעה כי לא ניתן לייחס אמינות למספר
הדו"חות שערכו מפקחים  6ו 7 -מבססת על שעות סריקה של הדו"חות על ידם .אף שמדובר בטענה
נסיבתית בלבד נושא זה מחייב בדיקה מעמיקה והסקת מסקנות ,שכן הוא מצביע לכאורה על
תופעה חמורה ופסולה שיש לוודא כי לא תחזור על עצמה .אחד משני מפקחים אלה עומד בפני
פרישה ואילו האחר נעדר מפאת מחלה במרבית החודשיים האחרונים; לא כן טענות הביקורת לגבי
פגיעה לכאורה של מפקח/ת  -8טענות בעניין זה נענו ע"י המפקח/ת ,ומפורטות בהמשך תגובה זו.
לאור אותן טענות ,שעיקרן כי בוצעו למעלה מ 1,100 -דו"חות בקורת שהעתקן מצוי וניתן לעיון ,כי
מדובר בפחות מ 10% -מן הדו"חות שהם "לקוניים" יותר ,וקיימים הסברים לגבי הסיבות לכך ,כי
שורבבו בטעות לנספח המתייחס לדו"חות המפקח/ת  8דו"חות של מפקח אחר שלכאורה נסרקו
בשעה מוקדמת ,ומבדיקה -רק  2דו"חות שאותרו ע"י הביקורת הם אכן של מפקח/ת  8ונסרקו לאחר
השעה  -11:30טענות אלו יש בהן כדי להפוך את קביעות הדו"ח בדבר העדר אמינות בביקורת
המפקח/ת האמור/ה; עמדת המפקח/ת  -8בסיכום המבקר עולה כי הוא סבור שכיוון שאיתר מעל
 100דו"חות עם פרוט מינימלי של מלים בודדות ללא חתימה או הודעה למי נמסר הדו"ח לעומת
דו"חות רבים אחרים המפורטים באופן רב וכוללים שם הנציג לו נמסר הדו"ח ,וכן כי קיימים דו"חות
שנסרקו בשעות הביקור -ספק אם הללו נעשו בפועל ולדעת המבקר יש פגיעה באמינות הדו"חות
והביקורת החליטה שלא להתבסס עליהם .לטענת המפקח/ת -המגובה במסמכים -מאז שיבוץ לאזור
חדש ב ,9/2015 -אזור אשר לא פוקח כדבעי ע"י מפקח/ת קודמ/ת – בוצעו  1118דוחות (שלאחר
סריקתם נשמרו על ידי המפקח/ת);  5מן הדו"חות שצירפה הביקורת בנספח  20כמעידים על סריקה
בשעות בוקר -נעשו ע"י מפקח אחר באזור אחר ושורבבו לנספח  ,20ככל הנראה בשוגג;  2הביקורות
היחידות לגביהן נמצא כי נסרקו ע"י המפקח/ת  8נסרקו לאחר השעה  11:30כאשר הודגש כי שעת
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ההגעה לעבודה היא בדרך כלל לפני השעה  07:30בבקר ,כי קיימים עסקים הנפתחים רק בשעות
מוקדמות ועל כן אין מנוס מהגעה אליהם בסמוך לתחילת שעות העבודה ולכן היציאה לביקורות היא
לעתים בסמוך לשעת ההגעה לעבודה ,כי בחלק מן העסקים לא ניתן למסור הדו"ח שכן בעל העסק
לא נמצא ,ופועלים צאו עובדים נמנעים מקבלת דו"חות וחתימה עליהם מחשש מבעל הבית או מתוך
העדפה כי המפקח/ת יפנו אל בעל העסק; בנוסף ,קיימים עסקים פעילים ,ללא שינויים ,שאינם
תובעים רישום משמעותי בדוחות .על חלק מן הדוחות פורטו כתובות דוא"ל של בעלי העסק או
מספר הטלפון שנמסר ע"י המפקח/ת לשוהים בעסק .כדבר שבשגרה ,כאשר המפקח/ת הגיע/ה
לעסק בו לא נמצא הבעלים לצורך הכרות עם העסק או צורך אחר -מולא דו"ח ,לעתים לקוני ,בעסק
עצמו ובשורה שאחר מכן פורטה שיחת טלפון עם בעל העסק או מתכנן מטעמו שנערכה מן המשרד,
הכוללת פרטים שונים .בחלק מן הדו"חות הלקוניים קיים פירוט המעיד כי הביקורת אכן נעשתה
בפועל כמו למשל הרישום כי בעל העסק לא נמצא (בחו"ל) או כי העסק נמצא נעול אך ניתן להבחין
שבתוכו יש ציוד ,מספר ביתן במקום בו מדובר בביתן אחד מני רבים ,רישום מספרי טלפון של בעלי
העסק ,דווח על פטירת בעל עסק; כן צוינו על הדו"חות הלקוניים שצורפו נושאים כמו היכרות עם
העסק /שאלת התאמה לתכנית ,תקצירי שיחה ותרשומות שנערכו לצורך בדיקה במשרד או בעירייה;
בנסיבות אלו נראה כי ראוי כי הביקורת לא תטיל ספק באשר לאמינות הדו"חות אשר נעשו ע"י
המפקח/ת.
שיפור הבקרה על עבודת המפקחים -בעבר ,ערך הח"מ ישיבות סטטוס עם כל אחד מן המפקחים
אחת לחודש ,על מנת לעקוב ולוודא טיפול בהליכי רישוי ולחלופין אכיפה באשר לעסקים בהם
התבקש המפקח להתמקד .החל מתחילת השנה הקלנדרית ,מספר חודשים טרם הועברה טיוטת
הדו"ח לאגף ,שונתה מתכונת הדיווח של מפקחי רישוי עסקים באשר לביצוע ביקורות על ידם וכיום
על כל אחד מן המפקחים להגיש אחת לשבוע טבלה המפרטת אילו ביקורות נערכו על ידו במהלך כל
אחד מימי השבוע; במהלך החודש הקרוב תבוצע בדיקה האם שינוי מתכונת הדיווח אכן הביא
לתוצאה של העלאת מספר הביקורות ולשיפור המעקב אחר עבודת המפקחים בשטח.
אישור משרד הבריאות בעקבות המלצת מפקח-בדו"ח נקבע כי על המפקחים היה לבסס את
אישורם המופנה למשרד הבריאות על דו"ח מפורט .בכך נפסלו לכאורה בהינף קולמוס מאות רבות
של ביקורות שהתקיימו במהלך השנים ,אשר בוצעו על גבי טופס המופנה אל משרד הבריאות ,ונועד
גם על מנת לקבל אישור גורם זה; הנוסח המקובל על משרד הבריאות לצורך קבלת אישורו הוא כי
העסק תואם את התכנית המאושרת והמצב התברואי תקין .משיחות עם המפקחים עולה כי אצל חלק
מהם השתרשה התפיסה כי הרישום על גבי הטופס בעת בדיקת העסק מהווה תמצית של ביקורת
בשטח ,ועל כן אין צורך ללוות אותה בדו"ח נוסף ,זאת להבדיל מן האפשרות כי במהלך הביקורת
מפקח הרישוי ימצא ליקויים אשר אינם מאפשרים מתן המלצה למשרד הבריאות לתת אישורי לרישיון
עסק או לחידושו ,אזי ממלא המפקח דו"ח מפורט הכולל את פרטי הביקורת .לצורך זה מובאים לעיון
הביקורת  4מסמכים שנכתבו בשנת  2014על ידי מפקח שפרש לגמלאות לפני  3שנים ,באשר לעסק
מס'  .468מסמכים אלה כוללים הכולל דוח בקורת אחד בלבד ,ו 3 -התייחסויות על גבי ההפניה אל
משרד הבריאות ,23.12.14 ,13.5.14 ,26.1.14 .המעידים על ביקור במקום בתאריכים אלה; האגף
מקבל את הערת הביקורת בנושא זה .ובמסגרת תיקון הליקויים לאחר קבלת טיוטת הדו"ח נמסרה
הנחייה חד משמעית למפקחים כי יש לרשום דו"ח בקורת מלא בנוסף לטופס המיועד משרד
הבריאות ,ונושא מילוי דו"ח מפורט יוכנס לנוהל העבודה המפורט שיוכן לאגף .מצ"ב סיכום ישיבה
שהועבר בדוא"ל לעובדי האגף.
מספר הביקורות שנעשו בפועל -עקב השינויים במצבת כוח האדם של המפקחים באזור העיר,
במהלך השנים האחרונות (פורט לעיל נושא התקינה ) הרי שבאופן מודע בוצעו פחות ביקורות
בעסקים שמידת הסיכון הנשקפת מהם נמוכה במהלך תקופה זו; הח"מ בדק חלקית בלבד את האזור
שהיה בטיפולו של מפקח מס' ( 1שעבודתו בעירייה פסקה ב )31.12.2018 -ודומה כי הביקורת לא
כללה את מספר הביקורות שנעשה באזור זה במהלך השנים ,ותוצאות ה"סטטיסטיקה" שנערכו על
ידי הביקורת ממעיטות לעומת נתוני אמת .מצ"ב טבלה באשר למקצת מן העסקים; במקרה זה יצוין
גם כי מפקח  1טען במהלך התקופה כי קיימות ביקורות אותן ביצע באזורים שהיו בפיקוח ,כמו למשל
קניון בית החולים וולפסון ,העסקים המצויים ב"משתלה" מול משרד הרישוי ועסקים רבים נוספים ,אך
הוא טרם הספיק לארכב אותן .עם עזיבתו לא אותרו כל ביקורות אלו; כך גם נמצא כי לא אורכבו כל
דו"חות הביקורת של המפקחת טטיאנה בורווכוב שעבדה בעיר בשנית  .2015-2016העתק ממספר
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ביקורות שנערכו על ידה מצורפות כנספח; לטענת מפקח/ת  - 5הביקורת לא מנתה בין הביקורות
שערכה עשרות דו"חות ,חלקן כוללות תמונות שצולמו ,וצירפה לשם הדוגמה  14מן הביקורות שערכה
אשר לא מצאו ביטוי בדו"ח.
סיכום נתונים מבדיקת התיקים -הביקורת גרעה מן התיקים שבטיפול  8אירועים חד פעמיים –
מובהר כי כל אחד ואחד מן האירועים מחייב הליך רישוי "מלא" .מדי שנה במהלך השנים האחרונות
נפתחים למעלה מ 50 -תיקי עסק לאירוע ,הנמחקים לאחר שהאירוע התקיים .תיקים אלה תובעים
בדיקה של האירוע ,עבודת משרד משמעותית וכן "מרדף" אחר גורמי הרישוי השונים ,המתקיים בלוח
זמנים קצר ועד ה"דקה התשעים" ממש .דומה כי בעת תיאור פעילות האגף התמונה לא תהיה שלמה
אם לא תילקח בחשבון פעילויות אלו ,המוגדרות תמיד כ"דחופות" והתובעות זמן רב ויקר של
המערכת;  2עסקים שהרישיון נדחה הם עסקים קיימים בפועל ,שרשות הרישוי דחתה את הבקשה
לרישיון עסק .לגבי אחד מהם תלוי ועומד ערעור בנה של בעלת העסק בפני בית המשפט העליון;
היתרים זמניים ורישיונות זמניים -הביקורת התעלמה מכך שקיימות  4קטגוריות נפרדות "היתר זמני",
"היתר זמני פג תוקף" ,רישיון זמני" ו"-רישיון זמני פג תוקף"; העדר התייחסות נפרדת לקטגוריות אלו
עלול להביא לידי מסקנה כי בעת ביצוע הבקרות נמצא כי תוקפם של רישיונות או היתרים זמניים פג,
כאשר אלו פקעו עוד קודם לביקורת; היתרים ורישיונות אלה הם זמניים מעצם טיבם שכן הם נובעים
מעמידה חלקית בלבד של בעל העסק בדרישות גורמי הרישוי ,אשר נתנו לעסק אישור זמני ומותנה,
או כאשר קיים ,בהתאם לנוהל העבודה מול מינהל ההנדסה ,הליך של היתר בנייה להכשרת חריגות
בנייה המונעות קבלת רישיון עסק; בנוסף ,בשל כשל במערכת המחשוב ,בפריטים בהם ניתנו בעבר
רישיונות עסק לצמיתות ,ועל פי הרפורמה בחוק רישוי עסקים נקבעה להם תקופת תוקף קצרה יותר,
לא ניתן להנפיק "רישיון מתחדש" אלא שהמערכת המחשוב מאפשרת הנפקת "רישיון זמני" בלבד,
כאשר לעיתים הנפקת המסמך מחייבת פתיחת מסלול חדש במערכת המחשוב ,ורק לאחר מסירתו,
ניתן להפוך את סטטוס התיק ל"רשיון מתחדש"; לעניין אי המצאות רישיונות בתיק העסק הממוחשב-
חלק מן הרישיונות אליהם מתייחסת הביקורת הם רישיונות ישנים ,המצויים בתיק העסק הפיזי ,ולכן
לא אותרו על ידה; חלק אחר מן הרישיונות וההיתרים אשר נמסרו לבעלי עסקים הועברו לביצוע
סריקה ע"י ארכיבאי האגף .בעקבות העתקת ארכיב האגף באופן מידי ,הועברו מסמכים רבים,
שחלקם היו מיועדים לסריקה אל גנזך העירייה .כיום קיימים בגנזך  6מכלי קרטון ,אחד מהם כולל
מאות רישיונות עסק "מקוריים" אשר יושבו לאגף במהלך השבועות הקרובים; רישיון או היתר זמני
תקף עד המועד הקבוע לפקיעתו ,ומאחר ובדרך כלל העילה לתקופת הרישיון המקוצרת לעומת
הקבוע בצו ,היא טיפול בעמדת גורם רישוי אחד בלבד ,הרי שקיים גם צפי כי הרישיון הזמני יוארך או
שיתקבל רישיון מתחדש בתום הטיפול בדרישות אותו גורם; כפי שפורט לעיל ,בעת ביטול אישור של
גורם רישוי לעסק המחזיק ברישיון ,יש לבחון אם לבטל הרישיון בהליך של שימוע בנוכחות גורם
הרישוי האורך למעלה מ 60 -יום ,על מנת לאפשר לבעל העסק לתקן את הלקויים ולמנוע את
האפשרות לביטול הרישיון .במקרים בהם קיים לו"ז קצר יחסית עד פקיעת הרישיון ניתנת לבעל
העסק הודעה כי רישיונו לא יחודש אם לא יסדיר הנושא .אין מקום לפעול כ"אוטומט" ולהחליט כבר
עתה כי יש לראות ברישיון בו התקבלה התנגדות גורם כרישיון מבוטל.
לגבי רישיונות של רכבי קירור -מצורפת דוגמא לפנייה יזומה של האגף אל אחד מן העסקים המפעיל
עשרות רכבי קירור על מנת לברר באם יש להמשיך בהליך רישוי באשר לאותם כלי רכב ,אשר הביאה
להסרת  11תיקי רישוי ממצבת תיקי רישוי עסקים .נושא זה יעבור בדיקה מקיפה כעת ,מאחר ובשלב
הרפורמה ברישוי עסקים שנכנס לתוקף ביום  ,1.1.2019קוצרה תקופת הרישוי לרכבים להובלת מזון
לתקופה של  10שנים; כפי שצוין לעיל ,במחצית השנייה של שנת  2018נעדרה מרכזת הרישוי באזור
העיר ,האחראית לנושא חידוש רישיונות עסק מתחדשים ,כך שהליכי משלוח פניות לגורמי הרישוי
נעשה בנוסף לעבודת גורמים אחרים באגף וחלק ניכר ע"י הח"מ ,כך שאכן היו מעיכובים בלוחות
הזמנים הוצאת כאמור בתקנה (28ב) לתקנות רישוי עסקים שצוטטה לעיל ,יש לראות רישיונות
מתחדשים שפקעו ביום  31.12.2018כמחזיקים ברישיון; מסקנת הדו"ח ,לפיה יש לגרוע ממספר
הרישיונות שבתוקף גם עשרות רבות של רישיונות מתחדשים ,רישיונות זמניים או היתרים זמניים
משום שאלה עומדים לפקוע בתוך תקופה קצרה לאחר מועד הבדיקה היא ,בכל הכבוד הראוי,
שגויה ויש בה כדי להביא להטיה שגויה של מספר העסקים המחזיקים ברישיון ללא כל הצדקה .האם
כאשר אדם נוהג ברכבי היום ,ורישיון הנהיגה שלו עומד לפקוע בשבוע הבא ,ניתן לקבוע כי הוא נוהג
ללא רישיון ?; כפי שצוין ,עדכון "סטטוס" העסק מוטל על מרכזות הרישוי ,שהאגף סבל מהיעדרויות
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רבות שלהן במהלך השנה האחרונה .כמסקנה מדו"ח הביקורת ,יבצע כל אחד מן המפקחים בדיקה
של "סטטוס" הרישוי בכל תיק עסק בתחום טיפולו ,ובמהלך החודש הקרוב יתבצע עדכון סטטוסים.
רישיונות בתוקף בעת המועד לדווח למשרד הפני -המועד הקובע לדיווח למשרד הפנים הוא
 .31.12.18הדיווח מתבסס על סטטוס העסקים במערכת הממוחשבת .מדווחים אך ורק רישיונות
בתוקף או בסטטוס של "אישור מנהל רישוי"; לאור ההערות בדבר מתודת הבדיקה של מספר
העסקים בפועל ,ומספר הרישיונות בתוקף שהוצגו לעיל ,לא ניתן לקבל את הנתונים עליהם מצביעה
הדו"ח כנתוני אמת .גם מעיון בטבלה המסכמת של אזורי העיר והתעשייה שהעבירה הביקורת -עולה
כי למיטב בדיקתה קיימים באזור העיר בפועל  1,137עסקים ובאזור התעשייה בפועל  1,542עסקים
(ובסך הכל  2,679עסקים) ואילו על פי נתוני הביקורת בין החודשים  12-2018ועד  2-2019קיימים
 3,543עסקים ,כאשר פער זה בעבודת הביקורת עצמה של  864עסקים אינו ניתן להסבר רק בגריעת
מספר רכבי משלוח מזון".
תגובת הביקורת
הביקורת מבהירה ,כי בניגוד לטענת מנהל האגף ,היא לא 'בחרה במתודה שגויה' ו/או שהיא נשענה
על הנחות יסוד שגויות ,וכי מרבית הדוגמאות שניתנו על ידו אינן רלבנטיות לטענות הביקורת ,והיא
שבה ומדגישה ,כי אכן פתיחת רישיונות שונים לאותו עסק היא מחויבת המציאות והיא החלטה
מקצועית נכונה .אולם ,יחד עם זאת הגדרת כל רישיון נפרד כעסק נפרד ברשימת העסקים שבטיפול
המפקח/ת בעיקר באזור התעשייה מהווה 'ניפוח' לא ראוי של מספר העסקים ,כדוגמת סופר מרקט
גדול שישנם בתוכו מספר מחלקות עם רישיונות נפרדים אבל עדיין מהווה עסק אחד בלבד.
זאת ועוד ,לביקורת ברור כי רשימת העסקים שנמסרה לה על ידי מנהל האגף הינה רשימה דינאמית
וייתכן אף שמאז הביקורת אכן התווספו לרשימה  188עסקים חדשים .יחד עם זאת ,הביקורת נערכה
בסמוך לקבלת רשימת העסקים והיא משקפת בצורה מדויקת את מצב 'סטטוס' העסקים במועד
הביקורת כאשר הוספת עסקים חדשים מאז הביקורת אינה משנה דבר באשר למספר העסקים
בפועל שנמצאו ללא רישיון ו/או מספר הביקורות בפועל שנעשו או שלא נעשו בכל עסק ועסק.
הביקורת מבהירה ,כי תקופת הביקורת בתיקים הממוחשבים החלה מחודש ינואר  ,2015כ 4-שנים,
לאחר שכבר היה ברור ונהיר לכל המפקחים שעל כל מסמך להיסרק ולהיכלל בתוך התיקים הנדונים,
ולפיכך לא ברורה טענת מנהל האגף כאילו תקופת הביקורת כללה גם את שנת .2014
זאת ועוד ,הביקורת ביקשה ממנהל האגף את רשימת העסקים הפעילים הכללית ללא רכבי ההובלה
בקירור ואת רשימת העסקים הפעילים שבטיפול כל מפקח ומפקח ,וכאשר בדיקה בפועל של
הרשימות העלתה ,כי ישנם עסקים שהפכו ללא טיעוני רישוי ו/או עסקים שהיו בבדיקה מקדמית בלבד
או עסקים שנסגרו בשל סגירת העסק ו/או דיווח בארנונה על החלפת בעלי העסק ו/או אירוע חד פעמי
שחלף וכדומה ,ועדיין המשיכו להיות רשומים כעסקים פעילים .לפיכך ,בצדק טענה הביקורת שיש
לגרוע את העסקים לעיל מרשימת העסקים הפעילים .יוסף ,כי הדיווח מהארנונה הינו באשר להחלפת
בעלי העסק ולא בעלי המבנה ,וכי באם ברצון מנהל האגף לשמור את העסקים שהטיפול בהם
הסתיים עליו לעשות במסגרת רשימה נפרדת במערכת הממוחשבת.
באשר לטענות מפקח/ת מס'  ,8הביקורת מבקשת להבהיר כי בשיחה עמו/ה עלה ,כי הביקורות
נעשות בין השעות  10:00ל 14:30-בלבד כך שלא ייתכן שסריקת הדו"חות שבוצעה בשעות הבוקר
נעשתה לאחר ביקור בפועל באותו יום .זאת ועוד ,הטענה כאילו כדבר שבשגרה כאשר המפקח/ת
הגיע/ה לעסק בו לא נמצא הבעלים ,מולא דו"ח לאקוני בעסק עצמו והשורה שאחר מכן פורטה שיחת
טלפון עם בעל העסק או מתכנן מטעמו שנערכה מן המשרד ,הכוללת פרטים שונים ,רק מחזקת את
טענת הביקורת שכן בשום שלב בכתיבת הדו"ח לא נעשתה הפרדה בין הדיווח מהשטח לשיחת
הטלפון מהמשרד כך שנוצר הרושם שהשיחה התנהלה פנים אל פנים עם בעל העסק ובכך גם יש
טעם לפגם כך שלא ניתן להסתמך על דו"חות הביקורת.
בכל הנוגע ל'אישורי הבריאות' יובהר ,כי בניגוד לטענת מנהל האגף ,על אף שהובהר בטיוטת הדו"ח
שהיה על המפקחים לצרף דו"ח ביקורת ל'אישור הבריאות' ,כפי שהם הונחו לעשות כן ,הם לא נפסלו
ואף נכללו כחלק מהביקורות שבוצעו בעסק ,וכי הביקורות שהוצגו על ידי מנהל האגף משנת 2014
אינן רלבנטיות שכן כבר הובהר שהבדיקה החלה מחודש ינואר  2015ו/או אף שאין רלבנטיות
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לביקורות שאולי נעשו אחרי ,כל שכן תמונות בלבד ללא דו"ח מסודר ,במידה והם לא נסרקו לתיק
הממוחשב במועד כנדרש.
זאת ועוד ,בניגוד לטענת מנהל האגף כל הרישיונות שלא נמצאו בתיק הממוחשב ואליהם בלבד
התייחסה הביקורת הם רישיונות שהונפקו החל משנת  2015והיו אמורים להימצא בהם ,במיוחד
כאשר בדיקה מעמיקה בתיק העלתה שהתיק טרם היה 'בשל' להוצאת רישיון ו/או הוא היה בשלב של
הוצאת מכתב לבעל העסק ,כי הרישיון יונפק בכפוף להגעה פיזית למשרדי האגף ותשלום אגרת
רישיון ,דבר שלא נעשה.
הביקורת מבהירה ,כי הטענה לגבי עשרות רישיונות מתחדשים ,זמניים ו/או היתרים זמניים שהם
עומדים לפקוע בתוך תקופה קצרה לאחר מועד הבדיקה מתייחסת לביקורת שנעשתה בתיקים
הנדונים ביום  ,30/12/18יומיים בלבד לפני מועד פקיעת הרישיונות כאשר בדיקה מעמיקה בתיקים
הנדונים העידה שלא נעשתה פנייה מהאגף לחידוש הרישיונות לאף גורם רישוי רלבנטי כך שניתן
לקבוע מעל לכל ספק סביר שבדיקה נוספת ביום  01/01/19הייתה מעלה שהרישיונות הנידונים לא
חודשו.
זאת ועוד ,מנהל האגף בחר לסכם את מספר העסקים בפועל ,לאחר גריעה מהרשימה שנמסרה
לביקורת את העסקים שהפכו ללא טיעוני רישוי וכדומה במקום לסכם את מספר העסקים של כל
מפקח ומפקח כפי שהם נמסרו לביקורת ,כאשר בדיקה כזאת הייתה מעלה שמספר העסקים
שבטיפול המפקחים עומד על  3,180עסקים ולא  2,679בלבד כפי שהוא ציין .יוסף אף ,כי לפי
הרשימות שנמסרו לביקורת סך רכבי הקירור עמד על כ 400-רכבי קירור ,כך שחשבון פשוט מעלה
שסך העסקים הכולל עמד על כ .3,580-בעמוד  10לטיוטת הדו"ח נרשמו סך של  3,543עסקים לפי
הרשימה הכוללת שנמסרה לביקורת על ידי מנהל האגף וניתן לראות כי ישנו פער של עשרות בודדות
של תיקים ,ככל הנראה בשל חוסר הדיוק של הרשימות שנמסרו לביקורת.

פרק  -6נגישות עסקים
בסעיפים 8ב ,ו8ג לחוק רישוי עסקים נקבע בין השאר ,כי רשות הרישוי לא תיתן רישיון ,היתר זמני או
היתר מזורז לעסק טעון רישוי שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי ,אלא אם כן קוימו בעסק הוראות
הנגישות ,כאשר מבקש הרישיון ,ההיתר הזמני או ההיתר המזורז ,לפי העניין ,ימציא לידי רשות
הרישוי חוות דעת של מורשה לנגישות שלפיה מתקיימות בעסק הוראות הנגישות ,ורשאית רשות
הרישוי לתת למבקר רישיון ,היתר זמני או היתר מזורז על סמך חוות הדעת כאמור.
על אף האמור לעיל ,מבקש יהיה רשאי להמציא לצורך מתן הרישיון תצהיר מאומת כדין ,אלא אם כן
העסק הוא מסוג שיקבע בצו שיש להמציא לגביו חוות דעת כאמור.
יחד עם זאת נקבע ,כי רשות הרישוי רשאית ליתן היתר זמני לעסק ,לא התקיימו ההוראות לעיל,
לתקופה שלא תעלה על שנה ורשאית היא להאריך את ההיתר הזמני האמור לתקופה נוספת שלא
תעלה על  6חודשים נוספים.
העתק הסעיפים הרלבנטיים בחוק מצ"ב ומסומן כנספח  25לדו"ח
בהנחיות שפרסם משרד הפנים לרשות המקומית נקבע ,בין השאר ,כי הרשות נדרשת לוודא קיום
דרישות הנגישות במסגרת ההליך הרגיל של מתן רישיון עסק או חידושו ,וכי נציבות שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים מתכוונת לעקוב אחר יישום הנוהל והדרישות ברשויות רישוי
עסקים ,החל מסוף שנת .2013
עוד נקבע בהנחיות לעיל ,כי אם מדובר בעסק קטן ,אפשר להסתפק בדרך כלל בבדיקת העסק לפי
חוברת הנחיות הנגשת עסק קטן שהוציאה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,כאשר עסק קטן
הוא עסק ששטחו עד  100מ"ר ואם העסק הוא בית אוכל ,שטח ההסעדה שבו לא יעלה על  25מ"ר.
במקרה זה בעל העסק רשאי לבדוק את העסק בעצמו בהתאם לדפי ההנחיות שבחוברת ,ויצבע את
הנדרש כך שיוכל להצהיר שהוא עומד בדרישות והרשות באמצעות המורשה מטעמה תוודא את
נגישות העסק בפועל.
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העתק ההנחיות מצ"ב ומסומן כנספח  26לדו"ח.
לאור האמור לעיל ,בשנים האחרונות ישנה מורשית נגישות לעסקים חיצונית המועסקת בחוזה שנתי
המוארך מעת לעת ובמקביל מפקחת רישיון עסקים ומנהלת מחלקת רישוי עסקים בתואר האחראית
על מספר רחוב ומתחם גדול באזור התעשייה בסדר גודל של כ 120-עסקים בלבד עוברת בשנה
האחרונה הכשרה כממונה נגישות עירונית כאשר היא סיימה את חלקו הראשון של ההכשרה
ומתעתדת עד לחודש אוגוסט  2019לסיים את חלקו השני של ההכשרה לקראת קבלת תעודת
ההסמכה.
לדברי מפקחת רישוי עסקים הנדונה ,כבר כיום היא מרכזת את נושא הנגישות של רישוי עסקים בכך
שהיא מתאמת את עבודתה של מורשת הנגישות ומכינה לה חומרים לבדיקה ,יושבת עמה על
תיאומים ותשובות באשר לסטאטוס בהנדסה או ברישוי עסקים בהיבטי הנגישות ,אחראית מתן מענה
מקצועי שוטף לפניות לבעלי עסקים ומפקחי רישוי בנושא נגישות ואף מתן מענה דחוף בנושא נגישות
כאשר מרשת הנגישות לא עובדת מפאת עיכוב חידוש חוזה העסקה שלה וכדומה.
בהתאם לסעיפים 8ב ו8ג לחוק רישוי עסקים ,הנחיות משרד הפנים וחוברת ההנחיות של נציבות
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוחלט ,כי עסקים עד  100מ"ר ואם העסק הוא בית אוכל ,שטח
ההסעדה שבו לא יעלה על  25מ"ר ,אגף רישוי עסקים יסתפק בתצהיר בעל העסק בפני עו"ד על
שאלון שהוא עומד בדרישות ומורשת הנגישות תחתום עליו לאחר בדיקתה ,דבר שיהווה אישור
נגישות וכי עסקים מעל  100מ"ר יחויבו בחוות דעת מטעם מורשה נגישות פרטי מטעם שתיבדק
ותאשור על ידי מרשת הנגישות העירונית ואישורה יהווה אישור נגישות כחוק.
העתק שאלון ותצהיר לעסקים עד  100מ"ר ומצ"ב ומסומן כנספח  27לדו"ח.
בדיקת עבודת מורשת הנגישות יחד עם מפקחת רישוי עסקים הנדונה בכל הנוגע ליישום סעיפים 8ב
ו8ג לחוק רישוי עסקים והנחיות מעלה ,כי החוק וההנחיות מבוצעות באופן חלקי ,כדלקמן:
לא נעשתה בדיקה מקיפה של כלל העסקים בעיר ובתעשייה וחלוקה בין רשימת עסקים קטנים עד
 100מ"ר המחויבים במילוי שאלון וחתימה על תצהיר בלבד לבין עסקים מעל  100מ"ר המחויבים
בהגשת חוות דעת ולא נשלחו מכתבי בנושא ובדואר רשום לכלל העסקים באופן מוסדר.
עם פתיחת עסק חדש מעבירות רכזות אזורי העיר והתעשייה העתק של התכנית הסניטרית בצירוף
בקשה לבדיקת הנגישות כגורם רישוי ונמצא ,כי ישנם מאות תכניות הממתינות לאישור ללא מענה
כאשר ישנו קושי באיתור תכנית ספציפית שכן היא אינה מתויקת בתוך תיק מסודר עם מספק העסק.
באשר לעסקים קיימים קטנים כאמור עד ל 100-מ"ר ,שליחת השאלון והתצהיר נעשית באמצעות
מפקחי רישוי בלבד בזמן ביקורם בעסק כאשר אין הסבר או הנחיה ברורה כיצד למלא את השאלון
וגם השאלונים לא מגיעים בצורה מוסדרת ובזו זמנית לכלל העסקים אלא רק באופן ספוראדי.
באשר לעסקים מעל  100מ"ר ,מורשת הנגישות שולחת מכתב להגשת חוות דעת בנושא רק לעסקים
חדשים שנפתחו כאשר ישנם מאות רבות של עסקים שטרם נשלחו אליהם בקשות להגשות חוות
דעת.
מורשת הנגישות נאלצת להסתפק במילוי השאלון ותצהיר החתום בטרם אישור העסק לנגישות כאשר
לא מבוצעות בפועל ובניגוד להנחיות ביקורות על ידה או על ידי מפקחת רישוי עסקים הנדונה בעסק
גם אם מדגמיות על מנת לוודא את נגישות העסק בפועל והתאמה לתצהיר.
כך רכזת אזור העיר מתייקת את השאלון והתצהיר החתום בתיק הממוחשב כאישור נגישות וזאת
מבלי חתימתה של מרשית הנגישות.
באשר לעסקים מעל  100מ"ר כאמור ישנה בדיקה רק לעסקים חדשים או עומדים בפני חידוש
הרישיון ,כאשר גם בעסקים אלה לא מבוצעת ביקורת בעסק.
בשיחה עם מפקחת רישוי עסקים כאמור היא הבהירה שהיא כפופה למנהל האגף בכ 50%-משרה
כמפקחת רישוי עסקים ומנהל מחלקת רישוי עסקים בתואר ושהיא כפופה למנכ"ל העירייה כמורשת
נגישות עירונית במיוחד לאחר קבלת הסמכתה בחודש אוגוסט .2019

82

כך שבפועל נוצר מצב לא בריא ושלא משרת את האגף באופן מיטבי שכן מחד ,עבודתה כמפקחת
רישוי עסקים הינה מינימליסטית ולא מספקת הן בשל היקף העסקים הנמוך שבטיפולה והן בשל
העובדה שלאחר בדיקה נמצא שגם הטיפול בעסקים אלה מתבצע באופן לקוי ,ומנגד ,הסמכתה
ורצונה לשמש כמורשת נגישות עירונית ולא כמורשת נגישות לעסקים בלבד יוביל למצב של המשך
העסקת מורשת נגישות חיצונית ללא הצדקה שכן לא יהיה מיקוד של המורשת המיועדת לעסקים
בלבד.
התייחסות מנהל האגף
"האגף בחר ,עוד טרם תיקון החוק ב ,2013 -לנסות לצמצם את הרגולציה והעלויות על בעלי
העסקים ,כך שמחד -ייעשה שימוש בטופס הנגישות לעסקים קטנים ,כהמלצת הנציבות ,ואילו האגף
יעסיק מורשת נגישות חיצונית אשר תבחן האפשרות לפטור עסקים מסוימים מחובת נגישות (למשל-
מקומות עבודה המעסיקים עד  5אנשים שאין בהם קבלת קהל ,אחסנה ללא גישה לקהל ,ועוד
בהתאם לחוק ודברי החקיקה הרבים בנושא זה) המורשה תבחן את הצהרות העסקים שלדעתם הם
נושאים בחובת נגישות מופחתת עקב היותם עסק קטן ,כן היה על מורשת הנגישות לאשר קבלת
אישורי מורשי נגישות המוגשות מטעם בעלי העסקים; האגף פעל בהתאם לחוברת להנגשת עסק
קטן .יחד עם זאת -אין אפשרות לקים חלוקה דיכוטומית בין עסקים ששטחם עד  100מ"ר או עד 25
סועדים לבית אוכל ,אלא קיימות קטגוריות שונות להבחנה בין עסקים מהם קיימות דרישות נגישות
מופחתות ,הרשאים להגיש טופס לבדיקת נגישות והצהרה על ביצוע הנגשה לעסק קטן ,בו רשאי בעל
העסק לבדוק בעצמו את עמידת עסקו בדרישות הנגישות ולהגיש המסמך לידי הרשות לבחינתה ,לבין
עסקים אחרים המחויבים בהגשת טפסים שמילאו מורשי נגישות מטעמם (טופס 8ב(ב)) .הן משום
שפעילותו עולה על פעילות עסק קטן כאמור לעיל ,או משום שהעסק מהווה חלק מרשת (למשל-
רשתות מזון ,תחנות תדלוק) .כן יש צורך בקבלת חוות דעת מורשת הנגישות אם מדובר בעסק בו
עד  5עובדים שאין אליו גישה לקהל בלתי מסוים ,שלעתים פטור כליל מנגישות; האגף הוסיף ושכלל
את טופס הנגישות שיסודו בנציבות שוויון הזכויות ,על מנת להנהירו ולאפשר שימוש רב וברור בו .אכן
נעשה שימוש נרחב בכלי זה.
בפרק זה הסתמכה הביקורת על סעיפים 8ב8 ,ג' לחוק רישוי עסקים כפי שהם עודכנו בתיקון 34
לחוק .התיקון אמנם נעשה בחודש אוקטובר  2018אך טרם הוצאו תקנות וצווים אשר יש בהם כדי
להפוך אותו למעשי .כוונת המחוקק הייתה כי פעימה זו של הרפורמה תכנס לתוקף ב 1.4.19ואולם
נוכח הקדמת הבחירות ליום  ,9.4.19פיזור הכנסת ,ופיזורה בשנית ביום  29.5.19ככל הנראה לא
תושלם מלאכת חקיקת המשנה הדרושה טרם הקמת ממשלה לאחר הבחירות הקבועות ליום
 17.9.19ומינוי שר לענייני פנים; לכן ,טרם הוגדר נושא התצהיר ואילו עסקים יוכלו להגישו ,לא
הוגדרו מנגנון וגובה האגרות לפיו הרשות תוכל לספק שירותי חוו"ד מורשה נגישות מטעמה .ולא
הוגדרו עדיין קריטריונים לפיהם ניתן יהיה לקבל מחלק מן העסקים אישור מורשה נגישות אחד בלבד
חלף מורשה נגישות מתו"ס ושירות; בדו"ח נקבע כי לא נעשתה בדיקה מקיפה של כלל העסקים בעיר
ובתעשייה וחלוקה בין רשימת העסקים הקטנים מ 100 -מ"ר המחויבים במילוי שאלון וחתימה על
תצהיר בלבד לבין עסקים מעל  100מ"ר המחויבים בהגשת חוות דעת ולא נשלחו בנושא מכתבים
בדואר רשום לכלל העסקים; לעניין זה יש להבהיר כי אין חלוקה פשוטה וברורה בין עסקים הרשאים
להגיש שאלון והצהרה ,לבין אלה הנדרשים להגיש חוות דעת מורשי נגישות מטעמם .לשם הדוגמא-
בית אוכל מהסוג המכונה "קופיקס" יהיה רשאי לפעול במסלול של הגשת הצהרה ,ככל שהוא בבעלות
פרטית ואינו חלק מרשת ,ולעומת זאת יחויב להגישו חוות דעת מורשי נגישות מטעמו באם הוא חלק
מרשת; על בעלי העסקים החובה לפעול בהתאם לדרישות החוק לשוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלויות ,במנותק לחלוטין מן החובה להצטייד ברישיון; בנוסף ,הוחלט בשל משאביה המוגבלים של
הרשות ,לקיים את נושא הנגישות כפי שהוא נקבע בחוק -במהלך הליך הרישוי או חידושו ולא לכל
עסק קיים המחזיק ברישיון .חובת הרשות היא לבדוק עמידה בדרישות הנגישות באשר לעסקים
המצויים בהליכי רישוי אך לא הוטלה עליה החובה לפנות לכל בעלי העסקים באשר הם ,במנותק
מהליך הרישוי; העומס גדול על מורשת הנגישות החיצונית של האגף ,שאף תואר בדו"ח ,אינו
מאפשר להוסיף לנטל המוטל עליה עומס נוסף של בדיקת הנגישות בכלל העסקים כעיר בהעדר חובה
חוקית; הן רכזות הרישוי והן המפקחים מוסרים את טופס הצהרת הנגישות לבעל העסק ,כאשר
מדובר בעסק הרשאי להסתמך עליו ,הן במועד הגשת הבקשה ,והן במהלך ביקורות או לקראת
חידושים .נעשה מאמץ לוודא כי לשון הטופס פשוטה וברורה והנחיות מילוי הטופס כתובות בו ובמידת
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הצורך ניתנים הסברים .עם זאת ,עובדי האגף אינם מורשי נגישות ואינם מוסמכים למסור מידע או
הנחיות בנושאים שאינם בקיאים בהם .מפקחי רישוי עסקים הונחו להעיר על נושאים הנראים להם
"אקוטיים" מבחינת נגישות ,אך ככל שבעל העסק מבקש לקבל הסברים עליו לפנות למורשת הנגישות
או אל מנהלת מחלקת הנגישות.
אכן ,כאמור בדו"ח ,מתקיימת בדיקות מדגמיות מועטות בלבד ע"י מורשת הנגישות העירונית ,וזאת
אגב טיפול בסוגיות נגישות בשטח ,כפי שביצעה מורשת הנגישות בעצמה ,דרך משל בעסק לשטיפת
רכב באזור התעשייה; עם זאת ,עיקר פעילותה של מורשת נגישות החיצונית היא בדיקת תכנית
האמורה לשקף המציאות ,היתרי בנייה ומועד הנפקתם ,הצהרות בעל העסק או מורשה נגישות
מטעמו .תצלומים GIS ,ואתרי האינטרנט; אשר לקושי לאתר תכניות הממתינות למורשת הנגישות
החיצונית ,כידוע לביקורת ארכיב האגף ,נסגר בהתאם להחלטה שנקבע לביצוע לאלתר .התכניות
לבדיקתה הופרדו מן הארכיב ,והעדיפויות לטיפול בהן ייקבעו ע"י מנהלת המחלקה לנגישות; האמור
בדו"ח לפיו מרכזת הרישוי בעיר הכניסה במספר מקרים טופסי הצהרת בעל העסק לעניין נגישות
מופחתת כאילו היו אישור "מלא" מבלי להעבירו לביקורת מורשת הנגישות של האגף נכון .הנושא
הובהר לה בשיחה ועל מנת למנוע כל אי בהירות יוסדר בהנחיות הפנימיות לאגף; כפי שצוין לעיל,
התיקון שנעשה בחוק לעניין הסדרת הנגישות בעסקים ,יביא לשינוי במתכונת האישור ויהיה על האגף
להיערך להטמעתו .עם זאת יש קושי לגבש כבר עתה משנה סדורה לחלוטין שכן לא ברור מה יהיה
תוכנה המדויק של חקיקת המשנה שנדרשת לצורך זה ,מה יהיה גובה האגרה שאמורה הרשות
לגבות בנושא ,היקף האחריות שיוטל על הרשות באשר למתן חוו"ד מורשי נגישות מטעמה לדרישת
בעל עסק; מאחר והיה ברור כי קיימת בעיה כוללת בהסתמכות על מורשת נגישות שהיא יועצת
חיצונית ,לאורך זמן ,נשלחה אחת המפקחות להשתלמויות לקבלת אישורי מורשת נגישות מתו"ס
ושירות ,תוך כוונה להפוך אותה למורשת נגישות של האגף לרישוי עסקים .זאת כפתרון ארוך טווח
ברמה העירונית .היא עברה את הבחינות כמורשת נגישות מתו"ס והשלימה בימים אלה את ההכשרה
כמורשת נגישות שירות ,אך עדיין אינה רשומה בפנקס מורשי הנגישות בקטגוריה זו; אכן יש קושי
בכפיפות ה"כפולה" שלה כמנהלת מחלקת נגישות לאגף ולמנכ"ל .יחד עם זאת יש לציין כי נוסח
המכרז שהוצא ע"י משאבי אנוש הוכתב מן האישור שניתן לנחיצות התפקיד והגדרתו לאור פניית
המנכ"ל באופן חריג לקבלת אישור תקינה מאת משרד הפנים במהלך שנת בחירות; נושא זה של
כפיפויות והגדרת תפקיד עומד על הפרק לצורך ליבון והסדרת אפיקי הפעילות ,במעורבות המנכ"ל
וסמנכ"ל תעשיה ומסחר".
תגובת הביקורת
הביקורת מבקשת להבהיר ,כי חלוקת העסקים לעסקים עד  100מ"ר ואם עסק הוא בית אוכל ,שטח
ההסעדה שבו לא יעלה על  25מ"ר בהם ניתן להסתפק בתצהיר (שהוכן על ידי מורשית הנגישות
העירונית) לבין עסקים מעל  100מ"ר שיחויבו בחוות דעת מטעם מורשה נגישות פרטי מטעם
שתיבדק ותאושר על ידי מורשית הנגישות העירונית נעשה בפועל על ידי האגף כחלק מעבודתו
בשגרה ,ללא קשר לצווים ותקנות בעקבות סעיפים 8ב ו 8-ג לחוק רישוי עסקים שנכנסו לתוקף ביום
 , 31/12/18ובהתאם להנחיות משרד הפנים וחוברת ההנחיות של שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
ולפיכך כל הליקויים שנכתבו בטיוטת הדו"ח בעקבות בדיקת עבודת מורשית הנגישות יחד עם
מפקחת רישוי העסקים הנדונה ,עומדים בעינם.

פרק  -7אכיפה והרתעה
בנוהל העירוני היחיד של האגף כאמור נקבע ,כי מטרתו היא להגדיר ולבסס את ההליך המתבצע
בעת הליך רישוי העסק עד לקבלת הרישיון הסופי להפעלת העסק ,או לחילופין הליך אכיפה עד
להגשת כתב אישום נגד בעל העסק בגין ניהול עסק ללא רישיון ,ולמעקב אחר ביצוע צווי בית משפט.
ובסעיף 'אי מילוי דרישות' נקבע כאמור ,בין השאר ,כי היה ובעל העסק אינו ממלא אחר הדרישות,
כולן או חלקן ,של מי מגורמי הרישוי הרלבנטיים לבקשתו במסגרת לוחות הזמנים הנקוב ,או שבקשתו
סורבה על ידי גורם רלבנטי ,האגף ישלח בדואר רשום מכתב התראה ראשונה לביצוע עד  30יום.
העתק מכתב התראה ראשון מצ"ב ומסומן כנספח  28לדו"ח.
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היה ובעל העסק לא ביצע את הדרישות שפורטו במכתב ההתראה בפרק הזמן שנקבע בה ,המפקח
יכין מכתב התראה שנייה שישלח בדואר רשום ,הכולל אפשרות להעלות את טענותיו בטרם נקיטת
הליך פלילי ,חתום על ידי התביעה העירונית ,בפרק זמן שיוגדר לביצוע עד  60יום לפי העניין.
העתק מכתב ההתראה השנייה מצ"ב ומסומן כנספח  29לדו"ח.
עוד נקבע ,בין השאר ,כי במידה ובעל העסק לא ביצע את הדרישות על פי ההתראה השנייה בתוך
פרק הזמן שנקצב בה ,יעביר המפקח דו"ח אישום בטופס המיועד לכך לתביעה העירונית לצורך
הגשת כתב אישום בצירוף כל המסמכים והתיעוד התומכים בדו"ח ,כאשר הטיפול בהליך המשפטי
לעניין העסק עובר לאחריות התביעה העירונית עד למתן גזר הדין ובמקביל ממשיך האגף לטפל
בבקשה לרישיון ככל שהוגשה.
העתק המלצה לפתיחה בהליך משפטי מצ"ב ומסומן כנספח  30לדו"ח.
ונקבע ,כי ככל שצו בית המשפט כולל גם צו סגירה לחצרים או מניעת העברת העסק לאחר ,ישלח
האגף מכתב התראה לבעל הנכס בדבר מתן הצו ומשמעותו .והיה ובעל העסק לא עמד בלוח הזמנים
שנקבע בצו בית המשפט ולא סגר את העסק במועד הנקוב בו ,ימלא המפקח דו"ח אישום על הפרת
צו וישלח אליו מכתב התראה הכולל אפשרות להעלות טענותיו טרם נקיטת הליך פלילי חתומה על ידי
התביעה לפרק זמן של  30יום .היה ובעל העסק לא משתף פעולה ,ידאג המפקח להגיש המלצה
לכתב אישום בתקופה שלא תעלה על חצי שנה בהתאם .לעניין .אולם ,במידה ומדובר בעסק
שהתנהלותו מהווה סכנה ממשית לבריאות ו/או בטיחות ו/או ביטחון הציבור על פי חוות דעת מפקח
הרישוי או גורם רישוי רלבנטי אחר ,יקיים מנהל האגף עצמו שימוע לבעל העסק ויעביר את החומר
הרלבנטי לראש העיר בצירוף המלצתו לחתימה על צו הפסקת עיסוק מנהלי שתוקפו עד ל 30-יום עם
הארכה ל 30-יום נוספים ,כאשר במהלך  30הימים הראשונים יש להגיש כתב אישום לבית משפט
והטיפול בהליך הפלילי עובר לאחריות התביעה העירונית.
מבדיקת התיקים שבטיפול מפקחי רישוי עסקים ,לפי הרשימות שהועברו על ידי מנהל האגף ,עולים
הממצאים הבאים:
בתהליך רישוי
מבדיקת  578עסקים הרשומים בסטאטוס "בתהליך רישוי" ברשימות של מפקחי רישוי עסקים עלה,
בין השאר ,כי :ב 4-עסקים כלל לא הוגשה בקשה;  52עסקים מתנהלים ללא רישיון עסק בין השנים
 143 ;2013 -2010עסקים מתנהלים ללא רישיון בין השנים 2014-2016
לא הוגשה בקשה
מבדיקת  207עסקים הרשומים בסטאטוס "לא הוגשה בקשה" ברשימות של מפקחי רישוי עסקים
עלה ,בין השאר ,כי 19 :עסקים מתנהלים מבלי שהוגשה ולו בקשה לרישיון עסק בין השנים -2010
 45 ;2012עסקים מתנהלים מבלי שהוגשה ולו בקשה לרישיון עסק בין השנים .2016 -2013
הליך משפטי
מבדיקת 60עסקים הרשומים בסטאטוס "הליך משפטי" ברשימות של מפקחי רישוי עסקים ,עלה ,בין
השאר ,כי 5 :עסקים הפכו לסטאטוס "רישיון זמני";  5עסקים נסגרו והרישיון בוטל;  10עסקים הפכו
לסטאטוס "צו סגירה".
מהאמור לעיל עולה ,כי  40עסקים בלבד רשומים בסטאטוס "הליך משפטי".
מבדיקת  40העסקים הרשומים בסטאטוס "הליך משפטי" כיום ,יחד עם הרשימות שהועברו על ידי
התביעה העירונית והמידע על התיקים המתנהלים בבית משפט לעניינים מקומיים ,עלה ,בין השאר,
כי 26 :תיקים כלל לא מופיעים כתיקים פעילים בבית המשפט;  6תיקים אחרים מתנהלים בבית
משפט ומופיעים בסטאטוס אחר באגף;  8תיקים מופיעים כפעילים ברשימות של התביעה העירונית,
אולם בפועל אינם פעילים בבית המשפט.
העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב ומסומן כנספח  31לדו"ח.
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ומבדיקת  26התיקים שלא מופיעים כתיקים פעילים עלה ,בין השאר ,כי :ב 7-תיקים אין כל תיעוד
שהתיק הועבר בפועל לתביעה העירונית -מדובר בתיקים ישנים משנת  2009ומטה ואין כל פעילות
בשנים האחרונות ,אין תיעוד להם ברשימות התביעה ואין שום הליך משפטי בבית משפט;  3תיקים
הוגשו לתביעה העירונית לשם הגשת כתב אישום ,אולם הוחזרו לאגף כעבור מספר ימים לשם
השלמת חקירה; בתיק אחד הוגש כתב אישום ,ולפי רישומי התביעה הוא בוטל ,ובתיק אחר ישנו
רישום בתיק הממוחשב שהוגש כתב אישום אולם אין תיעוד לכך ברשימות התביעה ובבית משפט; ב-
 2תיקים התברר מרישומי התביעה שהם הפכו לצווי סגירה ישנים ,אולם אין כל מסמך או תיעוד
בתיקים הממוחשבים של האגף המעיד על הנעשה בעסקים מאז;ב 2-תיקים נוספים התברר מרישומי
התביעה שהם נסגרו ואין כל תיעוד אחר בבית משפט ו/או בתיקים הממוחשבים של האגף.
העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב ומסומן כנספח  32לדו"ח.
ברשימה העדכנית שהועברה על ידי אגף מחשוב ובקרה עלה ,כי ישנם  9תיקים נוספים בסטאטוס
"הליך משפטי" שלא הופיעו ברשימה הישנה ,אולם ב 6-תיקים מתוכם התברר שישנה רק התראה
בלבד ואין המלצה לפתיחה בהליכים משפטיים ו/או שהתיקים הועברו בפועל לטיפול התביעה
העירונית ,וב 3-תיקים אמנם ישנה המלצה לפתיחה בהליך משפטי בתיקים הממוחשבים ,אך אין כל
תיעוד ברשימות התביעה שהתיקים אכן הועברו לטיפולם.
העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב ומסומן כנספח  33לדו"ח.
הפרת צו
מבדיקת  9עסקים הרשומים בסטאטוס "הפרת צו" ברשימות של מפקחי רישוי עסקים ,יחד עם
הרשימות שהועברו על ידי התביעה העירונית והמידע על התיקים המתנהלים בבית משפט לעניינים
מקומיים ,עלה ,בין השאר ,כי רק  2תיקים בלבד מתנהלים בבית משפט ,ושאר  7התיקים ,כדלקמן2 :
תיקים הינם עסקים של מקוואות ,ואין כל תיעוד על פתיחה בהליך כלשהו כנגדם בתיקי האגף,
ברישומי התביעה או בבית משפט ,על הפרת צו ,למעט שני מכתבי התראה בלבד .על הפרת צו
משנת  2014ומשנת  ;2017ב 4-תיקים אין תיעוד על פתיחה בהליך כלשהו כנגד העסקים בתיקי
האגף ,ברישומי התביעה או בבית משפט על הפרת צו; תיק אחד נסגר בשל חזרה מכתב אישום.
העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב ומסומן כנספח  34לדו"ח.
נשפט
מבדיקת  2העסקים הרשומים בסטטוס "נשפט" ברשימות של מפקחי רישוי עסקים ,יחד עם
הרשימות שהועברו על ידי התביעה העירונית והמידע על התיקים המתנהלים בבית משפט לעניינים
מקומיים ,עלה ,כי בתיק אחד ישנה התראה בלבד וגם היא שנשלחה רק ביום  14/02/19על ידי מנהל
האגף ,ובתיק השני אין כל תיעוד להליך כלשהו במסמכי התביעה ובתיק בית משפט.
העתק התיקים הרלבנטיים מצ"ב ומסומן כנספח  35לדו"ח.
מהאמור לעיל עולה ,כי נכון למועד הביקורת ישנם  24תיקים פעילים בלבד בבית המשפט בהליך
משפטי או בשל הפרת צו בית משפט וביחס לכ 3,200-תיקים בקירוב המטופלים על מפקחי רישוי
עסקים מדובר בפחות מאחוז בודד מסך כלל התיקים.
יוסף ,כי בתיקים רבים ישנם התראות ראשונות ושניות בטרם פניה להליכים משפטיים ,אולם בפועל
ולמרות שלא בוצעו הדרישות על ידי בעל העסק לא ננקטים נגדו פעולות אכיפה דבר הפוגע קשות
בהרתעה.
זאת ועוד העובדה שישנם מאות עסקים הנמצאים בתהליך רישוי שנים לא מועטות ושישנם עשרות
רבות של עסקים המתנהלים שנים רבות מבלי שהגישו ולו בקשה לרישיון עסק ,מעידה מעבר לקשיים
האובייקטיבים בקבלת אישורים על ידי גורמי הרישוי השונים ,כי לא קיימת הרתעה בפני בעלי
העסקים הממשיכים לנהל את עסקם ,לעיתים גם לאחר גזר דין הכולל צווי סגירה לעסקם.
יודגש ,כי מבדיקת הביקורת עולה ,כי התראה ראשונה והתראה שנייה בחתימת התובעת העירונית,
נשלחות בדואר רשום לבעל העסק בכתובת העסק ואף בכתובת מגוריו במידה והדואר חזר ללא
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מענה .אולם ,אין כל תיעוד בתיק הממוחשב על מועד שליחת הדואר בפועל ו/או אסמכתה סרוקה של
הדואר הרשום בתוך התיק .הבדיקה אף העלתה ,כי אין כל תיעוד ברישום או במסמך באגף על מועד
העברת התיק לתביעה העירונית לשם הליכים משפטיים ,ולפיכך ישנם לא מעט מקרים בהם מצוין
שהתיק בסטטוס "הליך משפטי" או "הפרת צו" כאשר בפועל התיק לא נמצא כלל בידי התביעה וכלל
לא הוחל בהליכים משפטיים כלשהם.
מהאמור לעיל עולה ,כי פחות מאחוז מהעסקים בממוצע מגיע להליכים משפטיים וגם כאשר ניתן
בסוף ההליך המשפטי צו סגירה הוא לא נאכף והעסקים ממשיכים לפעול ,וכי ישנם עסקים רבים
המתנהלים ללא רישיון עסק שנים רבות ולפיכך אין אכיפה משמעותית ומכאן נראה שאין כלל הרתעה
בקרב בעלי העסקים.
התייחסות מנהל האגף
"כפי שצוין לעיל ,קיימת שגרת עבודה סדורה בין האגף לבין התביעה העירונית .יחד עם זאת,
מבדיקת דו"ח הביקורת אל מול מפקחי האגף עולה כי חלקם עדכנו העברת המלצה אל מנהל האגף
לשם העברתה לטיפול התביעה העירונית ,לסטטוס של "הליך משפטי" וזאת טרם העברת התיק
בפועל לידי התביעה העירונית .נושא זה יטופל במסגרת נוהל עבודה פנימי באשר לתפקיד עובדי
האגף והאחריות לעדכונים בתיקים; עם זאת ,עדכון הסטטוסים של תיקים לאחר חזרתם מן התביעה
העירונית עם סיום ההליכים בבית המשפט ,נעשה במהלך שלוש השנים האחרונות אך ורק ע"י
מזכירת מנהל האגף ,על מנת ליצור אחידות ועל מנת לוודא כי הרישום בדבר מועדי ביצוע צווי
הסגירה ,יהיה מוסדר ומעודכן; הרושם של הביקורת לפיו אין תיעוד או רישום במסמך באגף על מועד
העברת תיק לתביעה העירונית -אינו נכון .נושא זה לא הועלה ע"י הביקורת בעת הפגישה עם הח"מ
ולכן לא התקבלה התייחסות לנושא זה .מצ"ב העתק מטבלת המעקב המרכזת את כלל תיקים
שהועברו לתביעה העירונית (למען שמירת הפרטיות הוסרה מן הטבלה העמודה הכוללת את שם
בעלי העסק); יחד עם זאת -כעולה מן הטבלה המצורפת ,מוגשים מדי שנה כ 50 -תיקים לתביעה
העירונית לצורך הגשת כתבי אישום ,כאשר במהלך השנה האחרונה אכן קיימת תת-אכיפה הנובעת
גם ממחסור בכוח אדם והקצאת פעילות עובדי האגף לנושאים אחרים .בנוסף מופנים כעת מאמצי
אכיפה לעסקים שהיו בתחום טיפולו של מפקח/ת  1אשר לא הכין את התיקים לתביעה ,כנדרש ממנו,
והצפי הוא כי במהלך  3החודשים הקרובים יועברו כ 25 -תיקים נוספים לטיפול התביעה העירונית;
יחד עם זאת ,כפי שצוין לעיל ,כיוון שעבירות על חוק רישוי עסקים הן עבירות לעניין אסדרה ,כאשר מי
שעובר עבירה זו הם בדרך כלל אנשים מן היישוב ,מקיים האגף מאמץ להביא בעלי עסקים להסדרת
הליך הרישוי ,בדרך של התראות ,שיחות ופניות ,ככל שהדבר ניתן ללא הגשת כתבי אישום ושימוש
בהליך שהוא פלילי; כפי שצוין גם בדו"ח הביקורת ,במקרים רבים המניעה לקבלת הרישיון נעוצה לא
רק בבעל העסק אלא בקשיים בפניהם הוא עומד בעת הליך הרישוי .חלק נכבד לישיבות הסטטוס
שקיים הח"מ עם מפקחי האגף היו לעניין בחינת הנחיצות של הליכי אכיפה בשלבי הרישוי של העסק.
בנוסף ,האגף ביקש לאשר נוהל של "סגירת תיקים בהסדר" אל מול התביעה העירונית ,שנראה כי
הוא טומן בחובו יתרונות רבים ככל שמדובר בניהול עסק ללא רישיון ,אך עד עתה לא התקבלה
תגובה מהותית מן השירות המשפטי; לעניין משלוח התראות שהוזכר בדו"ח -כמויות הדואר הרשום
החוזר אל האגף מבלי שנמסר ביעדו הן רבות .במהלך חצי השנה האחרונה נסרקות המעטפות לתיקי
העסק על מנת שיתקיים תיעוד בנושא זה .במקרים בהם הדואר חוזר בציון "לא נדרש" ,דבר המעיד
כי הכתבות למשלוח נכונה ,נשלח המכתב שוב בדואר רגיל; יש לייחד דיון נפרד לתיקי "הפרת צו" של
המועצה הדתית באשר ל 7 -המקוואות שבניהולה .המקוואות טופלו ע"י מפקח/ת  ,1שהיה אחראי
לקשר עם משרד הבריאות ,החזיק בהסמכות כדוגם מים ,ואשר אינו מועסק בעירייה .המבקר מוזמן
לעיין בהחלטת בית המשפט לעניין הפרת הצו עליה נשפטה המועצה הדתית המדברת בעד עצמה;
נושא נוסף ,שמן הראוי להרחיב בו הוא נושא אזורים בהם לא נתן להנפיק רישיון עקב בעיה הכרוכה
במיקום העסק בשטח בו חלה תב"ע שאינה מאפשרת קבלת היתרי בבנייה .נושא זה מועלה באופן
עקבי ותדיר בפגישות עבודה מול מינהל ההנדסה ,שכן ניהול הליכי תביעה במסגרת חוק רישוי עסקים
אינו מביא להפסקת פעילותם של עסקים אלא לכניסתם של עסקים אחרים במקומם בשיטת ה"דלת
המסתובבת" שכן לא נעשה די על מנת להביא לצווי הריסה של המבנים בהם אותם עסקים מתנהלים,
והאינטרס הכלכלי של בעל הנכס מביא אותו להשכירו למחזיקים אחרים".
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פרק  -8בקרה
בהתאם למבני הארגוני של האגף כאמור ,ישנן שתי רכזות :רכזת העיר המרכזת את עבודת מפקחי
רישוי עסקים באזור העיר ורכזת התעשייה המרכזת את עבודת מפקחי רישוי עסקים באזור העיר,
כאשר תיקי העסקים של אזור העיר הינם בצבע אפור ותיקי העסקים של אזור התעשייה בצבע כחול.
מאחר ואין נוהל כתוב לעבודת הרכזות וההנחיות במידה ונמסרו נעשו שלא באמצעות חפיפה
מסודרת (בעיקר בכל הנוגע לעבודת רכזת אזור התעשייה) ,עבודת הרכזות פורטו באמצעות שיחות
עמן ,כדלקמן:
רכזת אזור התעשייה
רכזת אזור תעשיה (להלן" :רכזת התעשייה") נמצאת בתפקידה כשנתיים וחצי לסירוגין ולדבריה היא
נמצאת בקשר רציף עם חמשת מפקחי התעשייה ומקבלת מהם דיווחים על הנעשה בעסקים מיד עם
חזרתם מביקורת בשטח ,ומעדכנת בהתאם את התיקים ,כאשר בסמכותה אף עדכוני מצב סטטוס
התיק במערכת הממוחשבת.
עם קבלת מידע על עסק חדש ,בין השאר ,נשלח אוטומטית על ידי המערכת הממוחשבת מכתב לבעל
העסק שכותרו" :פתיחת עסק ללא רישיון כחוק -דרישה להגשת בקשה" בו הוא נדרש ,בין השאר,
להגיש חוזה שכירות ,תכנית סניטרית (תשריט סידור פנימי של העסק) ולשלם אגרת בקשה לרישיון
עסק או שהיא דורשת זאת ישירות מבעל העסק במידה והוא הגיע בשעות הקבלה ואף מעדכנת מיד
את הפרטים שברשותו ,כאשר פתיחת מסלול חדש כאמור לעיל נעשית בשל החלפת בעלים או שינוי
מהות העסק או שינוי גודל העסק בלבד ,וכי פתיחת עסק חדש נעשית רק במקרה של מבנה חדש
לגמרי שלא היה בו עסק קודם.
העתק מכתב לדוגמא מצ"ב ומסומן כנספח  36לדו"ח.
במסגרת תפקידה ,רכזת התעשייה אחראית על עדכוני מצב התיק ,קביעת 'הסטטוס' בהתאם
להנחיות המפקחים ,על הנפקת הרישיון עצמו שעובר יחד עם כל האישורים לבדיקתו ולחתימתו של
מנהל האגף ,וכן על בקרת מצב התיקים שבטיפול המפקחים כאשר לעיתים קרובות היא שולחת
תזכורות לגורמי הרישוי הרלבנטיים במידה ותשובתם מתעכבת ו/או עדכון גורמי רישוי שלפי צו רישוי
עסקים צריכים להיות מיודעים בלבד.
מהממצאים שיפורטו בהמשך עולה ,כי מפקחי רישוי עסקים באזור התעשייה הם אלה שלרוב קובעים
באם לפתוח עסק קיים במספר רישיון חדש ו/או פתיחת עסק חדש לגמרי למרות שבמקום היה עסק
קודם ,את פריט הרישוי ,את קידום הליכי קבלת הרישיון ואת הוצאת הרישיון ,כאשר לרכזת ישנה
מעורבות פחותה על הנעשה בפועל ובכך אין בקרה ופיקוח אפקטיבי על עבודת המפקחים.
רכזת אזור העיר
רכזת אזור העיר (להלן" :רכזת העיר") נמצאת בתפקידה מזה שנים רבות ,ולדבריה היא מלווה את
כל הליך רישוי העסקים בעיר מההתחלה ,לרבות משלב התייעצות בעל עסק האם לפתוח עסק או
איזה עסק במקום מסוים ועד לשלב הנפקת הרישיון עצמו.
עם פתיחת הבקשה לרישיון עסק היא זו שלרוב קובעת את פריט הרישוי בהתאם למהות העסק
ושולחת את הבקשה לכל גורמי הרישוי בהתאם לצו רישוי עסקים ,כאשר הבקשה נשלחת לכל גורמי
הרישוי לרוב באמצעות המייל ,ורק היחידה לאיכות הסביבה מבקשת ומקבלת את הבקשות באופן
ידני.
במסגרת תפקידה אחראית רכזת העיר על קידום הליכי הרישוי וטיפול במקרים בהם אין שיתוף
פעולה לקידום הרישיון על ידי בעל העסק ,לדבריה היא מרכזת את התיקים הדחופים שעל כל מפקח
ומפקח לתת להם קדימות בטיפול ומנחה אותם לצאת לביקורות בשטח ולעדכנה .כן היא אחראית על
מתן ההיתרים של האגף לכיסאות ושולחנות ומתקנים אחרים מחוץ לעסק ועל הרישיונות המתחדשים
של כל העסקים.
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באשר לביקורות בעסקים ציינה רכזת העיר שהמפקחים מונחים לבצע לפחות  2ביקורות בשנה בכל
עסק ,כאשר בעסקים שישנם רישיונות מתחדשים ,אחת מהביקורות הינה לפני חידוש העסק ,ובאשר
לפתיחת תיק חדש עם מספר שונה היא הדגישה בדומה לרכזת התעשייה שהדבר נעשה רק כאשר
ישנה החלפת בעלות או שינוי במהות העסק או בשינוי גודל העסק ולא במקרה של חידוש רישיונות
וכדומה.
מהאמור לעיל עולה ,כי לשתי הרכזות תפקיד בהליך עבודת המפקחים באזור שבתחומם ,כאשר
מבירור שיטת העבודה שלהן בפועל באמצעות בדיקת תיקי הפיקוח ומשיחה עם כלל המפקחים נראה
ששיטת העבודה של כל אחת מהן שונה לחלוטין .רכזת התעשייה בשל העובדה שלא עברה חפיפה
מסודרת ובשל דומיננטיות המפקחים באזורה ,לרוב ממלאת אחר הוראות המפקחים כמעט בלי יכולת
ממשית לערער על החלטותיהם ו/או דרישותיהם ,ואילו רכזת העיר בשל ניסיונה היא זו שלוקחת חלק
פעיל יותר בפעילות המפקחים וכאשר היא נעדרת עבודת אזור העיר משתבשת עד לשובה.
התייחסות מנהל האגף
"אכן ,כפי שציינה הביקורת ,תפקודן של רכזות העיר והתעשייה שונה ,ונובע הן מפערי ניסיון והיכרות
עם המערכת והן מכך שמרכזת העיר היא זו שהייתה אחראית להנפקת פניות לגורמי הרישוי
ברישיונות המתחדשים .כמסקנה מהיעדרותה של מרכזת העיר בסיום שנת  ,2018בנוסף לשינוי
בחוק לפיו כל סוגי העסקים הופכים לעסקים הטעונים "רישיון מתחדש" ובשים לב לכך שבחודש
הקרוב עומדים להיכנס לעבודתם  3מפקחי רישוי חדשים ,תשונה אחריות זו .זאת ,גם מתוך קבלת
עמדת הביקורת כי נדרש נוהל עבודה פנימי כולל אשר יסדיר באופן ברור את הפעולות הנדרשות
מאת מפקחי הרישוי ומאת רכזות הרישוי כולל האחריות לעדכוני סטטוס התיקים ,יש לציין כי מערכת
המידע העומדת בבסיס עבודת המפקחים והרכזות היא מערכת מיושנת שבחלק מן המקרים היא
אינה מספקת פתרונות מיטביים .סטטוס תיק עסק אינו משתנה "אוטומטית" עם פעולה כלשהי ויש
לבצע עדכון ידני .כפי שצוין -כמסקנה מדו"ח הביקורת מפקחי הרישוי יידרשו להשלים בחודש הקרוב
בדיקת ועדכון סטטוס כל התיקים שבטיפולם .יחד עם זאת ,לגבי "סתירות לכאורה" המוצגות בדו"ח
הביקורת -אין סתירה בין קיומן של התראות בתיק לבין היותו בסטטוס של "אישור מנהל רישוי" אם
וככל שהסדיר את קבלת אישורי גורמי הרישוי ,או בכך שעסק שנשפט יקבל במהלך המשפט או
לאחריו רישיון.
לגבי רישום "מהות העסק" -מה שמגדיר את העסק הוא הפריט בצו רישוי עסקים .עם זאת ,צודקת
הביקורת כי קיימות וריאציות רבות מדי ,תחת הכותרת "מהות העסק" אשר נועד לשם הנוחות לצורך
זיהוי מדויק יותר של פעילותו .האגף יפעל לצמצמן למספר הגדרות יסוד; עם זאת ,מידה מסוימת של
שונות היא מחויבת המציאות ,שכן קיימת משמעות לכך שרכב העוסק בהובלה בקירור -יועבר
לבדיקת השירות הווטרינרי לעומת רכב המוביל מזון שלא בקירור שאין צורך בבדיקה זו .כן יש שוני
בין עסקים הנכללים בפריט  1.4על פי וריאציות שונות .כך למשל -האם העסק כולל מניקור בלבד או
גם פדיקור (דרישות לכיור מונמך ,אופן סילוק מים מלוכלכים וכיוב') אם הוא כולל מכונת שיזוף ,ולכן
לסיווג משנה של העסק יש אכן חשיבות לעניין דרישות שונות ממנו; גם פריטי בית האוכל ( 4.2לצו)
כוללים שונות גדולה כיוון שהם נסמכים על תקנות בתי האוכל -התשמ"ב 1982 -הכוללות אבחנה בין
סוגים שונים של בתי אוכל -מסעדות ,בתי קפה ,מזנון פיצה ,מזנון פלאפל ,מזנון בורקס וכיוב',
הגדרות שיש להן נפקות לגבי דרישות שונות לגבי סוגי הפעילות ,שטח העסק הנדרש ורכיביו.
זאת ועוד בעקבות בדיקת התיקים לעומק והעובדה שהעדכון הממוחשב ,לרבות עדכוני 'סטטוס'
התיק ,סגירת תיקים ופתיחת תיקים וכדומה ,והבקרה נעשים ברובם המכריע ,על ידי הרכזות לאחר
קבלת הנתונים מהמפקחים ,עלו מספר ממצאים חלקם חמורים לכאורה שיש לתת עליהם את הדעת
ולפעול לתיקונם ,כדלקמן:
רישום סטאטוס תיק שלא תואם את המצב בפועל
מבדיקת הנתונים בפרקים  5ו 6-לעיל עולה ,כי ישנם מקרים רבים בהם הסטאטוס של התיק אינו
משקף את המצב בפועל .כך לדוגמא היתרים/רישיונות זמניים שתוקפם פקע מופיעים לכאורה כאילו
הם עדיין בתוקף ואף רישיונות/היתרים שבמצוין שהם בתוקף או רישיונות מתחדשים שנטען שהם
חודשו לאחרונה מתברר שאין כלל רישיונות בתיק והתיקים טרם 'הבשילו' להוצאת הרישיונות.
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ישנם עסקים בסטאטוס "בתהליך רישוי" ומתברר שכלל לא הוגשה בקשה ,וישנם עסקים בסטאטוס
'אישור מנהל רישוי" כאשר לא ברור כיצד הם בסטאטוס זה שכן ישנם סירובים של גורמי רישוי או
התראות שנשלחו לבעל העסק.
זאת ועוד ,מתוך  40עסקים בסטאטוס "הליך משפטי" עלה כאמור ,כי  26תיקים כלל לא מופיעים
כתיקים פעילים בבית המשפט ,כאשר  6תיקים אחרים מתנהלים בבית משפט ומופיעים בסטאטוס
אחר באגף ,ומבדיקת  9עסקים הרשומים בסטאטוס "הפרת צו" ברשימות של מפקחי רישוי עסקים,
יחד עם הרשימות שהועברו על ידי התביעה העירונית והמידע על התיקים המתנהלים בבית משפט
לעניינים מקומיים ,עלה ,בין השאר ,כי רק  2תיקים בלבד מתנהלים בבית משפט
רישום לא אחיד תחת "מהות העסק"
בבדיקת רשימת העסקים הכוללת שנמסרה על ידי מנהל האגף עולה ,כי תחת הכותרת "מהות
העסק" ישנו חוסר אחידות ברישום הפרטים תחת כל עסק למרות שמדובר בפריט רישוי זהה ,דבר
הפוגם ביכולת לעקוב ,לטפל ,להשוות בין סוגי עסקים הזהים במהותם:
כך לדוגמא ,עסק של רכב הובלה בקירור רשום במספר וריאציות:
הובלב בקירור; הובלה בקירור מוצרי ג; הובלה בקרור; הובלה ברכב קירור; הובלת מזון ברכב קירו;
הובלת מזון מוכן; הובלת מזון מוכן ברכב; מזון מוכן הובלתו וח; רכב קירור; הובלה בקרור מעדני מי;
הובלה מזון מוכן חם; הובלת בשר ברכב קירור; הובלת דגים קפואים בר; הובלת מוצרי חלב בקיר;
הובלת מזון מוכן בקלק; הובלת מזון מוכן וקפו; הובלה וחלוקת בלוני ג; הובלה בקירור}עוגות{; הובלה
בקירור מצרכי מ; הובלה בקרור-רכב; הובלה בקרור/דגעם/סלט; הובלת אוכל; הובלת ברכב קירור;
הובלת בשר בקירור; הובלת כריכים בקירור; הובלת גלידה בקירור; הובלת מוצרי חלב ברכב; פסולה
איסופה והובלתה; פסולת בנין איסוף והו; פסולת בניין הובלתה; פסולת בניין הובלתו; רכב להובלה
בקירו; רכב קירור; הובלה בקירור; הובלת מזון מוכן והובלת מזון.
כך לדוגמא ,עסק מספרה הכוללת פדיקור ומניקור רשום במספר וריאציות:
מניקור פדיקור קוסמטי; מספרה מניקור פדיקור; מספרה מניקור ופדיקור; מספרה פדיקור מניקור;
מספרה קוסמטיקה מנ' פ; מספרה קוסמטיקה פד/מנ; פדיקור מניקור; פדיקור מניקוק קוסמטי; פדיקור
מניקור קוסמטי; מניקור פדיקור קוסמטי; פדיקור מניקור הסרת ש; פדיקור מניקור שעווה; מספרה
ומניקור; מספרה קוסמטיקה מנ'פד; מניקור ומספרה; מניקור ומריטת גבות; מניקור ופקידור עיצוב;
מניקור פדיקור מ/שיער; מניקור פדיקור_שעווה; מספרה ומניקור; מספרה ומניקור ;...מספרה מני'פדי
קוסמטי; מספרה נמיקור; מספרה פ .מניקור שעווה; מספרה קוסמט מניק פדי; מספרה קוסמטיקה
פדיקו; מספרה קוסמטיקה מנ/פד; פדיקור מניקור מספרה; קוסמטיקה מניקור פדיק; קוסמטיקה
פדיקור ומני; קוסמטיקה פדיקור מניק.
יוסף ,כי ישנם דוגמאות רבות בכל הנוגע למספר רב של וריאציות ל'בית אוכל אחר'' ,מקום אחר
קיוסק'; 'אטליז'; 'מרכול'' ,מכולת'; מרכול ירקות ופירות וכדומה.
העתק הרשימה מצ"ב ומסומן כנספח  37לדו"ח.
אי מחיקת עסקים מרשימת העסקים שבטיפול המפקחים
מבדיקת רשימות העסקים עולה ,כי  65עסקים הינם תחת סטטוס" :לא טעון רישוי" ובכל זאת הם לא
נמחקו מרשימת העסקים שבטיפול המפקחים ,כאשר בדיקה מעמיקה יותר תגלה שלאחר התיקון
לחוק ישנם עוד עשרות רבות של עסקים שהפכו ללא טיעוני רישוי בפועל אולם עדיין רשומים בסטטוס
אחר ובכל מקרה גם הם לא נמחקו מהרשימות.
עוד עולה ,כי ישנם  63עסקים שהיו בבדיקה מקדמית בלבד 8 ,ארועים חד פעמיים שהסתיימו ואף
 75עסקים לגביהן ישנו דיווח של מפקח/ת רישוי עסקים על סגירת העסקים וביטול הרישיונות ,ובכל
זאת הם לא נמחקו מרשימות העסקים שבטיפול המפקחים שכן הטיפול בתיקים אלה הסתיים זה
מכבר.
התייחסות מנהל האגף
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"כאמור לעיל -לא היה מקום למחוק את העסקים שהפכו ברפורמה לעסקים שאינם טעוני רישוי אלא
להעבירם לסטטוס של "לא טעון רישוי" .זו הייתה הנחיית משרד הפנים; אין גם כל קושי בכך שבקשה
לבדיקה מקדמית תמשיך להיות רשומה לפרק זמן נכבד ,כדי לקדם אפשרות לפתיחת עסק מן הסוג
המבוקש בה; ארועים חד פעמיים נמחקים באופן עקבי .בכל שנה נפתחים למעלה מ 50 -אירועים
טעוני רישוי ,והם נמחקים לאחר פרק זמן קצר מסיומם".
תגובת הביקורת
הביקורת כאמור ביקשה ממנהל האגף את רשימת העסקים הפעילים הכללית ואת רשימת העסקים
הפעילים שבטיפול כל מפקח ומפקח ,וכאשר בדיקה בפועל של הרשימות העלתה ,כי ישנם עסקים
שהפכו ללא טיעוני רישוי ו/או עסקים שהיו בבדיקה מקדמית בלבד או עסקים שנסגרו בשל סגירת
העסק ו/או דיווח בארנונה על החלפת בעלי העסק ו/או אירוע חד פעמי שחלף וכדומה ,ועדיין המשיכו
להיות רשומים כעסקים פעילים .לפיכך ,בצדק טענה הביקורת שיש לגרוע את העסקים לעיל מרשימת
העסקים הפעילים .יוסף ,כי באם ברצון מנהל האגף לשמור את העסקים שהטיפול בהם הסתיים עליו
לעשות במסגרת רשימה נפרדת במערכת הממוחשבת.
פתיחת מספר רישיון עסק חדש ללא הצדקה
במהלך בדיקת התיקים על ידי הביקורת עלה ,כי בהוראת מפקח רישוי עסקים תעשיה פתחה רכזת
התעשייה תיקים חדשים עם מס' רישיון חדש (כזה המסתיים ב ,)00-וזאת למרות שבמבנה בו קיים
העסק חדש היו עסקים קודמים ואין מדובר במבנה חדש ולכן ההליך המתבקש במקרה של החלפת
בעלים ו/או כניסת בעלי עסקים חדשים היה שינוי הספרה האחרונה ברישיון ופתיחת תיק בהתאם.
דהיינו ,באם הספרה האחרונה של אותו רישיון מסתיימת ב ,004השינוי אמור היה להיות ל.005-
לביקורת לא ברורה דיה מטרת הוצאת חדש לגמרי ,למעט יתרון שזה יכול לתת לבעל העסק שכן כל
העבר של העסק הקודם ,לרבות סירוב הנדסה באם ישנן חריגות בניה ו/או סירוב כיבוי אש בשל אי
מילוי דרישות ו/או אפילו צו סגירה קודם לעסק ,יימחק ,וכך יהיה ניתן לפתוח בהליך חדש לגבי העסק
כולל הוצאת היתר זמני וכדומה.
להלן מספר דוגמאות:
•

עם פתיחת עסק ביום  09/04/18ניתן לו מספר רישיון חדש  ,502800000וזאת למרות
שרכזת התעשייה דאז כתבה למפקח ,כי ישנו תיק מבוטל וגנוז בנכס זה ושאלה האם לפתוח
תיק חדש לגמרי או המשך לתיק שגנוז שמספר הרישיון שלו מסתיים ב.002-

•

עם פתיחת עסק ביום  09/07/18ניתן לו מספר רישיון חדש  502783000בשל הטענה ,כי
היו שתי יחידות ואחת מהן הוא השכיר ולכן יש ליצור מסלול חדש לגמרי עם דרישה לכל
התהליך מחדש.

•

עם פתיחת עסק ביום  10/05/18ניתן לו מספר רישיון חדש  ,502805000וזאת למרות
שרכזת התעשייה דאג כתבה למפקח שישנו תיק עסק שכבר פתוח.

•

ביום  24/07/16דרש מפקח תעשייה מהרכזת לפתוח עסק חדש ואכן נפתח תיק שניתן לו
מספר רישיון חדש  ,502733000וזאת למרות שישנו עסק בתהליך רישוי באותה כתובת,
עם אותם בעלים ועם אותה מהות כאשר מספר הרישיון שלו הוא .501776002

•

ביום  13/11/17דרש מפקח תעשייה מהרכזת לפתוח עסק חדש ואכן נפתח תיק שניתן לו
מספר רישיון חדש  ,502793000וזאת למרות שנראה שבכתובת הנכס היה קיים עסק
קודם.

•

ביום  03/09/17דרש מפקח תעשייה מהרכזת לפתוח עסק חדש ואכן נפתח תיק שניתן לו
מספר רישיון חדש  ,502787000וזאת למרות שנראה שבכתובת הנכס היה קיים עסק
קודם.
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•

ביום  23/07/18דרש מפקח תעשייה מהרכזת לפתוח עסק חדש ואכן נפתח תיק שניתן לו
מספר רישיון חדש  ,502820000וזאת למרות שנראה שבכתובת הנכס היה קיים עסק
קודם.

•

ביום  28/03/17דרש מפקח תעשייה מהרכזת לסגור עסק ולפתוח עסק חדש באותה כתובת
ובאותה מהות כמופיע בכתובת אחרת ואכן נפתח תיק שניתן לו מספר רישיון חדש
 502774000ללא הסבר כלשהו.

•

ביום  20/06/17דרש מפקח תעשייה מהרכזת לפתוח עסק חדש ברחוב החופר ואכן נפתח
תיק שניתן לו מספר רישיון חדש  ,502771000וזאת למרות שבכתובת הנכס היה קיים עסק
קודם.

•

ביום  19/03/18דרש מפקח תעשייה מהרכזת דאז לפתוח עסק חדש ברחוב הבנאי ואכן
נפתח תיק שניתן לו מספר רישיון חדש  ,502799000וזאת למרות שבכתובת הנכס היה
קיים עסק קודם.

•

ביום  04/07/17דרש מפקח תעשייה מהרכזת דאז לפתוח עסק חדש ברחוב האורגים ואכן
נפתח תיק שניתן לו מספר רישיון חדש  ,502772000וזאת למרות שבכתובת הנכס היה
קיים עסק קודם.

•

ביום  14/03/16דרש מפקח תעשייה מהרכזת לפתוח עסק חדש ברחוב האורגים ואכן נפתח
תיק שניתן לו מספר רישיון חדש  ,502706000וזאת למרות שבכתובת הנכס היה קיים עסק
קודם.

יובהר ,כי לאחר התייחסות מנהל האגף לטיוטת הדו"ח ,בבדיקה נוספת נמצא שמדובר בנכס שפוצל
ואכן הייתה הצדקה לפתיחת רישיון חדש במקום.
•

ביום  22/08/17דרש מפקח תעשייה מהרכזת לפתוח עסק חדש ברחוב האורגים ואכן נפתח
תיק שניתן לו מספר רישיון חדש  ,502780000וזאת למרות שבכתובת הנכס היה קיים עסק
קודם.

•

ביום  24/09/17דרש מפקח תעשייה מהרכזת לפתוח עסק חדש ברחוב הבנאי ואכן נפתח
תיק שניתן לו מספר רישיון חדש  ,502785000וזאת למרות שבכתובת הנכס היה קיים עסק
קודם.

העתק הדוגמאות מצ"ב ומסומן כנספח  38לדו"ח.
התייחסות מנהל האגף
"הסבר כללי -תיקי רישוי עסקים נפתחים על סמך מספר נכס בארנונה .לא מדובר רק במבנה חדש
אלא בשינויים בשטח העסק .לכן לא רק מבנים חדשים לחלוטין מחייבים מספר מסלול חדש ,אלא גם
שינויים בשטח העסק  /הנכס (תקנות רישוי עסקים קובעות כי שינוי בשטח העסק או פעילותו מחייבים
הגשת בקשה חדשה) .לכן ,גם כאשר מאוחדים אולמות  /נכסים או מפצלים ,ניתן מספר תיק עסק
חדש (לא ניתן להסתמך על נתוני עסק אשר התנהל באולם אחד ,כאשר הוא מכפיל את שטחו ומחבר
אולם נוסף ,הדבר מחייב הגשת בקשה חדשה ,מחייב התייחסות חדשה של גורמי הרישוי (ובהם
מינהל ההנדסה באשר לשינוי במספר ביחידות במבנה ,פיצולן או איחודן) כיבוי אש (יש חשיבות
למערכות גילוי וכיבוי והגישה אליהן ,לקיום לוח חשמל אחד בלבד כדי לנתקו במקרי שריפה וכיוב');
נושא זה אכן הוסבר לביקורת במהלך השיחה עם מרכזות הרישוי אך נראה כי הביקורת לא הבינה כי
שינוי בשטח העסק מחייבת מסלול חדש ,אלא הייתה סבורה כי רק הקמת בניין חדש מחייבת זאת;
להלן התייחסות ל 12 -מתוך  14הדוגמאות שהובאו בעמ'  92 -91לטיוטת דו"ח הביקורת ,וכעולה
מחלק מן המסמכים שקיימים בנספח שצורף על ידה ,אף ניתנו הסברים בדו-שיח בין מפקח הרישוי
למרכזת הרישוי -שהבהירו את הסיבות לפתיחת מסלול חדש -והעידו כי קיים הליך של בקרה פנימית
בין מפקח הרישוי לבין הרכזת ( 2הדוגמאות האחרות מחיבות בדיקה מעמיקה בתיק העסק):
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מס' רישיון  -502800000ההתכתבות בנספח מדברת בשם עצמה -אין מדובר באותו נכס בארנונה בו
התנהל העסק הקודם עליו הצביעה מרכזת הרישוי ,אלא מספר נכס חדש (המעיד על שינוי בשטח
הנכס) .כאמור ,מקרה זה מעיד דווקא על הליך בקרה פנימי -דו שיח בין מרכזת הרישוי לבין מפקח
הרישוי ,שמסמכותו לקבוע אם לפתוח תיק עסק חדש;  -502783000משפוצל עסק שהשתרע על 2
ביתנים צמודים ,שאחד מהם עבר לשימוש אדם אחר ,אכן יש לפתוח מסלול חדש לעסק; רישיון מס'
 -502805000מדובר בנכס אחר ,בנוסף על הנכס שהיה קיים בבעלות אותה חברה ,לכן היה מקום
לפתוח מסלול חדש; רישיון  -502733000הוא עסק נפרד ,פיזית ותפעולית ,מן העסק הנוסף השייך
לאותה החברה (באותו מבנה אך בקומה אחרת) הפועל במסגרת תיק  ;501776002עסק
 502793000קיבל מספר חדש שכר מבנה שבעבר היה מפוצל בין שני עסקים שונים אשר לכל אחד
מהם היה מסלול חדש .אכן יש לפתוח מסלול חדש לעסק  -502820000מדובר בנכס ששולב ופוצל
מחדש ולכן קיים מספר נכס חדש בארנונה -שטח שלא היה קיים קודם לכן .אכן היה מקום .לפתוח
מסלול חדש לעסק; עסק  -502774000מדובר בעסק חדש ,שנפתח בכתובת בה במבנה אחר
שבאותה כתובת קיים מחסן של אותו בעל עסק .מדובר בעסק נפרד לחלוטין .אכן יש לפתוח מסלול
חדש לעסק; עסק  – 502771000מדובר בנכס שעמד פנוי משך שנתיים .על שם השוכר הקודם
שפינה שנתיים קודם לכן לא היה תיק עסק .בנוסף היה צורך לקיים מדידה חדשה ע"י השומה; עסק
 -502772000עסק חדש בבניין חדש שנבנה לאחרונה במקום מבנה שנהרס .אכן יש לפתוח מסלול
חדש לעסק; עסק  -502706000כנ"ל .אכן היה מקום לפתוח מסלול חדש לעסק; עסק -502780000
נכס שעמד סגור משך למעלה מ 6 -שנים כאשר לפי מספר ת.ז .של המחזיק הקודם -לא היה במקום
עסק טעון רישוי; עסק  -502785000נוסף שטח לנכס של העסק שקדם להם ,ולכן היה צורך לפתוח
מסלול חדש .אכן היה מקום לפתוח מסלול חדש לעסק; משיחה עם מפקח הרישוי האחראי לכל 14
עסקים אלה -המבקר כלל לא העלה בפניו את השאלה מדוע נפתחו מסלולים חדשים לגבי העסקים.
יכול ובירור פשוט וקבלת הסברים היו מייתרים פרק זה בדו"ח הביקורת .אגב ,כחלק מן פעולות
שנוקט האגף על מנת לקדם שינויים מעין אלה ,נפתחו רשומות תיקי עסק "ריקים" שאינם נמנים
בספירה ,לכל אחת מן היחידות שבמרכז "נתנאל בשדרה" אשר נבנה לאחרונה ,וזאת על מנת שניתן
יהיה להקצות לכל עסק טעון רישוי שייפתח את היחידה המתאימה לו.
תגובת הביקורת
כבר בפתח הדברים תבהיר הביקורת ,כי ידוע לה שגם שינוי בשטח העסק מחייב פתיחה במסלול
חדש .אולם ,נראה שמנהל האגף נקלע לטעות שכן במקרה הנדון אין מדובר בפתיחת מסלול חדש
(שינוי מס' רישיון העסק מ 001-ל 002-לדוגמא) אלא בפתיחת מס' רישיון חדש לחלוטין ()000
הנעשה בפתיחת עסק במבנה חדש לחלוטין ו/או עקב פיצול נכס לשני נכסים נפרדים או איחודם
כאשר ניתן מס' זיהוי נכס חדש בארנונה .זאת ועוד ,הדו-שיח לכאורה בהתכתבויות בין מפקח לרכזת
אינו מעיד דווקא על הליך בקרה פנימי אלא לסוג של הכתבה לרכזת על ידי המפקח שכן לרוב לא
מצורפים הסברים לבקשה ובכל הדוגמאות שניתנו לא צורפו מסמכים או חוזים או שינויים בזיהוי
הנכס בארנונה המצדיקים פתיחת מס' רישיון חדש לחלוטין ,כפי שיפורט להלן:
•

בתגובת מנהל האגף לרישיון מס'  502800000שהובא כדוגמא בטיוטת הביקורת ,הוא טען,
כי ההתכתבות בנספח מדברת בשם עצמה שכן אין מדובר באותו נכס בארנונה בו התנהל
העסק עליו הצביעה מרכזת הרישוי אלא מספר נכס חדש המעיד על שינוי בשטח הנכס.
אולם בדיקת הביקורת העלתה שאין מדובר במס' נכס חדש וכי השינוי בנכס הוא מזערי (0.5
מ"ר) והוא עודכן בעקבות פס"ד בנושא נקודה עשרונית שחייב את הרשויות המקומיות לדייק
בגודל הנכס.

•

בתגובת מנהל האגף לרישיון מס'  502783000הוא טען ,כי מדובר בעסק שפוצל ,עסק
שהשתרע על  2ביתנים צמודים ,שאחד מהם עבר לשימוש אדם אחר .אולם ,לא צורף חוזה
או מסמך כלשהו המעיד על פיצול והעברת הבעלות לשימוש אדם אחר ולא נמסר מס' נכס
חדש על ידי הארנונה ,כך שלא ברור על בסיס מה פתחה הרכזת מספר רישיון חדש למעט
דרישתו של המפקח.

•

בתגובת מנהל האגף לרישיון מס'  502805000הוא טען ,כי מדובר בנכס אחר ,בנוסף על
הנכס שהיה קיים בבעלות אותה חברה .אולם בדיקת הביקורת העלתה ,כי הנכס 'האחר'
הינו בחזקתה כבר מחודש פברואר  2013ואין מדובר בעסק חדש ,וכי אף הנכס הקיים נרשם
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כעסק חדש ( ,)502774000וזאת למרות שהיה עסק קודם ובאותה מהות באותו הנכס וראוי
היה לפתוח מסלול חדש לעסק בלבד ולא פתיחת רישיון חדש לחלוטין ( )000כפי שנעשה.
•

בתגובת מנהל האגף לרישיון מס'  502733000הוא טען ,כי הוא עסק נפרד ,פיזית
ותפעולית ,מן העסק הנוסף השייך לאותה החברה (באותו מבנה אך בקומה אחרת) הפועל
במסגרת תיק  .501776002אולם ,בדיקת הביקורת העלתה ,כי בנכס הנדון היה קיים עסק
קודם ולכן היה ראוי לפתוח מסלול חדש לעסק בלבד ולא פתיחת רישיון חדש לחלוטין ()000
כפי שנעשה ,כאשר בניגוד לנטען בעסק השני רשום אדם אחר הן כמחזיק כבעלים ולא
החברה הנדונה.

•

בתגובת מנהל האגף לרישיון מס'  502793000הוא טען ,כי העסק קיבל מספר חדש בשל
כך שהמבנה היה מפוצל בין שני עסקים שונים אשר לכל אחד מהם היה מסלול חדש .אולם,
בדיקת הביקורת העלתה ,כי הנכס היה מאוחד וכל השטח של העסק היה מושכר לפני לבעל
עסק אחר ,כך שראוי היה לפתוח מסלול חדש לעסק בלבד ולא פתיחת רישיון חדש לחלוטין
( )000כפי שנעשה.

•

בתגובת מנהל האגף לרישיון מס'  502820000הוא טען ,כי מדובר בנכס ששולב ופוצל
מחדש ולכן קיים מספר נכס חדש בארנונה .אולם ,בדיקת הביקורת העלתה ,כי הנכס הנדון
לא שולב או פוצל מחדש לפי תשריט מדידה משנת  2008שבו ניתן לראות שגודל הנכס זהה
ואף לא קיים מספר חדש בארנונה .כך שצריך היה לפתוח מסלול חדש לעסק בלבד ולא
פתיחת רישיון חדש לחלוטין ( )000כפי שנעשה.

•

בתגובת מנהל האגף לרישיון מס'  502774000הוא טען ,כי מדובר בעסק חדש שנפתח
בכתובת בה במבנה אחר שבאותה כתובת קיים מחסן של אותו בעל עסק ,וכי מדובר בעסק
נפרד לחלוטין .אולם ,בדיקת הביקורת העלתה ,כי בנספח  38לטיוטת הדו"ח מציין המפקח
במפורש ,כי במקום היה בעל עסק אחר .כך שצריך היה לפתוח מסלול חדש בלבד ולא
פתיחת רישיון חדש לחלוטין ( )000כפי שנעשה.

•

בתגובת מנהל האגף לרישיון מס'  502771000הוא טען ,כי מדובר בנכס שעמד פנוי במשך
שנתיים ועל שם השוכר הקודם שפינה שנתיים קודם לכן לא היה תיק עסק ,וכי בנוסף היה
צורך לקיים מדידה חדשה על ידי השומה .אולם בדיקת הביקורת בתיק העסק מעלה ,כי
במקום היה עסק אחר שנסגר בחודש מרץ  .2017כך שצריך היה לפתוח מסלול חדש בלבד
ולא פתיחת רישיון חדש לחלוטין ( )000כפי שנעשה.

•

בתגובת מנהל האגף לרישיון מס'  502772000הוא טען ,כי מדובר בעסק חדש בבניין חדש
שנבנה לאחרונה במקום מבנה שנהרס .אולם בדיקת הביקורת העלתה ,כי מדובר במבנה
שאוכלס כבר בשנת  ,2015וכי במבנה היה עסק קודם שהועבר לבעלות חברה בע"מ קודמת
לעסק הנוכחי .כך שצריך היה לפתוח מסלול חדש בלבד ולא פתיחת רישיון חדש לחלוטין
( )000כפי שנעשה.

•

בתגובת מנהל האגף לרישיון מס'  502706000הוא טען "כנ"ל" ,דהיינו שמדובר בעסק חדש
בבניין חדש שנבנה לאחרונה במקום מבנה שנהרס .בדיקת הביקורת העלתה ,כי הנכס אינו
חדש אלא מדובר בנכס קיים שפוצל והושכר לשלושה מחזיקים .לפיכך ,בנסיבות העניין היה
נכון לפתוח רישיון חדש לחלוטין שכן לא היה עסק קודם בנכס הנדון.

•

בתגובת הביקורת לרישיון מס'  502780000הוא טען ,כי מדובר בנכס שהיה סגור משך
למעלה מ 6-שנים כאשר לפי מספר תעודת הזהות של המחזיק הקודם לא היה במקום עסק
טעון רישוי .אולם ,בדיקת הביקורת העלתה ,כי היה קיים בנכס עסק קודם ברישיון מס'
 ,500720003כך שצריך היה לפתוח מסלול חדש בלבד ולא פתיחת רישיון חדש לחלוטין
( )000כפי שנעשה.

•

בתגובת הביקורת לרישיון מס'  502785000הוא טען ,כי נוסף שטח לעסק שקדם להם.
אולם ,בדיקת הביקורת העלתה ,כי השינוי בגודל הנכס בוצע רק בחודש דצמבר 2018
כאשר בקשת המפקח לפתיחת עסק חדש נעשתה בחודש ספטמבר  ,2017וכי בכל מקרה
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גם באם מדובר בשינוי בגודל הנכס צריך היה לפתוח מסלול חדש בלבד ולא פתיחת רישיון
חדש לחלוטין ( )000כפי שנעשה.
מהאמור לעיל עולה ,כי ב 13-מתוך  14עסקים שנתנו כדוגמאות לא היה מקום לפתוח מספר רישיון
חדש לחלוטין ( )000אלא לכל היותר צריך היה לפתוח מסלול חדש (לדוגמא מ 002-ל ,)003-ולפיכך
מתחזקת הערכת הביקורת שמטרת המהלך נועדה לכאורה למתן יתרונות לבעל העסק החדש שכן
כל 'העבר' של העסק או העסקים שהיו בנכס לפניו נמחקים ,וניתן יהיה לפתוח בהליך חדש ונקי לגבי
העסק כולל הוצאת היתר זמני וכדומה.
שינוי מספר רישיון העסק ללא הצדקה.
בשיחה כאמור עם רכזות העיר והתעשייה הובהר ,כי מספר רישיון העסק משונה ונפתח תיק נפרד
במספר רישיון עוקב למספר הקודם רק כאשר ישנה החלפת בעלי העסק ו/או שינוי במהות העסק ו/או
שינוי בגודל העסק ו/או שינוי מהותי של פריט הרישיון ,וכי אסור לעשות כן באף מקרה אחר בדגש על
חידוש רישיון העסק שכן ישנה חשיבות לשמירה על ההיסטוריה של העסק בתיק אחד כדי שניתן יהיה
לעקוב אחר החידושים/הסירובים של גורמי הרישוי ,לרבות אחר הליכים משפטיים שהיו לעסק במידה
והיו כאלה.
יחד עם זאת בדיקה הלכה של תיקים באזור העיר ובאזור התעשייה מוכיחה ,כי בניגוד לאמור לעיל,
בוצעו שינויים במספר רישיון העסק (שינוי מ 001-ל 002-וכדומה) כך שנפתח תיק חדש לכאורה
שמונע בדיקת היסטוריית התיק ,גם ברישיונות שחודשו וגם מבלי כל סיבה הגיונית נראית לעין הפוגע
ברציפות התיק ובקבלת מידע מלא על היסטוריית הטיפול שבו.
להלן מספר דוגמאות מאזור העיר ומאזור התעשייה מתוך מאות תיקים בהם בוצע שינוי במספר
הרישיון גם כאשר לא בוצעה החלפת בעלים ,לא היה כל שינוי במהות הנכס או בגודלו ולא בוצע שינוי
מהותי בפריט:
דוגמאות מעסקים באזור העיר
מפקח/ת מס' 1
•

בעסק אחד ישנם  3תיקים עוקבים ( )002 ,001 ,000למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "חידוש רישיון" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחר ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)004 ,003למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "חידוש רישיון" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחד ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)003 ,002למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "עסק חדש" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחר ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)006 ,005למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "הארכת היתר זמני" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחד ישנם שלושה תיקים עוקבים ( ,)002 ,001 ,000למרות שמהות העסק ו/או בעלי
העסק וגדול העסק לא השתנו ,ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבה
שניתן לביטול התיק והרישיון היה "עסק חדש" ו"חידוש רישיון" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחר ישנם שני תיקים ( ,)007 ,005למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק וגודל
העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "שימוש חורג" ,כאמור ללא הצדקה.
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•

בעסק אחד ישנם חמישה תיקים עוקבים ( ,)004 ,003 ,002 ,001 ,000למרות שמהות
העסק ו/או בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי,
כאשר ההסבר שניתן לביטול התיק והרישיון כל פעם היה "חידוש רישיון"" ,פג תוקף רישיון
זמני" ו"שינוי תוקף רישיון" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחר שבמהותו הוא אולם שמחות ישנם ארבעה תיקים עוקבים (,004 ,003 ,002
 ,) 005למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי
של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול התיק והרישיון כל פעם היה "שינוי תוקף
רישיון" ו"פג תוקף רישיון זמני" ,כאמור ללא הצדקה.

העתק הדוגמאות לעיל ואח' מצ"ב ומסומן כנספח  39לדו"ח.
מפקח/ת מס' 2
•

בעסק אחד ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)003 ,002למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "עסק חדש" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחר ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)005 ,004למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "חידוש רישיון" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחד ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)006 ,005למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "חידוש רישיון" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחר ישנם שלושה תיקים עוקבים ( ,)004 ,003 ,002למרות שמהות העסק ו/או בעלי
העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן
לביטול התיק והרישיון היה "חידוש רישיון" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחד ישנם ארבעה תיקים עוקבים ( ,)004 ,003 ,0021 ,001למרות שמהות העסק
ו/או בעלי העסק וגדול העסק לא השתנו ,ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר
ההסבה שניתן לביטול התיק והרישיון בכל פעם היה "חידוש רישיון" או" חידוש לרישיון שלא
חודש" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחר ישנם שלושה תיקים עוקבים ( ,)002 ,001 ,000למרות שמהות העסק ו/או בעלי
העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן
לביטול התיק והרישיון בכל פעם היה "חידוש רישיון" או "מסלול לרישיון שלא חודש" ,כאמור
ללא הצדקה.

•

בעסק אחד ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)005 ,004למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "חידוש רישיון" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחר ישנם שלושה תיקים עוקבים ( ,)002 ,001 ,000למרות שמהות העסק ו/או בעלי
העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן
לביטול התיק והרישיון בכל פעם היה "חידוש רישיון" או "מסלול לרישיון שלא חודש" ,כאמור
ללא הצדקה.

העתק הדוגמאות לעיל ואח' מצ"ב ומסומן כנספח  40לדו"ח.
מפקח/ת מס' 3
•

בעסק אחד ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)002 ,001למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול

96

התיק והרישיון היה "הגדלת שטח" ,כאמור ללא הצדקה שכן לפי הנתונים המדווחים שטח
העסק לא גדל.
•

בעסק נוסף ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)0025 ,001למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "הגדלת שטח" ,כאמור ללא הצדקה שכן לפי הנתונים המדווחים שטח
העסק לא גדל.

•

בעסק אחד ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)008 ,007למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "חידוש רישיון" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחר ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)001 ,000למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "חידוש רישיון" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחד ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)003 ,002למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "חידוש רישיון" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחר ישנם שלושה תיקים עוקבים ( ,)002 ,001 ,000למרות שמהות העסק ו/או בעלי
העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן
לביטול התיק והרישיון בכל פעם היה "עסק חדש" או "חידוש רישיון" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחד ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)003 ,004למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "מסלול לרישיון שלא חודש" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחר ישנם שלושה תיקים עוקבים ( ,)004 ,003 ,002למרות שמהות העסק ו/או בעלי
העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן
לביטול התיק והרישיון בכל פעם היה "חידוש רישיון" או "מסלול חדש" ,כאמור ללא הצדקה.

העתק הדוגמאות לעיל ואח' מצ"ב ומסומן כנספח  41לדו"ח.
מפקח/ת מס' 4
•

בעסק אחד ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)005 ,004למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "חידוש רישיון" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחר ישנם שלושה תיקים עוקבים ( ,)004 ,003 ,002למרות שמהות העסק ו/או בעלי
העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן
לביטול התיק והרישיון בכל פעם היה "שינוי תוקף רישיון" או "הגדלת שטח" ,כאמור ללא
הצדקה שכן השטח המדווח לא השתנה.

•

בעסק אחד ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)005 ,004למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "העברת בעלות" ,כאמור ללא הצדקה שכן בעלי העסק לא השתנו.

•

בעסק אחד ישנם חמישה תיקים עוקבים ( ,)004 ,003 ,002 ,001 ,000למרות שמהות
העסק ו/או בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי,
כאשר ההסבר שניתן לביטול התיק והרישיון כל פעם היה "פג תוקף שימוש חורג" ,או "שינוי
תוקף רישיון" או "שינויים פנימיים ,כאמור ללא הצדקה שכן אין כל דיווח בביקורות או פירוט
גודל העסק בנתונים לאורך השנים המעידים על כך.
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•

בעסק אחר ישנם שלושה תיקים עוקבים ( ,)003 ,002 ,001למרות שמהות העסק ו/או בעלי
העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן
לביטול התיק והרישיון בכל פעם היה "חידוש רישיון" או "מסלול לרישיון שלא חודש" ,כאמור
ללא הצדקה.

•

בעסק אחד ישנם שלושה תיקים עוקבים ( ,)003 ,002 ,001למרות שמהות העסק ו/או בעלי
העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן
לביטול התיק והרישיון בכל פעם היה "חידוש רישיון" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחר ישנם שלושה תיקים עוקבים ( ,)002 ,001 ,000למרות שמהות העסק ו/או בעלי
העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן
לביטול התיק והרישיון בכל פעם היה "חידוש רישיון" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחד ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)001 ,000למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "עסק חדש" ,כאמור ללא הצדקה.

העתק הדוגמאות לעיל ואח' מצ"ב ומסומן כנספח  42לדו"ח.
דוגמאות מעסקים באזור התעשייה
מפקח/ת מס' 1
•

בעסק אחד ישנם שישה תיקים ( ,)006 ,004 ,003 ,002 ,001 ,000למרות שמהות העסק
ו/או בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר
ההסבר שניתן לביטול התיק והרישיון כל פעם היה "מסלולו חדש" ,או "חידוש רישיון" או
"שינוי שם החברה ,כאמור ללא הצדקה שכן אין כל דיווח על שינוי שם החברה בפועל.

•

בעסק אחר ישנם שלושה תיקים עוקבים ( ,)003 ,002 ,001למרות שמהות העסק ו/או בעלי
העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן
לביטול התיק והרישיון בכל פעם היה "שינוי בעלות ויעוד" או "מסלול חדש" או "עסק חדש",
כאמור ללא הצדקה או גיבוי כלשהו.

•

בעסק אחד ישנם חמישה תיקים עוקבים ( ,)004 ,003 ,002 ,001 ,000למרות שמהות
העסק ו/או בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי,
כאשר ההסבר שניתן לביטול התיק והרישיון כל פעם היה "עסק חדש" ,או "מסלול חדש",
כאמור ללא הצדקה כלשהי.

•

בעסק אחר ישנם ארבעה תיקים עוקבים ( ,)004 ,003 ,002 ,001למרות שמהות העסק ו/או
בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר
שניתן לביטול התיק והרישיון כל פעם היה "מסלול חדש" ,או "הוספת בעלים" ,כאמור ללא
הצדקה.

•

בעסק אחד ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)003 ,002למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "העברת בעלות" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחד ישנם שבעה תיקים ( ,)006 ,005 ,004 ,003 ,002 ,001 ,000למרות שמהות
העסק ו/או בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי,
כאשר ההסבר שניתן לביטול התיק והרישיון כל פעם היה "עסק חדש" ,או "חידוש רישיון" או
"הארכת רישיון שימוש חורג" ,כאמור ללא הצדקה או גיבוי כלשהו.

•

בעסק אחד בבעלות העירייה המנוהל על ידי חברת בת ישנם ארבעה תיקים עוקבים (,001
,)004 ,003 ,002למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע
שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול התיק והרישיון כל פעם היה:
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"חידוש רישיון" או "שינוי תוקף רישיון" או "מסלול חדש" או "מסלול לרישיון שלא חודש",
כאמור ללא הצדקה או גיבוי כלשהו.
•

בעסק אחד ישנם ארבעה תיקים עוקבים (,)004 ,003 ,002 ,001למרות שמהות העסק ו/או
בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר
שניתן לביטול התיק והרישיון כל פעם היה" :שימוש חורג" או "הארכת רישיון שימוש חורג"
או "שינוי במבנה" ,כאמור ללא הצדקה וגיבוי כלשהו.

העתק הדוגמאות לעיל ואח' מצ"ב ומסומן כנספח  43לדו"ח.
מפקח/ת מס' 2
•

בעסק אחד ישנם שלושה תיקים עוקבים ( ,)003 ,004 ,005למרות שמהות העסק ו/או בעלי
העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן
לביטול התיק והרישיון בכל פעם היה "פג תוקף שימוש חורג" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחר ישנם שלושה תיקים עוקבים ( ,)003 ,002 ,001למרות שמהות העסק ו/או בעלי
העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן
לביטול התיק והרישיון בכל פעם היה "מסלול חדש" או "פג תוקף שימוש חורג" או "העברת
בעלות" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחד ישנם שלושה תיקים עוקבים ( ,)003 ,004 ,005למרות שמהות העסק ו/או בעלי
העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן
לביטול התיק והרישיון בכל פעם היה "מסלול חדש" או "פג תוקף שימוש חורג" או "העברת
בעלות" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחר ישנם חמישה תיקים עוקבים ( ,)007 ,006 ,005 ,004 ,003למרות שמהות
העסק ו/או בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי,
כאשר ההסבר שניתן לביטול התיק והרישיון כל פעם היה "עסק חדש" ,או "שינוי שם חברה"
או "פג תוקף שימוש חורג" ,כאמור ללא הצדקה כלשהי.

•

בעסק אחד ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)003 ,002למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "העברת בעלות" ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחר בבעלות העירייה המנוהל על ידי חברת בת ישנם  10תיקים (,009 ,008 ,007
 ,)016 ,015 ,014 ,013 ,012 ,011 ,010למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק וגודל
העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "שימוש חורג" או "הארכת רישיון שימוש חורג" או "מסלול חדש" ,כאמור
ללא הצדקה.

•

בעסק אחד ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)004 ,003למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "שינוי בעלות וייעוד" ,כאמור ללא הצדקה או גיבוי כלשהו.

•

בעסק אחר ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)004 ,005למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "שינוי בעלות וייעוד" ,כאמור ללא הצדקה או גיבוי כלשהו.

העתק הדוגמאות לעיל ואח' מצ"ב ומסומן כנספח  44לדו"ח.
מפקח/ת מס' 3
•

בעסק אחד ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)004 ,003למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "שינוי בעלות וייעוד" ,כאמור ללא הצדקה או גיבוי כלשהו.
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•

בעסק אחר ישנם חמישה תיקים עוקבים ( ,)004 ,003 ,002 ,001 ,000למרות שמהות
העסק ו/או בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי,
כאשר ההסבר שניתן לביטול התיק והרישיון כל פעם היה "עסק חדש" ,או "מסלול חדש" או
"שינוי במבנה" ,כאמור ללא הצדקה או דיווח כלשהו המאמת את הטענה.

•

בעסק אחר בבעלות העירייה המנוהל על ידי חברת בת ישנם  8תיקים (,003 ,002 ,001
 ,)008 ,007 ,006 ,005 ,004למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק וגודל העסק לא
השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול התיק והרישיון
של כל אחד ,כאמור ללא הצדקה.

•

בעסק אחד ישנם ארבעה תיקים עוקבים (,)007 ,006 ,005 ,004למרות שמהות העסק ו/או
בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר
שניתן לביטול התיק והרישיון כל פעם היה" :העברת בעלות" או "מסלול חדש" או "צמצום
שטח העסק" ,כאמור ללא הצדקה וגיבוי כלשהו לכך במסמכים.

•

בעסק אחר ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)007 ,006למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "שינוי בעלות וייעוד" ,כאמור ללא הצדקה או גיבוי כלשהו.

•

בעסק אחד ישנם שלושה תיקים עוקבים ( ,)006 ,005 ,004למרות שמהות העסק ו/או בעלי
העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן
לביטול התיק והרישיון היה "חידוש רישיון" או "מסלולו לרישיון שלא חודש" ,כאמור ללא
הצדקה או גיבוי כלשהו.

•

בעסק אחר ישנם שלושה תיקים עוקבים (,)005 ,004 ,003למרות שמהות העסק ו/או בעלי
העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן
לביטול התיק והרישיון כל פעם היה" :העברת בעלות" או "מסלול חדש" ,כאמור ללא הצדקה
וגיבוי כלשהו לכך במסמכים.

•

בעסק אחד ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)006 ,005למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "שינוי בעלות וייעוד" או "הגדלת שטח" ,כאמור ללא הצדקה או גיבוי
כלשהו לכך במסמכים.

העתק הדוגמאות לעיל ואח' מצ"ב ומסומן כנספח  45לדו"ח.
מפקח/ת מס' 4
•

בעסק אחד ישנם שלושה תיקים עוקבים (,)003 ,002 ,001למרות שמהות העסק ו/או בעלי
העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן
לביטול התיק והרישיון ,כאמור ללא הצדקה וגיבוי כלשהו לכך במסמכים.

•

בעסק אחר ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)002 ,001למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון היה "שינוי בעלות וייעוד" ,כאמור ללא הצדקה או גיבוי כלשהו לכך במסמכים.

•

בעסק אחד ישנם שלושה תיקים עוקבים (,)004 ,003 ,002למרות שמהות העסק ו/או בעלי
העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן
לביטול התיק והרישיון הוא "עסק חדש" ,כאמור ללא הצדקה וגיבוי כלשהו לכך במסמכים.

•

בעסק אחר ישנם שלושה תיקים עוקבים (,)004 ,003 ,002למרות שמהות העסק ו/או בעלי
העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן
לביטול התיק והרישיון הוא "עסק חדש" או "מסלול חדש" ,כאמור ללא הצדקה וגיבוי כלשהו
לכך במסמכים.
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•

בעסק אחד ישנם ארבעה תיקים עוקבים (,)003 ,002 ,001 ,000למרות שמהות העסק ו/או
בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר
שניתן לביטול התיק והרישיון ,כאמור ללא הצדקה וגיבוי כלשהו לכך במסמכים.

•

בעסק אחר ישנם שני תיקים עוקבים ( ,)007 ,006למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק
וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול
התיק והרישיון ,כאמור ללא הצדקה או גיבוי כלשהו לכך במסמכים.

•

בעסק אחד ישנם ארבעה תיקים עוקבים (,)004 ,003 ,002 ,001למרות שמהות העסק ו/או
בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר
שניתן לביטול התיק והרישיון ,כאמור ללא הצדקה וגיבוי כלשהו לכך במסמכים.

•

בעסק אחר ישנם ארבעה תיקים עוקבים (,)003 ,002 ,001 ,000למרות שמהות העסק ו/או
בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר
שניתן לביטול התיק והרישיון ,כאמור ללא הצדקה וגיבוי כלשהו לכך במסמכים.

העתק הדוגמאות לעיל ואח' מצ"ב ומסומן כנספח  46לדו"ח.
מפקח/ת מס' 5
•

בעסק אחד ישנם חמישה תיקים ( ,)009 ,007 ,006 ,005 ,004למרות שמהות העסק ו/או
בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר
שניתן לביטול התיק והרישיון ,כאמור ללא הצדקה או דיווח כלשהו המאמת את הטענה.

•

בעסק אחר בבעלות העירייה ומנוהל על ידה ישירות ישנם שלושה תיקים עוקבים (,000
,)002 ,001למרות שמהות העסק ו/או בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי
מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול התיק והרישיון כל פעם היה "עסק
חדש" או "מסלול חדש" ,כאמור ללא הצדקה או גיבוי כלשהו.

•

בעסק אחד ישנם ארבעה תיקים עוקבים (,)006 ,005 ,004 ,003למרות שמהות העסק ו/או
בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר
שניתן לביטול התיק והרישיון כל פעם היה" :העברת בעלות" או "מסלול חדש" או "חידוש
רישיון" ,כאמור ללא הצדקה וגיבוי כלשהו לכך במסמכים.

•

בעסק אחר ישנם שלושה תיקים עוקבים (,)002 ,001 ,000למרות שמהות העסק ו/או בעלי
העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן
לביטול התיק והרישיון ,כאמור ללא הצדקה וגיבוי כלשהו לכך במסמכים.

•

בעסק אחד ישנם שישה תיקים עוקבים ( ,)005 ,004 ,003 ,002 ,001 ,000למרות שמהות
העסק ו/או בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי,
כאשר ההסבר שניתן לביטול התיק והרישיון כל פעם ,כאמור ללא הצדקה שכן אין כל דיווח
על שינוי שם החברה בפועל.

•

בעסק אחר ישנם שבעה תיקים עוקבים ( ,)009 ,008 ,007 ,006 ,005 ,004 ,003למרות
שמהות העסק ו/או בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט
הרישוי ,כאשר ההסבר שניתן לביטול התיק והרישיון כל פעם ,כאמור ללא הצדקה או גיבוי
כלשהו.

•

בעסק אחד ישנם שבעה תיקים ( ,)009 ,008 ,007 ,006 ,005 ,004 ,002למרות שמהות
העסק ו/או בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי,
כאשר ההסבר שניתן לביטול התיק והרישיון כל פעם ,כאמור ללא הצדקה או גיבוי כלשהו.

•

בעסק אחד ישנם חמישה תיקים עוקבים ( ,)006 ,005 ,004 ,003 ,002למרות שמהות
העסק ו/או בעלי העסק וגודל העסק לא השתנו ולא בוצע שינוי מהותי של פריט הרישוי,
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כאשר ההסבר שניתן לביטול התיק והרישיון ,כאמור ללא הצדקה או דיווח כלשהו המאמת
את הטענה.
העתק הדוגמאות לעיל ואח' מצ"ב ומסומן כנספח  47לדו"ח.
התייחסות מנהל האגף
"ככלל -ההנחיה כאשר מתחלף עסק -או כאשר חל שינוי בפעילותו המחייב הגשת תכנית חדשה,
לפתוח מסלול חדש על גבי אותו מספר תיק עסק אלא אם כן מדובר בעסק שפוצל או אוחד ,ואז יש
לפתוח תיק עסק חדש ,שכן שטח העסק משתנה -ואז אין להמשיך במסלול הקודם.
לטענה בדבר פתיחת "מסלול" חדש של אותו עסק ללא הצדקה שהוצגה בדוגמה של תיק רישיון
 500803009שהוצגה בעמ'  16לדו"ח-
מסלול

מועד פתיחה

מועד סגירה

השינוי

500803000

8.6.1987

11.10.1989

חברה בע"מ

500803001

21.2.1991

31.12.1999

העברת בעלות לחברה ואדם נוסף

500803002

24.7.2001

154.5.2005

העברת בעלות לחברה ואדם אחר
רכב קירור  -רישיון נפרד

500803003

הסרת פריט רישוי  -בית קירור

500803004

3.1.2006

31.3.2007

500803005

31.3.2008

7.2.2011

500803006

7.2.2011

9.5.2011

העברת בעלות לחברה ואדם אחר

500803007

27.6.2011

27.6.2012

תכנית חדשה לדרישת משרד הבריאות

500803008

28.6.2012

11.3.2018

העברת בעלות לחברה ואדם אחר

500803009

30.6.2014

מצורפים מסמכים מתיק העסק המעיד כי נעשו שינויים מבניים ותפעוליים המחייבים הגשת תכניות
עסק עדכניות בשל שינויים בשטח ופעילות העסק במהלך השנים; אגב ,מרבית השינויים הנ"ל נעשו
עוד לפני למעלה מעשור והיה קיים קושי מעשי לבררם ללא עיון תיק העסק המקורי".
תגובת הביקורת
להמחשת הממצא החמור לכאורה והיקפו ,צירפה הביקורת  8דוגמאות מכל אחד ממפקחי הרישוי
בעיר ובתעשייה ,כאשר מנהל האגף בחר לתת דוגמא אחת ,ולצרף מסמכים שברובם לא רלבנטיים
שכן הרישיון הראשון שבוטל ( )002הינו משנת .2005
בטבלה שצירף מנהל האגף נראה לכאורה שהסיבה העיקרית לפתיחת מסלול חדש הינה העברת
בעלות המצדיקה לעשות כן ,אולם כאמור הביקורת העלתה כי לא היה כל שינוי בבעלות על העסק
ו/או לא היה שינוי במהות העסק ובפרטי הרישוי ו/או אף לא בגודל הנכס ולכן לא הייתה כל הצדקה
לפתיחת מסלול חדש .זאת ועוד בשנת  2005בוטל הרישיון ( )002בשל העובדה שהשימוש החורג
שככל הנראה ניתן לעסק פקע ולא בשל העברת בעלות לכאורה ולכן לא הייתה כל הצדקה לפתיחת
מסלול חדש כבר אז.
קבלת אישור נגישות ללא חתימת מורשית הנגישות
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בכל הנוגע למירב העסקים הקטנים ששטחם עד  100מ"ר ובתי אוכל ששטח הישיבה בהם אינו עולה
על  25מ"ר בו נקבע ,כי ניתן להסתפק בבדיקת נגישות והצהרה על ביצוע הנגשה של בעל העסק.
מבדיקת התיקים הנדונים באזור העיר עולה ,כי רכזת העיר סורקת את המסמך הנדון ומכניסה אותו
כאישור נגישות וכעמידה של גורם הרישוי בנושא לשם קבלת רישיון עסק ללא חתימת מורשית
הנגישות ,כך שישנם רישיונות עסק שניתנו על בסיס אישור לא תקף.
העתק הצהרות לדוגמא ללא חתימת מורשית נגישות מצ"ב ומסומן כנספח  48לדו"ח.
הסתמכות על 'אישור בריאות' בחידוש הרישיונות ללא דו"ח ביקורת מסודר
בבדיקת עבודת מפקחי רישוי עסקים באזור העיר כאמור עלה ,כי בכל  369רישיונות עסקים חודשו
ברובם לאחר אישור משרד הבריאות בעקבות המלצת המפקחים בנוסח זהה ובכתב יד על מסמך
הבקשה לחידוש רישיון שמועבר למשרד הבריאות כך ש'תכנית העסק תואמת את המציאות והמצב
התברואתי משביע רצון' ,המלצה שלא התבססה על דו"ח מפורט כנדרש לפי ההנחיות בעל-פה
שניתנו אולם לא נאכפו ,ועל בסיסה משרד הבריאות נתן את אישורו כגורם רישוי הכרחי לחידוש
הרישיונות.
כך שבפועל ישנם מאות רישיונות שחודשו על בסיס ההצהרה ומבלי שצורף לרובם המכריע דו"ח
ביקורת של המפקח/ת המתאר את מצב הדברים בפועל ואף ישנו חשש ש'ההצהרה' של המפקח/ת
אינה משקפת את המציאות בהיבט של תכנית העסק אל מול המציאות ובהיבט של מצבו התברואתי.
העתק דוגמאות לאישור בריאות ללא דו"ח בפועל מצ"ב ומסומן כנספח  49לדו"ח.
דיווח על רישיון בתוקף אף שאינו בתיק העסק או סירוב גורם רישוי משמעותי לאחר קבלת הרישיון
בבדיקת כ 3,200-תיקים ממוחשבים במהלך הביקורת עלה כאמור ,כי  4היתרים זמניים לא נמצאים
בתיק העסק ,כי לאחר הוצאת  11רישיונות זמניים התקבל סירוב של כיבוי איש או הנדסה למתן
הרישיונות ולכן יש לשקול לבטלם לאחר שימוע ,כי  8רישיונות מתחדשים לא נמצאים בתיק העסק,
וכי לאחר הוצאת  43רישיונות לצמיתות התקבל סירוב של כיבוי אש או הנדסה למתן הרישיונות ולכן
יש לשקול לבטלם לאחר שימוע.
כן נמצא ,כי ישנם תיקים שאין אישורים בפועל של גורמי הרישוי ו/או שהאישורים הזמניים שניתנו על
ידי גורמי הרישוי פג תוקפם ובכל זאת הרישיונות בתוקף .זאת ועוד הבדיקה העלתה ,כי מאות
סטטוסים של מצב רישיון העסק אינם מעודכנים או אינם משקפים את המצב בפועל.
בדיקה מדגמית של רשימות של עסקים שבטיפול  4מפקחי רישוי עסקים של אזור התעשייה בה
התגלו חלק מהמקרים לעיל ,הועבר להתייחסותה של רכזת התעשייה והוברר כדלקמן:
רשימת מפקח/ת מס' 1
•

בעסק אחד בו ניתן לעסק היתר זמני שלא נמצא אישור כיבוי אש בתוקף בתיק ,התברר
שישנו אישור בתוקף אולם בטעות הוא לא נסרק לתיק הממוחשב.

•

בשישה עסקים בהם ניתן לעסק רישיון זמני ,התברר שהרישיונות לא נלקחו על ידי בעל
העסק או לא נחתמו על ידי מנהל האגף ולפיכך ראוי היה לכתוב סטטוס אחר כגון" :אישור
מנהל רישוי" ולא סטטוס המציג את העסק כבעל רישיון זמני ,ובעסק נוסף עם רישיון זמני
שפג תוקפו התברר שאכן אין רישיון בתיק.

•

בעסק נוסף עם רישיון מתחדש ,התברר שאכן אין רישיון בתיק ולכן יש לשנות את הסטטוס
הקיים ,ובשלושה עסקים התברר ,כי ישנם רישיונות אולם הם לא נסרקו שכן הם משנת
 2014בטרם ניתנה ההוראה לסורקם לתיק הממוחשב.

•

בשני עסקים עם רישיון לצמיתות ושני עסקים עם רישיון זמני ,התברר שאכן ישנו סירוב של
כיבוי אש לאחר הוצאת הרישיון והובטח שהנושא יטופל.
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•

בשני עסקים נוספים התברר ,כי אכן אין אישורי כיבוי אש בתוקף ורכזת התעשייה הודיעה כי
הודפסה בקשה חדש לכיבוי אש.

העתק הרשימה ותגובת רכזת התעשייה יחד עם המסמכים מצ"ב ומסומן כנספח  50לדו"ח.
רשימת מפקח/ת מס'2
•

ב 24-עסקים עם רישיון לצמיתות ,התברר שאכן ישנו סירוב של כיבוי אש או שהאישור הזמני
שניתן פג תוקפו לאחר הוצאת הרישיון והובטח שהנושא יטופל.

•

ב 3-עסקים עם רישיון לצמיתות ועסק אחד עם רישיון זמני נמצאו אישורי כיבוי אש בתוקף.

העתק הרשימה ותגובת רכזת התעשייה יחד עם המסמכים מצ"ב ומסומן כנספח  51לדו"ח.
רשימת מפקח/ת מס' 3
•

בשלושה עסקים בסטטוס "אישור מנהל הרישוי" נמצא ,כי בתיק אחד אין מסמך כלשהו,
בתיק שני מכתב משנת  2017על כך שהרישיון מוכן ללא פעילות נוספת ובתיק השלישי ישנו
בכלל דיווח על החלפת בעלות .ממצאים שלא נסתרו על ידי רכזת התעשייה.

•

בעסק אחד בו ניתן לכאורה לעסק היתר זמני ובעסק שני ניתן לכאורה רישיון זמני ,אולם
התברר שאין היתר זמני בתוקף או רישיון זמני בתיקים ולכן ראוי היה לרשום סטטוס "אישור
מנהל הרישוי" ,ולא סטטוס המציג את העסק כבעל היתר/רישיון זמני.

•

בשני עסקים עם רישיון מתחדש התברר ,כי באחד העסקים אכן אין רישיון בתיק ובשני נמצא
כי ישנו רישיון משנת  2014ולכן הוא לא נסרק.

•

בשני עסקים עם היתר זמני אין אישורי כיבוי אש עדכני או תצהיר כיבוי אש באחד מהם.

•

ב16-עסקים עם רישיונות לצמיתות התברר ,כי אכן ישנו סירוב כיבוי אש ורכזת התעשייה
הודיעה כי הועברו בקשות למפקח/ת להמשך טיפול .ב 3-עסקים עם רישיון לצמיתות
התברר ,כי ישנו אישור כיבוי אש קבוע לעסק שנמצא במייל אך לא הועבר לתיק העסק ,בשני
עסקים נוספים עם רישיון לצמיתות התברר שהרישיונות בוטלו ,ובשני עסקים נוספים אישור
כיבוי האש הזמני עדיין בתוקף.

•

בארבעה עסקים בהם ניתן לעסק רישיון זמני ,התברר שהרישיונות לא נלקחו על ידי בעל
העסק או לא נחתמו על ידי מנהל האגף ולפיכך ראוי היה לכתוב סטטוס אחר כגון" :אישור
מנהל רישוי" ולא סטטוס המציג את העסק כבעל רישיון זמני ,ובעסק נוסף עם רישיון זמני
שפג תוקפו התברר שישנו רישיון בתיק.

העתק הרשימה ותגובת רכזת התעשייה יחד עם המסמכים מצ"ב ומסומן כנספח  52לדו"ח.
רשימת מפקח/ת מס'4
•

בשני עסקים עם רישיונות לצמיתות ללא אישור או סירוב כיבוי אש ,הודיעה רכזת התעשייה
ששני האישורים שבתוקף הגיעו למייל אך לא נסרקו לתיקים הממוחשבים ,ובשני עסקים עם
רישיונות לצמיתות אכן התגלה שישנו סירוב כיבוי אש והובטח על ידי הרכזת שהנושא יועבר
לטיפול המפקח/ת.

•

בעסק אחד עם רישיון זמני התברר שאין רישיון זמני בתוקף בתיק ולכן ראוי היה לרשום
סטטוס "אישור מנהל הרישוי" ,ולא סטטוס המציג את העסק כבעל רישיון זמני.

העתק הרשימה ותגובת רכזת התעשייה יחד עם המסמכים מצ"ב ומסומן כנספח  53לדו"ח.
מערכת רישוי עסקים
המערכת הממוחשבת המשמשת את האגף הינה מערכת ישנה ולה מגבלות רבות ,בין השאר,
כדלקמן:
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לא ניתן לסרוק את תכניות העסק לתיקיות הממוחשבות בשל נפחם הרב ולפיכך ,על מנת לעיין בהם
יש צורך לעיין בהן פיזית בלבד לאחר פניה לארכיב האגף.
במערכת לא קיימת תזכורת באשר לכל תיק ותיק המתריעה על סיום תוקף רישיון העסק או היתר
זמני ,על מועד שליחת בקשות לאישור גורמי הרישיון הרלבנטיים הפנימיים והחיצוניים ומעקב אחר
מועדי מתן האישור או הסירוב.
מפקחי רישוי עסקים נאלצים לסרוק כל דו"ח ביקורת או אישור המגיע אליהם לתיקים הממוחשבים
באופן ידני ,כאשר לא ניתנת להם התראה במידה וחלפה תקופה ארוכה ממועד הביקורת הקודם.
אין במערכת אפשרות לתעדף ביקורות או לטפל בעסקים שלפי מהותם דורשים טיפול דחוף יותר,
כגון עסקי מזון והכל אם בכלל נעשה באופן ידני.
מפקחי רישוי עסקים הזקוקים לצילומים ממקום העסק עושים זאת ממכשיר הנייד הפרטי שלהם
וישנה אף בעיה להעביר את התמונות במייל ומשם למערכת הממוחשבת בשל הגבלת נפח הזיכרון.
על מנת להוציא דו"חות מורכבים לפי סוג העסק ,מהותו והגורם המטפל ישנו צורף בפניה לנציגת
האגף למחשוב ובקרה ולהפקתם על ידה.
אין סנכרון בין המערכת הממוחשבת לבין המייל האישי של כל מפקח או המייל המשותף ולפיכך כל
מייל צריך להיסרק על מנת שיהיה תיק הממוחשב.
לא ניתן לבצע בקרה אפקטיבית על עבודת המפקחים ועל קצב הטיפול בכל תיק ותיק בבדיקה
פשוטה וישנו צורך בכניסה לכל תיק ותיק על מנת לדעת מה נעשה בו.
התייחסות מנהל האגף
"אכן מדובר במערכת מידע מיושנת יחסית שנולדה על בסיס מערכת חיובים .החל משנת 2014
החלה סריקת מסמכים אל תיקי רישוי עסקים .עם זאת -הנחת העבודה של הביקורת לפיה כלל
המסמכים והביקורות סרוקים מאז אותו מועד לתיקי העסק ,אינה מדויקת .כאמור ,רק בשלהי 2014
הוזמנו סורקים לכל אחד מן המפקחים .עד אז ,וגם מאז ,חלקם הסתמכו על רכזת הרישוי שתסרוק
תיקים למענם; אין תוכנה שמאפשרת בדיקת תכניות וניתן לעיין במסמכים מסוג  PDFבלבד ,וכן היה
קושי להעלאת מסמכים שגודלם מעל  2-3מ"ב למערכת ,קל וחומר תכניות; על מנת לבצע מעקב,
הייתה מרכזת העיר מנפיקה דו"חות הכוללים חתך של כלל הרישיונות העומדים להסתיים מועד או
תקופה מסוימת ,על מנת לחדשם .כך גם לקראת חידוש רישיונות עסק מתחדשים -מונפקת רשימה
של רי שיונות העומדים לפקוע בסיום שנה קלנדרית ,עוברת תיק עסק אחר תיק עסק על מנת להנפיק
הפניות לגורמי הרישוי השונים לצורך חידוש אישורם .במקביל -המפקחים האחראים כל אחד לעסק
הנוגע אליו -לוודא מועדי פקיעת רישיונות והיתרים וקידום האפשרות לחדשם; בימים אלה ולאחר
ישיבות עם מנהלת חדשה בחברה לאוטומציה ,נמצא פתרון שיאפשר קבלת דו"חות עתיים באמצעות
ה"קוגנוס" אשר ירכזו באופן אוטומטי טבלאות אלו ,כן הוכנס שיפור למערכת המונה את הימים מן
המועד בו נפתחה בקשה לרישיון או נשלחת בקשה לגורם רישוי; מובן ,כי נושאים אלה מחייבים
הטמעה על ידי עובדי האגף .קיים קושי משמעותי בהעלאת תצלומים למערכת ,הנובע בין היתר
מקושי באשר לאבטחת מידע שכן קל יותר להעלות דוא"ל אך הדבר מחייב יכולת להעלות את
התצלומים מן הטלפון הנייד אל תיבת דואר אלקטרוני פרטית של המפקח; יחד עם זאת ,האגף קיים
מאמצים רבים לקדם את פעילות המחשוב והסנכרון באמצעותה עם גורמי רישוי -ביזמת האגף-
ניתנה אפשרות לווטרינר העירוני ועובדיו לעיין ולארכב מסמכים אל תיקי העסק (זאת גם מאחר שלא
הייתה בידי הווטרינר העירוני מערכת לביקורות ופיקוח על עסקים) -וכן עיון בפרטי העסקים
המעודכנים של בעלי העסקים ,ביצוע ועיון בביקורות ומסמכים הנוגעים לבעלי העסק .עניין זה מהוה
"מכפיל כוח" חשוב לנושא עסקים המטופלים ע"י שני הגופים; ביזמת האגף -נוספה אפשרות של
עובדי היחידה הסביבתית לעיין בתיקי העסק ולעדכן שם תשובות ומסמכים להליכי הרישוי .דבר
המייעל ומקצר את משכי הזמן .בנוסף ,הוקמה תיבת דואר אלקטרוני של האגף לרישוי עסקים ,על
מנת שכלל גורמי הרישוי עמם ניתן לתקשר יפעלו באמצעותה .אישורי הגורמים ומסמכים הנשלחים
לתיבה זו מאורכבים לתיק העסק .כך גם נוצר "גיבוי" במקרים בהם מרכזת רישוי אחת אינה מגיעה,
יכולה מרכזת רישוי אחרת לבצע העבודה ולטפל ב"תור" ההודעות; המפקחים יכולים לעיין במסמכים
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המצויים בה (בשלב זה לא לארכבם או לעדכנם) בסיוע אגף המחשוב ניתן לארכב מסמכים הנשלחים
בדוא"ל אל תיקי הרישוי ונעשה ניסיון לשכלל מנגנון זה".
אתר העירייה
באתר העירוני תחת הכותרת "העירייה" מופיע אגף רישוי עסקים ,בו מופיע שמו של מנהל האגף,
טלפונים ושעות קבלת קהל למפקחי רישוי עסקים ולרכזות העיר והתעשייה המכונות 'מקדמות רישוי
עסקים' באזור העיר ובאזור התעשייה.
במסגרת האגף מפורטים תפקידו של האגף לרישוי עסקים ,מהו רישיון לניהול עסק ,מדוע צריך רישיון
עסק ומהן מטרות הרישוי ,אילו עסקים חייבים ברישיון עסק ,מהם "כללי הברזל" המחייבים את בעל
העסק ,באילו מקרים חייב בעל העסק ברישיון חדש להפעלת העסק ,מהו הליך רישוי העסק והרשויות
המעורבות בו ,מיהן רשויות הרישוי השונות שבסמכותן לאשר ,לשלול או לקבוע תנאים לקיומו
והפעלתו של עסק טעון רישוי ,ואילו עסקים הם בעלי רישיון עסק.
העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב ומסומן כנספח  54לדו"ח.
תחת הכותרת "הליך רישוי העסק" נכתב ,בין השאר ,כי הגשת בקשה לרישיון עסק על ידי בעל העסק
נעשית במשרדי האגף כאשר הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה; לבקשה לרישיון עסק יש לצרף
תכניות סניטריות אשר נערכו על ידי בעל מקצוע מוסמך לפי טופס הנחיות מפורטות ,אותן ניתן לקבל
במשרדי האגף; צילום תעודת זהות של בעל העסק כולל ספח; חוזה שכירות.
העתק ההנחיות מצ"ב ומסומן כנספח  55לדו"ח.
לאחר קבלת הבקשה עם כל המסמכים המפורטים והנדרשים ,תוקלד הבקשה למאגר הנתונים
במחשב; בדיקת התכניות תעשה על ידי מפקח/ת רישוי עסקים; העברת הבקשה והתכניות לאישור
מנהל ההנדסה לבדיקת התאמת הבקשה להיתר הבניה ולשימושים המוגדרים בו; אישור התוכניות
על ידי מנהל ההנדסה; האגף לרישוי עסקים שולח פניות אל גורמי הרישוי השונים הקבועים לסוג
העסק המבוקר על מנת לקבל את עמדתם .לחל' מגורמים אלה מועברת גם תכנית העסק; כל אחד
מגורמי הרישוי רשאי לאשר את הבקשה לרישיון ,להתנגד לבקשה ,לתת דרישות הקצובות בזמן או
קבועות ,ותנאים להפעלת העסק; כאשר גורם רישוי קובע תנאים מוקדמים למתן אישורו ,על הבעל
העסק להושיע לאותו גורם בכתב על ביצועם של התנאים ,כדי לקבל את אישורו; אישור סופי של
גורמי הרישוי יינתן לאחר ביצוע הדרישות; הנפקת רישיון עסק.
עוד נקבע לתשומת לב בעלי העסקים ,כי אם נותני האישור לפי מהות העסק הם משרד הבריאות,
משרד החקלאות (על ידי הרופא הווטרינר העירוני) והיחידה הסביבתית מומלץ להגיש תכנית
ראשונית להתייעצות ,וכי הבקשה לרישיון עסק והתכניות נשלחות כאמור לקבלת עמדת מנהל
ההנדסה כאשר אם מנהל ההנדסה מסרב לאשר את הבקשה והתכניות בדרך כלל בשלח חריגות
בניה או שימוש חורג ,יישלח מכתב דחייה לבעל העסק ובמקרים מתאימים יינתן לו פרק זמן לטפל
בנושא ולקדמו .במקרים אלה על הבעלים של הנכס להיות מעורב בהליך קבלת ההיתר ,והיה ולא
יבוצע הטיפול להסדרת נושא על ידי בעל העסק מול מנהל ההנדסה או שמנהל ההנדסה יעמוד
בסירובו לאשר את העסק ובעל העסק ימשיך לנהל את העסק בניגוד לחוק ,יוגש כנגדו כתב אישום
בגין ניהול עסק ללא רישיון.
במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים נכתב ,בין השאר ,כי יוקם אתר אינטרנט ייעודי ארצי לרישוי עסקים
במטרה להגביר את השקיפות והנגישות למידע (ממשל זמין) ,ויוקם אתר אינטרנט לכל רשות מקומית
המיועד לכל הפונים בנושא רישוי עסקים שיכלול פרסום הנחיות הרישוי ונוהלי הרשות המקומית,
גיבוש ופרסום מדיניות בנוגע לדרישות מסוגי עסקים שונים הפועלים ברשות ,הרחבת הפרסום של
מידע רלוונטי לרישוי עסקים ,קישורים רלוונטיים לאתרי משרד הפנים ,ממשל זמין ,מעו"ף וכדומה,
מתן נגישות אינטרנטית לבעל העסק לעיון במידע הרלוונטי לעסקו.
בבדיקת אתרים עירוניים במספר רשויות נבחרות נמצא ,כי באתר עירוני אחד ישנם טפסי בקשה
לרישיון עסק חדש ,ובקשה לרישיון עסק קיים וניתן לבצע מעקב אחר סטאטוס תיק העסק ,ריכוז
רשימות דרישות לשם הגשת בקשה לפי פריט חוק לעסקים כגון ,מרכול ,בית קפה ,קיוסק ,מספרה
ומכון יופי ,מסעדה ,מכון כושר וכדומה ,אפשרות לתשלום באתר עבור אגרות מתקנים שולחנות
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וכסאות ,אגרת רישיון עסק ,אגרת שירותי כבאות והצלה ,טופס בקשה לרישיון עסק ואפשרות לצירוף
מסמכים ולחתימה באופן מקוון ,ובאתר עירוני אחר אף הגדילו לעשות והשיקו מערכת מקוונת לרישוי
עסקים שתאפשר הגשת בקשות לרישיון עסק בצורה מקוונת ללא צורך בנייר כאשר המערכת
תאפשר ייעול וקיצור הליכי רישוי וקליטת בקשות באופן דיגיטלי באמצעות כרטיס חכם.
העתק הדוגמאות מערים אחרות מצ"ב ומסומן כנספח  56לדו"ח.
מהאמור לעיל עולה ,כי השימוש הנעשה על ידי אגף רישוי עסקים באתר העירוני הוא מינימאלי וכולל
דברי הסבר קצרים כאשר בפועל על מנת להגיש בקשה לרישוי עסק ואפילו בקשה מקדמית לקבלת
מידע יש צורך להגיע פיזית למשרדי האגף ולהגיש מסמכים באופן ידני ואף על מנת לשלם אגרה ניתן
לעשות זאת רק פיזית ובאמצעות תשלום בקופת העירייה בלבד.
זאת ועוד ,על מנת לדעת מהו סטאטוס התיק על ידי מגיש הבקשה ואו בעל העסק הוא נאלץ להגיע
לאגף בשעות קבלת הקהל כדי לקבל את המידע ולעיתים מפקח הרישוי האחראי על העסק לא נמצא
ובלעדיו כמעט ולא ניתן לתת תמונה מלאה על מצב הטיפול בקידום רישיון העסק שכן יתכן ואישור
מגורם רישוי כלשהו או מסמך אחר הגיע ישירות אליו וטרם נסרק לתיק הממוחשב ,ובעל העסק נאלץ
להגיע בשנית ולנסות את מזלו.
יוסף ,כי על אף האמור בתקנות רישוי עסקים והמועדים הקבועים בו ועל אף הכתוב באמנת השירות
של האגף ,למעט המועד לטיפול בתלונות הנמדדות אף מועד אינו מפוקח ומבוקר כולל של גומי רישוי
פנימיים וחיצוניים ,ולפיכך תהליך קבלת הרישיון לקוח לעתים שנים לא מעטות .יחד עם זאת יובהר,
כי לעתים קרובות הסיבות לעיכוב בקבלת הרישיון נעוצות בבעל העסק עצמו שלא ממלא אחר
התנאים של גורמי הרישוי השונים לרבות של האגף ,אך בעניין זה האגף יכול לנקוט באמצעי אכיפה
תכופים ויעילים יותר על מנת ליצור הרתעה בקרב בעלי העסקים דבר שיוביל בהכרח לקידום הליך
הרישוי.
התייחסות מנהל האגף
"לעניין אתר האינטרנט -בסוף שנת  2018עודכן המידע שבאתר ואכן יש כוונה להרחיב ולפרט מידע
זה .יחד עם זאת ,נוכח האפשרויות הטכנולוגיות כיום ,של מערכת רישוי עסקים המשמשת את האגף,
לא ניתן יהיה בטווח הזמן הקרובה ליצור הליך שכולו דיגיטלי .נעשה כיום תיאום על מנת לאפשר
תשלום אגרות רישוי באמצעות האתר ,מבלי צורך להגיע פיזית לקופת העירייה; יוער ,כי עיריית תל
אביב ,שהיא היחידה המנהלת הליך "דיגיטלי" באמצעות מערכת מידע ייחודית אותה פיתחה ,נאלצת
להדפיס בעצמה תכניות לצורך אישור משרד הבריאות".

פרק  -9מדגם מייצג של עסקים ברי סיכון לציבור הרחב
מטרות חוק רישוי עסקים ,התשכ"ו 1968-הינן ,בן השאר ,הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות
מניעת מפגעים ומטרדים ,מניעת סכנות לשלום הציבור ,הבטחת בטיחותם של הנמצאים במקום
העסק או בסביבתו ,מניעת מחלות שמקורן בבעלי חיים ובריאות הציבור לרבות תנאי תברואה
נאותים.
במסגרת הביקורת הנדונה הוחלט לייחד פרק לעסקים ברי סיכון לציבור הרחב ,הכוללים בין השאר,
אולמות שמחה/אירועים ,אטליזים ,סופר מקרטים גדולים ,בתי אוכל לרבות מסעדות ובתי קפה,
תחנות דלק ,בריכות שחייה ,מקוואות ואולמי שמחות וחניות מעל  800מ"ר ,ולבדוק כיצד עסקים אלה
מטופלים והאם ניתן לטיפול בהם דגש רב יותר על ידי האגף בשל הסיכון הרב העלול להישקף לציבור
הרחב.
יוסף ,כי אף בנוהל העירוני היחיד של האגף נכתב במפורש בכל הנוגע לצווי סגירה ,בין השאר ,כי
במידה ומדובר בעסק שהתנהלותו מהווה סכנה ממשית לבריאות ו/או בטיחות הציבור ,יקיים מנהל
האגף עצמו שימוע בהקדם לבעל העסק ויעביר את החומר הרלבנטי לראש העיר בצירוף המלצתו
לחתימה על צו הפסק עיסוק מנהלי שתוקפו עד  30יום עם אפשרות הארכה ל 30-יום נוספים .דהיינו,
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גם לפי הנוהל עצמו ישנה קדימות ודחיפות בטיפול בשל הסכנה הממשית לבריאות ו/או בטיחות
הציבור בעסקים מסוג זה.
במדגם המייצג של העסקים ברי הסיכון ישנם  189עסקים ,לפי החלוקה כדלקמן:
אולמות שמחה/אירועים
ברשימת העסקים שהועברה על ידי מנהל האגף ישנם  9עסקים המשמשים כאולמות שמחה ואולמות
אירועים ,ובבדיקה שנעשתה בתיקי העסק עלו הממצאים הבאים:
•

( )1עסק אחד בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי העסק עבר בדיקה מקדמית בלבד
בשנת  2016שבסופה העסק לא נפתח .לפיכך ,לא ברור מדוע הסטטוס 'בתהליך רישוי'.

•

( )2עסק אחר בסטטוס "צו סגירה" -בבדיקה עלה ,כי העסק פעל כאולם אירועים עד שנת
 2015ומאז הוא משמש כמועדון ואף ניתנה התראה למקום על הפרת צו הסגירה החל גם
על הבעלים החדשים.

•

( )3עסק אחד בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי העסק פתוח מחודש נובמבר
 ,2016כי אין לו אישור משרד הבריאות ואף תוקף אישור כיבוי אש פקע נכון לחודש ינואר
 ,2019וכי אף ניתנו לעסק התראות טרם ניהול הליך משפטי .אולם נכון למועד הבדיקה ,לא
בוצעה כל אכיפה בפועל כנגד העסק.

•

( )4תיק נוסף לעסק לעיל בסטטוס "הליך משפטי" -בבדיקה מתברר ,כי מדובר באותו עסק
שאף קיבל רישיון עד ליום  ,31/12/20כאשר כבר בחודש אוקטובר  2017נשלח לבעל העסק
זימון לשימוע שלא ידוע תוצאותיו ,ובכל מקרה התיק בניגוד לסטטוס העסק לא נמצא בהליך
משפטי והרישיון עדיין בתוקף.

•

( )5,6,7שלושה תיקים לאותו עסק -עסק אחד בסטטוס "הליך משפטי" -בתיק המלצה
לפתיחה בהליך משפטי מחודש מאי  2018וברישומים של התביעה מצוין שהתיק נסגר
לאחר שהוטל על הנאשמת קנס בלבד .בדו"ח מפקח/ת מחודש נובמבר  2018ישנו דיווח
שהתחלפו הבעלים ולכן התיק הפך לסטטוס "רישיון בוטל" ,תיק נוסף ()002בסטטוס "רישיון
בוטל" ונפתח תיק חדש ( )001עם סטטוס "בתהליך רישוי" בו ישנו דיווח של הווטרינר
העירוני מחודש דצמבר על ליקויים חמורים בעסק וכבר ישנה התראה ראשונה מחודש
פברואר  2019על ניהול עסק ללא רישיון.

•

( )8תיק עסק אחד ( )004בסטטוס "רישיון מבוטל" לאחר שהרישיון פקע ביום .31/12/19
לאחר שניתן אישור זמני של כיבוי אש עד ליום  10/07/19ואף אישור משרד הבריאות לאחר
"המלצת המפקח" ,נפתח תיק חדש ( )005וניתן לעסק רישיון זמני עד ליום .10/07/19
בדיקה מעמיקה העלתה שלעסק  4תיקים עוקבים ( )005 ,004 ,003 ,002ובכל פעם ניתן
לעסק היתר/רישיון זמני כאשר בפועל פעם בעקבות חידוש ההיתר/הרישיון נפתח תיק חדש
ללא הצדקה.

•

( )9עסק אחד בסטטוס "צו סגירה" יחד עם תאריך פקיעת הרישיון ביום  31/12/15כאשר
בתיק הממוחשב את כל מסמך המעיד האם העסק פתוח עד למועד הבדיקה באם לאו,
למעט שהעסק נפתח בחודש דצמבר .2013

העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב מסומן כנספח  57לדו"ח.
מהאמור לעיל עולה ,כי מתשעת העסקים הרשומים בפועל ישנם שלושה עסקים פעילים המתפקדים
כאולמות שמחה/אירועים ,כאשר עסק אחד ממשיך להתנהל ואף יש לו רישיון בתוקף ולא מתנהל
כנגדו הליך משפטי ,וזאת למרות שאין לו אישור משרד הבריאות ואישור כיבוי אש; בעסק השני ישנה
התראה ראשונה בלבד כנגד בעל העסק על ניהול עסק ללא רישיון לאחר דיווח הווטרינר העירוני על
ליקויים חמורים בעסק ,אולם טרם החלו הליך משפטי; ובעסק השלישי ישנם היתרים/רישיונות זמניים
המתחדשים מעת לעת כאשר בכל חידוש נפתח תיק חדש ללא הצדקה ,כאשר כלל לא ברור מדוע
סטטוס העסק נשאר כזה לאורך מספר שנים לא מבוטל.

108

תגובת מנהל האגף
"כפי שהובהר בפתח הדברים -הח"מ סבר ,לאור רוחב היריעה של הביקורת ,והבדיקה הדקדקנית של
כל תיק ותיק ,לא היה זמן מספק למתן מענה לכל הנקודות שהועלו בדו"ח.
אולמות שמחה  /אירועים
אולם - 1העסק בסטטוס בהליך רישוי -אכן היה בסטטוס שגוי ומדובר בבדיקה מקדמית בלבד.
הטעות תוקנה; אולם  2למפעילת העסק ניתן צו סגירה .הנ"ל העבירה (יתכן פיקטיבית) את העסק
למפעילה אחרת והייתה פנייה אליה לעניין הצו הקיים במקרקעין .בנוסף ,עולה כי בעל הנכס טוען כי
הוא מטפל בנושא השימוש החורג מול מינהל ההנדסה ,שהוא הנושא הקרדינלי לצורך קבלת רישיון,
לאחר שסירב לעשות כן משך שנים; אולמות  -3+4לעסק הכולל  2אולמות אירועים ,ניתן רישיון
שתקפו עד  .2020הוא שכר אולם נוסף והרחיב את העסק .הניסיונות להסדיר מעמדו בתכנית
מתוקנת מול משרד הבריאות לא מצליחים בשל העדר שיתוף פעולה כנדרש ע"י בעלי העסק .הוכנה
המלצה לתביעה העירונית להגשת כתב אישום; אולמות  -5,6,7שייכים לעסק אחד .נוהל בו אולם
אירועים שהחזיק משך פרק זמן מסוים ההיתרים זמניים .משלא טופל כדבעי נושא היתר בנייה-
הועמדו בעל העסק והחברה שבבעלותו לדין .במקביל להתייצבותו בפני בית המשפט -הוא טען כי
העביר העסק לאחר ,והוצג בדיעבד הסכם שכירות של בעלי חברה חדשה (ולכן נפתח מסלול חדש,
על שם הבעלים העדכני ,ולא בוטל זמנית תיק העסק של הבעלים היוצא ,על מנת לוודא תוצאות
ההליך המשפטי) .לאחר שהוטל על הבעלים היוצא של העסק קנס בלבד -נסגר תיק העסק הקודם
וכיום יש תיק עסק אחד (בו לאחר שימוע נוסף נשלחה התראת תובעת לפני הגשת אישום); אולם =8
מחזיק בהיתר זמני עד  .7-2019נושא מספר המסלולים הקודמים אכן מחייב בדיקה; אולם  -9העסק
פעיל ,מוטל עליו צו סגירה שיפוטי כאשר הצו אמור להיכנס לתוקף בחודש ."7/2019
אטליזים
במדגם המייצג מרשימת העסקים שהועברה על ידי מנהל האגף ישנם  50עסקים המשמשים
כאטליזים ,ובבדיקה שנעשתה בתיקי העסק עלו הממצאים הבאים:
•

( )1עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" עד ליום  -03/03/20בבדיקה עלה ,כי אין רישיון בתיק
ואף לא מכתב לבעל העסק על שהרישיון מוכן.

•

( )2תיק נוסף עם עסק זהה לעיל בסטטוס זהה -גם בבדיקה בתיק זה עלה ,כי בניגוד
לסטטוס אין רישיון בתיק ואף לא מכתב לבעל העסק שהרישיון מוכן.

•

( )3בעסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא חודש מיום
 31/12/18ולכן הרישיון לא בתוקף.

•

( )4עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון בתוקף עד ליום
 .31/12/19יחד עם זאת ישנו תיק נוסף ( )004זהה שנסגר והרישיון בוטל ולאחריו נפתח
התיק הנדון בניגוד להנחיות וללא הצדקה שכן הבעלים ומהות העסק נשארו אותו דבר.

•

( )5עסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא חודש מיום
 31/12/18ולכן הרישיון לא בתוקף ,ואף ישנו סירוב כיבוי אש מחודש ינואר  2018ללא טיפול
נוסף.

•

( )6עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא חודש מיום
 31/12/18ולכן הרישיון לא בתוקף ואף אין תצהיר כיבוי אש ללא טיפול נוסף ,וכי ישנם שני
תיקים עוקבים נוספים ( )001 ,002בהם הרישיון בוטל ולאחריו נפתח תיק חדש בניגוד
להנחיות וללא הצדקה שכן הבעלים ומהות העסק נשארו אותו דבר.

•

( )7עסק אחר בסטטוס "לא חודש בשנה הנוכחית" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא חודש כבר
מיום  ,31/12/16וכי ישנו תיק עוקב נוסף ( )007בו הרישיון בוטל ולאחריו נפתח תיק חדש
בניגוד להנחיות וללא הצדקה שכן הבעלים ומהות העסק נשארו אותו דבר.
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•

( )8עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי לעסק רישיון זמני עד ליום 30/05/19
בעקבות אישור זמני של כיבוי אש ,וכי ישנם שני תיקים נוספים ( )011 ,005בהם הרישיון
בוטל ולאחריו נפתח תיק חדש בניגוד להנחיות וללא הצדקה שכן הבעלים ומהות העסק
נשארו אותו דבר.

•

( )9עסק אחר בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי בעל העסק היה בשימוע אצל
הווטרינר העירוני ,וכי אף ישנה בקשה מחודש נובמבר  2018ממנהל האגף למפקח דאז
לשלוח לבעל העסק התראה שניה ,ללא מענה .עוד עלה ,כי לעסק ישנו תיק נוסף עוקב
( )003בו נכתב שהעסק פתוח כבר משנת  2001ורישיון שהיה לו בוטל בחודש דצמבר
.2013

•

( )10עסק אחד בסטטוס "לא חודש בשנה הנוכחית" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא בתוקף
מיום  ,31/12/17וכי לעסק ישנו תיק נוסף עוקב ( )002בו נכתב שהעסק פתוח כבר משנת
 1999ורישיון שהיה לו בוטל בחודש יוני .2008

•

( )11עסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא בתוקף מיום
 ,31/12/17וכי לעסק ישנם  2תיקים נוסף עוקבים ( )000 ,001מהם ניתן לראות שהעסק
פתוח כבר משנת  2002והרישיון האחרון שהיה לו בוטל בחודש דצמבר .2013

•

( )12עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא חודש מיום
 31/12/18ולכן הרישיון לא בתוקף ,וכי לעסק ישנם  2תיקים נוסף עוקבים ( )000 ,001מהם
ניתן לראות שהעסק פתוח כבר משנת  1972והרישיון האחרון שהיה לו בוטל בחודש
ספטמבר .2009

•

( )13עסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא בתוקף מיום
 31/12/17ובעל העסק התבקש לחתום על תצהיר כיבוי אש דבר שטרם נעשה ,וכי לעסק
ישנו תיק נוסף עוקב ( )002מהם ניתן לראות שהעסק פתוח כבר משנת  1999והרישיון
האחרון שהיה לו בוטל בחודש אוקטובר .2002

•

( )14עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא חודש מיום
 31/12/18ולכן הרישיון לא בתוקף ,ללא כל פעילות נוספת לחידוש הרישיון.

•

( )15עסק אחר בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי לעסק ישנו תצהיר כיבוי חתום,
אישור וטרינר ואישור הנדסה והוא בשלב מתקדם לקראת קבלת רישיון עסק.

•

( )16עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא חודש מיום
 31/12/18ולכן הרישיון לא בתוקף ,כאשר ישנו סירוב וטרינר ותצהיר כיבוי אש לא חתום.

•

( )17עסק אחר בסטטוס "הליך משפטי" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון פקע כבר ביום
 ,31/12/15כי ניתן פסק דין כנגד בעל העסק ,וכי כבר בשנת  2017נשלח לבעל העסק
מכתב על הפרת תנאי הצו ,אולם לא ננקטו כנגדו הליכים משפטיים או פעולות כלשהן מאז.

•

( )18עסק אחד בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי מצד אחד ישנו אישור כיבוי אש
וכי מצד שני ישנו סירוב וטרינר ומאז לא ננקטו פעולות לקידום הליך הרישיון.

•

( )19עסק אחר בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי ישנו אישור כיבוי אש ,ביקורת
וטרינר ללא קבלת אישורו וללא אישור משרד הבריאות ,וכי לעסק ישנו תיק נוסף עוקב ()002
הנמצא באותו סטטוס ,ולא ברורה הסיבה לפתיחתו.

•

( )20עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון בתוקף עד ליום
 .31/12/19יחד עם זאת ישנו תיק עוקב נוסף ( )000זהה שנסגר והרישיון לצמיתות בו בוטל
ולאחריו נפתח התיק הנדון בניגוד להנחיות וללא הצדקה שכן הבעלים ומהות העסק נשארו
אותו דבר.
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•

( )21עסק אחר בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי למעט אישור וטרינר מחודש
מרץ  ,2016אין כל פעילות בתיק לקידום רישיון העסק.

•

( )22עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי נכתב שישנו רישיון בתוקף
עד ליום  ,31/12/19אולם בפועל אין רישיון בתיק אלא רק מכתב על רישיון מוכן בכפוף
לתשלום אגרה לכן הסטטוס שגוי ומטעה.

•

( )23עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא חודש מיום
 31/12/18ולכן הרישיון לא בתוקף ,כאשר ישנו אישור כיבוי אש בתוקף ללא פעילות נוספת
בתיק לחידוש הרישיון.

•

( )24עסק אחר בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי ישנו סירוב של כיבוי אש ווטרינר,
וכי ישנו תיק קודם עוקב ( )005עם אותם בעלים כאשר פריט הרישוי הקודם מרכול קפואים,
ונראה שבפועל לא חל שינוי במהות העסק.

•

( )25עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי רשום שיש לעסק היתר זמני עד
ליום  01/04/19אולם בפועל אין כל היתר בתיק אלא רק המלצת מפקח ,וכי ישנם  5תיקים
קודמים ( )001 ,002 ,003 005 ,006המעידים שהעסק פתוח כבר משנת  ,1985כאשר כל
פעם ניתן רישיון לתקופה ,הרישיון בוטל ונפתח תיק חדש ,ללא הצדקה ובניגוד להנחיות.

•

( )26עסק אחד בסטטוס "לא חודש בשנה הנוכחית" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא בתוקף
מיום  ,31/12/15וכי לעסק ישנו תיק נוסף עוקב ( )000בו נכתב שהעסק פתוח כבר משנת
 2008ורישיון שהיה לו בוטל בחודש ינואר .2013

•

( )27עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא חודש מיום
 31/12/18ולכן הרישיון לא בתוקף ,כאשר ישנו אישור כיבוי אש בתוקף ואישור וטרינר ללא
פעילות נוספת בתיק לחידוש הרישיון.

•

( )28עסק אחר בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי ישנו אישור כיבוי אש אולם ישנו
סירוב וטרינר ,וכי ישנו תיק קודם עוקב ( )000עם אותם בעלים כאשר פריט הרישוי הקודם
מרכול קפואים ,ונראה שבפועל לא חל שינוי במהות העסק.

•

( )29עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא חודש מיום
 31/12/18ולכן הרישיון לא בתוקף ,וכי ישנו תיק קודם עוקב ( )002עם אותם בעלים כאשר
פריט הרישוי הקודם מרכול קפואים ,ונראה שבפועל לא חל שינוי במהות העסק.

•

( )30עסק אחר בסטטוס "צו סגירה" -בבדיקה עלה ,כי צו הסגירה נכנס לתוקפו כבר ביום
 01/09/17והתקיים שימוע כעבור מספר ימים שכלל התחייבויות של בעל העסק ובקשה
להארכת מועד כניס הצו לתוקף .מאז ,לא ידוע על פעילות כלשהי ו/או קבלת אישורים
מהגורמים הרלבנטיים ואף לא פעילות כלשהי ,לרבות הליכים משפטיים כנגד בעל העסק.

•

( )31עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי לעסק רישיון זמני עד ליום
.31/12/19

•

( )32עסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי לעסק רישיון עד ליום
 ,31/12/19וכי ישנו תיק קודם עוקב ( )000ממנו ניתן לראות שהעסק נפתח כבר בשנת
 1990והיה לו רישיון שבוטל בחודש אוקטובר  ,2012ללא הצדקה או הסבר לפתיחת התיק
החדש.

•

( )33עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא חודש מיום
 31/12/18ולכן הרישיון לא בתוקף ,וכי אין בתיק כל פעילות לחידוש הרישיון לרבות פניה
לגורמי הרישוי הרלבנטיים.

•

( )34עסק אחד בסטטוס "צו סגירה" -בבדיקה עלה ,כי הווטרינר הסכים לאשר הארכת
כניסת הצו לתוקף עד ליום  20/02/19וזאת בתנאי שימולאו כל דרישותיו ,אולם אין כל תיעוד
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על ביצוע הדרישות ולמרות זאת אין כל פעילות כנגד בעל העסק על הפרת הצו ,וכי ישנו תיק
וכי ישנו תיק קודם עוקב ( )002עם אותם בעלים כאשר פריט הרישוי הקודם מרכול קפואים,
ונראה שבפועל לא חל שינוי במהות העסק.
•

( )35עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא חודש מיום
 31/12/18ולכן הרישיון לא בתוקף ,וכי ישנו תיק קודם עוקב ( )000עם אותם בעלים כאשר
פריט הרישוי הקודם מרכול קפואים ,ונראה שבפועל לא חל שינוי במהות העסק.

•

( )36עסק אחר בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי ישנו וטרינר אולם ישנו תצהיר
כיבוי אש לא חתום ,כאשר לא נעשות פעולות נוספות בתיק לקידום הרישיון.

•

( )37עסק אחד בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי בתיק ישנו צו סגירה מנהלי
מחודש פברואר  2018והחודש אוגוסט  2018ישנו דיווח של מנהל האגף שהעסק נסגר
ולמרות זאת הסטטוס לא שונה והתיק לא בוטל.

•

( )38עסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי לעסק רישיון בתוקף עד ליום
 ,31/12/19וכי ישנו תיק קודם עוקב ( )004ממנו ניתן לראות שהעסק נפתח כבר בשנת
 2009והיה לו רישיון שבוטל בחודש נובמבר  ,2014ללא הצדקה או הסבר לפתיחת התיק
החדש.

•

( )39עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא חודש מיום
 31/12/18ולכן הרישיון לא בתוקף ,כאשר בתיק ישנו אישור משרד הבריאות והווטרינר
בלבד ללא פעילות נוספת לחידוש הרישיון.

•

( )40עסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא חודש מיום
 31/12/17ולכן הרישיון לא בתוקף ,כאשר בתיק ישנו אישור וטרינר בלבד ללא פעילות
נוספת לחידוש הרישיון ,וכי ישנו תיק קודם עוקב ( )002ממנו ניתן לראות שהעסק נפתח כבר
בשנת  1984והיה לו רישיון שבוטל בחודש דצמבר  ,2016ללא הצדקה או הסבר לפתיחת
התיק החדש.

•

( )41עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני-פג תוקף" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון
הזמני כבר ביום  01/04/15ושאין כל פעילות בעסק משנת  ,2014וכי ישנו תיק קודם עוקב
( )005ממנו ניתן לראות שהעסק פתוח משנת  207והיה לו רישיון שבוטל בחודש נובמבר
 ,2014ללא הצדקה או הסבר לפתיחת התיק החדש.

•

( )42עסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא חודש מיום
 31/12/18ולכן הרישיון לא בתוקף ,כאשר בתיק ישנו סיכום שימוע משנת  2017ללא פעילות
נוספת לחידוש הרישיון ,וכי ישנו תיק קודם עוקב ( )001ממנו ניתן לראות שהעסק נפתח כבר
בשנת  1990והיה לו רישיון שבוטל בחודש אפריל  ,2008ללא הצדקה או הסבר לפתיחת
התיק החדש.

•

( )43עסק אחר בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי ישנו סירוב וטרינר כאשר לא
נעשות פעולות נוספות בתיק לקידום הרישיון ,וכי ישנם שני תיקים עוקבים ( )002 ,001עם
אותם בעלים המעיד שהעסק נפתח כבר בשנת  2013כאשר פריט הרישוי הקודם מרכול
קפואים ונראה שבפועל לא חל שינוי במהות העסק.

•

( )44עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא חודש מיום
 31/12/17ולכן הרישיון לא בתוקף ,כאשר בתיק אין כל פעילות לחידוש הרישיון.

•

( )45עסק אחר בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי ישנה התראה שניה כנגד בעל
העסק בחודש נובמבר  2018ללא המשך טיפול לרבות פתיחה בהליך משפטי או פעולות
נוספות בתיק לקידום הרישיון ,וכי ישנם שלושה תיקים עוקבים ( )008 ,007 ,006המעידים
ששם משפחתו של בעל העסק שונה כדי ליצור לכאורה מצג של החלפת בעלים למרות
שבפועל לא כך המצב ולכן לא הייתה כל הצדקה לפתיחת תיקים נוספים.
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•

( )46עסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי לעסק רישיון עד ליום
 ,31/12/19וזאת למרות שאין בתיק תצהיר כיבוי אש חתום או אישור כיבוי אש עדכני ,וכי
ישנו תיק קודם עוקב ( )002ממנו ניתן לראות שהעסק נפתח כבר בשנת  1992והיה לו
רישיון שבוטל בחודש יולי  ,2010ללא הצדקה או הסבר לפתיחת התיק החדש.

•

( )47עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא חודש מיום
 31/12/15ולכן הרישיון לא בתוקף ,כאשר בתיק אין כל פעילות לחידוש הרישיון ואף סירוב
הווטרינר מיום  ,06/01/19וכי ישנם שני תיקים ( )003 ,002עם אותם בעלים המעיד שהעסק
נפתח כבר בשנת  2008ושהרישיון האחרון פקע בחודש מרץ  ,2014ללא הצדקה או הסבר
לפתיחת התיק החדש.

•

( )48עסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי לעסק רישיון עד ליום
 ,31/12/19וזאת למרות שאין בתיק תצהיר כיבוי אש חתום.

•

( )49עסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון לא חודש מיום
 31/12/18ולכן הרישיון לא בתוקף ,כאשר בתיק סירוב וטרינר ואין אישור איכות הסביבה ,וכי
ישנו תיק קודם ( )001ממנו ניתן לראות שהעסק נפתח כבר בשנת  1990והיה לו רישיון
שבוטל ,ללא הצדקה או הסבר לפתיחת התיק החדש.

•

( )50עסק אחד בסטטוס "היתר זמני" -בבדיקה עלה ,כי ההיתר פג תוקף ביום ,31/12/18
כאשר אין כל פעילות בתיק לחידוש הרישיון ,וכי ישנו תיקף עוקב נוסף ( )001ממנו ניתן
לראות שהעסק נפתח כבר בשנת  2013והיה לו רישיון עד לחודש אפריל  2014שבוטל ,ללא
הצדקה או הסבר לפתיחת התיק החדש.

העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב מסומן כנספח  58לדו"ח.
מהאמור לעיל עולה ,כי מ 50-העסקים הרשומים בפועל ישנם  29תיקים בסטטוס "מתחדש (תקופתי)
או "לא חודש בשנה האחרונה 11 ,עסקים בסטטוס "בתהליך רישוי" 6 ,עסקים בסטטוס "רישיון זמני"
או רישיון זמני פג תוקף" 2 ,עסקים בסטטוס "צו סגירה" ,עסק אחד בסטטוס "היתר זמני" ועסק אחד
בסטטוס "הליך משפטי:
•

מתוך  29עסקים בסטטוס "מתחדש (תקופתי) 22 :עסקים ללא רישיון בתוקף ,בעסק אחד
כתוב שישנו רישיון בתוקף אולם אין רישיון בתוקף בתיק 2 ,עסקים עם רישיון בתוקף למרות
שאין אישור כיבוי אש עדכני או תצהיר כיבוי אש חתום ,ורק ל 4-עסקים ישנם רישיונות
בתוקף כדין אך לכולם ישנם תיקים נוספים קודמים שנפתחו ונסגרו ללא הצדקה.

•

מתוך  11עסקים בסטטוס "בתהליך רישוי" :בעסק אחד ישנו צו סגירה ואף דיווח שהעסק
נסגר ,ב 2-עסקים ישנה התראה שניה בתיק או בקשה להתראה שניה ואף ישנם תיקים
נוספים שנפתחו ונסגרו ללא הצדקה ,ב 4-עסקים ישנם אישורי גורמי רישוי רלבנטיים חסרים
ולא ננקטים פעולות לקידום הוצאת הרישיון ,ב 3-עסקים ישנם סירובים של כיבוי אש ו/או
הווטרינר העירוני ואף ישנם תיקים נוספים קודמים שנפתחו ונסגרו ללא הצדקה ,ורק עסק
אחד נמצא בהליך מתקדם לקראת קבלת רישיון.

•

מתוך  6עסקים בסטטוס "רישיון זמני" או רישיון זמני פג תוקף" :ב 2-עסקים לכאורה ישנו
רישיון זמני בתוקף אולם בפועל אין רישיון בתיק ואף לא מכתב לבעל העסק שהרישיון מוכן;
בעסק אחד אין רישיון זמני אלא לכאורה היתר זמני שכן גם היתר זמני לא נמצא בתיק ואף
ישנם  5תיקים נוספים קודמים שנפתחו ונסגרו ללא הצדקה ,בעסק אחד הרישיון הזמני פג
תוקף כבר בחודש אפריל  2015ואף ישנו תיק נוסף קודם שנפתח ונסגר ללא הצדקה ,וב3-
עסקים ישנו רישיון זמני בתוקף כאשר בשני עסקים ישנם תיקים נוספים קודמים שנפתחו
ונסגרו ללא הצדקה.

•

בעסק אחד בסטטוס "היתר זמני" עלה ,כי ההיתר פג תוקף ואף ישנם שני תיקים נוספים
קודמים שנפתחו ונסגרו ללא הצדקה.

113

•

בעסק אחד בסטטוס "הליך משפטי" עלה ,כי ניתן צו סגירה נגד בעל העסק ואף בשנת 2017
נשלח לו מכתב על הפרת תנאי הצו ,אולם לא ננקטו כנגדו הליכים משפטיים או פעולות
כלשהן מאז.

•

 2עסקים בסטטוס "צו סגירה" -בעסק אחד צו הסגירה נכנס לתוקפו כבר ביום  01/09/17ועל
אף שימוע שנערך לא ננקטו נגד בעל העסק הליכים משפטיים של הפרת צו ולא ידוע על
פעילות כלשהי אחרת שנעשתה בתיק ,בעסק אחר הווטרינר הסכים להארכת כניסת הצו
לתוקף עד ליום  20/02/19וזאת בתנאי שימולאו כל דרישותיו .מעבר לעובדה שאין תיעוד על
מילוי הדרישות צו הסגירה בכל מקרה נכנס לתוקף ואין כל פעילות ולא ננקטו כנגדו הליכים
משפטיים ,כאשר ישנם שני תיקים נוספים קודמים שנפתחו ונסגרו ללא הצדקה.

לסיכום מתוך  50עסקים של אטליז 24 ,עסקים ללא רישיון עסק בתוקף 3 ,עסקים ללא רישיון עסק
בתיק 2 ,עסקים עם רישיון בתוקף למרות שאין אישור עדכני של כיבוי אש או תצהיר כיבוי אש חתום,
 11עסקים בתהליך רישוי כאשר רק עסק אחד נמצא בשלבים מתקדמים לקראת קבלת רישיון עסק;
ו 3-עסקים נמצאים בפועל בהפרת צו בית משפט .דהיינו ,רק ל 7-עסקים שהם  14%בלבד ישנם
רישיונות בתוקף כדין.
התייחסות מנהל האגף
"לאטליזים נקבע בצו כי רישיון עסק הוא לתקופה של שנה בלבד .הליך הרישוי מורכב יותר כי בשל
חוק המזון החדש נקבע כי הווטרינר העירוני אינו גורם רישוי יותר ,אך הוא הפך להיות גורם מאשר
הכפוף למשרד הבריאות ויש חוסר מתאם בין משרד החקלאות למשרד הבריאות .כפי שצוין לעיל,
עסקים שהחזיקו ברישיון מתחדש עד  31.12.18רואים אותם כמחזיקים ברישיון עסק כיום ,ככל שלא
היה סירוב של גורם רישוי".
סופרמרקטים
ברשימת העסקים שהועברה על ידי מנהל האגף ישנם  4עסקים בלבד המוגדרים במהות העסק
כסופרמרקטים ,ובבדיקה שנעשתה בתיקי העסק עלו הממצאים הבאים:
•

( )1עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון הזמני פג תוקפו ביום
 31/12/18ומאז אין כל פעילות בתיק לחידוש הרישיון ,למעט אישור כיבוי אש שניתן בחודש
מרץ  ,2018וכי ישנו תיק נוסף קודם ( )000המעיד שהעסק נפתח כבר בשנת  1996והיה לו
רישיון קודם בתוקף עד לחודש דצמבר .2009

•

( )2עסק אחר בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי מההנדסה דווח שהעסק לא ניתן
לבדיקה ,ישנו אישור היחידה לאיכות הסביבה וישנו תצהיר כיבוי אש חתום כאשר כלל לא
ברור לפי מהות העסק ומיקומו האם ניתן להסתפק בתצהיר.

•

( )3עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני-פג תוקף" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון
הזמני כבר ביום  15/05/17ואין פעילות בתיק לקידום רישיון עסק חדש ,וכי ישנם  11תיקים
נוספים קודמים ( )000 ,001 ,002 ,007 ,008 ,009 ,010 ,013 ,014 ,017 ,018המעידים
כי העסק נפתח כבר בשנת  2002ומאז נפתחו ונסגרו תיקים ללא כל הצדקה.

•

( )4עסק אחר בסטטוס "רישיון לצמיתות" -בתיק ישנו אישור כיבוי אש משנת  2017ללא על
פעילות נוספת או ביקורות או הודעה בעקבות הרפורמה ברישוי עסקים על ביטול הרישיון
לצמיתות.

העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב מסומן כנספח  59לדו"ח.
מהאמור לעיל עולה ,כי לעסק אחד רישיון לצמיתות ישן ולא מעודכן ,עסק נוסף נמצא בתהליך רישוי
ללא רישיון ושני עסקים נוספים שרישיונם פג תוקפם.
קייטרינג (הסעדה)
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ברשימת העסקים שהועברה על ידי מנהל האגף ישנם  6עסקים המוגדרים במהות העסק כקייטרינג
(הסעדה) ,ובבדיקה שנעשתה בתיקי העסק עלו הממצאים הבאים:
•

( )1עסק אחד בסטטוס "תהליך רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון הזמני פג תוקפו כבר
ביום  05/08/15כאשר בשנת  2017נשלחה לבעל העסק הודעה על סירוב הנדסה ומאז אין
כל פעילות בתיק לחידוש הרישיון ,8וכי ישנו תיק נוסף קודם ( )012המעיד שהעסק נפתח
כבר בשנת  2006והיה לו רישיון קודם בתוקף עד לחודש יוני .2013

•

( )2עסק אחר בסטטוס "לא הוגשה בקשה" -בבדיקה עלה ,כי העסק נפתח בחודש מאי
 2018וכי בחודש ינואר  2019נשלחה לבעל העסק התראה ראשונה ללא שום פעילות נוספת
בתיק.

•

( )3עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי) -בבדיקה עלה ,כי לעסק רישיון בתוקף עד ליום
 31/12/19אולם ביום  16/01/19נשלח לבעל העסק מכתב על אי עמידה בתנאי הרישיון
בשל אי הסרת חריגות הבניה ומאז אין עדכון על פעילות נוספת ,וכי לעסק תיק נוסף קודם
( )005המעיד שהעסק נפתח כבר בשנת  2005והיה לו רישיון עד חודש אפריל .2006

•

( )4עסק אחד בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי כלל לא הוגשה בקשה לרישיון
עסק ואף בחודש אפריל  2017נשלחה התראה שניה ללא המשך טיפול ומעבר להליכים
משפטיים ,וכי העסק פתוח כבר מחודש ינואר .2011

•

( )5עסק אחר בסטטוס "רישיון מבוטל" -בבדיקה עלה ,כי רשום שישנו רישיון בתוקף עד ליום
 , 31/12/19אולם אין רישיון בתיק .לא ברור מדוע הרישיון בוטל שכן אין דיווח על סגירת
העסק ואף ישנו אישור משרד הבריאות מחודש נובמבר .2018

•

( )6עסק אחד בסטטוס "צו סגירה" -בבדיקה עלה ,כי ישנו מכתב של מנהל האגף לבעל
העסק מיום  ,29/08/16לפיו העסק נמצא בהפרת צו ,וכי על בעל העסק לפנות את העסק
בתוך  7ימים אך אין כל תיעוד מה נעשה בפועל לבסוף ובכל מקרה לא נפתחו הליכים
משפטיים על הפרת צו.

העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב מסומן כנספח  60לדו"ח.
מהאמור לעיל עולה ,כי בעסק אחד פג תוקפו של רישיון העסק ,בשני עסקים לא הוגשה כלל בקשה
לרישיון עסק ובאחד מהם ישנה התראה שניה משנת  2017ללא המשך טיפול בהליכים משפטיי,
בעסק אחד הרישיון בוטל ללא הסבר ,בעסק נוסף ישנה לכאורה הפרה של צו בית משפט ללא
פעילות אכפתית ,ועסק אחד בלבד עם רישיון מתחדש בתוקף אולם ביום  16/01/19נשלח לבעל
העסק מכתב על אי עמידה בתנאי הרישיון בשל אי הסרת חריגות הבניה ומאז אין עדכון על פעילות
נוספת.
בית אוכל אחר
במדגם המייצג מרשימת העסקים שהועברה על ידי מנהל האגף ישנם  34עסקים המוגדרים במהות
העסק כבית אוכל אחר ,ובבדיקה שנעשתה בתיקי העסק עלו הממצאים הבאים:
•

( )1עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון ביום
 ,31/12/18וכי למעט אישור משרד הבריאות אין כל פעילות לקידום חידוש הרישיון.

•

( )2עסק אחר בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי העסק פעיל כבר משנת 2015
ולמעט אישור בריאות משנת  2016שגם עליה נשלח מכתב על פעילות חורגת מהאישור ,אין
אישורים נוספים ,וכי ביום  05/03/19נשלחה לבעל העסק התראה שניה בטרם הפניה להליך
משפטי.

•

( )3עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי) ,בבדיקה עלה ,כי לעסק רישיון בתוקף (מחודש
מרץ  )2017עד ליום  31/12/20כאשר מתן הרישיון התבסס לכאורה על אישור כיבוי אש ישן
משנת  ,2014וכי העסק היה בעבר בהליך משפטי במסגרתו ניתן לו צו סגירה.
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•

( )4עסק אחר בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי ישנו אישור הנדסה ומשרד
הבריאות בלבד ובחודשים האחרונים אין פעילות לקידום רישיון העסק.

•

( )5עסק אחר בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי אין מסמך או אישור כלשהו בתיק,
וכי לעסק שני תיקים קודמים ( )001 ,000המעידים שהעסק נפתח כבר בשנת 2007
והרישיון האחרון שניתן לעסק היה עד ליום  ,30/05/11ללא כל הצדקה לפתיחה וסגירת
התיקים.

•

( )6עסק אחד בסטטוס "הליך משפטי" -בבדיקה עלה ,כי לעסק ניתן צו סגירה שנכנס
לתוקף ביום  07/04/19ולפיכך נשלחה לו התראה ביום  ,14/01/19אולם מאז לא ננקטו נגד
העסק הליכים משפטים.

•

( )07עסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי) -בבדיקה עלה ,כי לעסק רישיון בתוקף עד ליום
 31/12/19וזאת למרות שאין בתיק תצהיר כיבוי אש חתום.

•

( )8עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי תוקף הרישיון פג ביום ,01/11/18
אולם למעט אישור כיבוי אש עדכני אין אישורים משאר גורמי הרישוי הרלבנטיים ,ולא ננקטו
פעולות לקידום הרישיון.

•

( )9עסק אחר בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי ישנו סירוב הנדסה מחודש יוני
 2017ואישור כיבוי אש למשרדים במתחם מחודש יוני  2018אך לא לבית האוכל ,וכי מאז
אין פעילות לקידום רישיון העסק.

•

( )10עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי לעסק רישיון בתוקף עד ליום
 31/12/21וזאת למרות שימוע וריבוי תלונות על ריח ופעולות העומדות בניגוד לרישיון העסק
שניתן.

•

( )11עסק אחר בסטטוס "היתר זמני" -בבדיקה עלה ,כי רשום לכאורה שלעסק היתר זמני
עד ליום  ,01/07/19אולם בפועל אין כל היתר בתיק למעט אישור כיבוי זמני עד לתאריך
הנ"ל.

•

( )12עסק אחר בסטטוס "תהליך רישיון -זמני" -בבדיקה עלה ,כי העסק פתוח משנת 2016
ובתיק ישנו אישור כיבוי אש זמני שפג תוקפו ,כאשר לא ננקטו פעולות לקידום הרישיון.

•

( )13עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי לעסק רישיון בתוקף עד ליום
 31/12/20לאחר קבלת תצהיר כיבוי אש חתום ,אישור בריאות ואישור הנדסה ,אולם ללא
תצהיר נגישות ואישורו על ידי הממונה על הנגישות.

•

( )14עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי לעסק רישיון בתוקף עד ליום
 31/12/20שניתן בחודש נובמבר  2017ומאז אין כל פעילות בעסק כולל ביקורות.

•

( )15עסק אחר בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי לעסק תצהיר כיבוי אש חתום
לאחר שליחת התראה שניה בחודש נובמבר  ,2018אולם טרם התקבל אישור וטרינר ואישור
משטרה ,ומאז לא ננקטו נגד העסק הליכים משפטיים.

•

( )16עסק אחד בסטטוס "תהליך רישיון -זמני" -בבדיקה עלה ,כי העסק פתוח משנת 2015
ותוקף הרישיון הזמני פקע בחודש מאי  2018וכי בתיק ישנו אישור כיבוי אש זמני שפג
תוקפו ,כאשר לא ננקטו פעולות לקידום הרישיון.

•

( )17עסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון ביום
 ,31/12/18ושאף נשלח מכתב לבעל העסק שכיבוי אש ביטלו את אישורם בשל אי עמידה
בדרישותיהם ,וכי ישנו תיק נוסף קודם ממנו עולה שהעסק פתוח כבר משנת  2008ואף ניתן
לו רישיון קודם עד לחודש מרץ  ,2011ללא כל הצדקה לפתיחת התיק ולסגירתו.

•

( )18עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי לעסק רישיון בתוקף עד ליום
 31/12/20שניתן בחודש אפריל  2017ומאז אין כל פעילות בעסק כולל ביקורות.
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•

( )19עסק אחר בסטטוס "רישיון מבוטל" -בבדיקה עולה ,כי למרות שרשום שהיה לעסק
לכאורה רישיון עד ליום  31/01/19בפועל אין בתיק רישיון אלא רק על מכתב על רישיון מוכן
בכפוף לתשלום אגרה ,וכי אין תיעוד או הסבר מדוע הרישיון בוטל.

•

( )20עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי לעסק רישיון בתוקף עד ליום
 31/12/20שניתן בחודש אוקטובר  2017על בסיס תצהיר כיבוי אש ואישור משרד הבריאות
ומאז אין כל פעילות בעסק כולל ביקורות.

•

( )21עסק אחר בסטטוס "רישיון מבוטל" -בבדיקה עולה ,כי למרות שרשום שהיה לעסק
לכאורה רישיון עד ליום  12/03/19בפועל בתיק יש רישיון עד ליום  31/12/20וישנו דיווח של
מנהל האגף למפקח הרלבנטי מחודש מרץ  2019לפי ברישומי הארנונה התחלפו הבעלים
ושיוודא שבעלי העסק החדשים יגישו בקשה לרישיון עסק.

•

( )22עסק אחד בסטטוס "לא הוגשה בקשה" -בבדיקה עולה ,כי ישנו סירוב הנדסה בשל
חריגות בניה ואישור כיבוי אש הזמני שנמצא בתיק נוגע למתחם ולא כולל את בית העסק ,וכי
העסק פתוח מחודש נובמבר  2016ללא פעילות לקידום הגשת בקשה ורישיון לעסק.

•

( )23עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של רישיון העסק
כבר ביום  ,31/12/15וכי לא נעשתה כל פעילות מאז לחידוש הרישיון או לפניה להליך
משפטי.

•

( )24עסק אחר בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי ישנו בתיק אישור כיבוי אש של
הבריכה והוא אינו רלבנטי לבית העסק הנדון ,וכי אין כל פעילות לקידום רישיון העסק.

•

( )25עסק אחד בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי ישנו אישור הנדסה ואישור
בריאות משנת  2017ואישור משטרה משנת  ,2016וכי אין מאז כל פעילות נוספת לקידום
רישיון עסק או פניה להליך משפטי ,לרבות התראות.

•

( )26עסק אחר בסטטוס "רישיון מבוטל" -בבדיקה עלה ,כי למרות שרשום שהיה לעסק
לכאורה רישיון שפקע ביום  01/01/19בפועל אין בתיק רישיון כזה ואף אין תיעוד או הסבר
מדוע הרישיון בוטל ,וכי ישנו תיק נוסף קודם ( )000המעיד שהעסק פתוח משנת  2007וניתן
לו רישיון שפקע בחודש יולי  ,2013ללא הצדקה לפתיחת התיק וסגירתו.

•

( )27עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי) -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון עד ליום
 31/12/19המתבסס על אישור משרד הבריאות ,כאשר אין בתיק תצהיר כיבוי אש חתום או
אישור כיבוי אש בתוקף ,וכי ישנו תיק נוסף קודם ( )001המעיד שהעסק נפתח כבר בשנת
 2010והרישיון הקודם בוטל בחודש פברואר  ,2013ללא הצדקה לפתיחת התיק וסגירתו.

•

( )28עסק אחר בסטטוס "היתר זמני" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של ההיתר ביום
 17/01/19כאשר ישנו סירוב של כיבוי אש כבר בחודש יולי  2018ולא ננקטה פעולה כלשהי
כנגד בעל העסק בשל כך.

•

( )29עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון כבר
ביום  ,31/12/17וכי למרות שישנו אישור כיבוי אש עדכני מחודש דצמבר  2018לא נעשתה
פעילות לקבלת אישור גורמי רישוי רלבנטיים לקידום הרישיון או פניה להליך משפטי ,לרבות
שליחת התראות.

•

( )30עסק אחר בסטטוס "אישור מנהל הרישוי" -בבדיקה עולה ,כי מפקחת הרישוי פנתה
בחודש מרץ  2019בבקשה לשנות את מהות העסק ל'מסעדה' בשל פעילות בניגוד לתכנית
הסניטרית ולהגיש בקשה לאישור היחידה לאיכות הסביבה .לפיכך ,נראה שהוצאת רישיון
העסק 'מוקפאת'.

•

( )31עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון בתוקף עד ליום
 31/12/20שניתן בחודש אוגוסט  2017המתבסס על תצהיר כיבוי אש חתום ואישור הנדסה
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בלבד ,וכי ישנו תיק נוסף קודם בו היה רישיון שבוטל בחודש אפריל  2016ושמהותו הוגדרה
כקיוסק ,בירה וסירות.
•

( )32עסק אחר בסטטוס "רישיון מבוטל" -בבדיקה עלה ,כי אין כל תיעוד או הסבר מדוע
הרישיון בוטל ,וכי ישנו אישור משרד הבריאות ואישור כיבוי אש משנת .2017

•

( )33עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון בתוקף עד ליום
 31/12/21שניתן בחודש אוקטובר  ,2018המתבסס על אישור כיבוי אש והיחידה לאיכות
הסביבה ,ולפיכך לא ברור מדוע העסק לא מוגדר כמסעדה.

•

( )34עסק אחר בסטטוס "לא חודש בשנה הנוכחית" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון
כבר ביום  ,31/12/17וכי ישנו סירוב עדכני של הווטרינר.

העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב מסומן כנספח  61לדו"ח.
מהאמור לעיל עולה ,כי מ 34-העסקים הרשומים בפועל ישנם  15תיקים בסטטוס "מתחדש (תקופתי)
או "לא חודש בשנה האחרונה 7 ,עסקים בסטטוס "בתהליך רישוי" 4 ,עסקים בסטטוס "רישיון
מבוטל" 3 ,עסקים בסטטוס "רישיון/היתר זמני" 2 ,עסקים בסטטוס "תהליך רישיון-זמני" ,עסק אחד
בסטטוס "הליך משפטי" ,עסק אחר בסטטוס "לא הוגשה בקשה" ,ועסק אחד בסטטוס "אישור מנהל".
•

מתוך  15עסקים בסטטוס "מתחדש (תקופתי) 5 :עסקים ללא רישיון בתוקף 3 ,עסקים עם
רישיונות בתוקף ,למרות שאין אישור כיבוי בתוקף או תצהיר כיבוי חתום ,בעסק אחד כתוב
שישנו רישיון בתוקף אולם אין רישיון בתוקף בתיק ,ורק ל 6-עסקים ישנם רישיונות בתוקף
כדין אך לאחד מהם ישנו אישור היחידה לאיכות הסביבה ולא ברור מדוע העסק במהותו הוא
'בית אוכל' ולא 'מסעדה'.

•

מתוך  7עסקים בסטטוס "בתהליך רישוי" :ב 3-עסקים אין כל פעילות בתיק לקידום רישיון
עסק ,בעסק אחד ישנה התראה שניה בטרם פניה להליך משפטי ,בעסק אחד אין מסמך
כלשהו בתיק וישנם שני תיקים נוספים קודמים ללא הצדקה ,בעסק אחד ישנו סירוב הנדסה
ואישור כיבוי אש לא רלבנטי לעסק ובעסק נוסף ישנו אישור כיבוי אש לא רלבנטי לעסק.

•

מתוך  4עסקים בסטטוס "רישיון מבוטל" :ב 3-עסקים אין כל הסבר מדוע הרישיון בוטל,
ובעסק אחד הרישיון בוטל בשל החלפת בעלים.

•

מתוך  3עסקים בסטטוס "רישיון/היתר זמני" עלה ,ב 2-עסקים הרישיון/ההיתר פג תוקף
ובעסק נוסף אין היתר בתיק.

•

מתוך  2עסקים בסטטוס "בתהליך רישיון-זמני" :בעסק אחד פג תוקפו של הרישיון הזמני
ובעסק השני פג תוקפו של אישור כיבוי האש

•

בעסק אחד בסטטוס "הליך משפטי" עלה ,כי כבר ניתן צו סגירה לעסק ואף נשלחה התראה
ראשונה על הפרת הצו.

•

בעסק אחר בסטטוס "אישור מנהל" עלה ,כי הוא לא רלבנטי בגלל דיווח המפקחת על
פעילות שלא בהתאם לתכנית הסניטרית ובקשה לשינוי מהות העסק ל'מסעדה'.

•

בעסק אחד בסטטוס "לא הוגשה בקשה" עלה ,כי ישנו סירוב הנדסה וכי אישור כיבוי האש
שבתיק אינו רלבנטי לעסק.

לסיכום מתוך  34עסקים של "בית אוכל אחר" 5 ,עסקים ללא רישיון עסק 3 ,עסקים עם רישיון בתוקף
למרות שאין אישור כיבוי אש בתוקף בתיק ,עסק אחד ללא רישיון עסק בתיק 7 ,עסקים בתהליך רישוי
כאשר אף אחד מהם לא נמצא בשלב מתקדם כאשר שניים מהם עם אישור כיבוי אש לא רלבנטי4 ,
עסקים בסטטוס "רישיון מבוטל" כאשר ל 3-מהם אין הסבר כלשהו לביטול 3 ,עסקים בסטטוס
רישיון/היתר זמני כאשר ב 2-עסקים פג תוקפו של הרישיון/ההיתר ובעסק נוסף אין כל היתר בתיק;
עסק אחד בצו סגירה ,בעסק אחד הרישיון מוקפא בשל שינוי מהות העסק ,ובעסק נוסף לא הוגשה
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בקשה ואף אישור כיבוי האש שבתיק אינו רלבנטי .דהיינו ל 8-עסקים בלבד שהם  23.5%בלבד ישנם
רישיונות בתוקף כדין.
מסעדות ובתי קפה
במדגם המייצג מרשימת העסקים שהועברה על ידי מנהל האגף ישנם  34עסקים המוגדרים במהות
העסק כמסעדות ובתי קפה ,ובבדיקה שנעשתה בתיקי העסק עלו הממצאים הבאים:
•

( )1עסק אחד בסטטוס "היתר זמני" -בבדיקה עלה ,כי ניתן לעסק היתר זמני עד ליום
 29/19/19על בסיס הצהרת בעל העסק החדש שלא חלו בעסק כל שינויים מאז הוצא
הרישיון ושבעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם .יחד עם זאת ,בתיק העסק ישנו אישור
כיבוי אש של העסק הישן שפג תוקפו בחודש ספטמבר  2018ולא ברור מדוע ניתן ההיתר
ומדוע לשנה שלמה.

•

( )2עסק אחר בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי ניתן לעסק רישיון זמני עד ליום
 ,01/08/20אולם לא נמצא רישיון בתיק .עוד עלה ,כי ביקורת משרד הבריאות בעסק מחודש
מרץ  2018חשפה ליקויים רבים ואף ביקורת מפקחת הרישוי בעסק העלתה שבוצעו בעסק
שינויים בניגוד לרישיון.

•

( )3עסק אחד בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי ישנו אישור משטרה בלבד ואין
פעילות לקידום רישיון העסק ,וכי ישנו תיק עסק קודם ( )00שבוטל ממנו עולה שהעסק נפתח
כבר בשנת  2011והרישיון שניתן פקע בחודש אוקטובר  ,2017ללא הצדקה לפתיחת התיק
ולסגירתו.

•

( )4עסק אחר בסטטוס "היתר זמני" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של ההיתר ביום 17/08/18
ותיק אין כלל היתר ואף סירוב הנדסה.

•

( )5עסק אחד בסטטוס "צו סגירה" -בבדיקה עלה ,כי שישנו צו סגירה שייכנס לתוקפו ביום
.04/06/19

•

( )6עסק אחר בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי ישנו אישור היחידה לאיכות
הסביבה ונקבעו תנאים להיתר זמני ,אולם אין אישור כיבוי אש ושאר גורמי הרישוי
הרלבנטיים לקידום רישיון העסק.

•

( )7עסק אחד בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי העסק פתוח כבר מחודש אוגוסט
 ,2014וכי ישנו סירוב כיבוי אש ,סגירת חורף ללא היתר ,דו"ח של משרד הבריאות על
ליקויים וזימון לשימוע ואף התראה שניה בטרם נקיטת הליכים משפטיים.

•

( )8עסק אחר בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון הזמני ביום
 ,31/12/18ולא ננקטו פעולות לחידושו.

•

( )9עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני-פג תוקף" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון
הזמני ביום  ,13/07/18וכי ישנם שלושה תיקים קודמים נוספים ( )003 ,002 ,001כשלאחרון
בהם היה רישיון עד ליום  ,24/04/14ללא הצדקה לפתיחת התיקים ולסגירתם.

•

( )10עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון הזמני ביום
 ,31/12/18ללא פעילות לחידושו וכי ישו תיק קודם נוסף ( )005שהיה בו רישיון עד ליום
 ,30/11/15ללא הצדקה לפתיחת התיק ולסגירתו.

•

( )11עסק אחר בסטטוס "תהליך רישוי-זמני" -בבדיקה עלה ,כי ישנו לכאורה רישיון זמני עד
ליום  ,03/01/21אולם אין רישיון בתיק וישנם אישורי כיבוי אש ומשטרה בלבד.

•

( )12עסק אחר בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי העסק פתוח משנת  2016וישנו
סירוב כיבוי אש ואף התראה שניה בטרם נקיטת הליכים משפטיים.
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•

( )13עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני-פג תוקף" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון
הזמני כבר ביום  ,15/11/16אישור כיבוי משנת  2017אין כל פעילות לקידום רישיון העסק או
לנקיטת הליכים כנגד בעל העסק ,לרבות הליכים משפטיים.

•

( )14עסק אחר בסטטוס "היתר זמני-פג תוקף" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של ההיתר ביום
 31/08/18אולם אין היתר בתיק ואין אישור איכות הסביבה.

•

( )15עסק אחד בסטטוס "תהליך רישוי -זמני" -בבדיקה עלה ,כי למרות הרישום שישנו
רישיון זמני עד ליום  28/02/19שגם פג תוקפו אין רישיון בתיק ,ישנו סירוב כיבוי אש ואין
אישור משרד הבריאות וכי אין פעילות לקידום רישיון העסק.

•

( )16עסק אחר בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי העסק פתוח משנת  2014וישנו
סירוב הנדסה בשל סגירת חורף ללא היתר ,תלונה שהיגעה למשרד הבריאות ואף נשלחה
לבעל העסק ביום  25/12/18התראה שניה לפני נקיטת הליכים משפטיים ,לא פעילות בתיק
למעט אישור כיבוי אש בתוקף.

•

( ) 17עסק אחד בסטטוס "לא הוגשה בקשה" .בבדיקה עלה ,כי מלבד אישור כיבוי אש שפג
תוקפו ,אין כל פעילות לקידום רישיון העסק.

•

( )18עסק אחד בסטטוס "מתחדש(תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של רישיון העסק
כבר ביום  ,31/12/16ישנו אישור כיבוי אש בתוקף אולם אין פעילות לקידום רישיון העסק.

•

( )19עסק אחר בסטטוס "לא חודש מספר שנים" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון
כבר ביום  ,31/12/15ישנו אישור כיבוי אש מ ,2016-ישנו סירוב של היחידה לאיכות
הסביבה ואין פעילות לקידום רישיון העסק שפתוח כבר משנת .2003

•

( )20עסק אחד בסטטוס "לא הוגשה בקשה" -בבדיקה עלה ,כי לעסק נשלחה התראה
ראשונה ביום  08/12/18ואין כל פעילות להגשת בקשה ולקידום רישיון העסק.

•

( )21עסק אחד בסטטוס "לא הוגשה בקשה" -בבדיקה עלה ,כי לעסק נשלחה התראה
ראשונה ביום  08/03/18ואין כל פעילות להגשת בקשה או לנקיטת הליכים משפטיים כנגד
בעל העסק.

•

( )22עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון הזמני ביום
 ,15/10/18וכי בוצעה פניה לקבלת אישור כיבוי אש ונגישות.

•

( )23עסק אחר בסטטוס "רישיון מבוטל" -בבדיקה עלה ,כי ישנו סירוב כיבוי אש משנת
 ,2015אולם אין כל הסבר מדוע הרישיון בוטל ,וכי העסק פתוח משנת .2015

•

( )24עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון בתוקף עד ליום
 31/12/21שהוצא בחודש מרץ .2018

•

( )25עסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון בתוקף עד ליום
 31/12/19שהוצא בחודש דצמבר  2016המתבסס על אישור כיבוי אש תוקפו היה לשנה
בלבד עד לחודש ספטמבר  2016ולכן לכאורה לא היה תקף במועד הוצאת הרישיון.

•

( )26עסק אחד בסטטוס "רישיון מבוטל" -בבדיקה עלה ,כי לעסק ניתן רישיון עד ליום
 ,31/12/20אולם בעל העסק הודיע למנהל האגף על סגירת העסק ולכן הוא בוטל.

•

( )27עסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון בתוקף עד ליום
 31/12/21שהוצא בחודש נובמבר  ,2018אולם מלבד הרישיון עצמו אין בתיק מסמך כלשהו,
וכי ישנו תיק נוסף קודם ( )002בו הרישיון בוטל ללא הצדקה לפתיחת התיק הישן וסגירת
התיק הקודם.
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•

( )28עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון ביום
 15/10/18וטרם חודש ,וכי מדו"ח המפקחת עולה שישנו בעל עסק נוסף והוספתו היא תנאי
הכרחי לחידוש הרישיון.

•

( )29עסק אחר בסטטוס "לא הוגשה בקשה" .בבדיקה עלה ,כי ישנו סירוב כיבוי אש מחודש
אוקטובר  ,2018ובניה של בר חיצוני ללא היתר ,וביום  20/02/19נשלחה התראה ראשונה
בלבד.

•

( )30עסק אחד בסטטוס "צו סגירה" -בבדיקה עלה ,כי צו הסגירה נכנס כבר ביום 30/04/16
ומאז הוא בהפרת צו ,אולם רק לאחרונה ביום  05/03/19נשלחה לבעל העסק התראה שניה
בטרם נקיטת הליכים משפטיים.

•

( )31עסק אחר נמצא בסטטוס "בתהליך רישוי" -בבדיקה עלה ,כי ישנו סירוב הנדסה
וליקויים רבים שנמצאו בביקורת הווטרינר ,כאשר העסק פתוח כבר משנת  2016וטרם הוחל
בנקיטת הליכים משפטיים כנגדו ,לרבות התראות.

•

( )32עסק אחד נמצא בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון זמני בתוקף עד
ליום  ,16/07/19וכי ישנם שני תיקים קודמים ( )002 ,001המעידים שהעסק נפתח כבר
בשנת  1990כשהרישיון בתיק האחרון הסתיים בחודש נובמבר  ,2013כאשר אין כל הצדקה
לפתיחת התיקים ולסגירתם.

•

( )33עסק אחר בסטטוס "רישיון מבוטל" -בבדיקה עלה ,כי העסק נסגר בחודש דצמבר
 ,2018וכי ישנו תיק קודם נוסף ( )003המעיד שהעסק נפתח כבר בשנת  ,2014ללא הצדקה
לפתיחת התיק החדש ולסגירת התיק הקודם.

•

( )34עסק אחד בסטטוס "אישור מנהל רישוי" -בבדיקה עלה ,כי למרות הרישיון כביכול
שישנו רישיון עד ליום  31/12/29אין בתיק רישיון ,וכי ישנם שני תיקים קודמים ()002 ,001
המעידים כי העסק נפתח כבר בשנת  2009ללא הצדקה לסגירת התיקים ופתיחת התיק
הקיים.

העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב מסומן כנספח  62לדו"ח.
מהאמור לעיל עולה ,כי מ 34-העסקים הרשומים בפועל ישנם  13תיקים בסטטוס "רישיון/היתר זמני"
או תהליך רישוי זמני" 6 ,עסקים בסטטוס "בתהליך רישוי" 5 ,עסקים בסטטוס "מתחדש (תקופתי) או
לא חודש בשנים האחרונות" 4 ,עסקים בסטטוס "לא הוגשה בקשה" 3 ,עסקים בסטטוס "רישיון
מבוטל" 2 ,עסקים בסטטוס "צו סגירה" ,עסק אחד בסטטוס "אישור מנהל".
•

מתוך  13עסקים בסטטוס "רישיון/היתר זמני" או תהליך רישוי זמני" 9 :עסקים שבהם פג
תוקף הרישיון/ההיתר הזמני ,כאשר בחלקם ישנם תיקים קודמים ללא הצדקה שכן אין שינוי
בבעלות או במהות 2 ,עסקים עם רישיון זמני לכאורה כאשר אין רישיון בתיק ,עסק אחד עם
היתר זמני בתוקף לשנה ללא הצדקה לכאורה שכן הוא מתבסס על הצהרת בעל העסק
הקודם ואישור כיבוי אש ישן ,ועסק אחד עם רישיון עם רישיון בתוקף למרות שישנם  2תיקים
קודמים שנפתחו ונסגרו ללא הצדקה שכן שינוי בבעלות ובמהות.

•

מתוך  6עסקים בסטטוס "בתהליך רישוי" :ב 2-עסקים אין פעילות בתיק לקידום רישיון עסק
כאשר באחד מהם ישנו תיק קודם שנסגר ללא הצדקה שכן אין שינוי בבעלות ובמהות ,ב4 -
תיקים ישנו סירוב כיבוי אש או הנדסה כאשר בשלושה מהם נשלחה התראה שניה לאחרונה
כשחלק מהעסקים פתוחים כבר משנת  2014ובעסק אחד לא ננקטו הליכים משפטיים
לרבות התראות.

•

מתוך  5עסקים בסטטוס "מתחדש (תקופתי) או "לא חודש בשנים האחרונות" :ב 2-עסקים
פג תוקף הרישיון ,בעסק אחד הרישיון בתוקף ,בעסק נוסף הרישיון בתוקף אך מתבסס על
אישור כיבוי אש ישן ,ובעסק אחר הרישיון בתוקף אולם אין כל אישור בתיק או מסמך כלשהו
וישנו תיק נוסף קודם שנסגר ללא הצדקה.
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•

מתוך  4עסקים בסטטוס "לא הוגשה בקשה" :בעסק אחד אין כל פעילות לקידום רישיון
העסק או לנקיטת הליכים משפטיים ,ובשלושה עסקים ישנה התראה ראשונה בלבד.

•

מתוך  3עסקים בסטטוס "רישיון מבוטל" :ב 2-עסקים העסק נסגר ובעסק נוסף אין כל הסבר
לביטול הרישיון.

•

מתוך  2עסקים בסטטוס "צו סגירה" :בעסק אחד צו הסגירה נכנס לתוקף כבר בחודש אפריל
 2016ורק בחודש מרץ  2019נשלחה התראה שניה ,ובעסק השני יכנס הצו לתוקף בחודש
יוני .2019

•

בעסק אחד בסטטוס "אישור מנהל" עלה ,כי אין רישיון בתיק למרות שכתוב שישנו רישיון
בתוקף עד דצמבר  2029ושינם שני תקים קודמים שנסגרו ללא הצדקה.

לסיכום ,מתוך  34עסקים של "מסעדה או בית קפה" 11 :עסקים שהרישיון/ההיתר פג תוקף ,ב2-
עסקים אין רישיון בתיק 2 ,עסקים שהרישיון מתבסס על אישור כיבוי אש ישן או שאין כל אישור או
מסמך כלשהו בתיק ,עסק אחד עם היתר זמני ללא הצדקה כאמור 6 ,עסקים "בתהליך רישוי" ,ב4 -
עסקים "לא הוגשה בקשה" ,ב 3-עסקים רישיונות מבוטלים 2 ,עסקים עם צו סגירה ועסק אחד ממתין
לאישור מנהל ללא רישיון בתיק .דהיינו ל 3-עסקים בלבד שהם  8.8%בלבד ישנם רישיונות בתוקף
כדין.
תחנות דלק
במדגם המייצג מרשימת העסקים שהועברה על ידי מנהל האגף ישנם  12עסקים המוגדרים במהות
העסק כתחנות דלק ,ובבדיקה שנעשתה בתיקי העסק עלו הממצאים הבאים:
•

( )1עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון הזמני ביום
 ,31/12/18וכי ישנו תיק נוסף קודם ממנו עולה שהעסק נפתח כבר בשנת  2000ושהרישיון
שהיה בוטל ביום  11/03/02כאשר לא הייתה הצדקה לסגירת התיק ולפתיחת התיק הנדון.

•

( )2עסק אחר בסטטוס "אישור מנהל הרישוי" -בבדיקה עלה ,כי לבעל העסק נשלח מכתב
על כך שברישיון מוכן וכי עליו לסור ולקחתו לאחר חתימתו על ההצהרה שבו.

•

( )3עסק אחד בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון ביום
 ,31/12/18וכי מלבד פניה לכיבוי אש ולמשטרה לאישור חידוש הרישיון רק לאחרונה אין
פעילות נוספת לקידום חידוש הרישיון.

•

( )4עסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון בתוקף עד ליום
 31/12/23שהונפק בחודש מרץ  ,2018אולם לא ברור על מה הוא מתבסס שכן בתיק ישנו
אישור כבוי זמני שפג תוקפו כבר בחודש נובמבר  2016ואישור משטרה משנת 2015
שניתנו בסמוך להיתר הזמני שפג תוקפו כבר בחודש אוקטובר .2017

•

( )5עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון בתוקף עד ליום
 31/12/19שניתן ביום  ,22/01/19אולם הוא מתבסס על אישור כיבוי אש מיום 08/01/17
שנקבע שתוקפו לשנה אם לא הוצא עד אז רישיון.

•

( )6עסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון ביום
 ,31/12/18וכי ישנם אישורים עדכניים של היחידה לאיכות הסביבה והמשטרה אולם אין
פניה או אישור כיבוי אש וגורמי הרישוי הנוספים הרלבנטיים.

•

( )7עסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון ביום
 ,31/12/18כאשר ישנם אישורים עדכניים של היחידה לאיכות הסביבה והמשטרה בלבד ,וכי
ישנם שלושה תיקים קודמים נוספים ( )001,002,003שנפתחו ונסגרו ללא הצדקה שכן אין
כל שינוי בבעלות ובמהות.

•

( )8עסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי לכאורה ישנו רישיון בתוקף
עד ליום  31/12/23אולם אין רישיון בתיק וישנו אישור כיבוי אש ישן מחודש מרץ  ,2017וכי
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ישנם שני תיקים קודמים נוספים ( )004 ,003שנפתחו ונסגרו ללא הצדקה שכן אין כל שינוי
בבעלות ובמהות.
•

( )9עסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון ביום
 ,31/12/18כאשר אין בתיק את הרישיון שפקע וישנו אישור עדכני של איכות הסביבה בלבד
וכי ישנו תיק קודם נוסף ( )001שנפתח ונסגר ללא הצדקה שכן אין כל שינוי בבעלות
ובמהות.

•

( )10עסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי לכאורה ישנו רישיון בתוקף
עד ליום  31/12/20אולם אין רישיון בתיק או אישור של גורם רישוי כלשהו למעט כיבוי אש
מאוקטובר .2018

•

( )11עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני-פג תוקף" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון כבר
ביום  18/10/16כאשר בתיק ישנו סירוב המשרד להגנת הסביבה ואין אישור של אף גורם
רישוי רלבנטי כך שבפועל אין פעילות לחידוש הרישיון או פניה להליך משפטי נגד בעל
העסק ,וכי ישנם שני תיקים קודמים נוספים ( )007 ,006שנפתחו ונסגרו ללא הצדקה שכן
אין כל שינוי בבעלות ובמהות

•

( )12עסק אחר בסטטוס "מתחדש (תקופתי)" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון ביום
 ,31/12/18כאשר אין בתיק את הרישיון שפקע או אישור גורם רלבנטי כלשהו ,וכי ישנו תיק
קודם נוסף ( )001שנפתח ונסגר ללא הצדקה שכן אין כל שינוי בבעלות ובמהות.

העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב מסומן כנספח  63לדו"ח.
מהאמור לעיל עולה ,כי מתוך  12עסקים של תחנת דלק 8 :עסקים בסטטוס "מתחדש (תקופתי))"
כאשר ב 5-עסקים פג תוקף הרישיון ,ב 2 -עסקים אין רישיון בתיק ובעסק אחד ישנו רישיון בתוקף
אך לכאורה הוא התבסס על אישור כיבוי אש שפג תוקפו כבר בחודש נובמבר  3 ;2016עסקים
בסטטוס "רישיון זמני" כאשר ב 2-עסקים פג תוקף הרישיון הזמני ובעסק אחד ישנו רישיון בתוקף אך
הוא התבסס על אישור כיבוי אש ישן מחודש ינואר  2017כאשר הרישיון הונפק רק בחודש ינואר
 ; 2019ועסק אחד בסטטוס "אישור מנהל הרישוי" כאשר הרישיון טרם הונפק .דהיינו ,כל העסקים
הנדונים ללא רישיון עסק כדין.
התייחסות מנהל האגף
"סוג זה של עסקים חדל להחזיק ברישיונות לצמיתות לאחר פעימת הרפורמה ברישוי עסקים
שהתבצעה בשנת  .2013לכן רישיונות העסקים הוסבו לרישיונות זמניים עד סיום שנת  .2018בסיום
אותה שנה היה קושי להנפיק פניות לגורמי רישוי כבקשה לרישיון מתחדש ,ולכן חל עיכוב בחלק מן
הפניות לגורמים אלה; מפאת קוצר הזמן למתן התגובה ,התקשה הח"מ לתת תגובה כוללת לנושאים
שהועלו בפרק זה ,וישמח לעשות כן ככל שהמבקר ימצא לנכון להאריך המועד למתן גובה
חנויות מעל  800מ"ר
מרשימת העסקים שהועברה על ידי מנהל האגף ישנם  4עסקים המוגדרים במהות העסק כחנות
ששטחה  800מ"ר ,ובבדיקה שנעשתה בתיקי העסק עלו הממצאים הבאים:
•

( )1עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני-פג תוקף" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון
הזמני כבר ביום  ,01/12/17ישנו סירוב כיבוי אש ולמעט התראה ראשונה אין פעילות אכיפה
כנגד העסק ,וכי ישנו תיק נוסף קודם ממנו עולה שהעסק נפתח כבר בשנת  ,2009כאשר לא
הייתה הצדקה לסגירת התיק ולפתיחת התיק הנדון שכן אין שינוי בבעלות ובמהות העסק.

•

( )2עסק אחר בסטטוס "רישיון לצמיתות" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון לצמיתות שניתן
לעסק בחודש ינואר  2016וישנו אישור כיבוי אש מחודש ינואר .2017

•

( )3עסק אחד בסטטוס "היתר זמני" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של ההיתר ביום 31/12/18
שהתבסס על האישורים שניתנו לעסק הקודם ולמרות סירוב הנדסה.

123

•

( )4עסק אחר בסטטוס "תהליך רישוי-זמני" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון הזמני
ביום  ,20/08/18וכי ישנו צו סגירה לעסק שנכנס לתוקפו באוגוסט  2018כאשר לא ידוע באם
ניתנה הארכה לכניסת הצו ובמידה ולא ,העסק נמצא בהליך של הפרת צו ,ללא נקיטת
הליכים משפטיים ,לרבות התראות.

העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב מסומן כנספח  64לדו"ח.
מהאמור לעיל עולה ,כי מתוך  4עסקים המוגדרים במהות העסק כחנות ששטחה  800מ"ר 3 ,עסקים
ללא רישיון/היתר בתוקף ועסק אחד עם רישיון לצמיתות משנת .2016
אולמות ספורט ,מופעים ותאטרון ,מוזיאונים וספרייה מרכזית
במדגם המייצג מרשימת העסקים שהועברה על ידי מנהל האגף ישנם  15עסקים המוגדרים במהות
העסק כאולמות ספורט/מופעים/תאטרון ,מוזיאונים וספרייה מרכזית כאשר בעלי העסקים הם חברות
הבת של העירייה ,ובבדיקה שנעשתה בתיקי העסק עלו הממצאים הבאים:
•

( )1עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון הזמני ביום
 29/01/19ואין כל פעילות לחידוש הרישיון ,וכי ישנו תיק קודם עם אותם בעלים ומהות
ולפיכך התיק נסגר ונפתח התיק הנדון ללא כל הצדקה.

•

( )2עסק אחר בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון הזמני ביום
 30/03/19וכי בכל פעם החל משנת  2015ניתן רישיון זמני המתבסס רק על אישור חלק
מגורמי הרישוי הרלבנטיים.

•

( )3עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי הרישיון הזמני בתוקף עד ליום
 01/05/19בהתאם לתוקף אישור כיבוי אש ,אולם ממכתבה של מורשת הנגישות מחודש יולי
 2018עולה שדרישות הנגישות שהיוו תנאי לרישיון לא מולאו ולפיכך הרישיון לכאורה לא
בתוקף ,וכי ישנם  4תיקים קודמים ()011 ,010 ,009 ,000כאשר לא הייתה הצדקה לסגירת
התיקים ולפתיחת התיק הנדון שכן אין שינוי בבעלות ובמהות העסק.

•

( )4עסק אחר בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון בתוקף לכאורה עד ליום
 31/07/19אולם אין רישיון בתיק ,וכי בכל פעם החל משנת  2015ניתן רישיון זמני המתבסס
רק על אישור חלק מגורמי הרישוי הרלבנטיים.

•

( )5עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון בתוקף לכאורה עד ליום
 31/07/19אולם אין רישיון בתיק ,ונראה שאישור משרד העבודה שניתן בוטל שכן אין תיעוד
בתיק שמולאו דרישותיו ,וכי ישנם  3תיקים קודמים ( )002 ,001 ,000כאשר לא הייתה
הצדקה לסגירת התיקים ולפתיחת התיק הנדון שכן אין שינוי בבעלות ובמהות העסק.

•

( )6עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון הזמני ביום
 01/10/18וישנה התראה ראשונה מחודש נובמבר  ,2018וכי ישנם  2תיקים קודמים (,002
 ) 003כאשר לא הייתה הצדקה לסגירת התיקים ולפתיחת התיק הנדון שכן אין שינוי בבעלות
ובמהות העסק.

•

( )7עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון בתוקף לכאורה עד ליום
 31/07/19אולם אין רישיון בתיק ,כאשר כיבוי אש שבתיק הינו עד  04/05/19בלבד ,כי ישנו
תיק קודם ( )002כאשר לא הייתה הצדקה לסגירת התיקים ולפתיחת התיק הנדון שכן אין
שינוי בבעלות ובמהות העסק.

•

( )8עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון הזמני ביום
 10/04/19מה גם שאין רישיון בתיק.

•

( )9עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון בתוקף לכאורה עד ליום
 31/07/19אולם אין רישיון בתיק ,ונראה שאישור משרד העבודה שניתן בוטל שכן אין תיעוד
בתיק שמולאו דרישותיו עד ליום  ,21/01/19וכי ישנם  4תיקים קודמים (,002 ,001 ,000
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 )003כאשר לא הייתה הצדקה לסגירת התיקים ולפתיחת התיק הנדון שכן אין שינוי בבעלות
ובמהות העסק.
•

( )10עסק אחד בסטטוס "אישור מנהל רישוי" -בבדיקה עלה ,כי מלבד אישור כיבוי אש
בתוקף אין אישור של גורמי רישוי אחרים רלבנטיים ולמרות שרשום שישנו רישיון בתוקף עד
ליום  31/12/19אין רישיון בתיק ,וכי ישנם  2תיקים קודמים ( )005 ,003כאשר לא הייתה
הצדקה לסגירת התיקים ולפתיחת התיק הנדון שכן אין שינוי בבעלות ובמהות העסק.

•

( )11עסק אחד בסטטוס "לא חודש בשנה הנוכחית" -בבדיקה עלה ,כי תוקפו של הרישיון פג
כבר ביום  31/12/17וישנו אף סירוב של משרד העבודה ,וכי אין כל פעילות לחידוש הרישיון
או לפניה להליכים משפטיים ,לרבות התראות.

•

( )12עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון הזמני ביום
 01/04/19מה גם שאין רישיון בתיק ,וישנו אישור כיבוי אש בלבד ,וכי ישנו תיק קודם ()000
כאשר לא הייתה הצדקה לסגירת התיק ולפתיחת התיק הנדון שכן אין שינוי בבעלות ובמהות
העסק.

•

( )13עסק אחד בסטטוס "תהליך רישיון-זמני" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון הזמני
כבר ביום  ,26/02/15וכי מלבד הגשת בקשה לוועדת חריגים אין כל פעילות בתיק לחידוש
הרישיון או לפניה להליכים משפטיים ,לרבות התראות.

•

( )14עסק אחר בסטטוס "לא חודש בשנה הנוכחית" -בבדיקה עלה ,כי תוקפו של הרישיון פג
כבר ביום  31/12/17וכי מלבד אישור משטרה אין כל פעילות לחידוש הרישיון או לפניה
להליכים משפטיים ,לרבות התראות.

•

( )15עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני-פג תוקף" -בבדיקה עלה ,כי תוקפו של הרישיון פג כבר
ביום  17/02/17וישנו אף סירוב של כיבוי אש ,וכי אין כל פעילות לחידוש הרישיון או לפניה
להליכים משפטיים ,למעט התראה ראשונה שנשלחה בחודש נובמבר .2018

העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב מסומן כנספח  65לדו"ח.
מהאמור לעיל עולה ,כי מתוך  15עסקים של אולמות ספורט/מופעים/תאטרון ,מוזיאונים וספרייה
מרכזית 12 :עסקים בסטטוס "רישיון זמני או תהליך רישיון-זמני" ,כאשר ב 7-עסקים פג תוקף
הרישיון ,ב 4 -עסקים אין רישיון בתיק ובעסק אחד ישנו רישיון בתוקף אך לכאורה הוא לא בתוקף
היות ודרישות מורשית הנגישות שהותנו ברישיון לא מולאו;  2עסקים בסטטוס "לא חודש בשנה
הנוכחית" כאשר בפועל פג תוקף רישיונם כבר ביום  ;31/12/17ועסק אחד בסטטוס "אישור מנהל
הרישוי" כאשר הרישיון טרם הונפק .דהיינו ,כל העסקים הנדונים ללא רישיון עסק כדין.
בריכות ומגלשות מים
מרשימת העסקים שהועברה על ידי מנהל האגף ישנם  10עסקים המוגדרים במהות העסק כבריכות
ומגלשות מים כאשר בעלי העסקים הם חברות הבת של העירייה ,ובבדיקה שנעשתה בתיקי העסק
עלו הממצאים הבאים:
•

( )1עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון זמני בתוקף עד ליום
 ,31/12/19אולם יחד עם זאת נראה שישנה הפרה של תנאי הרישיון שכן אין תיעוד על
עמידה בתנאי כיבוי אש עד ליום  31/12/18ועמידה בתנאי הנגישות עד ליום  ,31/01/18וכי
ישנו תיק קודם ( )008כאשר לא הייתה הצדקה לסגירת התיק ולפתיחת התיק הנדון שכן אין
שינוי בבעלות ובמהות העסק.

•

( )2עסק אחר בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון זמני בתוקף עד ליום
31/12/19שניתן ביום  ,25/02/19אולם יחד עם זאת נראה שישנה הפרה של תנאי הרישיון
שכן אין תיעוד על עמידה בתנאי כיבוי אש עד ליום  ,31/12/18וכי בתיק ישנם שני רישיונות
זמניים בתוקף זהה אבל ניתנו במועדים שונים.
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•

( )3עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון זמני בתוקף עד ליום
 ,31/12/19אולם למעט אישור כבאות חדש ישנה הסתמכות על האישורים הישנים שניתנו
לרישיון הזמני הקודם שפג תוקפו ,וכי ישנו תיק קודם ( )000כאשר לא הייתה הצדקה
לסגירת התיק ולפתיחת התיק הנדון שכן אין שינוי בבעלות ובמהות העסק.

•

( )4עסק אחר בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי תוקפו של הרישיון פג ביום
 31/12/18וכי אין כל פעילות לחידוש הרישיון או לפניה להליכים משפטיים.

•

( )5עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי תוקפו של הרישיון פג ביום
 31/12/18וכי אין כל פעילות לחידוש הרישיון ,למעט אישור כיבוי אש עדכני ,וכי ישנו תיק
קודם ( )000כאשר לא הייתה הצדקה לסגירת התיק ולפתיחת התיק הנדון שכן אין שינוי
בבעלות ובמהות העסק.

•

( )6עסק אחר בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי תוקפו של הרישיון פג ביום
 31/12/18וכי אין כל פעילות לחידוש הרישיון ואף ישנה קביעה של מנהל האגף שעל בעל
העסק להגיש תכניות חדשות בשל תוספת של מגלשות במקום.

•

( )7עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון זמני בתוקף עד ליום
 31/12/19שניתן ביום  ,25/02/19אולם הוא נסמך על אישור כיבוי אש משנת .2015

•

( )8עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון בתוקף עד ליום
 31/12/19שניתן ביום  ,25/02/19אולם הוא מתבסס על אישור כיבוי אש מחודש דצמבר
 2107שנקבע שתוקפו לשנה אם לא הוצא עד אז רישיון.

•

( )9עסק אחר בסטטוס "רישיון זמני -פג תוקף" -בבדיקה עלה ,כי תוקפו של הרישיון פג ביום
 28/02/19וכי אין כל פעילות לחידוש הרישיון.

•

( )10עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון בתוקף עד ליום
 31/12/19שניתן ביום  ,25/02/19אולם נראה שהרישיון יצא למרות שטרם התקבל אישור
לבקשות לחידוש הרישיון בכיבוי אש ובמשטרה ,וכי ישנם שני תיקים קודמים ()010 ,008
כאשר לא הייתה הצדקה לסגירת התיקים ולפתיחת התיק הנדון שכן אין שינוי בבעלות
ובמהות העסק.

העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב מסומן כנספח  66לדו"ח.
מהאמור לעיל עולה ,כי מתוך  10עסקים המוגדרים במהות העסק כבריכות ומגלשות מים כל העסקים
בסטטוס "רישיון זמני" ,כאשר ב 4-עסקים פג תוקפם של הרישיונות וב 6-העסקים הנותרים
הרישיונות הזמניים בתוקף עד ליום  31/12/19אולם נראה שישנה הפרה של תנאי הרישיון או
הסתמכות על אישורים ישנים בעיקר של כיבוי אש או שהרישיון יצא בטרם ניתן אישור כיבוי אש
ומשטרה עדכניים .דהיינו ,כל העסקים הנדונים ללא רישיון עסק כדין.
אצטדיוני כדורגל וכדורסל
מרשימת העסקים שהועברה על ידי מנהל האגף ישנם  2עסקים בלבד המוגדרים במהות העסק
כאצטדיון כדורגל וכדורסל ,ובבדיקה שנעשתה בתיקי העסק עלו הממצאים הבאים:
•

( )1עסק אחד בסטטוס "רישיון זמני -פג תוקף" -בבדיקה עלה ,כי פג תוקפו של הרישיון
הזמני כבר ביום  ,31/07/15מאז בשנת  2015ישנו סירוב של המשטרה ,סירוב משרד
העבודה וסירוב כיבוי אש ולא נעשתה כל פעילות לקידום הרישיון מאז או ננקטו הליכים
משפטיים ,לרבות התראות ,וכי ישנו תיק קודם ( )004כאשר לא הייתה הצדקה לסגירת
התיק ולפתיחת התיק הנדון שכן אין שינוי בבעלות ובמהות העסק.

•

( )2עסק אחר בסטטוס "רישיון זמני" -בבדיקה עלה ,כי ישנו רישיון זמני בתוקף עד ליום
 31/07/19שניתן ביום  ,13/01/19כאשר ביום  160/1/19משרד העבודה קבע תנאים
לחידוש הרישיון שנראה שלא בוצעו ,ואין אישורי כיבוי אש ,נגישות ומשטרה עדכניים ,וכי

126

ישנם שני תיקים קודמים ( )004 ,003כאשר לא הייתה הצדקה לסגירת התיקים ולפתיחת
התיק הנדון שכן אין שינוי בבעלות ובמהות העסק.
העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב מסומן כנספח  67לדו"ח.
מהאמור לעיל עולה ,כי שני העסקים בסטטוס "רישיון זמני" כאשר בעסק אחד פג תוקפו של הרישיון
כבר בחודש יולי  2015ובעסק השני ישנו רישיון בתוקף לכאורה ,אולם אין אישורים עדכניים של גורמי
הרישוי הרלבנטיים ונקבעו תנאים על ידי משרד העבודה אחרי מתן הרישיון שטרם בוצעו .דהיינו ,שני
העסקים הנדונים ללא רישיון עסק כדין.
מקוואות
מרשימת העסקים שהועברה על ידי מנהל האגף ישנם  9עסקים המוגדרים במהות העסק כמקווה,
ובבדיקה שנעשתה בתיקי העסק עלו הממצאים הבאים:
•

( )1עסק אחד בסטטוס "לא הוגשה בקשה" -בבדיקת תיק העסק הממוחשב עלה ,כי העסק
נפתח כבר בשנת  ,2010וכי לפי מכתב מנהל האגף מיום  27/02/17העסק הנדון נכלל
ברשימת המקוואות שיש כנגדם צו סגירה ,אולם לא ננקטו כנגדו הליכים משפטיים של הפרת
צו על אף שאין כל פעילות לקידום רישיון העסק.

•

( )2עסק אחר בסטטוס "היתר זמני פג תוקף" -בבדיקת תיק העסק עלה ,כי העסק נפתח
כבר בשנת  1994ותוקף ההיתר שניתן פג ביום  01/05/18כאשר כלל לא ברור כיצד ניתן
ההיתר הזמני מאחר ולעסק ישנו גזר דין מיום  27/11/17על הפרת צו ,אולם לא ננקטו כנגדו
הליכים משפטיים של הפרת צו על אף שאין כל פעילות לקידום רישיון העסק.

•

( )3עסק אחד בסטטוס "צו סגירה" -בבדיקת תיק העסק עולה ,כי העסק נפתח כבר בשנת
 2011ושבחודש פברואר  2014נכנס צו הסגירה כנגד העסק לתוקף ,וכי למעט מכתב מנהל
האגף מחודש יולי  2015המהווה התראה ,לא ננקטו כנגדו הליכים משפטיים של הפרת צו
על אף שאין כל פעילות לקידום רישיון העסק.

•

( )4עסק אחר בסטטוס "הפרת צו" -בבדיקת תיק העסק עולה ,כי העסק נפתח כבר בשנת
 1996ולמעט שני מכתבי התראה של מנהל האגף משנת  2014ומשנת  ,2017לא ננקטו
בפועל כנגדו הליכים משפטיים של הפרת צו על אף שאין כל פעילות לקידום רישיון העסק.

•

( )5עסק אחד בסטטוס "לא הוגשה בקשה" -בבדיקת התיק הממוחשב עולה ,כי העסק נפתח
לכאורה בחודש יולי  2018ומאחר שלא הוגשה בקשה ,תכנית סניטרית ושאלון סביבתי
הבקשה חזרה ללא בדיקת היחידה לאיכות הסביבה ,וכי מעבר לאמור לעיל אין כל פעילות
לקידום רישיון העסק.

•

( )6עסק אחר בסטטוס "צו סגירה" -בבדיקת תיק העסק עולה ,כי העסק נפתח כבר בשנת
 2006ולמעט שני מכתבי התראה של מנהל האגף משנת  2014ומשנת  ,2017לא ננקטו
בפועל כנגדו הליכים משפטיים של הפרת צו על אף שאין כל פעילות לקידום רישיון העסק.

•

( )7עסק אחר בסטטוס "צו סגירה" -בבדיקת תיק העסק עולה ,כי העסק נפתח כבר בשנת
 1961ולמעט דו"ח ביקורת משנת  2015בו נכתב שהמקווה בהליך הקמה מחדש ,לא ננקטו
כל פעולות בתיק או בוצעו כנגדו הליכים משפטיים של הפרת צו על אף שאין כל פעילות
לקידום רישיון העסק.

•

( )8עסק אחר בסטטוס "צו סגירה" -בבדיקת תיק העסק עולה ,כי העסק נפתח כבר בשנת
 1994ולמעט שני מכתבי התראה של מנהל האגף משנת  2014ומשנת  ,2017לא ננקטו
בפועל כנגדו הליכים משפטיים של הפרת צו על אף שאין כל פעילות לקידום רישיון העסק.

•

( )9עסק אחר בסטטוס "צו סגירה" -בבדיקת תיק העסק עולה ,כי העסק נפתח כבר בשנת
 1994ולמעט שני מכתבי התראה של מנהל האגף משנת  2014ומשנת  ,2017לא ננקטו
בפועל כנגדו הליכים משפטיים של הפרת צו על אף שאין כל פעילות לקידום רישיון העסק.
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העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב מסומן כנספח  68לדו"ח.
מהאמור לעיל עולה ,כי מתוך  9העסקים המוגדרים במהות העסק כמקווה 8 :עסקים נמצאים בפועל
בהפרת צו מבלי שננקטים כנגדם הליכים משפטיים ועסק אחד חדש מחודש יולי  2018בסטטוס "לא
הוגשה בקשה".
זאת ועוד ,עולה תמונה מדאיגה לפיה הטיפול בעסקים ברי הסיכון ברחבי העיר והתעשייה לוקה
בחסר ,וכי דווקא לעסקים אלה היה צריך לתת דגש ברב בקדימות הטיפול בשל הסיכון הרב הנשקף
מהם ,דבר שלמרבה הצער לא נעשה בפועל

פרק  -10יחסי הגומלין בין האגף לגורמי רישוי פנים עירוניים
וחיצוניים
באתר העירוני מפרט אגף רישוי עסקים את גורמי הרישוי הפנים עירוניים והחיצוניים שבסמכותם
לאשר ,לשול או לקבוע תנאים לקיומו והפעלתו של העסק ,כאשר לא כל הרשויות המפורטות
מעורבות באישורו של כל עסק ועסק שכן הרשויות המעורבות במתן אישור לעסק הינן לפי סיווג
העסק שנקבע בצו רישוי עסקים.
עוד פורט באתר ,כי אם וכאשר כל נותני האישור הרלבנטיים מאשרים את הבקשה לרישיון עסק,
יונפק רישיון עסק והודעה על כך תישלח לבעל העסק כאשר הרישיון יימסר לבעל העסק במשרדי
באגף לרישוי עסקים ,והודגש שנותני האישור השונים ואגף הרישוי רשאים להתנות תנאים ברישיון,
ורשאים להוסיף תנאים גם לאחר קבלת הרישיון ,כל זאת בהתאם למצב העסק ,לתקנות ולצווים
ולתנאי המפרט האחיד ומדיניות הרשות המקומית המשתנים מעת לעת.
גורמי הרישוי הפנים עירוניים:
•

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה -מנהל ההנדסה -באמצעות המחלקה לפיקוח על הבנייה.

•

היחידה לאיכות הסביבה המטפלת בחלק ניכר מהעסקים שבטיפול המשרד להגנת הסביבה
בעקבות הסמכת המשרד שניתנה לה.

•

מורשת נגישות עירונית חיצונית -החובות המוטלות על בעלי עסקים הן בהתאם לסיווג
ופעילות העסק ,כאשר עסקים מסוגים נקבעו ושפעילותם מצומצמת יותר יכולים להגיש
הצהרה בדבר התאמה לדרישות נגישות בהתאם לטופס נגישות לעסקים קטנים אותו ניתן
לקבלת במשרדי האגף.

•

המחלקה הווטרינרית -הפועלת בשם המשרד ובהסמכתו.

גורמי רישוי חיצוניים:
•

המשרד להגנת הסביבה -גורם רישוי שהמופיע בצו רישוי עסקים ,כאשר לעיתים רבות
משרד נסמך על ביקורות המבוצעות על ידי היחידה לאיכות הסביבה ומסתמך על חוות
דעתם.

•

משרד הבריאות -כאשר קיימים גורמים שונים בתוך המשרד המטפלים במגזרים שונים של
עסקים ,כגון המחלקה לבריאות הסביבה ,שירות המזון ,מחלקת רוקחות ואמ"ר .יוסף ,כי עד
לאחרונה מפקח הרישוי שעזב הוסמך מטעם המשרד לחתום בשמו על התכניות הסניטריות
שהוגשו.

•

משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים -באמצעות מנהל הבטיחות והבריאות
התעסוקתית.

•

משרד התחבורה.
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•

משטרת ישראל.

•

רשות הכיבוי הארצית -בעקבות רפורמה שנערכה בשירותי הכיבוי חלק מהעסקים ,בהתאם
לסוג העסק והיקף הפעילות בו ,אינם נדרשים יותר לקבל אישור מרשות הכיבוי אלא הם
נדרשים להגיש לאגף בעירייה תצהיר חתום בפני עו"ד בדבר עמידתם בתנאי כיבוי אש ,בו
יראו כאישור כיבוי אש לכל דבר ועניין .מדובר בסוג עסקים שנקבע בחקיקה ושאינם
מתנהלים בתוך קניון או מרכז מסחרי.

•

משרד החינוך -בכל הנוגע לקייטנות.

•

משרד הספורט -בכל הנוגע למכוני כושר.

בתקנות רישוי עסקים נקבעו הדרכים והמועדים העברת הבקשה לרישיון עסק לנותני האישור ואף
מועדים לתשובתם ,בין השאר ,כדלקמן:
קיבל האגף בקשה והחליט שלא לדחותה ,הוא יעבירה תוך  21ימים מיום אישור הגשת הבקשה
בצירוף המסמכים שצורפו לה ,לנותן האישור ויבקש את אישורו למתן רישיון עסק או היתר זמני,
כאשר נותן האישור רשאי לבקש מהאגף כי לעניין בקשה מסוימת או סוג מסוים של בקשות לא יועברו
אליו מסמכים שצורפו לבקשה שאין הוא זקוק להם למתן אישור.
במידה והחליט האגף שלא להעביר את הבקשה לנותני האישור משום שהוא דוחה אותה או משום
שטרם סיים את בדיקתו במועד האמור ,הוא יודיע על כך בכתב תוך  21ימים למבקש הבקשה ,תוך
פירוט הנימוקים ובכל מקרה יעביר האגף את הבקשה או ההחלטה על דחייתה בתוך  45יום מיום
קבלתה.
במידה ונמנה העסק נשוא הבקשה עם העסקים שנקבעו בצו כטעוני רישוי ללא אישור ,פטור האגף
מלהעביר את הבקשה על צרופותיה לנותן האישור ,אם נותן האישור ביקש שלא יועברו ,אך יודיע לו
על הגשתה ,במועדים שנקבעו בתקנות כאמור.
היה ומתן הרישיון או ההיתר הזמני טעון לדעת האגף בדיקה של גורמים נוספים על נותני האישור,
לפי העניין ,כדי להבטיח בעסק מטרה מהמטרות הקבועות בסעיף (1א) לחוק ,יעביר האגף את
הבקשה ,בצירוף המסמכים שצורפו לה.
תוך  30ימים מיום שקיבל בקשה מהאגף יודיע נותן האישור לאגף על מתן אישור לרישיון ותנאי נותן
האישור שיש להתנותם ברישיון או על סירוב לתת אישור כאשר הודעת סירוב תלווה בנימוקים
מפורטים בכתב; מתן אישור להיתר זמני ותנאי נותן האישור שיש להתנותם בהיתר ,לרבות המועד
לביצוע תנאים כאמור ,או על סירוב למתן היתר זמני כאמור כאשר הודעת סירוב תלווה בנימוקים
מפורטים בכתב; תנאי נותן האישור המוקדמים שעל המבקש למלא לשם קבלת אישור ,למתן היתר
זמני או רישיון או מסמכים נוספים הדרושים לצורך בדיקת הבקשה.
על אף האמור לעיל ,רשאי נותן האישור ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,להאריך את המועד למתן
תשובה לאגף ,ובלבד שמשך הארכה לא יעלה על  60ימים מיום שקיבל את הבקשה ,כאשר הארכה
נוספת של פרק הזמן האמור תינתן רק במקרים מיוחדים ובאישור בכתב של מי שהסמיכו לכך השר
המופקד על המשרד שנותן האישור נמנה עמו ובלבד שמשך הארכה הכולל לא יעלה על  90ימים
שקיבל את הבקשה .אושרה הארכה כאמור ,ייתן נותן האישור הודעה בכתב על כך לאגף.
במידה ולא השיב נותן האישור במועד הקבוע ולא הודיע על הארכה או חלף משך הארכה כאמור
ונותן האישור טרם השיב ,יראו אותו כמי שנתן אישור להיתר זמני ,כאשר האגף יודיע לנותן האישור
על כך שהמועד הקבוע חלף.
היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור ,יחליט האגף בבקשה תוך  7ימים
מקבלת תשובותיהם של כל נותני האישור ותעשה אחת מאלה :תיתן למבקש היתר זמני ובו פירוט
תנאיו ומועדי ביצועם; תיתן למבקש רישיון עסק ובו פירוט תנאי ומועדי ביצועם; תודיע למבקש על
תנאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת היתר זמני או רישיון; תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון או
היתר זמני ותמסור לו את הנימוקים לסירוב.
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העתק תקנות רישוי עסקים מצ"ב ומסומן כנספח  69לדו"ח.
על האף האמור לעיל ומבדיקת הביקורת עולה ,כי האגף וכן אף גורם רישוי אינו פועל לפי המועדים
הנדונים ,וכי במקרים רבים עוברים חודשים רבים עד למתן אישור גורם הרישוי או לסירובו.
עוד עולה ,כי בפועל (כמפורט באתר העירייה) ועם קבלת פרטי העסק החדש פונה האגף למנהל
ההנדסה לקבלת אישורו באם העסק עומד בהתאם לתנאי ההיתר או ישנן חריגות בניה ו/או 'שימוש
חורג' ובמידה וישנו אישור הוא פונה ישירות לגורמי הרישוי הרלבנטיים על אף שטרם הוגשה בקשה
מסודרת על ידי בעל העסק או טרם שולמה אגרה כאשר תשלום האגרה מתבצע עם הוצאת הרישיון
או ההיתר הזמני.
זאת ועוד ,בין האגף לגורמי הרישוי הפנימי אין אמנת שירות מסודרת בה נקבעים המועדים לטיפול
בבקשה על ידי כל גורם וגורם ושיטת העבודה ביניהם על מנת הביא לקיצור הזמנים ולייעול העבודה
ביניהם.
באשר לגורמי הרישוי החיצוניים ,למעט שיטת העבודה בין האגף למשרד הבריאות במסגרתה מגיע
כיום מנהל האגף למשרד הבריאות אחת לשבועיים ובידו ריכוז בקשות הממתינות לאישור וזאת על
מנת לקצר את לוחות הזמנים ,אין נוהל מוסכם או שיטת עבודה מסודרת בין האגף לגורמי הרישוי כך
שבפועל לרוב מתארך מאד הליך הטיפול בבקשות שלא לצורך.
יוסף ,כי במסגרת הרפורמה נקבע שעל גורמי הרישוי החיצוניים להיפגש עם מנהל האגף במעין
"שולחן עגול" אחת לחודש על מנת לשפר את ההליכים ביניהם ולקצר את לוחות הזמנים.
העתק חוברת הרפורמה שפורסמה מצ"ב ומסומן כנספח  70לדו"ח.
עוד יוסף ,כי לעיתים קרובות נותן האישור מעכב את תשובתו לאחר שקבע מועדים לתיקון ליקויים או
תנאים מוקדמים לקבלת אישורו ובעלי העסקים אינם מטפלים בתיקון הליקויים או עומדים בתנאים
המוקדמים בשל עליות כבדות המוטלות על העסק או אי יכולת לתקן את הליקויים מסיבות
אובייקטיביות שאינן תלויות בהם ,כגון :לחץ המים הנדרש מרשות הכיבוי על מנת לקבל אישורו נקבע
על ידי תאגיד המים שלעיתים אינו יכול לבצע זאת משיקולי עלות או מגבלות אובייקטיביות.
התייחסות מנהל האגף
"אכן קיים קושי בקבלת עמדת גורמי רישוי במועדים הנקובים בחוק; האגף מקיים פגישות עם גורמי
הרישוי השונים במטרה לקדם קבלת עמדתם בהקדם האפשרי .בעקבות תיאומים אלה מועברות
בקשות וניתנת עמדת גורמי הרישוי באמצעות הדואר האלקטרוני ע"י מינהל הבטיחות בעבודה,
משטרת ישראל וכיבוי אש .כן תואם כי היחידה הסביבתית תארכב את תשובותיה לבקשות לרישיון
ישירות לתיקי העסק עם יידוע האגף בנושא זה; כן מקבל מינהל ההנדסה בקשות לאירועים באמצעות
הדואר האלקטרוני ,ומתנהלות פגישות עם מינהל ההנדסה על מנת לבחון אפשרות העברת בקשות
רישוי "רגילות" בדרך זו ,אך יש עדיין למצוא פתרונות טכניים שיאפשרו זאת; בנוסף ,נעשו מספר
פעמים מבצעי "יישור קו" מול מינהל ההנדסה ומול כיבוי אש (בחודשים מאי -יוני  .)2017בעניין זה,
בתגובה לחלק מן הטענות בדוח הביקורת ,לפיו מחודשים רישיונות גם כאשר לא מתקיים אישור מלוא
הגורמים -היה סיכום עם רמ"ד כיבוי אש (שהקדים את הרפורמה ואת שינויי החקיקה ,לפיו במקרי
חידוש רישיונות של עסקים מגוונים שאינם נושאים סיכון אינהרנטי יראו אישור כיבוי אש שניתן לפני
פחות מחמש שנים ,כתקף; נושא ה"שולחן העגול" שנקבע ברפורמה לצורך קבלת עמדת גורמי
הרישוי בו זמנית ,מיועד להיכנס לתוקף רק ב."1.1.2020 -
תגובת הביקורת
הביקורת מבהירה שוב ,כי המכתב עליו חתום רמ"ד בטיחות אש ומניעת דליקות הינו מחודש
אוקטובר  2015ונוגע לעסקים בהם קיים סיכון נמוך יחסית ,ובסיפא של המכתב נכתב שבתוך שנה
תתקיים בחינה משותפת באשר ליישום הנוהל ושיפורו ,כאשר אין כל תיעוד באם אכן נערכה בחינה
משותפת באשר ליישום הנוהל ושיפורו ,וכי הביקורת בחנה את האישורים והרישיונות שניתנו ב4-
השנים האחרונות בלבד כאשר באישור כיבוי אש עצמו נכתב שתוקפו הינו עד לפקיעת תוקף הרישיון
וכאשר האישורים הנדונים ניתנו לעסקים שאינם עונים על הגדרת 'סיכון נמוך יחסית'.
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עיריית חולון
HOLON MUNICIPALITY
לשכת מבקר העירייה

דו"ח ביקורת ביחידת מבנים מסוכנים במנהל הנדסה
ינואר 2020

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה .פרסומו של המסמך ,או חלק ממנו ,לפני
שחלף המועד שנקבע להגשתו במועצה ,אסור ע"פ הוראת סעיף  170ג ( ,ו) ,לפקודת העיריות.
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פרק  -1עיקרי הדו"ח -מבוא ,ריכוז ממצאים ,המלצות וסיכום
 1.1מבוא כללי
בעיריית חולון היחידה לטיפול במבנים מסוכנים כפופה למחלקת הפיקוח על הבנייה במנהל הנדסה
ואחראית על הטיפול בנושא מבנים מסוכנים ברחבי העיר .
היחידה מטפלת במבנים מסוכנים בתחומים הבאים:
•

מבנים פרטיים

•

מבנים עירוניים

•

מבני ציבור

•

מוסדות חינוך

•

תשתיות וכו'

 1.2מטרת הביקורת
הביקורת באה לבדוק את פעילות העירונית בנושא מבנים מסוכנים וזאת במטרה להצביע על ליקויים
במצב הקיים ,באם ישנם ,ולהמליץ על דרכים לתיקונם כל זאת מתוך כוונה לשפר את הערכות
העירייה בנושא.

 1.3היקף הביקורת
הביקורת התמקדה בבדיקת הנושאים הבאים:
•

חוק עזר עירוני בנושא מבנים מסוכנים

•

נוהלי עירייה

•

תהליכי העבודה

•

ממשקים ושיתופי פעולה עם גורמים עירוניים ואחרים

הביקורת נערכה באמצעות פגישות ושיחות עם אחראית היחידה למבנים ,מהנדס מבנים מסוכנים
ומנהל מחלקת פיקוח על הבנייה.
התייחסות מנהל הנדסה לטיוטת הדו"ח מופיעה באופן פרטני בפרקי הדו"ח הרלוונטיים.
ובנספח מס' .21

 1.4ריכוז הממצאים העיקריים
 .12.1.1חוק עזר עירוני
•

הגדרת רמת הסיכון למבנה  -חוק העזר העירוני אינו מגדיר מדרג ברור ומפורט מספיק לגבי
רמת המסוכנות הצפויה ממבנה מסוכן מבחינת :רמת סיכון "גבוהה" ,רמת סיכון "בינוני",
רמת סיכון "נמוכה".

חוסר בהגדרת מדרג של רמות הסיכון מהבנה תורמת לחוסר בבהירות בהנחיות ובתהליכים
הנדרשים ,הסמכויות ודרכי הפעולה שהנדרשים מהגורמים השונים בתהליך הן מצד גורמי העירייה
האחראיים על הטיפול במבנים מסוכנים והן מצד בעלי הבתים.
•

גביית אגרה בגין בדיקת מהנדס  -בחוק העזר העירוני מוגדרת אגרה בגין בדיקת מהנדס
שבוצעה לבקשת בעל הבניין או המחזיק .חוק העזר אינו מאפשר לעירייה גבייה של אגרה
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מבעלי הבניין בגין בדיקת מהנדס מבנים מסוכנים בכל פעם שנדרש לבצעה בדיקה כזו
ובלבד שמתוצאות הבדיקה עולים ממצאים ממשייים לגבי מסוכנות שנובעת מהמבנה על פי
החלטת המהנדס בדוח הבדיקה וזאת ללא קשר לגורם שיזם את ביצוע הבדיקה.
•

גביית הוצאות בגין טיפול במבנה מסוכן על ידי העירייה  -בחוק העזר העירוני נרשם
שהעירייה רשאית לגבות את העלויות בגין ביצוע עבודות שבוצעו על ידי העירייה להסרת
סכנה במבנים שהוגדרו כמסוכנים בדוחות הבדיקה של מהנדס מבנים מסוכנים,
לדוגמה:
•

הצבת מחסומים ומניעת גישה למבנה

•

ביצוע עבודות שיקום ותיקון במבנה

•

ביצוע הריסה במבנה

אולם בפועל נמצא כי העירייה אינה גובה בתקופת הביקורת את העלויות מבעלי הנכסים מטעמים
שונים (חלק מבנים עירוניים ,חלק מבנים פרטיים שהעירייה תיקנה בעבר להריסת הסכנה ,חלק
אוכלוסייה חלשה מבחינה כלכלית).

 1.4.1נוהל עירוני
•

הנוהל אינו כולל תיאור מבנה הארגוני ,סמכויות והגדרת תפקיד ברורה של הגורמים
הקשורים שעליהם מוטל הטיפול בנושא מבנים מסוכנים במחלקת הפיקוח על הבנייה.

•

הנוהל אינו מגדיר באופן ברור ומספק את שלבי העבודה בתהליך הטיפול במבנה מסוכן
משלב הפנייה ועד להשלמת הטיפול והסרת הסכנה כולל לוחות זמנים מחייבים לביצוע.
בהתאם לשלבים המתוארים בדוח

•

תחומי האחריות וממשקי העבודה בין הגורמים השונים בעירייה כפי שעולים מתוך הנוהל
העירוני אינם ברורים ומספקים די הצורך ויש לפרטם באופן ברור יותר .בין הגורמים
הנוגעים (מחלקת הפיקוח על הבנייה ,רכזת מבנים מסוכנים ,אגף תשתיות ,פיקוח עירוני,
מוקד עירוני ,מחלקה המשפטית).

•

הנוהל אינו מגדיר באופן ברור את שיטת הדיווח ותיעוד של הטיפול על שלביו השונים
במערכות המחשוב העירוניות כגון :קומפלוט ,מערכת מחשוב של המוקד ,דוחות מעקב
וקובצי אקסל וכו'

•

הנוהל אינו מגדיר הבחנה בין רמות שונות של מבנים מסוכנים בהתאם לאופי ורמת
הדחיפות והסיכון הנובע מהם ובהתאם לכך מה דרך הפעולה הנדרשת בכל מקרה ומקרה.
בחלק גדול מהמקרים גם בדוחות מהנדס מבנים מסוכנים אין ביטוי ברור לגבי רמת הסיכון
של מבנה המסוכן על פי הגדרה ברורה כגון :רמת סיכון גבוהה ,בינונית ונמוכה.

•

הנוהל אינו מגדיר את תהליך הבקרה ואישור הנדרשים להזמנות עבודה להסרת סכנה
ממבנים מסוכנים המבוצעים על ידי גורמי הביצוע של העירייה.

•

הנוהל אינו מגדיר את המקרים בהם יש לחייב את בעלי הנכס בגין בדיקות הנדסיות
ועבודות להסרת סכנה אשר מבוצעים על פי הנחיות המחלקה בקשר עם מבנים מסוכנים.

 1.4.2מדגם
✓ מבדיקת הביקורת ב 4-תיקים שנבדקו משנת  2016עולה כי:
במדגם הביקורת נבחנו  4תיקים פעילים אשר מוגדרים כמבנים מסוכנים ברמות שונות ,מצב אשר
נמשך תקופה של כ 3 -שנים:
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•

תיק מס –201600727 .באר מים ברחוב המצודה  -מבנה מסוכן הכולל מבנה ישן (חורבה)
ובאר עמוקה פתוחה .תיק נפתח בפברואר  2016ומאז במשך מעל  3.5שנים טופל באופן
חלקי ולמעשה לא הוסרה הסכנה.

•

תיק מס - 201602509 .נשירת חלקי בטון בית ברחוב משה שרת  -תיק מתנהל מסוף
שנת  2016במשך כ 2.5 -שנים ובחודש אוגוסט  2019הוסרה הסכנה

•

תיק מס –201601716 .בית כנסת ברחוב התחיה  -התיק התנהל מיולי  , 2016במשך כ-
 3שנים .ונכון ליוני  2019הגדר נפלה ובכך למעשה הוסרה הסכנה.

•

תיק מס –201600970 .מבנה "גשרון" שנמתח בין בית מגורים ומבנה שכן המשמש כבית
כנסת הוגדר בדוח מבנה מסוכן ויש לפרקו .התיק מתנהל במשך כ 2.5 -שנים והגשרון
נהרס בשנת  2018על ידי העירייה ועל חשבונה .היחידה למבנים מסוכנים לא דרשה מבעלי
הנכסים לשלם בגין הוצאות ההריסה שהסתכמו בעלות של  ₪ 105,298ו/או הדוחות
ההנדסיים שנערכו לאורך השנים מאחר והגשרון שופץ בעבר ע"י העירייה להסרת סכנה.
✓ מבדיקת הביקורת ב 3-תיקים שנבדקו משנת  2017עולה כי:

במדגם הביקורת נבחנו  3תיקים פעילים אשר מוגדרים כמבנים מסוכנים ברמות שונות ,מצב אשר
נמשך תקופה של כ 2 -שנים:
תיק מס –201701648 .בית חב"ד רחוב גדעון  -נספח מס10 .
•

המבנה הוגדר כמסוכן ונהרס רק לאחר כ 3 -שנים מהוצאת היתר הריסה.

•

לדברי מנהלת היחידה למבנים מסוכנים המבנה נהרס באפריל  2018על ידי העירייה
בעלות של כ ₪ 275,000 -על חשבון העירייה ולא דרשה מבעלי הנכס לשלם בגין הוצאות
ההריסה מאחר ומדובר במבנה עירוני.

תיק מס –201702072 .בניין ברחוב דוב הוז  -נספח מס11 .
התיק נפתח ב 17.12.17 -ובהמשך נבדק ונמצא לא מסוכן אולם נדרש למעקב שנתי של מהנדס
מטעם הדיירים.
תיק מס –201800017 .טיח נופל מקירות הבניין אהרונוביץ  -נספח מס12 .
תיק מבנה מסוכן נפתח ב . 28.12.17 -בדיקת מהנדס קובע כי יש חשש לעוברים ושבים בשל
נשירת בטונים מקירות המבנה .
בהמשך הטיפול בתיק מועבר לתביעה העירונית.
נמסר לביקורת שהסכנה הוסרה בתאריך .10.12.19
✓ מבדיקת הביקורת ב 5-תיקים שנבדקו משנת  2018עולה כי:
במדגם הביקורת נבחנו  5תיקים פעילים אשר מוגדרים כמבנים מסוכנים ברמות שונות ,מצב אשר
נמשך תקופה של כ 2 -שנים:
תיק מס – 201800018 .בניין משותף ברחוב מרבד הקסמים מבנה עם  4כניסות
•

התיק פעיל במהלך כ 1.5 -שנים ללא הסרת הסכנה

•

הוצבו מחסומים בכניסה למבנה אשר הוסרו על ידי הדיירים ללא דרישה לאכיפה של
הפיקוח העירוני או גורם אחר.

•

תהליך תביעה עירונית לא ממומש במשך שנה ושלושה חודשים .תיק מס–201800550 .
בניין ברחוב הגלעד

•

התהליך החל באפריל  2018ונמשך מעל שנה.
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•

נכון ליום טיוטת הביקורת נמסר מרכזת מבנים מסוכנים כי הקיר נפל ועדיין לא נבנה קיר
תומך חלופי.

תיק מס –201800789 .בניין ברחוב בעל שם טוב
•

התיק פעיל במהלך כ 1 -שנה ללא הסרת הסכנה.

•

תיק הועבר לתביעה עירונית ובהמשך הדיירים טיפלו במפגע.

תיק מס –201800805 .בניין ברחוב אהוד מנור
•

הטיפול בתיק נמשך על פני תקופה של כשנה ,עד שהסכנה הוסרה ,בחודש אוקטובר
.2019

תיק מס –201801034 .קיר תומך רחוב אילת
•

הטיפול בתיק נמשך על פני תקופה של כשנה וחצי עד שהסכנה הוסרה.

 1.4.3מחשוב
•

מבדיקת הביקורת עולה כי ריבוי מערכות ותוכנות מסרבל את העבודה וניהול תיקי הפיקוח
על מבנים מסוכנים.

כל תוכנה מאפשרת לאסוף נתונים חלקיים בלבד לגבי הפעילות בתיק.
לא קיימת תוכנה אחת שמציגה באופן מרכז את כל המידע בכל רגע .
השימוש במספר תוכנות גורם להשקעת זמן עבודה רב בהזנת הנתונים ותפעול התוכנות כמו גם בעת
ניסיון לקבלת "תמונת מצב" וסטטוס לגבי כל תיק.
•

מחסור באפליקציית "פוקוס" בידי מהנדס מבנים מסוכנים פוגע ביעילות העבודה מול המוקד
העירוני.

 1.5דיווח היחידה וקשרי גומלין עם יחידות העירייה
•

מבדיקת הביקורת עולה כי עובדי היחידה למבנים מסוכנים פועלים בשיתוף פעולה עם
גורמי העירייה הרלוונטיים אולם לדברי מנהלת היחידה למבנים מסוכנים לא קיימים נהלי
עבודה והנחיות אשר מבססות את שיתוף הפעולה באופן מערכתי באמצעות מערכת של
ישיבות ופגישות עבודה סדורות לצורך מעקף שיטתי על התקדמות העבודה בנושאים
המטופלים ,העברת מידע באופן מסודר ויעיל ,וגיבוש החלטות מערכתיות כך שיביאו לשיפור
הטיפול בנושא מבנים מסוכנים.

גיבוש מערכת שיתוף פעולה מסודר ומעוגן בנהלים עירוניים יאפשר שיפור שיתופי הפעולה ומינוף
היכולות של היחידות השונות באופן יעיל ואפקטיבי יותר.

 1.5.1הטיפול במבנים בפל-קל בעיר
•

מבדיקת הביקורת עולה כי בחולון  17מבני פל-קל שעל פי ההנחיות בחוזר מנכ"ל שנדרש
לבצע בהם ביקורת מעקב שנתית.

בפועל בתקופה שבין השנים  2016-2019בוצעו ב 15מתוך  17המבנים הנ"ל  2ביקורות בלבד.
בתקופה זו ב 2-מבנים הנותרים לא בוצעו כלל בדיקות והעירייה ניהלה משפט נגד בעלי הבתים
(בתקופת הביקורת).
נכון לסוף  2019נמסר לביקורת כי כל מבני הפל-קל נבדקו ע"י העירייה.
כל הביקורות שבוצעו במבנים הנ"ל בוצעו על ידי מהנדס מטעם העירייה העיריה מממנת באופן ועל
חשבונה ללא ניסיון לגבייה של העלויות מבעלי הבתים אשר על פי חוזר מנכ"ל אחראים לכך.
אין בנוהל העירוני המאושר התייחסות לנושא הטיפול במבני פל-קל .
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 1.6ריכוז ההמלצות העיקריות
 1.2חוק עזר עירוני
•

הגדרת רמת הסיכון למבנה

יש להגדיר בחוק עזר העירוני להגדיר מדרג ברור לגבי רמת המסוכנות הצפויה ממבנה מסוכן :רמת
סיכון "גבוהה" " /בינונית" " /נמוכה" וכו'.
חוק העזר העירוני יגדיר את הנחיות לפעולה ,הסמכויות ודרכי הפעולה שהנדרשים מהגורמים השונים
בתהליך בהתאם לרמת המסוכנות שהוגדרה.
•

גביית אגרה בגין בדיקת מהנדס

בחוק העזר העירוני יגדיר אגרה בגין בדיקת מהנדס שבוצעה לבקשת בעל הבניין או המחזיק ו/או
במקרה שבוצע בדיקה כזו על דעת היחידה למבנים מסוכנים ובלבד שמתוצאות הבדיקה עולים
ממצאים ממשייים לגבי מסוכנות שנובעת מהמבנה וזאת ללא קשר לגורם שיזם את ביצוע הבדיקה.
•

גביית הוצאות בגין טיפול במבנה מסוכן על ידי העירייה

יש לפעול בהתאם לחוק העזר העירוני המאפשר לעירייה לגבות את העלויות בגין ביצוע עבודות
שבוצעו על ידי העירייה להסרת סכנה במבנים שהוגדרו כמסוכנים בדוחות הבדיקה של מהנדס מבנים
מסוכנים.
אולם במקרים בהם מדובר במבנים פרטיים בהם העירייה נאלצה לפעול להסרת הסכנה ומשיקולים
שונים לא ניתן לגבות את העלויות ,יש להביא זאת לאישור וועדה עירונית (בשיתוף הנדסה ,גזברות,
רווחה ,משפטית) בהתאם.

 1.6.1נוהל עירוני
יש להגדיר בנוהל העירוני את:
•

מבנה הארגוני ,סמכויות והגדרת תפקיד של הגורמים ביחידה לטיפול במבנים מסוכנים.

•

שלבי העבודה בתהליך הטיפול במבנה מסוכן משלב הפנייה ועד להשלמת הטיפול והסרת
הסכנה.

•

תחומי האחריות וממשקי העבודה בין הגורמים השונים בעירייה בין הגורמים הנוגעים
לתהליך (מחלקת הפיקוח על הבנייה ,רכזת מבנים מסוכנים ,אגף תשתיות ,פיקוח עירוני,
מוקד עירוני ,מחלקה המשפטית).

•

שיטת הדיווח ותיעוד של הטיפול על שלביו השונים במערכות המחשוב העירוניות כגון:
קומפלוט ,מערכת מחשוב של המוקד ,דוחות מעקב וקובצי אקסל וכו'

•

רמות שונות של מבנים מסוכנים בהתאם לאופי ורמת הדחיפות והסיכון הנובע מהם
ובהתאם לכך מה דרך הפעולה הנדרשת בכל מקרה ומקרה .כגון( :מסוכן "גבוהה" ,בינונית,
נמוכה)

•

כיצד ובאחריות מי יש לפעול בכדי לסכם את הטיפול במבנה מסוכן ולהכריז על הסרת
הסכנה וסיום הטיפול במסגרת היחידה לטיפול במבנים מסוכנים.

•

תהליך הבקרה ואישור הנדרשים להזמנות עבודה להסרת סכנה ממבנים מסוכנים
המבוצעים על ידי גורמי הביצוע של העירייה.

•

המקרים בהם יש לחייב את בעלי הנכס בגין בדיקות הנדסיות ועבודות להסרת סכנה אשר
מבוצעים על פי הנחיות המחלקה בקשר עם מבנים מסוכנים.
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 1.6.2מדגם
•

יש לפעול באופן יעיל ותכליתי לטפל במבנים מסוכנים בלוח זמנים קצר ככל האפשר
והאפקטיבי האפשרי וזאת בהתאם לחוק העזר העירוני ונוהל העירוני ובהתאם ללוח הזמנים
שהוגדר בדוחות מהנדס מבנים מסוכנים להסרת הסכנה ואישור מבנים שהוגדרו כמסוכנים.
 .12.1.2מיחשוב

•

על היחידה למבנים מסוכנים לבחון הקמת בסיס נתונים אחיד אשר ירכז את מירב המידע
לגבי פעילות בנושא מבנים מסוכנים במערכת מחשב אחת באופן שיגדיל את הזמינות
ושקיפות הנתונים לכל הגורמים העוסקים במלאכה.

 1.6.3דיווח היחידה וקשרי גומלין עם יחידות העירייה
•

על היחידה למבנים מסוכנים לפעול לגיבוש נוהל עבודה עירוני שיגדיר מערכת מסודרת של
פגישות עבודה במטרה לשפר את שיתוף פעולה עם גורמי העירייה הרלוונטיים .יישום של
ישיבות ופגישות עבודה למעקב אחר התקדמות העבודה בנושאים המטופלים ,והעברת
מידע באופן מסודר ויעיל ,כמו גם גיבוש החלטות מערכתיות בין הגורמים השונים המעורבים
יביא לשיפור הטיפול בנושא מבנים מסוכנים.

 1.6.4הטיפול במבנים בפל-קל בעיר
•

על היחידה למבנים מסוכנים לפעול לגיבוש נוהל עבודה עירוני בנושא הטיפול במבני פל-קל
על פי ההנחיות בחוזר מנכ"ל בנושא.

יש לוודא כי בדיקות מהנדס מבוצעות על פי חוזר מנכ"ל מדי שנה.
יש לפעול לגבייה של עלויות הבדיקה שבוצעו על ידי העירייה במקרים בהם הדיירים לא עושים זאת
בעצמם ובמידה ולא ניתן לגבות את העלויות ,יש להביא זאת לאישור וועדה עירונית (בשיתוף הנדסה,
גזברת ,רווחה ,משפטית) בהתאם.

 1.7סיכום
בעיריית חולון היחידה לטיפול במבנים מסוכנים כפופה למחלקת הפיקוח על הבנייה במנהל הנדסה
ואחראית על הטיפול בנושא מבנים מסוכנים ברחבי העיר .
היחידה מטפלת במבנים מסוכנים בתחומים הבאים :מבנים פרטיים ,מבנים עירוניים ,מבני ציבור,
מוסדות חינוך ,תשתיות וכו'
הביקורת התמקדה בבדיקת הנושאים הבאים :חוק עזר עירוני בנושא מבנים מסוכנים ,נוהלי עירייה,
תהליכי העבודה ,ממשקים ושיתופי פעולה עם גורמים עירוניים ואחרים.
במהלך הביקורת נמצאו מספר ממצאים בתחומי הבדיקה שנבדקו אשר תיקונם באמצעות יישום
המלצות הביקורת יביאו לשיפור וטיפול בנושא מבנים מסוכנים.
עקרי ההמלצות
•

עדכון חוק העזר העירוני ונוהל העירייה בנושא מבנים מסוכנים כמפורט בדוח.

עדכון זה יאפשר גם לפעול באופן אפקטיבי ככול האפשר לחייב את בעלי הבתים בגין עלויות הטיפול
במבנים מסוכנים אשר כיום ממומנים מתקציב העירוני.
•

יש לפעול באופן יעיל ותכליתי לטפל במבנים מסוכנים בלוח זמנים קצר והאפקטיבי
בהתאם לחוק העזר העירוני ונוהל העירייה

במכתב ההתייחסות לטיוטת הדו"ח של מנהל הנדסה הם מציינים:
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בפתח דבריי אבקש להודות למבקר וליועץ הביקורת על ביצוע ביקורת יסודית ,מעמיקה ומקיפה
שסרקה את כלל פעילויות היחידה העוסקת בטיפול במבנים מסוכנים על שלל רבדיה ועיסוקיה .על כך
יישר כח וכל הכבוד ,יש לזכור כי הדבר בוצע בזמן קצר ביותר ובנועם הליכות.
עדכון חוק העזר העירוני – הנושא יבחן מול הלשכה המשפטית.

•

חוק העזר הקיים ,מאפשר גביית אגרת בדיקת מבנה – הדבר אכן מתבצע באותם מקרים בהם יש
מקום לגבות אגרת בדיקה.
חוק העזר הקיים מאפשר גביית תשלום בגין בצוע עבודות שבוצעו ע"י העירייה .נושא חיוב וגביית
עלויות בצוע העבודה ע"י העירייה ,כפי שעלה מהדוח ,יבחן ,כך שתתבצע גבייה בפועל מהמחזיקים
במבנה לצורך השבת העלויות.
עדכון נוהל עירוני – עדכון הנוהל הקיים החל .בשבועות הקרובים יחלו מפגשים מול יחידות
•
נוספות השותפות לתהליך בכדי להשלים הנוהל.
בצוע פעילות יחידת מבנים מסוכנים באופן יעיל ואפקטיבי ,הנו דבר העומד בראש סדר
•
העדיפות .להערכתנו ,עם עדכון נוהל מבנים מסוכנים וההגדרות לעניין מבנה מסוכן מה הוא( ,כפי
שעלה בדוח המבקר) ,יביאו לייעול בתהליכי העבודה ולקיצור לוחות הזמנים בהליכי האכיפה.
הביקורת מודה למהנדסת העיר ,מנהל מחלקת פיקוח על הבנייה ורכזת מבנים מסוכנים על שיתוף
הפעולה הפורה במהלך הביקורת.
 .13חוק עזר עירוני – מבנים מסוכנים
פעילות בנושא מבנים מסוכנים בעיריית חולון מתבצעת מתוקף חוק עזר עירוני לחולון (מבנים
מוכנים) ,התשס"ג  .2003ראה נספח מס' . 1
ממצאי הביקורת:
•

הגדרת רמת הסיכון למבנה

חוק העזר העירוני אינו מגדיר מדרג ברור ומפורט מספיק לגבי רמת המסוכנות הצפויה ממבנה מסוכן,
מבחינת רמת סיכון ממשית מבחינת:
•

רמת סיכון "גבוהה"

•

רמת סיכון "בינונית"

•

רמת סיכון "נמוכה" וכו'

חוסר בהגדרת מדרג של רמות הסיכון מהבנה תורמת לחוסר בבהירות בהנחיות ובתהליכים
הנדרשים ,הסמכויות ודרכי הפעולה שהנדרשים מהגורמים השונים בתהליך הן מצד גורמי העירייה
האחראיים על הטיפול במבנים מסוכנים והן מצד בעלי הבתים.
יש לציין שבחוק כן מוגדר "סכנה מידית" במצב שיש בו משום סכנה מיידית למחזקים בו ,ואז העירייה
רשאית לבצע פעולות להסרת סכנה מידית אולם רמת פרוט זו אינה עונה על המורכבות של המציאות
בשטח ונדרש להגדיר רמות סיכון נוספות (גבוהה ,בינונית , ,נמוכה).
•

גביית אגרה בגין בדיקת מהנדס

בחוק העזר העירוני מוגדרת אגרה בגין בדיקת מהנדס שבוצעה לבקשת בעל הבניין או המחזיק.
חוק העזר אינו מאפשר לעירייה גבייה של אגרה מבעלי הבניין בגין בדיקת מהנדס מבנים מסוכנים
בכל פעם שנדרש לבצעה בדיקה כזו ובלבד שמתוצאות הבדיקה עולים ממצאים ממשייים לגבי
מסוכנות שנובעת מהמבנה על פי החלטת המהנדס בדוח הבדיקה וזאת ללא קשר לגורם שיזם את
ביצוע הבדיקה .מרגע שבוצעה בדיקת מהנדס וממנה עולה כי המבנה הוגדר כמבנה מסוכן על החוק
לאפשר לעירייה את האופציה לגבות אגרת בדיקה מבעלי הבניין.
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•

גביית הוצאות בגין טיפול במבנה מסוכן על ידי העירייה

בחוק העזר נרשם שהעירייה רשאית לגבות את העלויות בגין ביצוע עבודות שבוצעו על ידי העירייה
להסרת סכנה במבנים שהוגדרו כמסוכנים בדוחות הבדיקה של מהנדס מבנים מסוכנים,
לדוגמה:
•

הצבת מחסומים ומניעת גישה למבנה

•

ביצוע עבודות שיקום ותיקון במבנה

•

ביצוע הריסה במבנה

אולם בפועל נמצא כי העירייה אינה גובה בתקופת הביקורת את העלויות מבעלי הנכסים מטעמים
שונים (חלק מבנים עירוניים ,חלק מבנים פרטיים שהעירייה תיקנה בעבר להסרת הסכנה ,חלק
אוכלוסייה חלשה מבחינה כלכלית).
כדוגמה :יפורט בהמשך גשרון שבוצעה הריסתו בעלות של כ  ₪ 105,000 -על חשבון העירייה ללא
גבייה של ההוצאות מבעלי הנכסים מאחר והגשרון שופץ בעבר ע"י העירייה להסרת סכנה.
התייחסות מנהל הנדסה:
• הנושא יבחן מול היועמ"ש לעניין עדכון רמות הסיכון.
• חוק העזר העירוני מאפשר גביית אגרת בדיקה למבנה ע"י העירייה( ,ראה סעיף ,3א לחוק).
• חוק העזר העירוני מאפשר גביית הוצאות טיפול במבנה ע"י העירייה( ,ראה סעיף .7א לחוק).
• יש מקום לבחון חידוד לעניין ההגדרה ברמת המסוכנות.
הנושא יבחן מול התביעה העירונית ויכנס לנוהל העבודה המצוי בעדכון.
• נכון להיום מחויבת אגרה בגין הזמנת בדיקה.
תבוצע בדיקה מול התביעה העירונית והיועץ המשפטי לעניין גביית אגרת בדיקה גם במקרים שצוינו
בביקורת ,היינו ,במקרים בהם מתקבלת קריאה מגורם אנונימי ואו שאינו בעל הנכס ואכן נמצא כי
מדובר במבנה מסוכן .אופן החיוב מול בעל הנכס גם אם לא הזמין בדיקה.
• חוק העזר העירוני מאפשר בצוע גביית עלות הסרת סכנה שבוצעה ע"י העירייה ,ראה סעיף 7א
לחוק.
 .14נוהל עירוני
נוהל "טיפול במבנים מסוכנים" מספר  03.46.01הינו נוהל עירוני מאושר מתאריך ( 4.11.2010נספח
מס . )2.בהתאם לחוק העזר העירוני ואשר מגדיר את תהליך העבודה בנושא מבנים מסוכנים
בעיריית חולון.
בנוסף אחראית מבנים מסוכנים הציגה טיוטת נוהל שטרם אושרה כנוהל עירוני ולדבריה בחלק
מהמקרים נוהגים על פיו כבר היום (נספח מס. )3.
הביקורת לא התייחסה לנוהל זה מאחר ואינו מאושר כנוהל עירוני וגן נכון למועד כתיבת דוח הביקורת
(סוף נובמבר  )2019הוא טרם אושר בפורטלון ולכן ממצאי הביקורת שיפורטו להלן מתייחסים לנוהל
המאושר בלבד.
ממצאי הביקורת
•

הנוהל אינו כולל תאור מבנה הארגוני ,סמכויות והגדרת תפקיד ברורה מספיק של הגורמים
הקשורים שעליהם מוטל הטיפול בנושא מבנים מסוכנים במחלקת הפיקוח על הבנייה.
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•

•

הנוהל אינו מגדיר באופן ברור ומספק את שלבי העבודה בתהליך הטיפול במבנה מסוכן
משלב הפנייה ועד להשלמת הטיפול והסרת הסכנה כולל לוחות זמנים מחייבים לביצוע.
בהתאם לשלבים המתוארים להלן:
•

דיווח על מבנה מסוכן

•

פתיחת פנייה על ידי הגורם המוסמך

•

ביצוע סיור שטח ובדיקת המבנה

•

הכנת דוח מהנדס מבנים מסוכנים

•

מסירת דרישה להסרת סכנה

•

המשך טיפול מול הגורמים השונים ותאום בין הגורמים האחראיים בעירייה

•

הכרזה על הסרת הסכנה וסיום טיפול במסגר מבנים מסוכנים

תחומי האחריות וממשקי העבודה בין הגורמים השונים בעירייה כפי שעולים מתוך הנוהל
העירוני אינם ברורים ומספקים די הצורך ויש לפרטם באופן ברור יותר .בין הגורמים
הנוגעים לתהליך:
•

מחלקת הפיקוח על הבנייה

•

רכזת מבנים מסוכנים

•

אגף תשתיות

•

פיקוח עירוני

•

מוקד עירוני

•

מחלקה המשפטית.

•

הנוהל אינו מגדיר באופן ברור את שיטת הדיווח ותיעוד של הטיפול על שלביו השונים
במערכות המחשוב העירוניות כגון :קומפלוט ,מערכת מחשוב של המוקד ,דוחות מעקב
וקובצי אקסל וכו'

•

הנוהל אינו מגדיר הבחנה בין רמות שונות של מבנים מסוכנים בהתאם לאופי ורמת
הדחיפות והסיכון הנובע מהם ובהתאם לכך מה דרך הפעולה הנדרשת בכל מקרה ומקרה.
בחלק גדול מהמקרים גם בדוחות מהנדס מבנים מסוכנים אין ביטוי ברור לגבי רמת הסיכון
של מבנה המסוכן על פי הגדרה ברורה כגון:
•

מסוכן "גבוהה"

•

מסוכן בינונית"

•

מסוכן "נמוכה"

•

מצב זה הינו המשך לחוסר ההבחנה בין רמה ומצבים שונים של סיכון הנובע ממבנה
מסוכן מסוים גם בחוק העזר העירוני.

•

הנוהל אינו מגדיר את תהליך הבקרה ואישור הנדרשים להזמנות עבודה להסרת סכנה
ממבנים מסוכנים המבוצעים על ידי גורמי הביצוע של העירייה.

•

הנוהל אינו מגדיר את המקרים בהם יש לחייב את בעלי הנכס בגין בדיקות הנדסיות
ועבודות להסרת סכנה אשר מבוצעים על פי הנחיות המחלקה בקשר עם מבנים מסוכנים.

התייחסות מנהל הנדסה:
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• הפיקוח על הבניה מבצע בימים אלו עדכון נוהל עירוני לעניין מבנים מסוכנים .כל הערות מבקר
העירייה יילקחו בחשבון בעדכון הנוהל המתבצע כעת.
כל הסעיפים המופיעים בסעיף זה הנם רלוונטיים להכנת הנוהל המעודכן ,ואכן יבחנו ותינתן
התייחסות לכל הסעיפים כאמור.
 .15מבנה ארגוני
הטיפול בנושא מבנים מסוכנים בעיריית חולון כפוף למהנדסת העיר במסגרת פעילות המחלקה
לפיקוח על הבנייה.
סגנית מנהלת המחלקה לפיקוח על הבנייה מוסמכת על ידי ראש העיר גם בתפקידה כרכזת מבנים
מסוכנים ואחראית למעשה באופן שוטף על הטיפול במבנים מסוכנים.
לרכזת מבנים מסוכנים כפופים באופן ישיר עובד המחלקה בתפקיד מהנדס מבנים מסוכנים וכן
מהנדסים חיצוניים אשר מופעלים על פי הצורך בבדיקות מבנים ומתן שרות בנושאים שונים .להלן
תאור עקרוני של המבנה הארגוני:
מהנדסת העיר
בסה"כ מוקצים לנושא  1/2תקן של רכזת מבנים מסוכנים ו 1-תקן של מהנדס מבנים מסוכנים.
 .16תיאור עקרוני של תהליך העבודה  -הטיפול במבנה מסוכן
להלן תיאור עקרוני של תהליך הטיפול במבנים מסוכנים כפי שהוגדר על ידי רכזת מבנים מסוכנים:
.16.1

טלפוני
פיקוח על הבנייה
ראשונימח'
קבלת דיווח וברור מנהל

דיווח על מבנה מסוכן יכול להתקבל למוקד העירוני או ישירות לרכזת מבנים מסוכנים באמצעות פנייה
טלפונית או דרך אתר האינטרנט העירוני מהגורמים הבאים:
•

בעלי המבנה ו/או הדיירים

•

פיקוח עירוני או גורמי עירייה אחרים

רכזת מבנים מסוכנים

•

תושבי העיר

•

מפקחים במחלקת הפיקוח על הבנייה

.16.2

ברור ראשוני בשטח

•

במידה ובברור הטלפוני עולה כי קיים חשש לסיכון הציבור ישלח מהנדס מבנים מסוכנים
לבדיקה וברור ראשוני של המבנה בשטח ( במהלך יום העבודה נשלח מהנדס המבנים
המסוכנים העירוני ומעבר לשעות העבודה נשלח מהנדס חיצוני).

•

מבנים
מהנדס מבניםמהנדס
מהשטח לגבי מידת
מבצע בדיקה ראשונית ומעביר דיווח טלפוני
מסוכנים
מהנדסים חיצוניים
מסוכנים
המסוכנות ,במידה ואכן קיימת ,ולגבי רמת המסוכנות והצורך בטיפול מידי או לא מידי.

.16.3
•
.16.4

הכנת דוח חוות דעת מהנדס מבנים מסוכנים
במידת הצורך מהנדס מבנים מסוכנים מכין דוח חוות דעת ומגבה בתמונות וסיכום ממצאי
בדיקה והמלצות לטיפול כולל לוחות זמנים לביצוע.
הוצאת דרישה להסרת סכנה

•

בהתאם לממצאי והמלצות דוח חוות דעת המהנדס יוצאת דרישה להסרת סכנה באמצעות
טופס דרישה להסרת סכנה ובצרוף חוות הדעת והנחייה לקבלת אישור על ידי מהנדס
מטעם הבעלים על ביצוע עבודות הנדרשות והסרת הסכנה.

•

טופס הדרישה נמסר לבעל הנכס ו/או לנציג הדירים ו/או מודבק בכניסה למבנה ו/או נשלח
בייל ו/או בדואר רשום.

141

.16.5
•

המשך מעקב וטיפול בתיק
מתבצע מעקב על ידי היחידה למבנים מסוכנים אחר הטיפול בהתאם להנחיות ולוח הזמנים
שהוגדר.
סיום הטיפול וסגירת התיק

.16.6

תיק מבנה מסוכן נסגר על ידי מהנדס מבנים מסוכנים העירוני בתנאים אלו:
•

השלמת העבודות על ידי הבעלים והצגת אישור מהנדס מטעמם על ביצוע העבודות והסרת
הסכנה

•

לחילופין ביצוע עבודות להסרת הסכנה המידית על ידי העירייה וקבלת אישור להסרת
הסכנה על ידי מהנדס מבנים מסוכנים
פנייה לתביעה משפטית

.16.7
•

במקרים בהם יש התעלמות מצד בעלים/הדיירים של הנכס רכזת מבנים מסוכנים תכין תיק
מסודר שיועבר להמשך טיפול על ידי התביעה העירונית.

•

המשך טיפול בתיק תתנהל בהתאם להנחיות/החלטות בית המשפט.

 .17נתונים סטטיסטיים לשנים 2016-2018
.17.1

פעילות בנושא מבנים מסוכנים בשנים 2016-2018

מתוך נתוני בטבלת אקסל למעקב של המחלקה עולה כי (נספח מס:)4 .

שנה

סה"כ מבנים מסוכנים
שטופלו בשנה

נסגרו

פעילים

מעקב

2016

83

76

7

0

2017

51

45

2

4

2018

166

131

35

0

מהנתונים בטבלה עולה כי בשנת  2018חל גידול משמעותי ביחס לשנים הקודמות במספר המבנים
המסוכנים שטופלו על יד היחידה .בשנה זו סה"כ המבנים שטופלו עמד על  166מבנים מהם 131
נסגרו ו  35 -נותרו פעילים.
.17.2

ביצוע חוות דעת מהנדס מבנים מסוכנים

להלן נתונים לגבי מספר בדיקות וחוות דעת הנדסיות שבוצעו על ידי מהנדס היחידה או מהנדס חיצוני
(נספח מס: )5.
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שנה

סה"כ מבנים
מסוכנים שטופלו
בשנה

בדיקות שבוצעו
ע"י מהנדס
מבנים מסוכנים
של המחלקה

בדיקות שבוצעו
ע"י מהנדס
מבנים מסוכנים
חיצוני

עלות בדיקות שבוצעו
על ידי
מהנדסים חיצוניים

2016

83

70

14

14,742

2017

51

10

53

55,809

2018

166

111

45

47,385

עלות ביצוע בדיקה מבנה על ידי מהנדס חיצוני עומדת על .₪ 1053
ניתן לראות כי בשנים  2017-2018חל גידול בהוצאה בגין מהנדס חיצוני .
לדברי אחראית מבנים מסוכנים בשנת  2016לא היה מהנדס מבנים מסוכנים עובד המחלקה.
מהנדס חדש עובד העירייה גויס במהלך  2017והחל לעבוד באופן מלא לקראת תחילת  2018בלבד.
לדברי אחראית מבנים מסוכנים כיום (בשנת  )2019רוב בדיקות המבנים מבוצעות על ידי מהנדס
מבנים מסוכנים עובד היחידה ומיעוטם על ידי מהנדס חיצוני ובמיוחד במקרים מורכבים יותר בהם
נדרש ניסיון מקצועי רב.
 .18בחינה מדגמית של הטיפול במבנים מסוכנים 2016-2018
במסגרת הביקורת בוצע מדגם של מבנים מסוכנים שטופלו בין השנים  2016-2018בו נבדקו 12
תיקים פעילים .הביקורת בחנה את תהליך הטיפול בהם על ידי היחידה למבנים מסוכנים בהתאם
לנוהל ,משך הטיפול ותוצאותיו.
התייחסות מנהל הנדסה:
הנושא מטופל כיום באופן יעיל ותכליתי ,בהתאם לדוח זה יבחנו הנקודות שליפול ולייעול.
להלן תיאור המדגם בחלוקה לפי שנים:

 1.8תיקים פעילים לשנת 2016
בטבלת מעקב של מחלקת מבנים מסוכנים נכון לתאריך  8.3.19עולה כי בשנת  2016קיימים 7
תיקים פעילים.
להלן מדגם של  4תיקים שנדגמו במהלך הביקורת:
 .18.1.1תיק מס –201600727 .באר מים ברחוב המצודה  -נספח מס6 .
•

 - 24.2.16תאריך פתיחה
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•

 - 24.2.16דוח מהנדס מבנים מסוכנים

•

 - 26.2.16צו הסרת סכנה למבנה

•

 - 1.3.16מסירת דרישה להסרת סכנה

•

 - 8.3.16המבנה מגודר על ידי מנהל תשתיות על פי דרישת מהנדס מבנים מסוכנים

•

 - 1.1.18נשלחה תזכורת במייל לאגף אדריכלות (שימור מבנים).

•

 14.6.18התקבלה החלטה כי ניתן לבטל (למלא) את באר המים אך לתשובת אגף תשתיות
רק בעוד כ 3 -חודשים.

•

 – 9/2018דיווח כי קיים קושי במילוי מהסיבה שהיא מאוד עמוקה
 .18.1.2תיק מס – 201602509 .נשירת חלקי בטון בית ברחוב משה שרת שנבנה לפני
מעל  25שנה  -נספח מס7 .

•

 - 27.11.16תאריך פתיחה

•

 - 29.11.16מסירת דרישה להסרת הסכנה

•

 - 5.3.18התיק הועבר לתביעה והכנת כתב אישום

•

 - 19.3.19הוגש כתב אישום בבית משפט לעניינים מקומיים

•

נתקבלה החלטה בבית משפט כי על הדיירים להשלים העבודות עד 30.6.19

נמסר לביקורת שבחודש אוגוסט  2019הוסרה הסכנה.
 .18.1.3תיק מס –201601716 .בית כנסת ברחוב התחיה נספח מס8 .
•

 - 20.07.16תאריך פתיחה

•

 - 21.7.16הוכנה חוות דעת הנדסית הקובעת כי גדר הבטון מסוכנת ועלולה ליפול על
עוברים ושבים ויש להרסה.

•

 - 8.1.17הוכנה חוות דעת הנדסית נוספת – כנ"ל

•

 - 8.1.17מסירת דרישה להסרת הסכנה

•

 - 17.6.19דוח הסרת סכנה על ידי מהנדס מבנים מסוכנים מאחר והגדר נפלה .
 .18.1.4תיק מס –201600970 .מבנה "גשרון" ברחוב ניסנבאום בין שני מבנים  -נספח
מס9 .

•

 - 6.04.16תאריך פתיחה

•

 - 7.7.16הוכנה חוות דעת הנדסית הקובעת כי רצועת בטון "גשר" שנמתח בין בית מגורים
ומבנה שכן המשמש כבית כנסת מסוכן ויש לפרקו.

•

 – 7.7.16דרישה להסרת סכנה

•

 – 8.1.17דוח ביקורת מבנה מסוכן

•

 – 27.2.18דוח ביקורת מבנה מסוכן

•

 – 28.3.18צו מבנה  /מתקן מסוכן המודיע על הכוונה לפעול לפרוק ה"גשר" בין המבנים.

•

 – 21.10.18צו מבנה  /מתקן מסוכן לביצוע על ידי העירייה המודיע על הכוונה להרוס את
הגשרון על ידי העירייה.
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•

 28.10.18הגשרון נהרס והסכנה הוסרה על ידי העירייה בעלות של כ ₪ 105,298 -על
חשבון העירייה והיא לא דרשה מבעלי הנכסים לשלם בגין הוצאות ההריסה ,מאחר והגשרון
שופץ בעבר ע"י העירייה להסרת סכנה.

ריכוז ממצאי הביקורת בשנת 2016
במדגם הביקורת נבחנו  4תיקים פעילים אשר מוגדרים כמבנים מסוכנים ברמות שונות ,מצב אשר
נמשך תקופה של כ 3 -שנים:
•

תיק מס –201600727 .באר מים ברחוב המצודה  -מבנה מסוכן הכולל מבנה ישן (חורבה)
ובאר עמוקה פתוחה .תיק נפתח בפברואר  2016ומאז במשך מעל  3.5שנים טופל באופן
חלקי ולמעשה לא הוסרה הסכנה.

התייחסות מנהל הנדסה:
תיק מס'  – 201600727מדובר בבאר מים לשימור אשר הוכרזה כמסוכנת.
בעקבות ההכרזה גודרה הבאר בגידור מסיבי המונע גישה למקום והמבנה הועבר להמשך טיפול אגף
מבני ציבור .בעקבות בדיקת יועץ קרקע ,אשר חוות דעתו אישרה כי המבנה הנו מסוכן אך לא באופן
מידי ,התעכבו העבודות למילוי הבאר באדמה והריסת המבנה עצמו .המשך העבודות להריסת
המבנה יבוצעו בהמשך ע"י אגף מבני ציבור.
•

תיק מס - 201602509 .נשירת חלקי בטון בית ברחוב משה שרת  -תיק מתנהל מסוף
שנת  2016במשך כ 2.5 -שנים .נמסר לביקורת שבחודש אוגוסט  2019הוסרה הסכנה.

התייחסות מנהל הנדסה:
תיק מס'  – 201602509מדובר בבניין מגורים בן  8קומות ו 60 -דירות ,כאשר נוצרה סכנה מנפילת
חלקים רופפים בהיקף המבנה ,בעיקר נשירת טייח.
החל טיפול בתיק בסוף נוב'  .16בעקבות עזיבת מהנדס מבנים מסוכנים דאז ,התעכב הטיפול עד
לאחר קליטת מהנדס מבנים מסוכנים חדש  -בסוף ינו' .18
במרץ  18החל טיפול בהליך פלילי כנגד כל דיירי הבניין ,כאשר החלטת בית משפט מסוף מאי 18
קבעה כי על הדיירים לבצע תיקונים במבנה .בהמשך נתקיימו מספר דיונים בבית המשפט מול הוועד
המייצג של הבניין ובאוגוסט  19נתקבל אישור כי הסכנה הוסרה והתיק נסגר.
•

תיק מס –201601716 .בית כנסת ברחוב התחיה  -התיק התנהל מיולי  2016ונכון ליוני
 2019הגדר נפלה ובכך למעשה הוסרה הסכנה.

התייחסות מנהל הנדסה:
תיק  – 201601716מדובר בגדר בית כנסת שחלקים ממנה הוכרזו ביולי  16כמסוכנים.
בינואר  17נמצא כי החלקים העיקריים מהגדר המסוכנת תוקנו ונותר קטע קטן שאינו
מידי שיש לטפל בו.

מסוכן באופן

הטיפול ע"י בית הכנסת התעכב וביוני  19הוסרה הגדר ע"י העירייה .ובכך הוסרה הסכנה באופן סופי.
•

תיק מס –201600970 .מבנה "גשרון" שנמתח בין בית מגורים ומבנה שכן המשמש כבית
כנסת הוגדר בדוח מהנדס כמסוכן ויש לפרקו .התיק מתנהל במשך כ 2.5 -שנים והגשרון
נהרס בשנת  2018על ידי העירייה ועל חשבונה .היחידה למבנים מסוכנים לא דרשה מבעלי
הנכסים לשלם בגין הוצאות ההריסה שהסתכמו בעלות של  ₪ 105,298ו/או הדוחות
ההנדסיים שנערכו לאורך השנים מאחר והגשרון שופץ בעבר ע"י העירייה ,להסרת הסכנה.

התייחסות מנהל הנדסה:
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•

תיק מס – 201600970 .מדובר בקונסטרוקציה התומכת מעבר בין בית כנסת למבנה ישן
שכנראה שימש כמקווה בעבר הרחוק .הטיפול בתיק החל באפריל  16ובינואר  17פרש
מתפקידו ,המהנדס המטפל.

מחליפו ,נכנס לתפקיד כשנה לאחר מכן ,כאשר הטיפול בתיק המשיך מאותה נקודה.
בבדיקה מעמיקה עלה כי הגשר הוקם לפני עשרות שנים ע"י גורם לא ידוע .אולם ,לפני מספר שנים,
העירייה בצעה שיפוץ ושיקום לגשר .בחלוף השנים ,השיקום שבוצע ע"י העירייה הפך מסוכן ואותו
נדרש היה לפרק.
משכך ,הוחלט כי העירייה תישא בעלויות ההריסה .וכך היה.
העיכוב בבצוע ההריסה נבע מאילוצי לוחות זמנים וחילופי כח אדם אצל הגורם המטפל – אגף מבני
ציבור שבמנהל תשתיות.
אבקש להוסיף בזאת ,כי בהתאם לחוק עזר עירוני לעניין מבנים מסוכנים ,חוק העזר הקיים ,מאפשר
גביית תשלום בגין בצוע עבודות שבוצעו ע"י העירייה .כאמור במקרה זה לא היה מקום לדרוש השבת
עלויות כאמור.

 1.9תיקים פעילים לשנת 2017
במדגם הביקורת נבחנו  3תיקים פעילים אשר מוגדרים כמבנים מסוכנים ברמות שונות ,מצב אשר
נמשך תקופה של כ 2 -שנים:
 .18.1.5תיק מס –201701648 .בית חב"ד גדעון  -נספח 10
•

 - 1.10.17תאריך פתיחה  ,המבנה לא בשימוש ומיועד להריסה.

•

 - 19.6.16היתר הריסה בתוקף ל –  3שנים

•

 - 1.10.17דוח מהנדס מגדיר מבנה מסוכן ממליץ להרוס המבנה.

•

 – 19.9.16הוצא היתר הריסה למבנה על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה בתוקף ל 3
שנים

•

מרץ-אפריל  – 2018לדברי אחראית מבנים מסוכנים הוצא צו הריסה והמבנה נהרס על ידי
העירייה בעלות של כ ₪ 275,000 -על חשבונה ולא דרשה מבעלי הנכס לשלם בגין הוצאות
ההריסה מאחר ומדובר במבנה עירוני.

 .18.1.6תיק מס –201702072 .בניין ברחוב דוב הוז  -נספח 11
•

 - 17.12.17תאריך פתיחה

•

 - 20.12.2017נערכה בדיקה על ידי מהנדס מבנים מסוכנים של היחידה למבנים מסוכנים
ונמצא כי התפתחו סדקים בקירות המבנה לאחר שבחנות בקומת הקרקע עשו שיפוץ
במהלכו הורידו קיר ויש חשש כי הקיר היה קיר נושא .הומלץ לתמוך את התקרה באזור בו
הורד הקיר ברגלי תמיכה ולבצע בדיקה של המהנדס קונסטרוקטור מטעם בעל הנכס
להסרת הסכנה כתוצאה מהסרת הקיר.

•

 – 28.12.17נערך דוח בדיקה ע"י מהנדס מבנים מסוכנים חיצוני אשר מציין כי המבנה אינו
מסוכן וכי יש להמשיך ולעקוב אחר ההתפתחויות במבנה על ידי מהנדס מטעם הדיירים
ולוודא כי אין שינוי במצב.

•

 - 02.01.2018נמסר לדיירים מכתב של מהנדס מבנים מסוכנים של היחידה למבנים
מסוכנים ובו נאמר להם כי אין סכנה ליציבות המבנה והמלצה למעקב ע"י מהנדס מטעם
הדיירים.
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•

לדברי מנהלת היחידה למבנים מסוכנים לא מבוצע מעקב שנתי אחר המבנה מאחר והוגדר
כלא מסוכן ואולם לא ידוע לה האם המבנה נבדק על ידי מהנדס מטעם הדיירים כפי
שהומלץ על ידי מהנדס מטעם העירייה.
 .18.1.7תיק מס –201800017 .טיח נופל מקירות הבניין ברחוב אהרונוביץ נספח מס.
12

•

 - 28.12.17תאריך פתיחה

•

 - 1.1.18בדיקת מהנדס שקובע כי יש חשש לעוברים ושבים בשל המשך נשירת בטונים

•

 - 2.1.18נמסרה דרישה להסרת הסכנה – בשלב א' יש להסיר חלקים רופפים ובשלב ב'
לבצע שיקום בטונים

•

 - 26.4.18הועבר לתביעה והוגש כתב אישום

נמסר לביקורת שהסכנה הוסרה בתאריך 10.12.19
ריכוז ממצאי הביקורת לשנת 2017
•

תיק מס –201701648 .בית חב"ד רחוב גדעון  -נספח מס10 .

המבנה הוגדר כמסוכן ונהרס רק לאחר כ 3 -שנים מהוצאת היתר הריסה.
לדברי מנהלת היחידה למבנים מסוכנים המבנה נהרס באפריל  2018על ידי העירייה בעלות של כ-
 ₪ 275,000על חשבון העירייה ולא דרשה מבעלי הנכס לשלם בגין הוצאות ההריסה על ידי הבעלים
מאחר ומדובר במבנה עירוני.
התייחסות מנהל הנדסה:
תיק מס – 201701648 .מדובר במבנה עירוני אשר שימש בעבר כגני ילדים לבית חב"ד.
עקב מצבו הירוד של המבנה ,גני הילדים פונו והמקום נותר נטוש וללא שימוש.
בתאריך  19/6/16הוצא היתר להריסת המבנה .לאחר הוצאת היתר ההריסה העירייה בצעה בחינה
מחדש לעניין שיקום ושיפוץ המבנה אל מול הריסתו .במהלך תקופה זו נמצא כי הומלסים משתמשים
במבנה ובאחד הימים פרצה שריפה במקום.
בהמשך לשריפה ,בוצעה בדיקת מבנים מסוכנים והמבנה הוכרז כמסוכן באוקטובר .17
משכך ,הוחלט על הריסת המבנה.
המתחם גודר ונמנעה כל גישה אליו.
באפריל  18נהרס המבנה ע"י העירייה.
משום שבעלת הנכס הנה עיריית חולון ,לא בוצעה גבייה.
•

תיק מס –201702072 .בניין ברחוב דוב הוז  -נספח מס11 .

התיק נפתח ב 17.12.17 -ובהמשך נבדק ונמצא לא מסוכן אולם נדרש למעקב שנתי של מהנדס
מטעם הדיירים.
התייחסות מנהל הנדסה:
תיק מס – 201702072 .דרישת הרשות המקומית מהדיירים ,לעניין בצוע בדיקה ומעקב אחר
התפתחות הסדיקה במבנה ,וזאת באמצעות מהנדס מטעמם ,כללה דרישה כי "במידה וימצאו שינויים
בהתפתחות הסדקים יש לידע את יחידת מבנים מסוכנים".
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כל עוד המבנה אינו מוכרז כמבנה מסוכן ,אין הרשות מבצעת מעקב אחר טיפול הדיירים ,והנושא מצוי
תחת אחריותם הבלעדית.
•

תיק מס –201800017 .טיח נופל מקירות הבניין אהרונוביץ  -נספח מס12 .

תיק מבנה מסוכן נפתח ב . 28.12.17 -בדיקת מהנדס קובע כי יש חשש לעוברים ושבים בשל
נשירת בטונים מקירות המבנה .
בהמשך הטיפול בתיק מועבר לתביעה העירונית ונמסר לביקורת כי הסכנה הוסרה בתאריך
.10.12.19
התייחסות מנהל הנדסה:
תיק מס – 201800017 .המבנה הוכרז כמסוכן בינואר .18
הדיירים נדרשו בבצוע עבודות תוך  3חודשים .בחלוף  3חודשים ,ומאחר והדיירים לא בצעו את
הנדרש ,התיק הועבר להמשך טיפול בהליך פלילי .במאי  18הוגש כתב אישום לבית משפט מקומי
כאשר דיון בנושא התקיים באוקטובר .18
בהמשך לדיון הדירים החלו בטיפול בהסרת הסכנה .כאשר מסמך מהנדס מטעם הדיירים לעניין
הסרת הסכנה התקבל היח' מבנים מסוכנים בתאריך .10/12/19

1.10

תיקים פעילים לשנת 2018

בטבלת מעקב של מחלקת מבנים מסוכנים נכון ל 8.3.19עולה כי קיימים  35תיקים פעילים אשר
מוגדרים כמבנים מסוכנים ברמות שונות משנת . 2018
במדגם הביקורת נבחנו  5תיקים פעילים אשר מוגדרים כמבנים מסוכנים ברמות שונות ,מצב אשר
נמשך תקופה של כ 2 -שנים:

תיק מס – 201800018 .בניין משותף ברחוב מרבד הקסמים עם  4כניסות  -נספח מס.
13
•

 - 1.1.18תאריך פתיחה

•

 - 2.1.18דוח ביקורת מהנדס מבנים מסוכנים קובע כי רמפת כניסה לחנייה בבניין מסוכנת
ואסורה לשימוש של רכבים והולכי רגל.

•

 - 2.1.18נמסרה דרישה להסרת סכנה תוך  30יום לא יאוחר מ  . 4.3.18הוצבו מחסומים
אשר לדברי רכזת מבנים מסוכנים המחסומים הוסרו על ידי הדיירים והם ממשיכים להיכנס.

•

 - 4.2.18נערך דוח ביקורת נוסף בו נקבע דרישה להסרת הסכנה כולל כל הכניסות לבניין.

•

 - 29.3.18הוכן תיק לתביעה משפטית שהועבר לטיפול התובע העירוני.

•

 - 4.4.18נתקבל מייל מטעם הדיירים שהתקשרו עם מהנדס ונמצאים בתהליך הכנת
תוכניות.

•

 - 29.5.18בוצע סיור על ידי מהנדס מבנים מסוכנים של העירייה ונמצא כי לא החלו
בעבודות ואין שינוי והתיק הועבר שוב לתובע העירוני

•

נכון ליום טיוטת הביקורת התיק נמצא בהכנה לתביעה.

 1.10.1תיק מס –201800550 .הגלעד – נספח מס14 .
•

 - 26.4.18תאריך פתיחה
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•

 - 10.5.18דוח ביקורת מהנדס מבנים מסוכנים קובע כי קיר תומך בין חצרות הבית ברחוב
הגלעד ובניין הצמוד ברחוב השומרון קרס לכל אורכו ויש לפנות ההריסות ולבנות קיר תומך
חדש תיקני.

•

 - 10.5.18דרישה להסרת סכנה וביצוע דרישות בדוח מהנדס מבנים מסוכנים (ללא מועד
מוגדר).

•

במקרה זה בוצע פנייה של היחידה למבנים מסוכנים לאגף תשתיות לפנות את הקיר
שנהרס ולבנות הקיר חדש בין המגרשים (הגלעד /השומרון).

•

מתשובת מנהלת יחידת מבנים מסוכנים עולה כי הקיר נפל ולמעשה עד ליום טיוטת
הביקורת לא בוצע קיר תומך חלופי.

 1.10.2תיק מס –201800789 .בעל שם טוב – נספח מס15 .
•

 - 5.7.18תאריך פתיחה

•

 - 5.7.18דוח ביקורת מהנדס מבנים מסוכנים קובע כי יש להסיר כל החלקים הרופפים
בטיח בחזית המבנה במידי.

•

 - 5.7.188דרישה להסרת סכנה תוך  60ימים עד . 5.9.18

•

 - 2.12.18התיק הועבר לתביעה

•

 - 26.3.19התיק חזר לבדיקה חוזרת של מבנים מסוכנים

•

 - 28.5.19התיק הושב לתביעה כעת נמצא לפני תביעה וכתב אישום
בהמשך נמסר לביקורת שהדיירים טיפלו במפגע.

 1.10.3תיק מס –201800805 .אהוד מנור  -נספח מס16 .
•

 - 11.7.18תאריך פתיחה

•

 - 11.7.18דוח ביקורת מהנדס מבנים מסוכנים קובע כי חיפוי האבן בקירות החיצוניים
בוצעו באופן לא תיקני וחלקים ממנו נפלו.

•

 - 11.7.188דו"ח דרישה להסרת סכנה עד לתאריך  11.8.18כולל הנחייה להצבת
מחסומים סביב הבניין והקמת קירוי אשר יגן על עוברים ושבים.

•

 - 10.12.18הוצג לוועד הבית מכתב התראה מאחר ולא בוצעו עבודות להסרת הסכנה.

•

 - 10.12.18הנחייה לרישום הערת הזהרה בטאבו על ידי העירייה.

•

לדברי רכזת מבנים מסוכנים נכון למועד טיוטת הביקורת בוצעו עבודות לתיקון הליקויים
ונמצאים לפני קבלת דוח מטעם המהנדס המתכנן/מפקח מטעם הדיירים על ביצוע העבודות
והסרת הסכנה .

תיק מס –201801034 .קיר תומך בין חצרות  2בתים ברחוב אילת  -נספח מס16 .
•

 - 2.9.18תאריך פתיחה

•

 - 2.9.18דוח ביקורת מהנדס מבנים מסוכנים קובע כי קיר תומך שנבנה בין חצרות 2
הבתים ברחוב אילת והדקל הינו קיר לא תיקני ומסוכן ויש להרוס אותו ולבנות קיר תקני
במקומו.

•

 - 2.9.18בדרישה להסרת סכנה שנמסרה לבעלי הבתים נדרש לקיים הדרישות בדוח
מהנדס בודק תוך  14ימים ועד לתאריך 16.9.18
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•

 - 10.6.19לדברי רכזת מבנים מסוכנים בוצעו עבודות לתיקון הליקויים על ידי הדירים
ונמצאים לפני קבלת דוח מטעם המהנדס המתכנן/מפקח מטעם הדיירים.

ריכוז ממצאי הביקורת לשנת 2018
במדגם הביקורת נבחנו  5תיקים פעילים אשר מוגדרים כמבנים מסוכנים ברמות שונות ,מצב אשר
נמשך תקופה של כ 2 -שנים:
•

תיק מס – 201800018 .בניין משותף ברחוב מרבד הקסמים מבנה עם  4כניסות

התיק פעיל במהלך כ 1.5 -שנים ללא הסרת הסכנה
הוצבו מחסומים בכניסה למבנה אשר הוסרו על ידי הדיירים ללא דרישה לאכיפה של הפיקוח העירוני
או גורם אחר.
בתהליך בתביעה העירונית.
התייחסות מנהל הנדסה:
תיק מס – 201800018 .מדובר בתיק סבוך ומורכב ,הכולל  6בניינים ומאות דיירים ,כאשר באופן
טבעי נוצר קושי בבצוע טיפול ואכיפה כנגד מסה זו של דיירים.
בהמשך הוכן תיק תביעה כאשר בסופו של יום ,הוחלט ע"י התביעה העירונית לבטל את ההליך משום
הקושי בניהול תיק תביעה כנגד מאות דיירים.
בהמשך להחלטת התביעה העירונית לעניין ביטול ההליך הפלילי ,בוצע גידור זמני למניעת גישה
לאזור המסוכן תוך מתן דרישה לדיירים לאי הזזת הגידור .בפועל נמצא כי הגידור הוזז מספר פעמים
וזאת לאחר ביצועו מחדש ע"י הרשות.
נכון להיום ,יש כוונה לבצע גידור קבוע ממתכת .עבודות הביצוע ממתינות לטיפול אגף מבני ציבור
במנהל תשתיות.
בהמשך לדוח מבקר העירייה לעניין הפעלת הפיקוח העירוני ,נבדק הנושא מול היועמ"ש והתביעה
העירונית ,ונמצאו מספר סעיפים בחוק העזר למפגעים אשר ניתן לעשות בהם שימוש במקרים
שכאלה.
הנושא יוכנס לנוהל העבודה המצוי בעדכון ,כך ששיתוף הפעולה מול הפיקוח העירוני יחודד ויחוזק
בנושא.
•

תיק מס –201800550 .בניין ברחוב הגלעד

התהליך החל באפריל  2018ונמשך מעל שנה.
נכון ליום טיוטת הביקורת נמסר מרכזת מבנים מסוכנים כי הקיר נפל ועדיין לא נבנה קיר תומך חלופי.
התייחסות מנהל הנדסה:
תיק מס – 201800550 .מדובר על קיר תמך נטוי נמוך בין מגרש עירוני למגרש פרטי.
בבחינה שנעשתה מול היועמ"ש הוחלט כי האחריות לטיפול בחומה הנה על הרשות המקומית.
המקרה הועבר מידית לטיפול אגף מבני ציבור .בהמשך נמצא כי החומה הנטויה נפלה ואינה מהווה
עוד סכנה .כן נותרה סכנה ברמה נמוכה ושאינה מידית ,לזליגת קרקע בגובה  60סמ' מהמגרש
העירוני לפרטי .הדרישה מאגף מבני ציבור הנה להקמת קיר תמך חדש .הנושא בהמתנה לביצוע ע"י
אגף מבני ציבור.
•

תיק מס –201800789 .בניין ברחוב בעל שם טוב

התיק פעיל במהלך כ 1 -שנה ללא הסרת הסכנה.
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תיק הועבר לתביעה עירונית ובהמשך הדיירים טיפלו במפגע.
התייחסות מנהל הנדסה:
תיק מס – 201800789 .מדובר במקרה בו היתה נשירת טייח באזור נקודתי לכיוון החנייה
המשותפת של הבניין .המבנה הוכרז כמסוכן ואף החל הליך פלילי .אולם ,מדובר באותם מקרים בהם
יש מקום לבחון העברתם לסטטוס "מבנים המהווים סכנה שאינה מידית" .בהמשך לכך ,נוצר קושי
לפעול בהליך פלילי כנגד בניין שלם בגין סוג זה של מפגע.
כאמור ,הדיירים בהמשך טיפלו במפגע והתיק נסגר.
•

תיק מס –201800805 .בניין ברחוב אהוד מנור

הטיפול בתיק נמשך על פני תקופה של כשנה ובהמשך הסכנה הוסרה ,בחודש אוקטובר .2019
התייחסות מנהל הנדסה:
תיק מס – 201800805 .מדובר במבנה מסוכן בבניין חדש כאשר אחריות שנת הבדק עדיין בתוקף.
הדיירים תבעו את הקבלן ובמקביל פנו אל הרשות להכריז על מסוכנות.
בהליך האזרחי בין הדיירים לקבלן נתקבלה החלטה כי על הקבלן לבצע תיקונים .במקביל ,הרשות
פעלה לגידור האזור המסוכן והגידור נותר במקומו עד להסרת הסכנה.
במרץ  19נתקבלה הודעה כי הסכנה הוסרה אולם רק לאחר מספר פניות בנושא מול הקבלן ,הועברה
בחודש אוקטובר  19חו"ד מהנדס בנושא .נכון להיום הסכנה הוסרה והתיק נסגר.
•

תיק מס –201801034 .קיר תומך רחוב אילת

הטיפול בתיק נמשך על פני תקופה של כשנה וחצי עד שהסכנה הוסרה.
התייחסות מנהל הנדסה:
תיק מס – 201801034 .מדובר בחומה מסוכנת בין דירות פרטיות .השכנים לא טיפלו בחומה והתיק
הועבר להליך פלילי .בעקבות הליך שיפוטי אזרחי בין השכנים ניתנה החלטה אזרחית כי יש עיכוב
בהריסת החומה ב  60יום .בעקבות כך עוכב ההליך הפלילי עד לסיום ההליכים האזרחיים.
במהלך  60יום אלו ,החומה נהרסה והסכנה הוסרה.
אולם ,משום שלא נתקבלה חו"ד מהנדס מטעם הדיירים ,התיק לא נסגר .בהמשך לביקורת זו ,ייסגר
התיק.
2

תקציב יחידת מבנים מסוכנים

לא קיים תקציב שוטף קבוע לפעילות המחלקה בנושא מבנים מסוכנים והפעילות מתנהלת באמצעות
תב"ר שנקבע מדי שנה ומותאם במהלך השנה על פי הצרכים.
התב"ר של היחידה משמש בעיקר עבור תכנון וביצוע עבודות לטיפול והסרת סכנה במבנים מסוכנים
וכן למימון עלות בדיקות מהנדס מבנים מסוכנים חיצוני.
להלן נתונים תב"ר מבנים מסוכנים ואופן השימוש בתקציב השנתי בנושא מבנים מסוכנים ,נספח מס.
:18
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תב"ר
ממומש

שנה

בפועל

2016

660,401

2017

644,228

2018

969,280

מחשוב ותיוק המסמכים בעירייה
להלן מערכות התיעוד הממוחשבות והפיזיות בשימוש רכזת מבנים מסוכנים:

תוכנת קומפלוט -
תוכנה המשמשת את מחלקת הפיקוח על הבנייה לניהול תיקי פיקוח .משמשת גם למעקב אחר פניות
שמתקבלות בנושא מבנים מסוכנים .

דיווח במוקד העירוני -
פניות המתקבלות במוקד העירוני מנוהלות שם באמצעות מערכת הממוחשבת לניהול פניות
העירונית.

דוח אקסל -
רכזת מבנים מסוכנים מנהלת מעקב אחר הטיפול בכל פנייה באמצעות טבלה בקובץ אקסל  .טבלה זו
מציגה באופן מרכז נתונים שונים ודיווחים לגבי שלבי הטיפול בתיק.

פוקוס -
אפליקציה בטלפון הסלולארי אשר מתממשקת לתוכנה של המוקד העירוני ומאפשרת לדווח מהון ליין
מהשטח למוקד העירוני .אפליקציה זו זמינה רק לרכזת מבנים מסוכנים ולא זמינה למהנדס מבנים
מסוכנים שעובד איתה.

תיק פיזי -
תיק פיזי נפתח רק במקרה של הפנייה של התיק להמשך טיפול על ידי התביעה העירונית.

ממצאי הביקורת:
•

מבדיקת הביקורת עולה כי קיים ריבוי מערכות ותוכנות מסרבל את העבודה וניהול
תיקי הפיקוח על מבנים מסוכנים.

כל תוכנה מאפשרת לאסוף נתונים חלקיים בלבד לגבי הפעילות בתיק.
לא קיימת תוכנה אחת שמציגה באופן מרכז את כל המידע בכל רגע .
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השימוש במספר תוכנות גורם להשקעת זמן עבודה רב בהזנת הנתונים ותפעול התוכנות כמו גם בעת
ניסיון לקבלת "תמונת מצב" וסטטוס לגבי כל תיק.
•

מחסור באפליקציית "פוקוס" בידי מהנדס מבנים מסוכנים פוגע ביעילות העבודה
מול המוקד העירוני.

התייחסות מנהל הנדסה:
• כיום אין מערכת אחת ייעודית לטיפול במבנים מסוכנים ,הדבר אכן מאלץ בצוע פעולות על ריבוי
מערכות .יש לבחון הנושא מול מערכות מידע.
•

לפיקוח על הבניה אושרה אפליקציה אחת לתכנת ה"פוקוס".

משום שלמהנדס מבנים מסוכנים לא אושרו שעות כוננות ,ההעדפה הנה כי התכנה תימצא בידי רכזת
מבנים מסוכנים שלה כן אושרו שעות כוננות.

דיווח היחידה וקשרי גומלין עם יחידות העירייה
היחידה למבנים מסוכנים פועלת בכפוף למחלקה לפיקוח על הבנייה ומהנדסת העיר.
פעילות המחלקה מאופיינת באופן טבעי בקשרי עבודה רבים עם מחלקות ,יחידות וגורמי רבים
בעירייה.
להלן רשימה חלקית של גורמי עירייה להם קשרי עבודה והעברת מידע עם היחידה למבנים מסוכנים:
•

מוקד עירוני

•

לשכה משפטית

•

מחלקת הנדסה

•

מבני ציבור

•

פיקוח עירוני

•

הנהלת חשבונות

•

גבייה

ממצאי הביקורת:
מבדיקת הביקורת עולה כי עובדי היחידה למבנים מסוכנים פועלים בשיתוף פעולה עם גורמי העירייה
הרלוונטיים אולם לדברי מנהלת היחידה למבנים מסוכנים לא קיימים נהלי עבודה והנחיות אשר
מבססות את שיתוף הפעולה באופן מערכתי באמצעות מערכת של ישיבות ופגישות עבודה סדורות
לצורך מעקף שיטתי על התקדמות העבודה בנושאים המטופלים ,העברת מידע באופן מסודר ויעיל,
וגיבוש החלטות מערכתיות כך שיביאו לשיפור הטיפול בנושא מבנים מסוכנים.
גיבוש מערכת שיתוף פעולה מסודר ומעוגן בנהלים עירוניים יאפשר שיפור שיתופי הפעולה ומינוף
היכולות של היחידות השונות באופן יעיל ואפקטיבי יותר.

התייחסות מנהל הנדסה:
הנושא יילקח בחשבון ויטופל בעדכון נוהל העבודה למבנים מסוכנים שכרגע מצוי בטיפול .כמו כן,
יילקח בחשבון עניין קבלת עדכונים שוטפים מהתביעה העירונית לגבי תיקים שהועברו להמשך טיפול
בהליך פלילי.

הטיפול במבנים פל-קל בעיר
כללי
הטיפול בנושא מבני פל-קל מבוצע בהתאם להנחיות מנהלת הפל-קל ומנהל התכנון במשרד הפנים
ובחוזר מנכ"ל משנת . 2007
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על הרשות המקומית לנהל רשימה של מבני פל-קל ולבדוק את המסוכנות הנובעת ממבנים אלו
ולדאוג לטיפול והסרת הסכנה במידה וקיימת כזו.
בעיריית חולון קיימת רשימה (נספח מס )19 .של סה"כ  37מבנים החשודים כמבני פל-קל.
הרשימה (נספח מס )19 .גובשה לפני שנים על ידי משרד הפנים ומנהלת הפל-קל הארצית על סמך
רישומים שהיו בידיהם.
הרשימה נמסרה לעיריית חולון והמבנים ומבנים אלו נבדקו וטופלו במהלך השנים ונכון למועד
הביקורת (נובמבר  )2019עולה מהרשימה כי:
•

 21מבנים אשר נחשדו כפל-קל נשללו ונגרעו מהרשימה (לא פל-קל).

•

 15מבנים נמצא כי הם נבדקו ואושרו לשימוש בכפוף לבדיקה שנתית והגבלת עומסים.

•

 2מבנים ברחוב דוב הוז וברחוב חומה ומגדל הועברו לטיפול משפטי עקב סרבנות הדיירים
לשיתוף פעולה ולאחרונה נקבע בבית משפט כי הם מאושרים למסלול מותר לשימוש בכפוף
לבדיקה ואישור של מהנדס מומחה אחת לשנה (נספח מס.)20 .

ביקורת מעקב שנתי
מבנה פל-קל שנבדק על ידי מהנדס מומחה ואושר לשימוש בכפוף לבדיקה שנתית והגבלת עומסים
נדרש לעבור בבדיקה שנתית באחריות ועל חשבון הבעלים.
הבעלים מחויב להציג את תוצאות הבדיקה למהנדס העיר מדי שנה.

ביצוע בדיקות מעקב
מהנתונים בטבלה המבנים עולה כי מתוך  17מבנים המאושרים לשימוש לכפוף לביצוע בדיקה
שנתית:
•

ב 14 -מהמבנים נערכה בדיקה בשנת  2016ובשנת  2019בלבד

•

במבנה  1נערכה בדיקה בשנת  2017ובשנת  2019בלבד

•

ב 2-מבנים נוספים לא בוצעו בדיקות כלל ובמסגרת הליך משפטי שנוהל נגדם ע"י העירייה
נקבע על ידי בית המשפט כי הם יאושרו לשימוש בכפוף לבדיקת מהנדס שנתית אשר
לדברי רכזת מבנים מסוכנים יבוצעו בהקדם.

•

מצב זה נתון למרות שעל פי ההנחיות נדרש לבצע בדיקה של המבנים והשימוש בהם מדי
שנה.

•

כל הבדיקות שבוצעו היו על ידי העירייה ובמימונה ולא על ידי הדיירים כפי שהוגדר בחוזר
מנכ"ל.

מימון בדיקות מעקב שנתית
מתשובת רכזת מבנים מסוכנים לשאלת הביקורת עולה כי בפועל כל בדיקות המעקב השנתיות אשר
בוצעו על ידי העירייה בוצעו לעיל על ידי מהנדס שמונה מטעם העירייה ועל חשבון העירייה .
זאת בהתאם להחלטה שהתקבלה בעירייה לבצע את בדיקות המעקב השנתיות על חשבון העירייה
וזאת עקב קושי וחוסר שיתוף פעולה של בעלי המבנים לביצוע הבדיקות בעצמם כפי שנקבע בחוזר
מנכ"ל.

נוהל עירוני
מבדיקת הביקורת עולה כי לא קיים בנוהל העירוני נושא הטיפול במבני הפל-קל וביצוע בדיקות מעקב
שנתי בהתאם לדרישות חוזר מנכ"ל.
ממצאי הביקורת
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מבדיקת הביקורת עולה כי בחולון  17מבני פל-קל שעל פי ההנחיות בחוזר מנכ"ל שנדרש לבצע בהם
ביקורת מעקב שנתית.
בפועל בתקופה שבין השנים  2016-2019בוצעו ב 15מתוך  17המבנים הנ"ל  2ביקורות בלבד.
בתקופה זו ב 2-מבנים הנותרים לא בוצעו כלל בדיקות והעירייה ניהלה משפט נגד בעלי הבתים( .נכון
לתקופת הביקורת).
נכון לסוף  2019נמסר לביקורת כי כל מבני הפל-קל נבדקו ע"י העירייה.
כל הביקורות שבוצעו במבנים הנ"ל בוצעו על ידי מהנדס מטעם העירייה העיריה מממנת באופן ועל
חשבונה ללא ניסיון לגבייה של העלויות מבעלי הבתים אשר על פי חוזר מנכ"ל אחראים לכך.
אין בנוהל העירוני המאושר התייחסות לנושא הטיפול במבני פל-קל .
התייחסות מנהל הנדסה:
נכון לשנת  ,2019כל מבני הפל קל נבדקו ע"י העירייה וזאת משום חוסר ההיענות מצד בעלי ושוכרי
הנכסים .יש כוונה לבחון באיזה אופן ניתן לחייב את בעלי העסקים בעלות הבדיקות .נכון להיום ,עלות
בדיקת  17מבנים בהם מאות עסקים עומדת על כ ₪ 35,000 -לא כולל .יש לבחון אופן החיוב
המתייחס למאות בודדות של שקלים לכל עסק בהליך גביה במידה וחוסר ההיענות של המחזיקים
במקום ימשך.
בהמשך לאמור בחוות דעת זו ,יוכן נוהל בדיקה וטיפול במבני פל קל.
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עיריית חולון
HOLON MUNICIPALITY
לשכת מבקר העירייה

דו"ח ביקורת באגף תשתיות במנהל תשתיות

פברואר 2020
מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה .פרסומו של המסמך ,או חלק ממנו ,לפני
שחלף המועד שנקבע להגשתו במועצה ,אסור ע"פ הוראת סעיף  170ג ( ,ו) ,לפקודת העיריות.
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פרק  – 1עיקרי הדוח
 1.1מבוא
אגף תשתיות כפוף למנהל תשתיות ,גנים ,מבנים וסביבה בעיריית חולון.
הביקורת בדוח זה מתייחסת לפעילות האגף בנושא תשתיות בלבד.
אגף תשתיות אחראי באמצעות חמשת המחלקות שבו (דרכים ,תאורה ,תיעול ,תחזוקה ותאום
הנדסי) על נושא התאום ,הפיקוח והאחזקה של מערכות הכבישים ,התאורה והתיעול בעיר חולון.
במסגרת עבודתו ממלא האגף את התפקידים העיקריים הבאים:
א.

טיפול בפרויקטים של הקמה וחידוש של כבישים ומדרכות .הטיפול כולל הכנת אומדן לפרויקט
והגשת בקשה לתב"ר ואישור עבודה ,הגשת בקשות לוועדה למסירת עבודות למינוי בעלי
תפקידים ייחודיים כגון מנהל פרויקט ,מתכננים שונים וכד' ,תאום הנדסי עם מחלקות העירייה
וגורמי חוץ ,אישור תוכניות ,מתן צו התחלת עבודה ,פיקוח ומעקב אחר התקדמות הפרויקט,
בדיקה ומתן אישור לתשלום של חשבונות הקבלנים.

ב.

טיפול בנושא תאורה הכולל הזמנת קבלנים לביצוע עבודות תאורה בפרויקטים ,ניהול תחזוקת
מתקני תאורה באמצעות קבלנים חיצוניים ועובדי האגף.

ג.

טיפול בנושא ניקוז  /תיעול הכולל הזמנת קבלנים לביצוע עבודות תיעול בפרויקטים.

יצוין שהטיפול במערכות מים וביוב הועבר לתאגיד מי שקמה החל משנת .2008
ד.

תיאום הנדסי לגורמי חוץ .האגף אחראי על קבלה ואישור הבקשות של גורמי חוץ ,כגון חברת
החשמל ,בזק וכד' ,המבקשים לבצע עבודות בשטחים ציבוריים.

מסקירת תקציבי האגף עולה שהתקציב הרגיל של האגף היה כ  18.5 - 18מיליון  ₪בשנים  2017ו
.2018
בנוסף האגף מטפל בפרויקטים המתוקצבים באמצעות תב"רים בתקציב רב שנתי.

 1.2מטרת הביקורת
הביקורת באה לבדוק את אופן ביצוע הפעילויות השונות עליהן אחראי אגף תשתיות באמצעות
המחלקות השונות ,מבחינת עמידה בדרישות החוק ,בדרישות נוהלי העירייה ובדרישות המנהל
הציבורי התקין ,כפי שיפורט בפרקי הביקורת עצמם ,וזאת במטרה להצביע על ליקויים ,באם ישנם,
במצב הקיים ולהמליץ על דרכים לתיקונם ,כל זאת מתוך כוונה לשפר ולייעל את תפקוד אגף תשתיות
בנושאים שתחת אחריות האגף.

 1.3היקף הביקורת
הביקורת בחנה את התנהלות האגף הן באופן כללי והן באופן פרטני בנושאים המפורטים להלן:
נהלי עבודה עירוניים.
התקשרות עם קבלני הביצוע.
התקשרות עם היועצים ,המתכננים והמפקחים.
הביקורת נערכה באמצעות שיחות עם נושאי תפקידים באגף ועיון במסמכים שונים.
יצוין שמנהל אגף תשתיות סיים את עבודתו תקופה קצרה לאחר שהביקורת החלה כך שהביקורת
נעשתה בהעדרו של מי שהוביל את האגף בתקופה אליה הביקורת מתייחסת .עוד יצוין שעזיבתו של
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מנהל האגף במועד תחילת הביקורת הביאה לקושי רב ולעיכוב בקבלת מענה לדרישות הביקורת,
במיוחד גם לאור העובדה שסמנכ"ל תשתיות משמש בתפקידו כשנה אחת .סיוע התקבל רק מחשבת
המנהל .בשל כך היקף הביקורת צומצם והיא הקיפה רק חלק מהנושאים שהיא תכננה לבדוק.
במסגרת זו לא נבדק נושא ההתחשבנות הכספית עם קבלנים ונותני שירותים (בדיקת הזמנות עבודה
וטיפול בחשבונות הקבלנים) ,כמו כן לא נבדק אופן הטיפול בקבלת עבודת הקבלן עם סיומה (אישור
השלמת עבודה ,בדיקת טיב העבודה בתקופת הבדק וכד') וכן לא נבדק נושא פעילות האגף מבחינת
עמידה באמנת שירות חיצונית.
מנהל אגף תשתיות החדש נכנס לתפקידו בחודש ינואר .2020
התייחסות מנהל האגף החדש שהתקבל לאחרונה מופיעה באופן פרטני בפרקי הדו"ח.
מכתב ההתייחסות לטיוטת הדו"ח מופיע כנספח  23לדו"ח.

 1.4ריכוז ממצאים עיקריים
 .1התאריך על גבי ההסכמים שנחתמו עם קבלנים א' ב' ו ד' הינו  8בפברואר .2017
בפועל ההסכמים עם קבלנים אלו נחתמו במועד מאוחר יותר (סעיף .)4.3
 2 .2הזמנות עבודה ראשונות לקבלן ד' נושאות תאריך  2-3ימים לפני מועד חתימת
החוזה עימו .בהתייחסות מנהל האגף החדש לטיוטת הדו"ח נרשם שתאריך טופס
ההזמנות הוא תאריך פתיחת תהליך הזמנה ולא מסירת ההזמנה לקבלן שהיה בפועל
לאחר חתימת החוזה( .ראה סעיף .)4.3
 .3הסכמי הארכה עם הקבלנים נחתמו לתקופה שמתחילה יום או יומיים לאחר תום
תקופת תוקף החוזה המקורי (ראה סעיף .)4.4
 .4לקראת חתימה על הסכמים עם קבלנים בעקבות מכרז נדרשים המנהל שיזם את
המכרז ,העו"ד המטפל ורפרנט תקציבים לאשר בחתימתם על גבי טופס מיוחד (נספח
ח'  -אישור לפני חתימה על חוזה בעקבות מכרז) שהחוזה לחתימה לאחר המכרז
תואם את החלטת וועדת מכרזים .אישורים אלו לא הומצאו לביקורת למעט אישור אחד
(מתוך ארבעה) .האישור שנמסר לביקורת לא כלל חתימה של רפרנט תקציבים כנדרש
בנוסף לא ברור מדוע בנוהל לא נדרשת חתימת מנהל אגף תקציבים ובקרה שדרגתו
מקבילה למנהל האגף יוזם המכרז (ראה סעיף .)4.5
 .5בהתאם לסעיף  8.7לנוהל  - 00.02.01תהליך הכנת מכרז  -על החוזה ,בעקבות
המכרז ,נדרשים לחתום  3גורמים  -סמנכ"ל ממונה ,גזבר וראש העיר .בפועל על
החוזים חתמו ראש העיר והגזבר ועל החוזה עם קבלן ג' גורם שלישי בלתי מזוהה
(ראה סעיף .)4.5
 .6באישורים על קיום ביטוחים נמצאו ליקויים כדלקמן (ראה סעיף - )4.6
-

נמצא שבאישורים שהועברו בוצעו שינויים רבים ונמחקו/שונו סכומי
הביטוח או פסקאות שהופיעו בנספח  6ג' .ליד אותם תיקונים אין
חתימה של חברת הביטוח ואין חתימה של הגורם בעירייה שבדק
ואישר את השינוי.

-

לא נמצאו כל אישורי הארכת האישורים על קיום ביטוחים שנדרשו.

-

לא התקבלו כל דפי האישורים ולא היו חתימות של חברות הביטוח
בכל המקומות הנדרשים.

 .7נמצא שערבויות הביצוע שנדרשו במכרז  08/2016בעת החתימה על החוזה הוגשו
עבור ארבעת הקבלנים שזכו במכרז לאחר מספר ימים ממועד חתימת החוזה (ראה
סעיף .)4.7
 .8לא הומצאו לביקורת ערבויות טיב שנדרשו (ראה סעיף .)4.7
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 1.5ריכוז המלצות בדוח
 .1על גבי החוזה בנוסף למועד חתימת ההסכם יש לציין את מועד תחילת תוקף ההסכם (ראה
סעיף .)4.3
 .2יש להקפיד לחתום על החוזים עם הקבלנים לפני הוצאת הזמנות עבודה מתוקף אותו הסכם
(ראה סעיף .)4.3
 .3יש להקפיד על הארכת החוזים עם הקבלנים לתקופה בהתאם להוראות המכרז (ראה סעיף
.)4.4
 .4יש להקפיד להכין אישורים לפני חתימה על חוזה בעקבות מכרז ולהחתים עליהם את
שלושת הגורמים הנדרשים  -המנהל שיזם את המכרז ,העו"ד המטפל ורפרנט תקציבים וכן
לבחון את עדכון הנוהל כך שעל נספח ח' יחתום מנהל אגף תקציבים ובקרה ולא רפרנט
תקציבים ואת בעלי התפקידים הנדרשים לחתום על החוזים בהתייעצות עם השרות
המשפטי (ראה סעיף .)4.5
 .5יש לחתום על ההסכמים בהתאם לנוהלי העירייה .כמו כן מומלץ להוסיף חותמת של נושא
התפקיד שחתם שניתן יהיה לזהותו (ראה סעיף .)3.5
 .6בעת ההתקשרות עם הקבלנים יש לקבל מהם אישור על קיום ביטוחים כלשונו כנדרש
בחוזה .אם בכל זאת נערכים שינויים בכתב יש להחתים הן את חברת הביטוח והן את
הגורמים בעירייה שבדקו ואישרו את השינויים לצד השינוי .יש להקפיד ולקבל את האישור
על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח על גבי כל דפי האישור .יש להקפיד
ולקבל הארכות של האישורים על קיום ביטוחים בהתייחס לכל הפוליסות הנכללות באישור
(ראה סעיף .)4.6
 .7יש להקפיד ולקבל מהקבלנים ערבות ביצוע במועד חתימת ההסכם עימם (ראה סעיף .)4.7
 .8יש להקפיד לקבל ערבויות טיב על פי ההסכם עם הקבלנים (ראה סעיף .)4.7

 1.6סיכום
אגף תשתיות כפוף למנהל תשתיות ,גנים ,מבנים וסביבה בעיריית חולון.
הביקורת בדוח זה מתייחסת לפעילות האגף בנושא תשתיות בלבד.
אגף תשתיות אחראי באמצעות חמשת המחלקות שבו (דרכים ,תאורה ,תיעול ,תחזוקה ותאום
הנדסי) על נושא התאום ,הפיקוח והאחזקה של מערכות הכבישים ,התאורה והתיעול בעיר חולון.
הביקורת בחנה את התנהלות האגף הן באופן כללי והן באופן פרטני בנושאים המפורטים להלן:
נהלי עבודה עירוניים.
התקשרות עם קבלני הביצוע.
התקשרות עם היועצים ,המתכננים והמפקחים.
יצוין שמנהל אגף תשתיות סיים את עבודתו תקופה קצרה לאחר שהביקורת החלה כך שהביקורת
נעשתה בהעדרו של מי שהוביל את האגף בתקופה אליה הביקורת מתייחסת .עוד יצוין שעזיבתו של
מנהל האגף במועד תחילת הביקורת הביאה לקושי רב ולעיכוב בקבלת מענה לדרישות הביקורת,
במיוחד גם לאור העובדה שסמנכ"ל תשתיות משמש בתפקידו כשנה אחת .סיוע התקבל רק מחשבת
המנהל .בשל כך היקף הביקורת צומצם והיא הקיפה רק חלק מהנושאים שהיא תכננה לבדוק .מנהל
אגף תשתיות החדש נכנס לתפקידו בחודש ינואר .2020
במהלך הביקורת נמצאו מספר ממצאים בתחומים שנבדקו אשר תיקונם באמצעות יישום המלצות
הביקורת יביאו לשיפור בתפקוד האגף.
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עיקרי ההמלצות:
-

יש להקפיד לרשום את מועד כניסת ההסכם לתוקפו ,ולהקפיד על מועד הארכת
חוזים בהתאם לתוקף ההסכם וחתימות נדרשות על פי הנוהל.

-

יש להקפיד לקבל אישורים על קיום ביטוחים כלשונם בחוזה ועל הארכת תוקפם.

-

יש להקפיד על קבלת ערבויות ביצוע במועד וערבויות טיב כנדרש בחוזה.
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פרק  -2מבנה ארגוני
האגף כפוף למנהל תשתיות ,גנים ,מבנים וסביבה בעירייה.
להלן סכמת המבנה הארגוני של האגף:

מנהל אגף תשתיות

מזכירת האגף

מנהל מחלקת
מאור

ס .מנהל
מחלקת
תאורה

רכזת
תפעול
מרכזיות
חשמל

מנהל מחלקת
תיאום הנדסי

מנהל מערך
תחזוקה

מוקדנית

מזכירת
מחלקה

מנהל תחום
אחזקת תנועה

מפקח על
עבודות קבלנים

מנהל מערך
פיתוח דרכים

מזכירת מערך

מפקח תיאום
הנדסי

 4חשמלאים

מהנדס ראשי
לתיעול

מנהל ענף
דרכים
ותשתיות

 3מנהלי מחלקת
דרכים
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 2עובדי
אחזקה

ראש צוות
אחזקת תנועה

* מנהל אגף תשתיות חדש נקלט רק בחודש ינואר .2020

פרק  - 3נהלי עבודה עירוניים
הביקורת ביקשה לבדוק האם ישנם נהלי עבודה עירוניים המנחים את עובדי האגף בעבודתם.
לבקשת הביקורת התקבלו מאגף תשתיות  7נהלי עבודה עירוניים הקשורים לעבודת האגף .שני נהלי
שנמצאים באחריות אגף תשתיות וחמישה נוספים הקשורים לעבודת האגף אך אינם באחריותם
הישירה .להלן פירוט הנהלים שנמסרו לביקורת:
א .נוהל עירייה " 05.43.03תקצוב עבודות פיתוח של עיריית חולון המבוצעות בשיתוף תאגיד
"מי שקמה"" מיום  - 6/3/2019אחראי נוהל מנהל אגף תשתיות.
מטרת הנוהל הסדרת ההתנהלות התקציבית של העירייה מול תאגיד "מי שקמה" בפרויקטים
משותפים המבוצעים במרחב העירוני .הנוהל מגדיר את סוגי העבודות ,מסדיר את שיטת הזמנת
העבודה ,את אופן תקצוב העבודות ,בחירת קבלני ביצוע ואישור חשבונות קבלן.
ב .נוהל עירייה " 05.43.01ממשק בין אגף תשתיות ומבני ציבור לבין תאגיד מים וביוב" מיום
 - 23/8/2010אחראי נוהל מנהל אגף תשתיות ומבני ציבור ומנכ"ל תאגיד מים וביוב.
מטרת הנוהל הסדרת התנהלות בטיפול במפגעים שקיימת לגביהם אי בהירות לגבי הגורם המטפל -
העירייה ,תאגיד מי שקמה ,בזק ,חברת חשמל וכד'.
הנוהל מגדיר את שיטת הטיפול של העירייה בשיתוף תאגיד מי שקמה וגורמים חיצוניים אחרים
בטיפול במפגעים שעיקרם טיפול במכסים של מים ביוב ותיעול במדרכה ובכביש וכן בשקיעה של
מדרכה וכביש באזור מעבר צנרת מים וביוב.
ג .נוהל עירייה " 00.02.01תהליך הכנת מכרז" מיום  - 14/10/12018אחראי נוהל מנהלת
מערך מכרזים והתקשרויות.
מטרת הנוהל פירוט תהליך הכנת מכרז כולל ייזום המכרז ,גיבוש המידע המקצועי  -מפרטים
ודרישות ,הכנה וכתיבת המכרז ,בחירת הזוכה וחתימת הסכם עם הזוכה.
הנוהל מגדיר את שיטת הכנת המכרז כולל להתייחסות להכנת מסמכים ראשוניים לצורך המכרז,
התנעת התהליך ,כתיבת המכרז ,בדיקה של היתכנות תקציבית ,פרסום המכרז ,קבלת הצעות,
בחירת הזוכה ,חידוש מכרז שפורסם בעבר ,חתימת הסכם עם הזוכה ,מעקב אחר תוקף מכרזים
וחוזים ,טיפול בצרוף ספקים לספר הקבלנים ,הרחבת מכרזים ועוד.
ד .נוהל עירייה " 00.11.03הזמנות עבודה " מיום  - 16/10/2018אחראי נוהל מנהלת מערך
מכרזים והתקשרויות.
מטרת הנוהל להגדיר תהליך מקדים לאישור הזמנות עבודה על פי סוג העבודה והיקפה הכספי.
הנוהל מגדיר באופן מפורט את הסמכויות לביצוע הזמנות עבודה בהתאם לסוג והיקף העבודה.
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ה .נוהל עירייה " 01.16.09ועדת רכש ,התקשרויות ובלאי" מיום  - 28/11/2018אחראי נוהל
מנהלת מחלקת רכש ואספקה ומרכזת הוועדה.
ועדת רכש ,התקשרויות ובלאי הינה ועדה שמונתה על ידי מועצת העירייה לצורך טיפול בבקשות
יחידות העירייה לרכישת ציוד ,להארכת חוזי עבודה מקצועיים בהם ישנה אופציה להארכת החוזה,
לאישור חוזים והתקשרויות בהן לא נדרש מכרז ובפסילת בלאי.
מטרת הנוהל לקבוע דפוסים להגשת בקשות לאישור הועדה ,קביעת הליך טיפול הועדה בבקשות
וקביעת דפוסים להגשת הצעות מחיר.
הנוהל מגדיר מהן רכישות ,בהתאם לסוגן והיקפן הכספי ,שאינן מחייבות אישור של ועדת רכש
ומגדיר את הרכישות המחייבות פניה לועדה .כמו כן הנוהל מנחה לגבי אופן הגשת הבקשות ואופן
ניהול ישיבת הועדה
ו.

נוהל עירייה " 00.11.01נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות
מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים או לביצוע עבודה אומנותית בפטור ממכרז" מיום 3/3/2019
 -אחראי נוהל מרכזת הוועדה למסירת עבודות.

במסגרת פעילות העירייה היא נדרשת להתקשר לעיתים עם ספקים לצורך ביצוע עבודה מקצועית
הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים ,או יחסי אמון מיוחדים כגון עבודות תכנון ,פיקוח ,ייעוץ וכיוצ"ב.
מטרת הנוהל להסדיר את התקשרות כלל יחידות העירייה עם בעלי מקצוע מומחים בתחומם בפטור
ממכרז (להלן " -מומחים").
הנוהל מגדיר את הרכבה של הועדה למסירת עבודות שלה מוגשות ההצעות להעסקת מומחים ללא
מכרז .הנוהל מגדיר את הצורך בהקמה ואופן הניהול של מאגר יועצים .כמו כן הוא מגדיר את אופן
הגשת הבקשות לועדה ,את אופן ניהול ישיבות הועדה ואת אופן פרסום החלטות הועדה.
ז .נוהל עירייה " 02.28.02בקרת תשלום לספקים" מיום  - 14/11/2017אחראי נוהל חשבת
העירייה ומנהל אגף תקציבים.
מטרת הנוהל להסדיר הליך של פתיחת חשבון לספק במערכת החשבונות של העירייה ,את אופן
יצירת התחייבות לספק ואופן ביצוע התשלום לספקים.
הנוהל מגדיר את דרך הפתיחה והשינוי של חשבון ספק במערכת החשבונות של העירייה ,את אופן
הביצוע של הזמנת עבודה ,בהתחשב בגובה הכספי של ההזמנה ,את הליך בקרת התשלום לפני
ביצוע התשלום בפועל לספק ,את הליך ביצוע התשלום לספקים באמצעות מס"ב ושיקים ובנוסף את
אופן הטיפול בתשלומים שהוקדמו לספקים על פי בקשתם.
מעיון בנהלי העבודה העירוניים שהועברו לביקורת עולה שככלל הנהלים ברובם הינם נהלים עדכניים
מהשנים האחרונות ,הם מקיפים ומפורטים ויש בהם לכאורה לתת מענה לצורך של הנחיית עובדי
האגף בעבודתם.

פרק  - 4התקשרות עם קבלני ביצוע
4.1

כללי

פעילות אגף התשתיות בנושא התקשרות עם קבלני הביצוע כפופה למספר חיקוקים והוראות עיקריים
כדלקמן:
פקודת העיריות (נוסח חדש) ( -להלן " -פקודת העיריות").
תקנות העירייה (מכרזים) ,התשמ"ח – ( 1987להלן – "תקנות המכרזים").
נוהל עירייה מספר  – 00.02.01הכנת חוזים ומכרזים משנת ( 2018להלן – "נוהל הכנת חוזים
ומכרזים").
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4.2

אופן בחירת קבלני הביצוע

בהתאם למידע שנמסר לביקורת במהלך תקופת הביקורת האגף העסיק כ  18קבלני ביצוע בתחומים
שונים .קבלנים אלו נבחרו בהמשך לקיום מספר מכרזים בנושאים שונים כמפורט להלן (ראה נספח
:)1
 .1בחודש דצמבר  2016פורסם מכרז מסגרת פומבי מספר 08/2016
המזמין קבלנים להציע הצעות לביצוע עבודות תשתית ,סלילה ופיתוח
תשתיות ופיתוח עירוני .המכרז היה מכרז משותף הן לעיריית חולון והן
לתאגיד המים מי שקמה( .ראה נספח .)2
בהתאם לפרוטוקול ועדת מכרזים מיום  4 23/1/2017קבלנים זכו במכרז והם יצוינו להלן כקבלן א' –
קבלן ד' (ראה נספח .)3
הביקורת התמקדה בבדיקת הליך ההתקשרות והעבודה עם קבלנים אלו.
 .2במסגרת מכרז  7/2016להקמה ואחזקה של מתקני חשמל ורמזורים
ומכרז  14/2017נבחרו  2קבלנים (קבלנים ה'  -ו') לביצוע עבודות של
הקמה ותחזוקה של מתקני חשמל ורמזורים.
מכרזים אלו בוצעו באמצעות החברה למשק וכלכלה הזכאית לעמלה עבור השירותים שהקבלנים
שנבחרו מספקים לעירייה.
 .3במסגרת מכרז  4/2017לביצוע עבודות אחזקת תשתית נבחרו  8קבלנים
(קבלנים ז'  -יד').
המכרז כלל  4מרכיבים -
-

מעקות בטיחות ,גדרות הפרדה ומסגרות כללית.

-

אחזקת דרכים

-

תנועה  -צביעה ותמרור.

-

צמ"ה וכ"א.

חלק מהקבלנים ביקשו לבצע את כל ארבעת מרכיבי המכרז וחלק אחר בחר וזכה לבצע חלק
ממרכיבי המכרז הנ"ל.
 .4במסגרת מכרז  15/2012לאחזקה ,שטיפה ,ניקוי מובילים ותיעול וניקוי
קולטנים נבחר קבלן אחד (קבלן טו').
 .5במסגרת מכרזים  44/2014ו  39/2017לאחזקת סככות אוטובוסים נבחרו
 2קבלנים (קבלנים יז' ו יח').
 .6קבלן אחד (קבלן טז') נבחר לבצע עבודות ללא מכרז .הקבלן הינו קבלן
לעבודות סתימת בורות בכביש ,העובד עם מספר עיריות נוספות בארץ,
בעל מיומנות מקצועית מיוחדת.
בהתאם לתקנות המכרזים סעיף  )4( 3ישנה אפשרות לפטור ספק או מומחה יחידי בארץ לביצוע
אותה עבודה ,אם מומחה שמונה על ידי ועדת המכרזים של העירייה קבע בכתב באישור הועדה
שאכן הספק או המומחה הם היחידים בארץ (ראה נספח .)4
הביקורת ביקשה לבדוק האם ניתן אישור כנ"ל על כך שהספק הינו ספק יחיד בארץ וכן ביקשה
הביקורת לבדוק לאיזו תקופה ניתן האישור הנ"ל.
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קיבלנו את המלצת ועדת המכרזים מיום  20באוקטובר  2015בה ממליצה הועדה להעסיק את קבלן
טז' ללא מכרז ,לתקופה של עד  3שנים ,זאת עקב היותו הספק היחיד שיכול לספק שירות של סתימת
בורות בכביש בדרך ייחודית (ראה נספח .)5
הביקורת בדקה האם קבלן טז' שממשיך לעבוד עם העירייה עד היום קיבל פטור מקיום מכרז גם
בשנים הבאות.
הביקורת קיבלה את האישורים מועדות המכרזים בשנים הבאות המאריכות את הפטור מקיום מכרז
מאותם טעמים .האחרון שבהם ניתן ביום  25בפברואר  2019בו ניתן פטור לשנתיים נוספות ועד ליום
 28בפברואר ( 2021ראה נספח .)6

4.3

מועד החתימה על החוזים ומועד תחילת עבודת הקבלן

על פי סעיף  7למסמכי המכרז  08/2016ההסכם עם הקבלנים הינו למשך שנתיים בתוקף מיום
חתימת ההסכם (ראה נספח .)7
מעיון בהסכמים ששולבו במסגרת המכרז עולה לכאורה שההסכמים עם ארבעת הקבלנים נחתמו
כולם ביום  8בפברואר  ,2017כך שתוקף ההסכמים היה עד ליום  7בפברואר .2019
לשאלת הביקורת מתי נחתמו החוזים התקבלה תשובה שההסכם עם קבלן ג' נחתם ב  8בפברואר
 2017ועם שלושת הקבלנים האחרים ביום  22במרץ  2017כך שתוקף ההסכמים עימם היה עד ליום
 21במרץ ( 2019ראה נספח .)8
פרט למועד החתימה על החוזים הביקורת בדקה באופן מדגמי את מועד תחילת עבודות הקבלנים.
לצורך כך הביקורת ביקשה לקבל את הזמנות העבודה הראשונות שיצאו לארבעת הקבלנים ואת צווי
התחלת העבודה של אותן עבודות במטרה לבדוק האם הקבלנים התחילו את עבודתם לאחר שחתמו
על החוזים וצירפו את כל המסמכים הנדרשים על פי המכרז ,כולל ערבויות וביטוחים.
נמסרו לביקורת  4הזמנות עבודה ראשונות שיצאו לקבלנים.
מסקירת  4הזמנות עבודה ראשונות שנמסרו לקבלנים ,שזכו במכרז  ,08/2016נמצא ששלושת
הקבלנים הראשונים קיבלו הזמנות עבודה שנושאות תאריך שהינו לאחר מועד החתימה שלהם על
החוזה כמצוין לעיל .הזמנת העבודה הידנית הראשונה (מספר  )23347לקבלן ד' נושאת תאריך יום
 19בפברואר  2017בעוד שההסכם נחתם ביום  22במרץ  ,2017דהיינו יומיים לפני מועד החתימה
על החוזה .יצוין שהזמנת עבודה לאותו קבלן שמספרה ( 23346אחת לפני ההזמנה דלעיל) ,נושאת
תאריך יום אחרי ,דהיינו ביום  20במרץ  ,2017אף היא לפני מועד החתימה על ההסכם (ראה נספח
.)9
בהתאם לסעיף  10להסכם הקבלנים נדרשים להתחיל בעבודתם לאחר קבלת צו תחילת עבודה.
נמסרו לביקורת צווי עבודה ראשונים של הקבלנים ובהם מועד תחילת העבודה היה בחודשים יוני ויולי
 ,2017לאחר תאריך החתימה על ההסכמים.
התייחסות מנהל האגף החדש
• נרשם בטעות תאריך העברת הסכם לקבלן לחתימתו ולא תאריך חתימתו בפועל אחרי קבלת
ערבות .להבא נקפיד לרשום תאריך חתימה על הסכם בפועל .הנושא יחודד מול כל הגורמים
המעורבים בתהליך באגף.
• התאריך ע"ג טופס ההזמנה הוא תאריך פתיחת תהליך הזמנה ולא מסירת הזמנה לקבלן .בפועל
ההזמנה הועברה לסבב חתימות בתאריך  19.2.17אך אושרה סופית ונמסרה לקבלן בתאריך
( 03.05.17ניתן לראות חתימתו של מנהל פרויקט ע"ג המסמך עם התאריך האישור הסופי) .
המלצות הביקורת
על גבי החוזה בנוסף למועד חתימת החוזה יש לציין את מועד תחילת תוקף ההסכם.
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יש להקפיד לחתום על החוזים עם הקבלנים לפני הוצאת הזמנות עבודה מתוקף אותו

4.4

הארכת תקופת החוזים

כאמור עם הזוכים במכרז  08/2016נחתם חוזה שהינו לתקופה של שנתיים החל ממועד החתימה
על ההסכם.
דהיינו בהתאם לאמור בסעיף הקודם שנתיים מיום  8בפברואר  2017בהתאם לתאריך הרשום על
החוזה או מ  22במרץ  2017בהתאם לתשובה שקיבלה הביקורת.
לפי סעיף  7.2במכרז ניתנה לעירייה האופציה להאריך את תוקף ההסכם שנחתם עם הקבלן ,כל
פעם לתקופה נוספת של עד שנה אחת ובלבד שסך כל שנות ההארכה לא תעלינה על  3שנים
רצופות.
ביקשנו לבדוק האם תוקף החוזים עם הזוכים במכרז  08/2016הוארך לאחר תום תקופת החוזה
כנדרש.
נמצא שהחוזים עם ארבעת הקבלנים הוארכו בתחילת שנת  2019בשנה נוספת.
הביקורת קיבלה את המכתבים שנשלחו לקבלנים לגבי הארכת תקופת ההסכם.
מסקירת המכתבים עולה שארבעת המכתבים לקבלנים לגבי הארכת ההתקשרות נשלחו לקבלנים
ביום  2בינואר  ,2019כחודש ויותר לפני מועד תחילת תקופת הארכה .במכתב לקבלן ג' ננקב
התאריך  9בפברואר  2019כתאריך שבו מתחילה תקופת הארכה של השנה למרות שבפועל
התאריך היה צריך להיות  8בפברואר ( 2019הבדל של יום) וביתר  3המכתבים ננקב התאריך 23
במרס  2019כתאריך שבו מתחילה תקופת הארכה של השנה למרות שבפועל התאריך היה צריך
להיות  21במרץ ( 2019הבדל של יומיים) אם מתייחסים למועד החתימה על ההסכם בהתאם
לתשובה שקיבלה הביקורת לגבי מועד תחילת ההסכם ולא המועד שהיה רשום על החוזה (נספח מס'
.)10
על פי המצוין במכתבים הארכת ההתקשרות עם הקבלנים אושרו בוועדת רכש התקשרויות ובלאי
ביום  25בדצמבר  .2018ונשלחו לקבלנים כאמור ביום  2בינואר .2019
התייחסות מנהל האגף החדש
•

להבא נקפיד על הארכת החוזים לתקופה בהתאם להוראות המכרז.

המלצות הביקורת
יש להקפיד על הארכת החוזים עם הקבלנים לתקופה בהתאם להוראות המכרז.

4.5

חתימות על החוזים

בהתאם לסעיף  8.7לנוהל  - 00.02.01תהליך הכנת מכרז ולקראת החתימה על ההסכמים בעקבות
מכרז נדרשים המנהל שיזם את המכרז (דרגתו מנהל אגף) ,העו"ד המטפל ורפרנט תקציבים
(שדרגתם סגן מנהל אגף או מנהל מחלקה) לאשר בחתימתם על גבי טופס מיוחד (נספח ח'  -אישור
לפני חתימה על חוזה בעקבות מכרז) שהחוזה לחתימה לאחר המכרז תואם את החלטת וועדת
מכרזים (ראה נספח  .)11הדבר מהווה צעד מקדים לקראת חתימתם של מורשי החתימה בעירייה על
חוזים בעקבות מכרז.
לא ברור לביקורת מדוע נדרשת חתימתו של רפרנט תקציבים ולא של מנהל אגף תקציבים ובקרה
שדרגתו מקבילה לדרגתו של מנהל האגף שיזם את המכרז.
הביקורת ביקשה לבדוק שנספח ח' נחתם עבור כל ההסכמים שנחתמו עם ארבעת הקבלנים בעקבות
מכרז  8/2016כנדרש בנוהל.
התקבל טופס אחד בלבד עבור קבלן ב' .עבור שלושת הקבלנים האחרים הטופס לא הומצא לביקורת.
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מעיון בטופס שהומצא עולה שעל הטופס חתמו המנהל שיזם את המכרז והעו"ד שטיפל ,רפרנט
תקציבים לא חתם על הטופס (ראה נספח מס' .)12
בהתאם לסעיף  203בפקודת העיריות נקבע שעל חוזים יחתמו ראש העיר והגזבר.
בהתאם לסעיף  8.7לנוהל  - 00.02.01תהליך הכנת מכרז  -על החוזה ,בעקבות המכרז ,נדרשים
לחתום  3גורמים  -סמנכ"ל ממונה ,גזבר וראש העיר (ראה נספח .)11
מעיון בחוזים עם הקבלנים (עמוד  )72נמצא שעל שלושה חוזים עם הקבלנים חתומים שני נושאי
תפקידים בלבד ראש העיר והגזבר ועל ההסכם עם קבלן ג' חתום גורם נוסף בלתי מזוהה (ראה
נספח .)13
התייחסות מנהל האגף החדש
בהתאם לנהל  00.02.01גרסה  6עדכון  1מתאריך  10/09/2019הנושא אינו באחריות אגף
התשתיות – מנהלת מערך מכרזים והתקשרויות תוודא החתמת כל הגורמים על טופס אישור חוזה
לאחר מכרז ראה נספח ח' ,המאשרים כי החוזה תואם את החלטת וועדת המכרזים :מנהל /יוזם
המכרז ,עו"ד מטפל ,רפרנט תקציבים".
• בכל זאת  ,יש ברשותי נספחי ח' חתומים ע"י כל הגורמים הרלוונטיים.
בהתייעצות עם מחלקה משפטית של העירייה נמצא כי נפלה טעות בנוהל בהגדרת בעלי תפקידים
הנדרשים לחתום על החוזים  .בפועל ישנם רק שני מורשי חתימה בעירייה  -ראש העיר והגזבר.
הנושא יועבר לטיפולה למנהלת מערך מכרזים והתקשרויות של העירייה לצורך עדכון הנוהל.
המלצת הביקורת
יש להקפיד להכין אישורים לפני חתימה על חוזה בעקבות מכרז ולהחתים עליהם את שלושת
הגורמים הנדרשים  -המנהל שיזם את המכרז ,העו"ד המטפל ורפרנט תקציבים וכן לבחון את עדכון
הנוהל כך שעל נספח ח' יחתום מנהל אגף תקציבים ובקרה ולא רפרנט תקציבים ואת בעלי
התפקידים הנדרשים לחתום על החוזים בהתייעצות עם השרות המשפטי.

4.6

אישור על קיום ביטוחים

לגבי מכרז  ,08/2016בסעיף  48ובנספח  6לחוזה נקבע כי הקבלן מתחייב לערוך על חשבונו את
הביטוחים כמפורט להלן:
א .ביטוח עבודות ביצוע סלילה ,פתוח ,ריצופים ,מים ,תיעול ,ביוב ,תאורה ,בפוליסה לבטוח
הסיכונים לעבודות קבלניות ו/או כל הסיכונים לעבודות ,במלוא ערכה של העבודה .הביטוח יכלול
גם פינוי הריסות עד סך של  100,000דולר ונזק לרכוש סמוך או רכוש שעליו עובדים עד סך של
 100,000דולר.
ב .ביטוח אחריות על פי כל דין כלפי צד שלישי בקשר עם ו/או הנובעת מביצוע העבודות ככלל
בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  10מיליון  ₪לתובע ולתקופה.
ג .ביטוח חבות מעבידים בגין כל המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות לרבות קבלני משנה
ועובדיהם בגבול אחריות של  20מיליון  ₪לתובע ,למקרה ולתקופת הביטוח.
ד .ביטוח חובה וביטוח מקיף של כלי הרכב וכלים מכניים הנמצאים בשימושו של הקבלן לצורך ביצוע
העבודה.
כמו כן נקבעו תנאים נוספים לגבי פוליסות הביטוח הנ"ל של הקבלנים כגון קביעה בפוליסה שהעירייה
הינה המוטב לקבלת תגמולי ביטוח על פי הפוליסה ,הכללת סעיף ויתור של המבטח לתחלוף כלפי
העירייה ועוד.
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בנספח  6לחוזה נקבע כי הקבלן ימציא לעירייה לא יאוחר מ  7ימים ממועד החתימה על החוזה וטרם
כניסתו לאתר העבודה אישור על קיום ביטוחים ,בנוסח המפורט בנספח  6א' המצורף לחוזה ,כשהוא
חתום על ידי חברת ביטוח.
אישור זה חיוני ביותר והוא כולל התחייבויות שונות של חברת הביטוח כלפי העירייה כגון ביטוח
עבודות בביצוע ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,קביעת העירייה כמוטב לתגמולי הביטוח ועוד.
הנספח כלשונו נושא  2דפים ,ובשל חשיבות המסמך יש להקפיד על קבלתו כשהוא חתום על ידי
חברת הביטוח מבלי שנערכו בו שינויים כלשהם.
כאמור ישנם מרכיבי ביטוח שונים לגביהם הקבלן נדרש להמציא אישור קיום ביטוחים .ככלל לא כל
מרכיבי הביטוח הנדרשים חוסים תחת אותה פוליסה של הקבלן ,לכן באישור כמפורט בנספח  6א'
לחוזה ישנו מקום לפרט את הפוליסות השונות של הקבלן ואת תקופתם.
לאור הנ"ל האישורים הם תקופתיים ויש לחדשם מעת לעת כשפגה תוקפה של כל אחת מפוליסות
הקבלן השונות הנכללות באישור.
ביקשנו לקבל את האישורים על קיום ביטוחים ,בנוסח נספח  6א' המצורף לחוזה ,של ארבעת
הקבלנים שזכו במכרז ושעימם העירייה חתמה על הסכמים לתקופה שמתחילת ההסכם ועד למועד
הביקורת.
להלן פירוט הממצאים:
קבלן א'
-

לא התקבלו אישורי הארכת ביטוח לאחר  31בדצמבר .2017

-

נמצא שבאישורים שהועברו בוצעו שינויים רבים ונמחקו/שונו סכומי
הביטוח או פסקאות שהופיעו בנספח  6ג' .ליד אותם תיקונים אין
חתימה של חברת הביטוח ואין חתימה של הגורם בעירייה שבדק
ואישר את השינוי (ראה נספח .)14

קבלן ב'
-

נמצא שבאישורים שהועברו בוצעו מספר שינויים נמחקו/שונו סכומי
הביטוח שהופיעו בנספח  6ג' .ליד אותם תיקונים אין חתימה של
חברת הביטוח ואין חתימה של הגורם בעירייה שבדק ואישר את
השינוי (ראה נספח .)15

קבלן ג'
-

נמצא שבאישורים שהועברו בוצעו מספר שינויים נמחקו/שונו סכומי
הביטוח שהופיעו בנספח  6ג' .ליד אותם תיקונים אין חתימה של
חברת הביטוח ואין חתימה של הגורם בעירייה שבדק ואישר את
השינוי (ראה נספח .)16

קבלן ד'
-

לא התקבלו הארכות של אישורי קיום ביטוח עבודות קבלניות לתקופה
שמיום  13בפברואר  2019ועד  16בדצמבר ( 2019ראה נספח .)17

-

לא התקבלו הארכות של אישורי קיום ביטוח אחריות מקצועית וחבות
המוצר לתקופה שמיולי  2017עד יוני .2019

-

באישור הראשון על קיום הביטוחים מיום  9בפברואר  2017הדף
האחרון של האישור (מתוך שלושה) נושא חותמת של חברת הביטוח
ללא חתימה של הגורם המאשר.
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-

בהארכת אישור על קיום ביטוחים מיום  19בדצמבר  2019שני הדפים
הראשונים לא נושאים את החתימה של חברת הביטוח .החתימה
מופיעה בדף השלישי בלבד.

התייחסות מנהל האגף החדש
• קיימים אצלנו כל אישורים לקיום ביטוחים חתומים אשר נבדקו ואושרו ע"י עו"ד.
• בכל זאת ,נקפיד לקבל הארכות של אישורים על קיום ביטוחים כנדרש.
המלצת הביקורת
בעת ההתקשרות עם הקבלנים יש לקבל מהם אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה.
יש להקפיד על קבלת האישור על קיום ביטוחים כלשונו בהתאם למסמך המצורף לחוזה ללא שינויים
ותוספות .אם בכל זאת נערכים שינויים בכתב יש להחתים הן את חברת הביטוח והן את הגורמים
בעירייה שבדקו ואישרו את השינויים לצד השינוי.
יש להקפיד ולקבל את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח על גבי כל דפי
האישור.
יש להקפיד ולקבל הארכות של האישורים על קיום ביטוחים בהתייחס לכל הפוליסות הנכללות
באישור.

4.7

ערבויות מכרז ,ביצוע וטיב

במסגרת מכרז קיימים שלושה סוגי ערבויות שהינן כמפורט להלן :
-

ערבות מכרז  -התחייבות לעמידה בתנאי המכרז ,תוקף הערבות בדרך כלל למספר חודשים.

-

ערבות ביצוע  -ערבות להבטחת דרישות המכרז והחוזה ,תוקף הערבות הינה למשך תקופת
החוזה בתוספת שלושה חודשים.

-

ערבות טיב  -ערבות להבטחת טיב העבודה שבוצעה על ידי הקבלן ,תוקף הערבות בדרך
כלל לתקופה של שנה ממועד סיום העבודה.

במכרז  ,08/2016בתנאי הסף להשתתפות במכרז ,נדרש המציע להעמיד ערבות בנקאית אוטונומית
בסך  200אלף ש"ח בתוקף עד  30במרץ  2017להבטחת מספר נושאים הקשורים במתן הצעת
הקבלן ולהבטחת אי חזרתו של הקבלן מהצעתו .נוסח הערבות הבנקאית למכרז פורטה במסמך א
( )2שצורף למכרז.
הביקורת ביקשה לבדוק האם כל הקבלנים המציאו את ערבות המכרז כנדרש בעת שהגישו את
הצעתם.
נמצא שכל  4הקבלנים שזכו במכרז המציאו ערבות מכרז בהתאם לנוסח במסמך ( 2א) שצורף
למכרז שתוקפם היה עד ליום  31במרץ .2017
במכרז  08/2016בסעיף  6בחוזה נקבע כי עם חתימת החוזה ימציא הקבלן ערבות בנקאית בסך
 100אש"ח ,לפי הנוסח שבנספח  3במכרז ,כערבות "צפה" להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של
הקבלן על פי מסמכי החוזה לצבר עבודות בהיקף כולל של עד מיליון  .₪ככל שצבר העבודות של
אותו קבלן בתקופה מסוימת יעלה על מיליון  ₪הוא נדרש להגדיל את הערבות לשיעור של 10%
מערך העבודות .לגבי עבודות ספציפיות בהיקף של מעל מיליון  ₪הקבלן נדרש להמציא ערבות
פרטנית לאותה עבודה בשיעור של  10%משווי העבודות (להלן "ערבות ביצוע") .נקבע במכרז כי
ערבות הביצוע הצפה תהיה בתוקף לתקופת החוזה והערבות הפרטנית תהיה לתקופת ביצוע
העבודות ועוד שלושה חודשים או עד למועד מסירת ערבות בדק כמפורט להלן (ראה נספח .)18

169

הביקורת ביקשה לבדוק האם כל הקבלנים המציאו את ערבות הביצוע במועד החתימה על החוזה 8
בפברואר .2017
נמצא שארבעת הקבלנים המציאו את ערבות הביצוע כדלקמן:
קבלן א'  15 -בפברואר ( 2017החוזה נושא תאריך  8/2/2017אך לפי תשובת השירות המשפטי
נחתם ביום .)22/3/2017
קבלן ב'  27 -בפברואר ( 2017החוזה נושא תאריך  8/2/2017אך לפי תשובת השירות המשפטי
נחתם ביום .)22/3/2017
קבלן ג'  14 -בפברואר ( 2017החוזה נושא נחתם ביום .)8/2/2017
קבלן ד'  12 -בפברואר ( 2017החוזה נושא תאריך  8/2/2017אך לפי תשובת השירות המשפטי
נחתם ביום .)22/3/2017
כלומר כל ערבויות הביצוע הוגשו מספר ימים לאחר המועד הרשום על החוזה ולגבי קבלן ג' לאחר
מועד החתימה על החוזה.
הביקורת ביקשה לבדוק את קיומן בתוקף של ערבויות ביצוע במועד עריכת הביקורת ,לצורך כך
ביקשנו וקיבלנו כתבי ערבויות ביצוע בתוקף של הקבלנים.
מסקירת ערבויות הביצוע נמצא שלכל הקבלנים ערבות ביצוע בנקאית בתוקף למועד עריכת
הביקורת.
במכרז  08/2016בסעיף  6בחוזה ישנה דרישה לערבות נוספת מעבר לערבות הביצוע הנ"ל ,שצריכה
להתקבל מהקבלן המבצע לפני ביצוע התשלום הסופי .ערבות זו מבטיחה את טיב העבודה שבוצעה
והתיקונים במידה וידרשו במהלך שנת בדק (להלן" :ערבות בדק") .נדרש שסכום ערבות הבדק יהא
בשיעור של  5%מסכום החשבון הסופי כולל מע"מ ושתוקף הערבות יהיה למשך שנה אחת ועוד 3
חודשים ממועד סיום העבודה.
נמסר לביקורת שככלל העירייה נוהגת לפי הוראות החוזה ועבור כל עבודה נלקחת ערבות בדק
כברירת מחדל למעט במקרים יוצאי דופן של עבודות קטנות או כאלה שבמהותה לא נדרש עבורה
ערבות טיב שאז באישור מנהלת מערך דרכים לא נדרשת ערבות טיב.
הביקורת ביקשה לבדוק האם הקבלנים העבירו לעירייה ערבות טיב בתוקף לשנה ממועד סיום
העבודה ,והאם ערבות הטיב הינה בשיעור של  5%מסכום החשבון הסופי כולל מע"מ.
ערבויות הטיב שהביקורת ביקשה לקבל לא הומצאו לה (ראה נספח .)19
התייחסות מנהל האגף החדש
• בהמשך להתייחסותי בסעיף  , 1הערבויות התקבלו לפני חתימה בפועל על הסכמים.
המלצת הביקורת
• קיימות אצלי דוגמאות של ערבויות טיב .הנ"ל בטיפול של אגף כספים.
המלצת הביקורת
יש להקפיד ולקבל מהקבלנים ערבות ביצוע במועד חתימת ההסכם עימם.
יש להקפיד לקבל ערבויות טיב על פי ההסכם עם הקבלנים.
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פרק  - 5התקשרות עם יועצים ,מתכננים ומפקחים
5.1

כללי

פרט למכרזים שפורסמו כאמור בסעיף  ,3.2אגף התשתיות משתמש בשירותיהם של גורמים חיצוניים
שהינם בעלי תפקידים ייחודיים כגון מנהלי פרויקט מפקחים ומתכנני כבישים ותאורה.
בהתאם לסעיף  )8(3לתקנות המכרזים ,העסקת בעלי תפקידים כנ"ל פטורה מעריכת מכרז מכיוון
שביצוע עבודות מקצועיות כאלו דורש ידע ומומחיות וכן יחסי אמון מיוחדים (ראה נספח .)20
בעירייה קיים נוהל שמספרו  – 00.11.01הנקרא "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת
ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים או לביצוע עבודה אומנותית בפטור ממכרז" מיום
 .3/3/2019הנוהל עוסק באופן התנהלות הועדה למסירת עבודות שהיא זו הדנה ומאשרת את
העסקתם של בעלי תפקידים כנ"ל ללא מכרז.
בהתאם לסעיף  6.7.3בנוהל יש להמציא לוועדה לקראת אישורה לפחות  3הצעות מתוך מאגר
היועצים למעט במקרים בהם ישנה הוכחה לבלעדיות (ראה נספח .)21

5.2

אופן בחירת יועצים ,מתכננים ומפקחים

כאמור העסקתם של נושאי התפקידים הנ"ל כפופה לאישור הועדה למסירת עבודות שככלל אמורה
לקבל ולבחור מתוך שלוש הצעות למעט במקרים מיוחדים בהם מוכחת בלעדיות.
הביקורת בדקה האם בעלי התפקידים הנ"ל שהועסקו בפרויקטים בשנים  2017ו 2018 -אושרו על
ידי הועדה והאם הובאו בפניה שלוש הצעות לפחות.
לביקורת נמסרה רשימה של כ  30 -יועצים ,מתכננים ומפקחים (ראה נספח .)22
נבדקו באופן מדגמי  10מינויים של נותני השירותים על ידי הועדה למסירת עבודות כפי שקיבלו ביטוי
ב "טבלת ריכוז הועדה למסירת עבודות" המפרטת את ההצעות שהוגשו על ידי נותני השירותים ,את
המלצות האגף והחלטות הועדה.
נמצא שלגבי כל נותני השירותים אותם ביקשה הביקורת לבדוק היו אישורים של הועדה למסירת
עבודות.
מסקירת החלטות הועדה ,לגבי נותני שירותים אלו ,עולה שככלל כאשר הנושא נדרש ניתנו לפחות 3
הצעות של נותני שירותים.
עם זאת יצוין שחלק מהעבודות נמסרות לנותן השירותים בהסתמך על כך שהוא נמצא ב"פול" של
נותני השירותים לאותו נושא.
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עיריית חולון
HOLON MUNICIPALITY
לשכת מבקר העירייה

דו"ח ביקורת בנושא משלחות ונסיעות יוצאות לחו"ל
בין השנים  2017ועד אוקטובר 2019

מרץ 2020
מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה .פרסומו של המסמך ,או חלק ממנו ,לפני
שחלף המועד שנקבע להגשתו במועצה ,אסור ע"פ הוראת סעיף  170ג ( ,ו) ,לפקודת העיריות.
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פרק  -1עיקרי הדו"ח -מבוא ,ריכוז ממצאים והמלצות ,סיכום
1.1

מבוא -כללי

עיריית חולון שולחת מטעמה נבחרי ציבור ,עובדים ומשלחות נוער לחו"ל לצורך קידום האינטרסים של
הרשות וכן לצורך איתור רעיונות ויוזמות חדשניים .במהלך השהייה בחו"ל ,העובדים משתתפים
בסיורים מקצועיים ,בכנסים ובהשתלמויות ,במשלחות רשמיות עם מקביליהם בערים אחרות בעולם
ובגופים בין -לאומיים ובמשלחות ערים תאומות.

1.2

מטרת הביקורת

הביקורת בחנה את פעילות הנסיעות והמשלחות היוצאות לחו"ל במטרה להצביע על ליקויים במצב
הקיים ,באם ישנם ,ולהמליץ על דרכים לתיקונם מתוך כוונה לשפר ולייעל את תפקוד היחידות
הנבדקות.

1.3

היקף הביקורת

•

הביקורת בחנה את המבנה הארגוני וחלוקת העבודה.

•

הנוהל העירוני.

•

תכנית העבודה השנתית והתקציב.

•

הליך אישור הנסיעות.

•

מרכיבי הוצאות הנסיעה.

הביקורת נערכה באמצעות פגישות ושיחות עם האמונים על הטיפול בנסיעות לחו"ל ,ביניהם ,סמנכ"ל
משאבי אנוש ותרבות ,מ"מ מנהל פרויקטים וקשרי חוץ ,מנהל אגף תקציבים ובקרה ,חשבת העירייה,
רפרנטית תקציבים ובקרה ,מתאמת בקרה רכש והתקשרויות באגף מערכות מידע וכן באמצעות עיון
במסמכים שונים ומגוונים.
כמו כן ,נערכו שיחות גם עם סמנכ"לית וראש מינהל החינוך ,מנהלת מרכז העשרה ,מנהלת יחידת
נוכחות ,סגנית מנהל אגף לענייני שכר ו -מ .ענף תקציב.
•

התייחסות סמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות לטיוטת הדו"ח מופיעה באופן פרטני בפרקי הדו"ח
ומכתב ההתייחסות לטיוטת הדו"ח מופיע כנספח  52לדו"ח.

•

התייחסות סמנכ"לית וראש מינהל החינוך לטיוטת הדו"ח מופיעה באופן פרטני בפרקי הדו"ח
ומכתב ההתייחסות לטיוטת הדו"ח מופיע כנספח  53לדו"ח.

•

התייחסות סמנכ"ל תפעול ומינהלה לטיוטת הדוח מופיעה באופן פרטני בפרקי הדו"ח ומכתב
ההתייחסות לטיוטת הדו"ח מופיע כנספח  54לדו"ח.

•

התייחסות היועמ"ש לטיוטת הדוח מופיעה בפרק סיכום הדו"ח ומכתב ההתייחסות לטיוטת
הדו"ח מופיע כנספח  55לדו"ח.

•

התייחסות מנהל אגף תקציבים לטיוטת הדו"ח מופיעה באופן פרטני בפרקי הדו"ח ומכתב
ההתייחסות לטיוטת הדו"ח מופיע כנספח  56לדו"ח.

•

התייחסות חשבת העירייה לטיוטת הדו"ח מופיעה באופן פרטני בפרקי הדו"ח ומכתב
ההתייחסות לטיוטת הדו"ח מופיע כנספח  57לדו"ח.

•

התייחסות מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ לטיוטת הדו"ח מופיעה באופן פרטני בפרקי הדו"ח
ומכתב ההתייחסות לטיוטת הדו"ח מופיע כנספח  58לדו"ח.
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1.4

ריכוז ממצאים עיקריים

פרק  -2מבנה ארגוני וחלוקת העבודה
•

תיקי הנסיעות מנוהלים ע"י מס' רב יחסית של עובדים ועל כן אין סנכרון מלא בין העובדים
העוסקים בטיפול במשלחות .פרטי המשלחות היוצאות אינם זהים אצל כל אחד מהעובדים
העוסקים בטיפול בנסיעה ולרוב ,האישור אשר מתקבל בוועדת חו"ל אינו תואם לפרטי
הנסיעה בפועל ,להוצאות האש"ל ולימי העבודה אשר מוכרים במסגרת הנסיעה ,כפי שיפורט
בהמשך .זאת ועוד ,ממועד הגשת הבקשה לאישור הנסיעה ,חולף פרק זמן עד לקבלת אישור
הנסיעה בוועדת חו"ל ולאחר מכן בקבלת אישור ממנכ"ל העירייה ואח"כ מרה"ע ,דבר אשר
לעיתים גורם לעיכוב בביצוע ההזמנה בפועל ועל כן ההזמנה נעשית בסמוך למועד הנסיעה.

•

כיום ,בשל קושי בכינוסה של ועדת רכש חו"ל ,הצעות המחיר מועברות לאישור חברי הוועדה
באמצעות מייל ,דבר אשר אינו מאפשר את עבודת הוועדה בבחינת רכיבי הצעות המחיר .בחלק
מן המקרים ,עד לקבלת אישור ועדת רכש חו"ל ,הצעת המחיר שהוגשה כבר אינה בתוקף .על
אף זאת ,נבחר הספק הזול מבין הצעות המחיר שהוגשו ועם ביצוע ההזמנה ,מועברת דרישה
לתשלום אשר הינה גבוהה יותר מזו שהועברה בהצעת המחיר.

•

פקודות היומן ופקודות הזיכוי אינן נסרקות כלל וההסתמכות הינה על מציאת המסמכים בארכיב.
במס' מקרים עלה קושי לאתר מסמכים וכתוצאה מכך ,בתיקי הנסיעות ישנם נתונים חסרים ללא
כל תיעוד.

פרק  -3הנוהל העירוני
•

לנוהל חסרים מסמכים משלימים עליהם יש להתבסס כחלק מהוראות החוק לטיפול במשלחות
יוצאות.

•

בניגוד לסעיף  3.1לנוהל -הממונה על המשלחות אינו מכין תכנית עבודה שנתית והנסיעות
לחו"ל מתבצעות באופן נקודתי ועל-פי הנדרש .לעיתים ,בשל חריגה מהתקציב הייעודי ,ישנו
שימוש בסעיפים תקציביים אחרים על מנת לממן חלק מהמשלחות.

•

הביקורת העלתה כי בניגוד לסעיף  3.4לנוהל ,ועדת רכש חו"ל מאשרת את הצעת המחיר
הזולה במסגרת הליך הוועדה לאישור הנסיעה לחו"ל .הוועדה אינה בוחנת את הצעות המחיר
באופן פרטני וההסתמכות הינה אך ורק על הסכום הכולל של ההצעה .בדו"ח מבקר המדינה
בשלטון המקומי לשנת  2016מצויין כי על העירייה להימנע מהקמת ועדה עצמאית וייעודית
הנוגסת בסמכויותיה של ועדת רכש .עוד צויין כי במקרה של הקמת ועדת משנה ,הסמכות
נתונה בידי ועדת רכש עצמה ובכל מקרה ועדת משנה תביא את מסקנותיה לפני ועדת
הרכש .נושא זה יידון בהרחבה בפרק - 7.2הצעות מחיר.

•

סעיף  4לנוהל אינו מגדיר קריטריונים כדוגמת ותק או חלקיות משרה לצורך השתתפות
בהשתלמות מקצועית בחו"ל .בשל כך יצא שעובדים עם ותק של מספר חודשים נסעו למשלחות
לחו"ל .דוגמאות לכך ניתן לראות בנסיעה לברצלונה ב 11/2017 -שבה נסע עובד עם ותק של 9
חודשים ,במשלחת לגרמניה ב 04/2019 -שבה נסעה עובדת עם ותק של חודשיים ובמשלחת
לסאן דייגו ב 10/19 -שבה נסע עובד עם ותק של  3חודשים.

•

בניגוד לסעיף  5.1.1לנוהל -הביקורת העלתה כי מס' רב של נסיעות לחו"ל כללו סופי שבוע
וחגים כאשר לאף אחת מהן לא ניתנה הנמקה לכך .דוגמאות לכך ניתן לראות בנסיעת משלחת
שגרירים צעירים לגרמניה בחודש  04/2019אשר מועד הנסיעה נקבע לחוה"מ פסח ,בנסיעת
המשלחת לסאן דייגו בחודש  10/2019אשר מועד הנסיעה נקבע לחוה"מ סוכות ,בחממה
לחדשנות חברתית לניו יורק בחודש  05/2018אשר כללה סופ"ש וסיור לימודי באמסטרדם
בחודש  04/2019אשר כלל סופ"ש.
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•

לעיתים ,בשל היעדר פרטים כגון :שם מלא בלועזית ומספר דרכון ,קיים קושי בשיריון הצעת
המחיר.

•

סעיף  5.2.1לנוהל נוגד את הנחיות משרד החינוך בנושא ליווי משלחות נוער יוצאות אשר בהן
נקבע כי למשלחת נוער המונה בין  2-15תלמידים יהיו  2מלווים בשכר.

•

סעיף  5.10לנוהל מתייחס באופן כללי להוצאות קופה קטנה לצורכי :כיבוד ,מלווים ,מארחים,
טלפונים לעירייה ,מוניות למקרי חירום על אף שבנסיעות ומשלחות יוצאות לחו"ל הוצאות אלו
כבר מגולמות כחלק מהוצאות האש"ל ,כך שניתן סכום כסף נוסף לנוסעי המשלחת המסווג
כ"קופה קטנה" ,טרם הנסיעה ,עבור הוצאות המוכרות כהוצאות אש"ל ושעבורם הם מקבלים
מקדמה בגובה של  75%מסך הזכאות לאש"ל .קופה קטנה ניתנת רק בחלק מן המקרים לטובת
הוצאות תחבורה לעובדים ועל כן לא בכל הנסיעות ניתן סכום זה טרם הנסיעה.

•

סעיף  5.11לנוהל מתייחס להוצאות כספיות ,אך חלק מהחזר ההוצאות שמשולם לעובדים כגון
הוצאות עבור תחבורה בארץ ובחו"ל אינו מפורט בסעיף .בחלק מן המקרים הוצאות התחבורה
מגולמות בהוצאות האש"ל ובחלק מן המקרים הוצאות התחבורה ניתנות כהחזר נוסף בגמר
חשבון ההוצאות ועל כן הדבר נתון לפרשנות.

•

סעיף  5.13.2אינו מפרט את זכויות העובד בעת יציאתו לחו"ל .מבדיקת תיקי הנסיעות היוצאות
לחו"ל עולה כי לא הועברו דפי הסבר לעובדים וכי לא היה פירוט בדבר החובות והזכויות של
העובד בתקופת נסיעתו .נראה כי סעיף זה לנוהל מתייחס אך ורק למשלחות נוער.

פרק  -4תכנית עבודה שנתית ,תקציב וביצוע
•

הביקורת העלתה כי בין השנים  2017ועד אוקטובר  ,2019הנסיעות לחו"ל של נבחרי ועובדי
העירייה התבצעו ללא תכנית עבודה שנתית וכי פעילות העירייה לנושא משלחות ונסיעות לחו"ל
הייתה נקודתית ובהתאם לנדרש .במספר משלחות יוצאות לחו"ל ,המימון התבצע ממספר
סעיפים תקציביים בשל היעדר בקרה ומתווה כללי של היעדים המתוכננים ,וזאת על מנת למנוע
חריגה מהתקציב המיועד.

•

ע"פ בחינת תיקי הנסיעות ,הביקורת העלתה כי רוב הנסיעות היו במינהל החינוך בעוד
שבשאר המינהלים והאגפים לא הייתה השתתפות של עובדים בכנסים ובהשתלמויות
מקצועיות .על כן ,נראה כי לנושא התקציבי יש משקל רק בהקשר לקיומו של תקציב ייעודי ולא
ניתן משקל לחלוקת התקציב באופן כזה שבכלל המינהלים והאגפים העובדים ישתתפו
בהשתלמויות מקצועיות.

•

הביקורת העלתה כי נתוני התקציב והביצוע המופיעים בספרי העירייה משקפים את ההוצאות
הכספיות הכלולות בסעיף תקציבי " - 1754000513משלחות נכנסות ,יוצאות ונסיעות לחו"ל
בתפקיד" ושל סעיף תקציבי " - 1754000515משלחות נוער" שהינם סעיפים ייעודיים ליציאת
משלחות לחו"ל ,אך הם אינם כוללים סעיפים תקציביים אחרים מהם אושרה השתתפות כספית
לצורך יציאת חלק מהמשלחות .על כן ,לא ניתן היה לקבל תמונת מצב עדכנית של נתוני ההוצאה
הכספית הכוללת על מנת לדעת אם הייתה חריגה מהתקציב.

פרק  -5הליך תכנון והסדרת נסיעות לחו"ל
•

מבדיקת תיקי הנסיעות בין השנים  2017עד אוקטובר  .2019עולה כי ב 13 -תיקים טפסי
הבקשה לא מולאו כנדרש .במס' תיקים לא הוגשו טפסי בקשה כלל ,חלק מטפסי הבקשה אינם
מפורטים וחסר בהם מידע רלוונטי ,בחלק מן הטפסים חסרות חתימות של מגיש הבקשה ובחלק
מן הטפסים חסרות חתימות של הגורמים המאשרים ,ביניהם :רה"ע ,מנכ"ל ,יועמ"ש ושל אחד
מחברי הוועדה .זאת ועוד ,לחלק מהנסיעות לא נמצא תיעוד על אישור ועדת חו"ל.

•

מבדיקת תיקי הנסיעות עולה כי  2משלחות שיצאו מטעם מינהל החינוך הן חלק ממסגרת תכנית
שנתית המכונה "שגרירים צעירים" .למשלחת שיצאה ב 2017 -לא נמסר תיעוד של פרסום קול
קורא לצורך גיוס בני נוער לתכנית "שגרירים צעירים" וכן רשימת מוסדות הלימוד של בני
הנוער שהשתתפו במשלחת .מבדיקת נתוני המשלחת שיצאה ב 2019 -עולה כי יצאו  3מלווים
בשכר למשלחת המונה  10תלמידים וזאת בניגוד לחוזר משרד החינוך הקובע כי למשלחת
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המונה בין  2-15תלמידים יהיו  2מלווים .כמו כן 4 ,מתוך  10בני הנוער שהשתתפו במשלחת
אינם שייכים למוסדות החינוך בחולון והם אף אינם מתגוררים בחולון .לשאלת הביקורת כיצד
גוייסו בני הנוער לתכנית "שגרירים צעירים" נמסר כי פורסם קול קורא -מבדיקת קול הקורא אשר
נמסר לביקורת עולה כי הפירסום הינו משנת  2013ועל כן לא ברורה לביקורת תשובה זו .בנוסף,
בדוח המסכם של המלוות למשלחת ובהתייחסות ראש מינהל החינוך (העתק המסמכים מצ"ב
ומסומן כנספח  21לדו"ח) אשר לא הועברו לסמנכ"ל משאבי אנוש ולמ"מ מנהל פרויקטים
וקשרי חוץ כנדרש בנוהל עולים ממצאים חמורים בנוגע לתכנים הפדגוגיים ,להנחיות
הביטחוניות ,סידורי הלינה והמזון .בהמשך להתייחסותה של סמנכ"לית וראש מינהל החינוך,
מצ"ב העתק תכתובת בנושא פרסום קול קורא לתכנית שגרירים צעירים אשר נרשם כ"קול קורא
שגרירים צעירים תשע"ט" -המסומן כנספח  22לדו"ח .כאמור מהתכתובת ,עולה כי לא פורסם
קול קורא וכי הקבוצה היתה מובנית ולא נאספה מכלל העיר.
•

קיים קושי בכינוסה של ועדת רכש חו"ל .על כן ,הצעות המחיר מועברות לאישור חברי הוועדה
באמצעות מייל ,דבר אשר אינו מאפשר את עבודה הוועדה בבחינת רכיבי הצעות המחיר .בחלק
מן המקרים ,עד לקבלת אישור ועדת רכש חו"ל ,הצעת המחיר שהוגשה אינה בתוקף והמחיר
הינו גבוה יותר ,על כן ,מגיש הבקשה נדרש להעביר בשנית בקשה לספקים לקבלת הצעות
מחיר חדשות .לחלופין ,לאחר בחירת ספק בוועדת רכש ,חולף זמן עד לביצוע ההזמנה
בפועל כאשר הצעת המחיר אינה משוריינת ,ועל כן ,הספק מעביר הצעת מחיר נוספת -יקרה
יותר -אשר על בסיסה מועבר התשלום לספק.

•

הספק הזוכה נבחר על סמך הסיכום הכולל של ההצעה ,על אף שלעיתים הקריטריונים בין
הספקים אינו זהה ועל כן בחירת הספק אינה מהווה אינדיקציה לכך שהוא הספק הזול .פעמים
רבות ,על טבלת ההשוואה המועברת לוועדת רכש חו"ל ,מגישי הבקשה אינם רושמים תאריך ועל
כן לא ניתן לדעת מהו תוקפן של ההצעות .זאת ועוד ,לעיתים חל שינוי בחישוב שער היורו /דולר
שעל בסיסו ניתנת ההצעה עד למועד ביצוע ההזמנה בפועל .כמו כן ,הצעות המחיר מועברות
בחלקן ללא חיוב מע"מ ורק עם קבלת דרישת תשלום מהספק נראה כי מחושבת תוספת
עבור מע"מ ,דבר אשר גורם לפער בין הצעת המחיר לבין התשלום אשר משולם לספק וכך
לעיתים ,חישוב ההוצאות הכולל הינו שגוי.

•

מגיש הבקשה נדרש להעביר את הצעות המחיר ועל כן אין קריטריונים לקביעת נוסח אחיד עליו
מבוססת ההצעה .אין הגדרה ברורה לסטנדרט אירוח בבתי מלון כמו רמת המלון ,סוג החדר ואם
האירוח כולל ארוחות .כמו כן ,מגיש הבקשה "בוחר" את תאריכי הנסיעה וקיימת אי התאמה
בין תאריכי הנסיעה שאושרו לבין אלו שנסגרו עם הספק הזוכה ,לעיתים אף ללא ידיעת אגף
התקציבים ,אגף החשבות ומחלקת נוכחות במשאבי אנוש .כתוצאה מכך ,מס' פעמים ,תשלום
הלינה שולם ע"ח העירייה בשל הארכת השהייה ולצורך חופשה פרטית ,על אף שמועד
ההשתלמות או הכנס הסתיימו ,כך שלמעשה הצעת המחיר מאושרת ע"פ קריטריונים שהעובד
הנוסע לחו"ל קבע.

•

מבדיקת תיקי הנסיעות עלה כי בהצעות המחיר הכוללות לינה ,לא הוצגו פרטי המלון ורמת
האירוח .כמו כן ,לאחר סגירת ההזמנה עם הספק הזוכה לא התקבל וואוצ'ר למלון ועל כן חומר
זה אינו נמצא בתיקי הנסיעות.

•

בחלק מן המקרים ,תאריכי הנסיעה כפי שמועברים בהצעות המחיר אינם תואמים לתאריכי
הנסיעה בפועל.

פרק  -6הוצאות הנסיעה
•

בחלק מן המקרים ,לאחר אישור הנסיעה בוועדת חו"ל ,תאריכי הנסיעה משתנים בעקבות תאריכי
הטיסות ואין התאמה בין מועדי הנסיעה לבין ההחזרים שהעובד זכאי להם ,בין היתר ,מאחר
ולא מצורפים לתיקי הנסיעות מסמכים רלוונטיים כגון :כרטיסי טיסה וואוצ'ר למלון.

•

בחלק מן המקרים ,העובדים האריכו את השהייה והמלון שולם ע"ח העירייה ,בחלק מן
המקרים לא התקבל החזר מהעובד.

176

•

באחת מן הנסיעות ,העובדים שהו במלון סוויטות בדירוג של  4.5כוכבים אשר אינו תואם
לקריטריונים שקבע משרד האוצר.

•

במספר מקרים לא עודכנה חבילת חו"ל ע"ח העירייה ועל כן החיוב חל על העובד והעירייה
נדרשה לבצע החזר בשכר.

•

בחלק מן המקרים ,על אף שמדובר במשלחת ממומנת או ממומנת חלקית ,ניתן סכום האש"ל
המקסימאלי.

•

בחלק מן המקרים ,ניתן החזר עבור הוצאות בגין ארוחות ושתייה במועדים שאינם תואמים
את מועדי הנסיעה ובמועדים בהם הוארכה השהות לצורך חופשה פרטית.

•

בנסיעה אחת ניתן החזר עבור קבלה ללא תאריכים.

•

בשתי נסיעות ניתן החזר עבור רכישת ויטמינים ותרופות וכן עבור רכישת מוצרי רחצה אשר אינם
אמורים להיכלל בהוצאות האש"ל.

•

במספר נסיעות בחישוב סך הזכאות לאש"ל ניתנה קצובה גבוהה יותר בשל סתירות בין ימי
הנסיעה המאושרים בפרוטוקול ועדת נסיעות לחו"ל לבין ימי הנסיעה בפועל ע"פ דרישת העובד.

•

במספר נסיעות ניתן לעובדים החזר כספי עבור הוצאות אש"ל אשר היה גבוה יותר מקצובת
האש"ל המקובלת .לא נשלחה דרישה לעובדים לביצוע ההחזר ,כאשר חלף פרק זמן של מספר
חודשים ממועד נסיעתם של העובדים ועד למועד פרישתם ונכון למועד עריכת הביקורת העובדים
פרשו ולא התקבל סכום הכסף חזרה.

•

בחלק מן המקרים ולבקשת העובדים הנוסעים ,ניתן סכום כסף פרט לאש"ל המהווה קופה קטנה
לטובת הוצאות תחבורה .קופה קטנה ניתנת לעובדים המודעים לזכותם זו ועל כן לא בכל
הנסיעות ניתן סכום זה טרם הנסיעה.

•

בחלק מן המקרים ,הוצאות התחבורה מקוזזות מסך הוצאות האש"ל ובחלק מן המקרים הוצאות
אלו משולמות בנפרד וללא תקרה מקסימאלית.

•

מבדיקת הנסיעות עלה כי חלקן כללו שהייה בסופי שבוע ולא הייתה הנמקה לכך כמתבקש
בנוהל.

•

בחלק מן המקרים ,עובדים אשר האריכו את שהותם בחו"ל לצורך חופשה פרטית ,קיבלו
עבור אותם ימים תשלום ימי עבודה.

•

בחלק מן המקרים ,עלה כי עובדים שנסעו בשעות אחה"צ קיבלו עבור אותו יום תשלום יום עבודה
מלא.

•

בנסיעה אחת עלה כי עובדת אשר חזרה בשעות הבוקר המוקדמות קיבלה תשלום עבור יום
עבודה על אף שלא הייתה נוכחת בעבודה.

•

מבדיקת תיקי הנסיעות עלה כי במשלחת נוער יוצאת המונה עד  15תלמידים ,אושרה יציאת 3
מלווים בשכר.

•

ב 11 -משלחות מתוך  18לא הוגשו דוחות מסכמים לאחר החזרה כנדרש בנוהל העירייה
ונראה כי אין הקפדה לקבלם.

1.5

ריכוז ההמלצות בדו"ח

פרק  -2מבנה ארגוני וחלוקת העבודה
•

יש לשנות את המבנה הארגוני ,כדלקמן:
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 .1מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ ירכז את הטיפול במשלחות ,ירכז את הבקשות לנסיעה,
יהיה אחראי לכנס את ועדת חו"ל בהתאם לזמנים הרשומים בנוהל ,יהיה אחראי לאשר את
הבקשה אצל רה"ע ,ירשום פרוטוקול ויפיצו לגורמים הרלוונטיים.
 .2מנכ"ל העירייה יהיה חלק מהרכב ועדת חו"ל וישמש כיו"ר הוועדה וזאת בשל תפקידו
המאפשר ראייה מערכתית וכוללת של אגפי העירייה ביציאת משלחות לחו"ל .בנוסף ,שינוי
הרכב הוועדה יוביל להליך מקוצר באישור הבקשות לנסיעה לחו"ל ,דבר אשר יכול לתרום
להוזלת עלויות הנסיעה בכך שביצוע ההזמנה בפועל לא בהכרח יהיה בסמוך למועד יציאת
המשלחת.
 .3ועדת רכש חו"ל המתקיימת במתכונתה כיום תבוטל .בסמכות סמנכ"ל תפעול ומינהלה
שהינו יו"ר ועדת רכש יהיה לאשר הצעות מחיר מספקים ,אשר עומדות ע"ס של עד 50
אש"ח ללא צורך באישור ועדה בהתאם למסלול ההתקשרות כמפורט בנוהל :ועדת רכש
התקשרויות ובלאי .מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ יהיה אחראי על קבלת הצעות מחיר
מספקים וכן יהיה אחראי להעבירן לאישור סמנכ"ל תפעול ומינהלה מתוקף היותו יו"ר
ועדת רכש .הבקשה תאושר תוך  3ימי עבודה ובמידת האפשר אף פחות .עם קבלת
האישור ,מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ יבצע את ההזמנה מול הספק .הצעות מחיר החל
מ 50 -אש"ח יאושרו בוועדת רכש .הוועדה תתכנס בסמוך למועדי הגשת הבקשה וככל
שיעלה צורך בכך.
 .4מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ ישלח מייל המסכם את פרטי הנסיעה אל נוסעי המשלחת,
סמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות ,מחלקת נוכחות במשאבי אנוש ,אגף החשבות ,אגף
התקציבים ואגף המיחשוב .המייל יכלול את אישור ההזמנה שהתקבל מחברת הנסיעות,
כרטיסי הטיסה ,ואוצ'ר למלון וכן עלון מידע לנוסע.
•

יש לבצע סריקה של פקודות היומן ושל פקודות הזיכוי ולדאוג כי בנוסף לגיבוי המסמכים בארכיב
יהיה תיעוד ממוחשב.

פרק  -3הנוהל העירוני
•

להוסיף לנוהל מסמכים ונהלים משלימים:
 .1חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א.1951 -
 .2תקשי"ר ,מהדורה שביעית :פרק " 26נסיעות ,הוצאות אש"ל והעברה".
 .3משרד האוצר" ,טיסות ושירותים נלווים לנסיעות בתפקיד לחוץ לארץ" ,הוראה .13.10.0.1
 .4משרד האוצר" ,נסיעות לחוץ לארץ -קצובות שהייה ולינה והחזרי הוצאות" ,הוראה
.13.10.0.2

•

יש להקפיד על הכנת תכנית שנתית ,כאשר תילקח בחשבון האפשרות לבצע שינויים בשל
צרכים שיעלו במהלך השנה.

•

יש לעדכן את סעיף  3.4לנוהל המתייחס לוועדת רכש נסיעות לחו"ל ולסמנו כסעיף 3.5
לנוהל .ועדת רכש חו"ל המתקיימת במתכונתה כיום תבוטל .בסמכות סמנכ"ל תפעול
ומינהלה שהינו יו"ר ועדת רכש יהיה לאשר הצעות מחיר מספקים ,אשר עומדות ע"ס של עד 50
אש"ח ללא צורך באישור ועדה בהתאם למסלול ההתקשרות כמפורט בנוהל :ועדת רכש
התקשרויות ובלאי .מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ יהיה אחראי על קבלת הצעות מחיר
מספקים וכן יהיה אחראי להעבירן לאישור סמנכ"ל תפעול ומינהלה מתוקף היותו יו"ר ועדת
רכש .הבקשה תאושר תוך  3ימי עבודה ובמידת האפשר אף פחות .עם קבלת האישור ,מ"מ
מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ יבצע את ההזמנה מול הספק .הצעות מחיר החל מ 50 -אש"ח
יאושרו בוועדת רכש .הוועדה תתכנס בסמוך למועדי הגשת הבקשה וככל שיעלה צורך בכך.

•

בהתאם לסעיף  4לנוהל -יש להגדיר קריטריונים לנסיעה במשלחת יוצאת לחו"ל כדוגמת ותק
וחלקיות משרה אשר יילקח כחלק משיקולי אישור הבקשה.
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•

בהתאם לסעיף  5.1.1לנוהל -יש לתת הנמקה לנסיעות שמועדיהן נקבע לסופי שבוע וחגים.

•

יש לתקן את סעיף  5.1.2לנוהל וכן את נספח  1ובהם תהיה דרישה לצרף לבקשה צילום דרכון
אשר תוקפו יהיה לחצי שנה ממועד הנסיעה.

•

יש לעדכן את סעיף  5.2.1לנוהל ולהתאימו לחוזר משרד החינוך בו נקבע כי במשלחת נוער
המונה בין  2-15תלמידים יהיו  2מלווים ,ראש משלחת שהינו בגיר מעל גיל  21אשר משתייך
לבית הספר המוציא את המשלחת וכן מלווה שהינו מורה בבית ספר או בעל תפקיד רלוונטי
ברשויות המקומיות.

•

יש לבחון את נחיצות החזר ההוצאות עבור קופה קטנה מאחר וכיום ההחזר ניתן לטובת
הוצאות תחבורה בחו"ל ,בשונה מתכליתו בפועל היות והוא אמור לשמש לצורכי כיבוד ,מלווים,
מארחים ,טלפונים לעירייה ומוניות למקרי חירום אשר משולמים גם כך בהוצאות האש"ל .כמו כן,
אין הכרח לתת החזר זה ע"פ הוראות התכ"ם.

•

יש לעדכן את סעיף  5.11לנוהל ולקבוע באופן חד משמעי את אופן ההחזר עבור הוצאות
תחבורה בארץ ובחו"ל .יש לקבוע אם הוצאות אלו יגולמו בהוצאות האש"ל ,באם ההחזר יינתן
כחלק מהוצאות קופה קטנה או אם ההחזר יינתן בנפרד ובמקרה זה יהיה צורך לקבוע תקרה
מקסימאלית להוצאות תחבורה.

•

יש להוציא עלון מידע מפורט לנוסע הכולל מספר פרטים :זכאות העובד לימי עבודה בתשלום
וכן מהן שעות העבודה המקסימאליות לתשלום בעבור ליווי משלחות לחו"ל ,זאת בהתאם לחוק
שעות עבודה ומנוחה ובהתאם לנוהל משרד החינוך הקובע את הגמול בגין ליווי טיולים ופעילות
חוץ בית -ספרית .הוצאות אש"ל ,החזר עבור ביטוח רפואי ,חבילת תקשורת וכן את חובת העובד
למלא דוח מסכם לאחר חזרתו .כמו כן יש לציין את אנשי הקשר עימם העובד אמור להתקשר על
מנת להסדיר את הטיפול בנסיעה טרם היציאה לחו"ל ולאחר החזרה.

פרק  -4תכנית עבודה שנתית ,תקציב וביצוע
•

יש להכין תכנית שנתית ,להקצות תקציבים לנסיעות השתלמות למינהלים השונים בעירייה
ולפרט את היקף הפעילות הצפוי של אותו מינהל ,התכנים ,תדירות הנסיעות ואת הערכת
התועלת שתצמח לעירייה מכל נסיעה.

•

יש להקפיד על מיון ושיוך נכון לכלל ההכנסות וההוצאות ביחס לסעיפים התקציביים המתאימים
ואין לאשר נסיעות לחו"ל מסעיפי תקציב שאינם ייעודיים לכך.

פרק  -5הליך תכנון והסדרת נסיעות לחו"ל
•

נסיעות יאושרו בוועדת חו"ל אך ורק אם התקבל טופס בקשה מהעובד הכולל את כל הפרטים
הרלוונטיים הקשורים לנסיעה ,את חתימת המבקש ואת חתימתם של כלל הגורמים המאשרים.
כמו כן ,כל נסיעה תועבר לדיון בוועדת חו"ל כאשר בסיום הוועדה יופץ פרוטוקול בהתאם.

•

לאור הממצאים העולים מבדיקת תיקי הנסיעות למשלחות "שגרירים צעירים" ,מהדוח המסכם
ומתגובת ראש מינהל החינוך למשלחת שיצאה בשנת  ,2019אכן יש לבחון את המשך תכנית
"שגרירים צעירים" כאמור מהתייחסותה של ראש מינהל החינוך .תנאי להמשך תכנית שגרירים
צעירים הינו גיוס בני נוער הלומדים במסגרות החינוך אשר בתחום שיפוטה של העיר חולון.
כמו כן יש לבצע בחינה של תכנית הנסיעה והתאמתה לתכנים הפדגוגיים ,להנחיות
הביטחוניות ,לסידורי הלינה ולמזון טרם יציאת המשלחת.

•

ועדת רכש חו"ל המתקיימת במתכונתה כיום תבוטל .בסמכות סמנכ"ל תפעול ומינהלה
שהינו יו"ר ועדת רכש יהיה לאשר הצעות מחיר מספקים ,אשר עומדות ע"ס של עד  50אש"ח
ללא צורך באישור ועדה בהתאם למסלול ההתקשרות כמפורט בנוהל :ועדת רכש התקשרויות
ובלאי .מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ יהיה אחראי על קבלת הצעות מחיר מספקים וכן
יהיה אחראי להעבירן לאישור סמנכ"ל תפעול ומינהלה מתוקף היותו יו"ר ועדת רכש.
הבקשה תאושר תוך  3ימי עבודה ובמידת האפשר אף פחות .עם קבלת האישור ,מ"מ מנהל
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פרוייקטים וקשרי חוץ יבצע את ההזמנה מול הספק .הצעות מחיר החל מ 50 -אש"ח יאושרו
בוועדת רכש .הוועדה תתכנס בסמוך למועדי הגשת הבקשה וככל שיעלה צורך בכך.
•

יש לבנות טופס בקשה לאישור סמנכ"ל ע"פ קריטריונים זהים כך שהטופס יכלול תאריך ,יעד
הנסיעה ,תאריכי הנסיעה שמאושרים ע"פ פרוטוקול ועדת חו"ל ,סעיף תקציבי ,שער הדולר /יורו
על -פיו מחושבת ההצעה ,שיריון הצעת המחיר אצל הספק לשלושה ימים לפחות ותאריך אישור
ההצעה הזוכה.

טבלת ההשוואה תכלול מס' קריטריונים ,תועבר לספק ועליו יהיה למלא אותה בהתאם ,כדלקמן:
מציע א'

מציע ב'

מציע ג'

מחיר כרטיס טיסה
לאדם בדולר /יורו
כולל /כולל כבודה
הסעה משדה"ת
לינה -מלון בדירוג של
 3-4כוכבים
ארוחות
דמי סבלות לאדם
אחר
סה"כ לאדם בש"ח
כולל מע"מ

•

אין להכניס לטבלה המועברת לספקים קריטריונים לתשלום עבור הוצאות נלוות כדוגמת אש"ל,
ביטוח רפואי וטלפון חו"ל היות והוצאות אלו משולמות ע"י העירייה בנפרד .על כן ,לאחר קבלת
הצעות המחיר מהספקים ,יש להוסיף טבלה נוספת ולסכם את אומדן העלויות טרם העברה
לאישור סמנכ"ל ,כדלקמן:

סכום
אש"ל – בדולר /יורו
ובהמרה לש"ח (יש לציין
את מס' הימים על פיו
חושב סך זכאות האש"ל
בהתאם לפרטי הנסיעה)
ביטוח רפואי
טלפון חו"ל
אחר
סה"כ לאדם בש"ח כולל
מע"מ (כולל את
התשלום לספק הזוכה)
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כזכור ,בטופס הקיים בנוהל לא מצויין שהסך הכולל של ההצעה כולל מע"מ ,לא מצויין דירוג המלון,
לא מצויין אם ההצעה כוללת ארוחות וכן בטופס הקיים ישנו פירוט הוצאות נוסף עבור אש"ל ,הוצאות
תקשורת וביטוחים אשר אינו נכלל כחלק מהצעות המחיר של הספקים.
יש להבהיר כי אין הביקורת מחייבת להשתמש בפורמט זה וכי בסמכותו של הממונה על
המשלחות לבנות טופס חדש בהתאם לצורכי המערכת.
•

יש להקפיד על הזמנת מלון בדירוג של  3-4כוכבים וזאת בהתאם לסעיף  2.8.1הוראות תכ"ם:
טיסות ושירותים נלווים לנסיעות בתפקיד לחו"ל ,אגף החשב הכללי או לחלופין ,להקפיד על
הזמנת מלון ע"פ קצובת הלינה בהתאם לסעיף  2.4הוראות תכ"ם :נסיעות לחוץ לארץ -קצובות
שהייה ולינה והחזרי הוצאות ,אגף החשב הכללי .ההזמנה תבוצע לפי הזול מביניהם .יש
להקפיד כי הצעות המחיר המתקבלות יהיו בדירוג זהה וניתנות להשוואה .כמו כן ,יש
להקפיד כי בכל נסיעה בה נוסעים מס' עובדים ,תישקל הלנת עובדים בצורה החסכונית ככל
הניתן וזאת בהתאם לסעיף  2.8.2בהוראות התכ"ם :טיסות ושירותים נלווים לנסיעות בתפקיד
לחו"ל.

•

יש להעביר את אישור ההזמנה הכולל את כרטיסי הטיסה ואת הוואוצ'ר למלון אל העובד
הנוסע ואל הגורמים הרלוונטיים.

פרק  -6הוצאות הנסיעה
•

לאחר ביצוע הזמנה עם הספק הזוכה ,יש לשלוח מייל המסכם את פרטי הנסיעה ולצרף לכל
תיק נסיעה את אישור ההזמנה ,כרטיסי הטיסה  +ואוצ'ר למלון .את המייל יש להעביר אל
העובד הנוסע ,לסמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות ,מחלקת נוכחות במשאבי אנוש ,מנהל אגף
תקציבים ,חשבת העירייה ,מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ ואל מתאמת בקרה ,רכש
והתקשרויות באגף המיחשוב.

•

הארכת שהייה תשולם בנפרד אך ורק ע"י העובד.

•

רמת האירוח בבתי המלון תיקבע ע"פ הסטנדרטים המותרים בתקשי"ר נש"מ של אגף
משרד האוצר.

•

ככל שקיים קושי בביצוע עדכון ממוחשב של חבילת חו"ל ,יש לפנות לחברת התקשורת ולבצע
את עדכון החבילה דרכם.

•

ככל שקיים קושי בביצוע עדכון ממוחשב של חבילת חו"ל ,על מתאמת בקרה ,רכש והתקשרויות
לפנות לחברת התקשורת ולבצע את עדכון החבילה דרכם.

•

בנסיעות ומשלחות ממומנות -העובד לא יהיה זכאי לקצובת אש"ל ובנסיעות ומשלחות
ממומנות חלקית -יש לקזז את קצובת האש"ל בהתאם ,אלא במקרים חריגים שלהם יינתן
נימוק.

•

יש להקפיד כי ההחזרים הניתנים לעובד עבור הוצאות האש"ל יהיו תואמים למועדים אשר אושרו
בוועדת חו"ל.

•

אין לאשר החזר הוצאות אש"ל עבור קבלות ללא תאריכים.

•

יש לאשר החזר הוצאות אש"ל בהתאם להוראות התקשי"ר בלבד הכולל הוצאות עבור
תחבורה ,ארוחות ושתייה.

•

יש לבצע חישוב מדויק עבור סך הזכאות של העובד להוצאות אש"ל בהתאם למספר ימי הנסיעה.

•

יש לבצע חישוב מדויק של ההחזר הכספי לו זכאי העובד בגמר חשבון ההוצאות .כמו כן ,אין
לבצע החזר הוצאות אש"ל למספר נסיעות יחד באותה פקודת זיכוי -לכל נסיעה יבוצע החזר
בנפרד.

181

•

יש לבחון את נחיצות החזר ההוצאות עבור קופה קטנה מאחר וכיום ההחזר ניתן לטובת
הוצאות תחבורה בחו"ל ,בשונה מתכליתו בפועל היות והוא אמור לשמש לצורכי כיבוד ,מלווים,
מארחים ,טלפונים לעירייה ומוניות למקרי חירום אשר משולמים גם כך בהוצאות האש"ל .כמו כן,
אין הכרח לתת החזר זה ע"פ הוראות התכ"ם.

•

יש לקבוע באופן חד משמעי את אופן ההחזר עבור הוצאות תחבורה בארץ ובחו"ל .יש לבחון
אם הוצאות אלו יגולמו בהוצאות האש"ל ,באם ההחזר יינתן כחלק מהוצאות קופה קטנה או אם
ההחזר יינתן בנפרד ובמקרה זה יהיה צורך לקבוע תקרה מקסימאלית להוצאות תחבורה.

•

יש לתת הנמקה לנסיעות הכוללות שהייה בסופי שבוע וחגים כפי שרשום בסעיף 5.1.1
לנוהל או לחלופין לבטל סעיף זה.

•

יש לעדכן את מחלקת נוכחות במשאבי אנוש על הקדמה או הארכת שהייה לצורך חופשה
פרטית.

•

יש לבחון עדכון בנוהל מקרים בהם נסיעות אשר מועד יציאתן הוא משעות אחה"צ ועל כן הן לא
יוכרו כיום עבודה מלא .התשלום עבור יום העבודה יינתן באופן יחסי.

•

אישור יציאת מספר המלווים בשכר ייעשה בהתאם לחוזר משרד החינוך.

•

יש לבחון בוועדת חו"ל ולעדכן בנוהל בהתאם לכך את אופן ההכרה בימי עבודה גם במקרים
בהם טיסות החזרה לארץ נוחתות לפנות בוקר.

•

נספח מספר  5בנוהל" -דוח על הוצאות נסיעה לחו"ל בתפקיד" יוצמד לנספחים בהם יש
דרישה מנוסעי המשלחת למלא דוח מסכם לאחר הנסיעה ,כחלק בלתי נפרד מהגשת דוח
ההוצאות לצורך קבלת החזר הוצאות אש"ל.
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1.6

סיכום

הביקורת בנושא טיפול בנסיעות ומשלחות לחו"ל התמקדה בבחינת המבנה הארגוני וחלוקת העבודה,
בחלוקת התקציב ע"פ שני סעיפים תקציביים ייעודיים אל מול נתוני הביצוע .כמו כן נבחן הליך תכנון
והסדרת הנסיעות לחו"ל מקבלת טפסי הבקשות ,אישור בוועדת חו"ל ,רכש חו"ל ומועצת העיר,
בחינת הצעות המחיר ותשלום כלל הוצאות הנסיעה.
הביקורת התמקדה בבחינת הנוהל העירוני אל מול הוראות משרד האוצר ואגף החשב הכללי בכל
הקשור להחזר הוצאות אש"ל ועמידה בקריטריונים שנקבעו בתקשי"ר ,וכן אל מול הוראות משרד
החינוך בנושא יציאת משלחות נוער לחו"ל.
במסגרת הביקורת ,נבחנו  18משלחות שיצאו לחו"ל בין השנים  2017ועד אוקטובר  2019אשר
כללו נסיעת אח"מים ,השתלמויות מטעם המרכז לשלטון מקומי ,כנסים ומשלחות נוער.
כפי שיפורט בגוף טיוטת הדו"ח ,נמצאו ממצאים המחייבים קביעת תכנית עבודה שנתית וחלוקת
תקציב בהתאם לכך ,ואף שינוי במבנה הארגוני ובהליכי אישור הנסיעה ,לרבות בדרך ובאופן
התשלום עבור ההחזרים בהתאם למותר בהוראות התקש"יר .תיקון הממצאים באמצעות יישום
המלצות הביקורת יביאו לשיפור בתפקוד האגף.
עיקרי ההמלצות:
•

יש לשנות את המבנה הארגוני ולרכז את הטיפול במשלחות אצל מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי
חוץ .מנכ"ל העירייה יהיה חלק מהרכב ועדת חו"ל וישמש כיו"ר הוועדה וזאת בשל תפקידו
המאפשר ראייה מערכתית וכוללת של אגפי העירייה ביציאת משלחות לחו"ל .בנוסף ,שינוי הרכב
הוועדה יוביל להליך מקוצר באישור הבקשות לנסיעה לחו"ל ,דבר אשר יכול לתרום להוזלת
עלויות הנסיעה בכך שביצוע ההזמנה בפועל לא בהכרח יהיה בסמוך למועד יציאת המשלחת.

•

בנוהל ייקבע כי בסמכות סמנכ"ל תפעול ומינהלה אשר הינו יו"ר ועדת רכש יהיה לאשר
הצעות מחיר מספקים ,אשר עומדות ע"ס של עד  50אש"ח ללא צורך באישור ועדה .הבקשה
תאושר תוך  3ימי עבודה ובמידת האפשר אף פחות .הצעות מחיר החל מ 50 -אש"ח יאושרו
בוועדת רכש אשר תתכנס בסמוך למועדי הגשת הבקשה וככל שיעלה צורך בכך.

•

יש להכין תכנית עבודה שנתית ולהקפיד על מיון ושיוך נכון לכלל ההכנסות וההוצאות על מנת
שלא תהיה חריגה בתקציב אל מול נתוני הביצוע וכך לא יעשה שימוש בסעיפים תקציביים
אחרים אשר אינם ייעודיים לנסיעות ומשלחות יוצאות לחו"ל.

•

הליך תכנון והסדרת הנסיעות לחו"ל ייעשה לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים ובכפוף
לאישור ועדת חו"ל ,מנכ"ל העירייה ורה"ע .בקשת הצעות מחיר מספקים תתבצע ע"י הממונה
על המשלחות והן ייבחנו ע"פ קריטריונים זהים ובהתאם להוראות התקשי"ר .לאחר ביצוע
ההזמנה מול הספק הזוכה ,יועבר על כך אישור לכלל הגורמים האמונים על הטיפול במשלחות
ולעובדים הנוסעים בצירוף כרטיסי הטיסה וואוצ'ר למלון.

•

הוצאות הנסיעה יינתנו בהתאם להוראות החשב הכללי .בנסיעות ומשלחות ממומנות -העובד לא
יהיה זכאי לקצובת אש"ל ובנסיעות ומשלחות ממומנות חלקית -יבוצע קיזוז בהתאם .יש להקפיד
כי ההחזרים הניתנים לעובד עבור הוצאות האש"ל יהיו תואמים למועדים אשר אושרו בוועדת
חו"ל .כמו כן ,כאמור ,יש להעביר עדכון למחלקת נוכחות במשאבי אנוש ולשאר הגורמים
האמונים על הטיפול בנסיעות ומשלחות יוצאות על תאריכי הנסיעה הסופיים לאחר ביצוע הזמנת
כרטיסי הטיסה.
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סמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות מבקש להודות למבקר העירייה ולעוזרת מבקר העירייה על ביצוע
ביקורת מקצועית ועניינית בתחום.
בהתייחסותה של היועמ"ש לטיוטת הדו"ח היא רושמת שהיא מבינה שסמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות
השיב בשם חברי ועדת חו"ל? בתשובת סמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות להתייחסותה של היועמ"ש
נרשם כי התייחסותו היא אמנם בשמו אך הוסיף כי לדעתו הם מתואמים וכי זה נתון לשיקולה.
מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ מבקשת להודות למבקר העירייה ולעוזרת מבקר העירייה על הדו"ח
היסודי ועל העובדה כי לתושבי העיר יש על מי לסמוך בהסקת מסקנות באופן יסודי ומועיל .לדבריה,
בדו"ח עלו וצפו דברים משמעותיים המאירים את אופן התנהלותה של הוועדה ונותנים דגש על שיפור
והפקת לקחים .לעניות דעתה ועל מנת להבין את הדו"ח בצורה טובה יותר ,יש לשקול הבאת פרק
מבוא המסביר מה קדם לנוהל חו"ל ,מתי הוחל והוכנס נוהל זה לתוקף ומתי החלה ועדת חו"ל לפעול
לפיו .נוהל חו"ל הוסדר בשנת  .2017בגלגולו הראשון עובדי עירייה הגישו בקשותיהם ועלו לוועדת
רכש המתקיימת בזמנים קבועים ,תחת סמנכ"ל תפעול ומינהלה .דבר זה הקשה על שמירת מחיר
הכרטיס המוצע ונותח ככלל לא יעיל .על כן ,הוקמה תת ועדה לחו"ל שהתרכזה ברכש .רק לאחר
שנים של ביקורת עצמית וביקורת המדינה הוחלט להכין ולהכיל נוהל חו"ל.

הביקורת מודה על שיתוף הפעולה המלא לה זכתה מסמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות ,מ"מ מנהל
פרוייקטים וקשרי חוץ ,חשבת העירייה ,רפרנטית תקציבים ובקרה ואגף המיחשוב.
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פרק  -2מבנה ארגוני וחלוקת העבודה
2.1

רקע כללי

עובדי העירייה ונבחרי הציבור נוסעים לחו"ל מתוקף תפקידם על מנת ללמוד על סוגיות במישור
המוניציפאלי .הפעילות של עובדי העירייה בחו"ל מתמקדת ,בין היתר ,בייצוג העיר בקונגרסים,
סמינרים וכנסים בינלאומיים וכן במשלחות רשמיות עם מקביליהם בערים אחרות בעולם או בגופים
בין-לאומיים .בחלק מן המקרים הנסיעה לחו"ל בתפקיד ממומנת  -במלואה או בחלקה  -מתקציב
הרשות המקומית ,ובחלק מן המקרים מממן אותה גוף אחר  -מהארץ או מחו"ל .כמו כן ,נסיעות לחו"ל
של נבחרי ציבור נועדו בין השאר ,לאפשר יצירת קשרים עם נבחרי ציבור בערים בחו"ל כדי לבצע
פרויקטים משותפים ,וכן כדי להרחיב את ידיעותיהם בתחום המוניציפאלי ברשויות מקומיות אחרות,
ובכך לייעל את הפעילות של הרשות המקומית שבה הם מכהנים.
חולון מקיימת מערך קשרים בינלאומיים גם במסגרת ברית ערים תאומות עם  6ערים (סירן Suresnes
בצרפת ,מיטה  Mitteבגרמניה ,האן מונדן  Hann- Mundenבגרמניה ,דייטון  Daytonאוהיו
בארה"ב ,אנשן  Anshanבסין ,ו-אנדונג  Andongבדרום קוריאה) ,ולהן הסדר חילופי משלחות
המיועד לשם פיתוח קשרי תרבות וספורט ,אמנות ויצירה ,מסחר ,החלפת ידע ועוד .משלחות עובדי
עירייה ונבחרי ציבור ומשלחות הנוער עובדות על בסיס הדדי של חילופי משלחות עם הערים
התאומות.

2.2

מבנה ארגוני וחלוקת עבודה

ניהול הנסיעות והמשלחות היוצאות לחו"ל נמצא בתחום אחריותו של המינהל הכללי ,ובאחריות
הממונSה על המשלחות לנהל את תיקי הנסיעה בכל ההליך .בפועל ,אחריות זו מתחלקת בין מס'
עובדים וההתנהלות היא על -פי שלבים ,כדלקמן:
 .1מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ -אחראית לרכז את בקשות העובדים לנסיעות לחו"ל.

ניהול משלחות ונסיעות יוצאות לחו"ל -חלוקת עבודה

מנהל אגף תקציבים

מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ

סמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות

מתאמת בקרה רכש והתקשרויות

חשבת העירייה

רפרנטית תקציבים ובקרה

רפרנטית תקציבים ובקרה -אחראית לכנס את ועדת חו"ל לאישור /סירוב הבקשה וכן ,אחראית
לרישום פרוטוקול והפצת הפרוטוקול לגורמים הרלוונטיים.

ועדת חו"ל
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 .2באם אין מדובר בנסיעה מטעם השלטון המקומי -על עובד העירייה עצמו להעביר  3הצעות
מחיר לנסיעה למ"מ מנהל פרויקטים וקשרי חוץ.
 .3מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ אחראית להעביר את הצעות המחיר שהתקבלו לאישור
ועדת רכש חו"ל באמצעות מייל.

ועדת רכש חו"ל

סגנית יועצת משפטית

עוזרת מנכ"ל

מנהל מחסן

מנהל אגף תקציבים
מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ -רכז הוועדה

 .4לאחר קבלת האישור מוועדת רכש חו"ל ,מתבצעת הזמנה מהספק הזוכה ע"י מ"מ מנהל
פרוייקטים וקשרי חוץ.
 .5פקודת התשלום מועברת לביצוע אל רפרנטית תקציבים ובקרה.
 .6עם חזרת המשלחת ,נדרשים העובדים להעביר דוח מסכם אל מ"מ מנהל פרויקטים וקשרי
חוץ.
 .7דו"ח הוצאות האש"ל בצירוף הקבלות המקוריות מועבר ע"י העובדים אל חשבת העירייה-
אשר עורכת גמר חשבון.
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 .8חשבת העירייה מעבירה את גמר החשבון אל רפרנטית תקציבים ובקרה לצורך ביצוע
פקודת זיכוי או חיוב לעובד וזאת בהתאם לדוח סיכום הוצאות הנסיעה.
מהאמור לעיל עולה ,כי תיקי הנסיעות מנוהלים על ידי מספר רב יחסית של עובדים כאשר אין
סנכרון מלא בין העובדים העוסקים בטיפול במשלחות.
2.3

ממצאי הביקורת

•

תיקי הנסיעות מנוהלים ע"י מס' רב יחסית של עובדים ועל כן אין סנכרון מלא בין העובדים
העוסקים בטיפול במשלחות .פרטי המשלחות היוצאות אינם זהים אצל כל אחד מהעובדים
העוסקים בטיפול בנסיעה ולרוב ,האישור אשר מתקבל בוועדת חו"ל אינו תואם לפרטי
הנסיעה בפועל ,להוצאות האש"ל ולימי העבודה אשר מוכרים במסגרת הנסיעה ,כפי שיפורט
בהמשך .זאת ועוד ,ממועד הגשת הבקשה לאישור הנסיעה ,חולף פרק זמן עד לקבלת אישור
הנסיעה בוועדת חו"ל ולאחר מכן בקבלת אישור ממנכ"ל העירייה ואח"כ מרה"ע ,דבר אשר
לעיתים גורם לעיכוב בביצוע ההזמנה בפועל ועל כן ההזמנה נעשית בסמוך למועד הנסיעה.

•

כיום ,בשל קושי בכינוסה של ועדת רכש חו"ל ,הצעות המחיר מועברות לאישור חברי הוועדה
באמצעות מייל ,דבר אשר אינו מאפשר את עבודת הוועדה בבחינת רכיבי הצעות המחיר .בחלק
מן המקרים ,עד לקבלת אישור ועדת רכש חו"ל ,הצעת המחיר שהוגשה כבר אינה בתוקף .על
אף זאת ,נבחר הספק הזול מבין הצעות המחיר שהוגשו ועם ביצוע ההזמנה ,מועברת דרישה
לתשלום אשר הינה גבוהה יותר מזו שהועברה בהצעת המחיר.

•

פקודות היומן ופקודות הזיכוי אינן נסרקות כלל וההסתמכות הינה על מציאת המסמכים בארכיב.
במס' מקרים עלה קושי לאתר מסמכים וכתוצאה מכך ,בתיקי הנסיעות ישנם נתונים חסרים ללא
כל תיעוד.

התייחסות סמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות
"מקובל במלואו בהתאם לנכתב".
התייחסות סמנכ"ל תפעול ומינהלה
"אני מקבל את המלצתך בנושא אך מבקש כי האישור לגופו של עניין יתבצע ע"י כל סמנכ"ל ממונה
מהסיבות הבאות:
א .הסמנכ"ל הוא זה שממליץ בסופו של יום להוציא את העובד מטעמו לנסיעה לחו"ל.
ב .הסמנכ"ל הממונה הוא היודע מהם השיקולים ביציאת העובד לחו"ל.
ג .שיקולים אלו הינם בבחינת שיקול דעת משלים לשיקול הדעת שניתן מלכתחילה לסמנכ"לים
בבואם לאשר רכש טובין והתקשרויות בסכומים של עד  50אש"ח".
התייחסות מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ
"עמ'  ,4פרק נוהל עירוני ,הגדרת קריטריונים ,יש צורך לכתוב קריטריונים לחברות המציעות /מזמינות
ואולי אף מממנות טיסות לעובדי עירייה .אילו חברות ניתן שיתקשרו עם עיריית חולון? האם עירוניות
או כלל עירוניות כגון מרכז השלטון המקומי או תאגידיות כגון תאגיד המים .במידה וקיים חשש לניגוד
עניינים האם העובד יכול לנסוע בצורה עצמאית (קרי להביא  3הצעות מחיר ואז לחבור לחברה
שהזמינה אותו מלכתחילה)? לאותו נושא בעמ'  17נכתב רק אם הנסיעה היא מטעם השלטון המקומי
היא תאושר במתכונת של מימון .האם זה נכון?"
המלצות הביקורת
•

יש לשנות את המבנה הארגוני ,כדלקמן:
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 .1מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ ירכז את הטיפול במשלחות ,ירכז את הבקשות לנסיעה,
יהיה אחראי לכנס את ועדת חו"ל בהתאם לזמנים הרשומים בנוהל ,יהיה אחראי לאשר את
הבקשה אצל רה"ע ,ירשום פרוטוקול ויפיצו לגורמים הרלוונטיים.
 .2מנכ"ל העירייה יהיה חלק מהרכב ועדת חו"ל וישמש כיו"ר הוועדה וזאת בשל תפקידו
המאפשר ראייה מערכתית וכוללת של אגפי העירייה ביציאת משלחות לחו"ל .בנוסף ,שינוי
הרכב הוועדה יוביל להליך מקוצר באישור הבקשות לנסיעה לחו"ל ,דבר אשר יכול לתרום
להוזלת עלויות הנסיעה בכך שביצוע ההזמנה בפועל לא בהכרח יהיה בסמוך למועד יציאת
המשלחת.
 .3בסמכות סמנכ"ל תפעול ומינהלה שהינו יו"ר ועדת רכש יהיה לאשר הצעות מחיר
מספקים ,אשר עומדות ע"ס של עד  50אש"ח ללא צורך באישור ועדה בהתאם למסלול
ההתקשרות כמפורט בנוהל :ועדת רכש התקשרויות ובלאי .מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי
חוץ יהיה אחראי על קבלת הצעות מחיר מספקים וכן יהיה אחראי להעבירן לאישור
סמנכ"ל תפעול ומינהלה מתוקף היותו יו"ר ועדת רכש .הבקשה תאושר תוך  3ימי עבודה
ובמידת האפשר אף פחות .עם קבלת האישור ,מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ יבצע את
ההזמנה מול הספק .הצעות מחיר החל מ 50 -אש"ח יאושרו בוועדת רכש .הוועדה תתכנס
בסמוך למועדי הגשת הבקשה וככל שיעלה צורך בכך.
 .4מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ ישלח מייל המסכם את פרטי הנסיעה אל נוסעי המשלחת,
סמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות ,מחלקת נוכחות במשאבי אנוש ,אגף החשבות ,אגף
התקציבים ואגף המיחשוב .המייל יכלול את אישור ההזמנה שהתקבל מחברת הנסיעות,
כרטיסי הטיסה ,ואוצ'ר למלון וכן עלון מידע לנוסע.
•

יש לבצע סריקה של פקודות היומן ושל פקודות הזיכוי ולדאוג כי בנוסף לגיבוי המסמכים בארכיב
יהיה תיעוד ממוחשב.

פרק  -3הנוהל העירוני
בנוהל העירוני מס'  00.12.01נקבעו כללים אחידים וברורים במספר נושאים :אישור יציאת משלחות
רשמיות לחו"ל ,אישור יציאת משלחות נוער וחילופי נוער ,טיפול בנוסעים לחו"ל בתפקיד וטיפול
במשלחות הנכנסות (להלן" :נוהל נסיעות לחו"ל").
בנוהל העירייה מוזכרים " 4נהלים ומסמכים קשורים ומשלימים:
 .1משרד האוצר ,הוועדה הבין משרדית לשכר ותנאי שירות בחוץ לארץ ,קצובות ואש"ל בחו"ל
.1.9.07
 .2משרד החינוך ,חוזר תשנ"ט ,4 /גמול בגין ליווי טיולים ופעילות חוץ בית ספרית -יישום
ההסכם הקיבוצי.
 .3החשב הכללי :התנהלות שגרתית במסגרת הסכם הסלולאר ,בתוקף מ.31.1.16 -
 .4חוזר מנכ"ל מיוחד נבחרי ציבור משרד הפנים .4/2017
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  1לדו"ח.
להלן מספר סעיפים בנוהל אשר בהם התמקדה הביקורת:
סעיף  3.1לנוהל מגדיר את תפקידו של הממונה על המשלחות כאחראי להכנת תכנית שנתית.
סעיף  3.4לנוהל :ועדת רכש נסיעות לחו"ל (אמור להיות רשום כסעיף  -3.5ככל הנראה ,בשל
טעות סופר נרשם פעמיים כסעיף  )3.4מגדיר את תפקיד הוועדה בניהול מכרז או לחלופין הצעות
מחיר במידה ולא קיים מכרז וזאת בהתאם להוראות משרד האוצר ,אגף החשב הכללי .2015
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סעיף  4לנוהל :היקף ,מגדיר כי עובדי העירייה ומלווים בהתאם לצורך הם אלו היוצאים למשלחות
לחו"ל .כיום ,העובדים מעבירים בקשה לממונה הישיר ובהתאם לאישורו ,הבקשה נבחנת בוועדת
חו"ל.
סעיף  5.1.1לנוהל קובע כי במידה ובתקופת הנסיעה נכללים סופי שבוע או חגים תידרש הנמקה
לשהייה במועדים אלו.
סעיף  5.1.2לנוהל קובע כי הפנייה לוועדת חו"ל תתבצע באמצעות בקשה לאישור נסיעה לחו"ל
בתפקיד אשר תוגש לממונה על המשלחות .סעיף זה מתייחס לנספח מספר  1בנוהל (העתק נספח
מספר  1לנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  2לדוח).
סעיף  5.1.7לנוהל קובע כי עובד היוצא לחו"ל בתפקיד נדרש למלא דוחות מסכמים ולהגישם
לסמנכ"ל משאבי אנוש ,עם העתק לחשבת העירייה
סעיף  5.2.1לנוהל קובע כי בקבוצה המונה  8-16תלמידים במשלחות נוער יוצאות יהיה מלווה
בוגר אחד ע"פ הנחיות משרד החינוך.
סעיף  5.2.13לנוהל קובע תשלום למלווי משלחות.
סעיף  5.10לנוהל מתייחס למתן קופה קטנה לנוסעי המשלחת.
סעיף  5.11לנוהל מתייחס להוצאות כספיות.
סעיף  5.13.2לנוהל מתייחס להכנת דפי הסבר למשתתפים והחתמתם על טפסי התחייבות,
סעיף זה מתייחס לנספח  6בנוהל .בפועל ,נספח זה הינו "כתב ויתור על הטבות" והוא אינו מפרט את
זכויות העובד בעת יציאתו לחו"ל
העתק נספח מספר  6לנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  3לדו"ח.
ממצאי הביקורת
•

לנוהל חסרים מסמכים משלימים עליהם יש להתבסס כחלק מהוראות החוק לטיפול במשלחות
יוצאות.

•

בניגוד לסעיף  3.1לנוהל -הממונה על המשלחות אינו מכין תכנית עבודה שנתית והנסיעות
לחו"ל מתבצעות באופן נקודתי ועל-פי הנדרש .לעיתים ,בשל חריגה מהתקציב הייעודי ,ישנו
שימוש בסעיפים תקציביים אחרים על מנת לממן חלק מהמשלחות.

•

הביקורת העלתה כי בניגוד לסעיף  3.4לנוהל ,ועדת רכש חו"ל מאשרת את הצעת המחיר
הזולה במסגרת הליך הוועדה לאישור הנסיעה לחו"ל .הוועדה אינה בוחנת את הצעות המחיר
באופן פרטני וההסתמכות הינה אך ורק על הסכום הכולל של ההצעה .בדו"ח מבקר המדינה
בשלטון המקומי לשנת  2016מצויין כי על העירייה להימנע מהקמת ועדה עצמאית וייעודית
הנוגסת בסמכויותיה של ועדת רכש .עוד צויין כי במקרה של הקמת ועדת משנה ,הסמכות
נתונה בידי ועדת רכש עצמה ובכל מקרה ועדת משנה תביא את מסקנותיה לפני ועדת
הרכש .נושא זה יידון בהרחבה בפרק - 7.2הצעות מחיר.

•

סעיף  4לנוהל אינו מגדיר קריטריונים כדוגמת ותק או חלקיות משרה לצורך השתתפות
בהשתלמות מקצועית בחו"ל .בשל כך יצא שעובדים עם ותק של מספר חודשים נסעו למשלחות
לחו"ל .דוגמאות לכך ניתן לראות בנסיעה לברצלונה ב 11/2017 -שבה נסע עובד עם ותק של 9
חודשים ,במשלחת לגרמניה ב 04/2019 -שבה נסעה עובדת עם ותק של חודשיים ובמשלחת
לסאן דייגו ב 10/19 -שבה נסע עובד עם ותק של  3חודשים.

•

בניגוד לסעיף  5.1.1לנוהל -הביקורת העלתה כי מס' רב של נסיעות לחו"ל כללו סופי שבוע
וחגים כאשר לאף אחת מהן לא ניתנה הנמקה לכך .דוגמאות לכך ניתן לראות בנסיעת משלחת
שגרירים צעירים לגרמניה בחודש  04/2019אשר מועד הנסיעה נקבע לחוה"מ פסח ,בנסיעת
המשלחת לסאן דייגו בחודש  10/2019אשר מועד הנסיעה נקבע לחוה"מ סוכות ,בחממה
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לחדשנות חברתית לניו יורק בחודש  05/2018אשר כללה סופ"ש וסיור לימודי באמסטרדם
בחודש  04/2019אשר כלל סופ"ש.
•

לעיתים ,בשל היעדר פרטים כגון :שם מלא בלועזית ומספר דרכון ,קיים קושי בשיריון הצעת
המחיר.

•

סעיף  5.2.1לנוהל נוגד את הנחיות משרד החינוך בנושא ליווי משלחות נוער יוצאות אשר בהן
נקבע כי למשלחת נוער המונה בין  2-15תלמידים יהיו  2מלווים בשכר.

•

סעיף  5.10לנוהל מתייחס באופן כללי להוצאות קופה קטנה לצורכי :כיבוד ,מלווים ,מארחים,
טלפונים לעירייה ,מוניות למקרי חירום על אף שבנסיעות ומשלחות יוצאות לחו"ל הוצאות אלו
כבר מגולמות כחלק מהוצאות האש"ל ,כך שניתן סכום כסף נוסף לנוסעי המשלחת המסווג
כ"קופה קטנה" ,טרם הנסיעה ,עבור הוצאות המוכרות כהוצאות אש"ל ושעבורם הם מקבלים
מקדמה בגובה של  75%מסך הזכאות לאש"ל .קופה קטנה ניתנת רק בחלק מן המקרים לטובת
הוצאות תחבורה לעובדים ועל כן לא בכל הנסיעות ניתן סכום זה טרם הנסיעה.

•

סעיף  5.11לנוהל מתייחס להוצאות כספיות ,אך חלק מהחזר ההוצאות שמשולם לעובדים כגון
הוצאות עבור תחבורה בארץ ובחו"ל אינו מפורט בסעיף .בחלק מן המקרים הוצאות התחבורה
מגולמות בהוצאות האש"ל ובחלק מן המקרים הוצאות התחבורה ניתנות כהחזר נוסף בגמר
חשבון ההוצאות ועל כן הדבר נתון לפרשנות.

•

סעיף  5.13.2אינו מפרט את זכויות העובד בעת יציאתו לחו"ל .מבדיקת תיקי הנסיעות היוצאות
לחו"ל עולה כי לא הועברו דפי הסבר לעובדים וכי לא היה פירוט בדבר החובות והזכויות של
העובד בתקופת נסיעתו .נראה כי סעיף זה לנוהל מתייחס אך ורק למשלחות נוער.

התייחסות סמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות
"מקובל במלואו בהתאם לנכתב".
התייחסות סמנכ"לית וראש מינהל החינוך
•

"תכנית נסיעות שנתית -עד היום לא התבקשנו להגיש תכנית שנתית ,במידה ויהיה נוהל כזה
נשמח להגיש תכנית מפורטת ככל שניתן.

•

יציאה של משלחות חינוך בסמוך לחופשות החגים -במשלחות חינוכיות שאליהן מתלווים מורים
או תלמידים לא ניתן להוציא על חשבון ימי לימודים .לכן משלחת השגרירים הצעירים והמשלחת
לסאן דייגו נקבעו בימי חופשה מבתי ספר.

•

אישור יציאת מלווים בשכר בהתאם למשרד החינוך  -העיקרון מקובל בהחלט ,אם כי כדאי לדון
בנפרד במקרים יוצאים מן הכלל.

•

ותק של חברי המשלחת -יציאה לחו"ל אינה קשורה לוותק ואינה נתפסת בעינינו כבונוס .הנסיעה
הינה מקצועית ומטרתה להיטיב עם תהליכים חינוכיים פדגוגים שלנו ו/או להוות השראה
לעשייתנו החינוכית .אי לכך בחירת האנשים נקבעת על פי נושא המשלחת והקשר לאנשים
הרלוונטיים הממלאים את התפקיד.

•

ראש משלחת עירונית לגבי ההמלצה בסעיף " – 5.2.1ראש המשלחת אשר משתייך לבית
הספר" (עמ'  -)9כאשר מדובר במשלחת נוער עירונית ,חשוב שבראש המשלחת יעמוד בעל
תפקיד ברשות המקומית ,שכן התלמידים במשלחת עירונית מגיעים מבתי הספר השונים בעיר".

התייחסות סמנכ"ל תפעול ומינהלה
"אני מקבל את המלצתך בנושא אך מבקש כי האישור לגופו של עניין יתבצע ע"י כל סמנכ"ל ממונה
מהסיבות הבאות:
א .הסמנכ"ל הוא זה שממליץ בסופו של יום להוציא את העובד מטעמו לנסיעה לחו"ל.
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ב .הסמנכ"ל הממונה הוא היודע מהם השיקולים ביציאת העובד לחו"ל.
ג .שיקולים אלו הינם בבחינת שיקול דעת משלים לשיקול הדעת שניתן מלכתחילה לסמנכ"לים
בבואם לאשר רכש טובין והתקשרויות בסכומים של עד  50אש"ח".
התייחסות חשבת העירייה
•

"הסעיף "קופה קטנה" בנוהל מתייחס לכלל הוצאות הנסיעה ,ובכללן אש"ל .החזר בעבור
תחבורה אינו כלול כחלק מסך האש"ל הניתן לעובד ואין תקרה מקסימלית להחזר בגין תחבורה
ע"פ תקנות מס הכנסה או החשכ"ל .ישנם עובדים שידעו מראש שיזקקו להתניידות בביקורם ולכן
ציינו דרישה זו בבקשתם לוועדת נסיעות לחו"ל אך גם עובד שדרש החזר זה כנגד חשבוניות
בדיעבר ,עם חזרתו -קיבל החזר כראוי ולכן התוצאה בפועל היא זהה.

•

הוצאות התחבורה לא מגולמות בהוצאות האש"ל .ישנם מקרים שהוצאות התחבורה הובאו
בקיזוז בחישוב ההחזר הסופי לעובד מכיוון שאין טעם לדרוש מהעובד החזרת אש"ל ששולם
ביתר מחד ,ולשלם לו בעבור תחבורה מאידך".

התייחסות מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ
"עמ'  ,4פרק נוהל עירוני ,הגדרת קריטריונים ,יש צורך לכתוב קריטריונים לחברות המציעות /מזמינות
ואולי אף מממנות טיסות לעובדי עירייה .אילו חברות ניתן שיתקשרו עם עיריית חולון? האם עירוניות
או כלל עירוניות כגון מרכז השלטון המקומי או תאגידיות כגון תאגיד המים .במידה וקיים חשש לניגוד
עניינים האם העובד יכול לנסוע בצורה עצמאית (קרי להביא  3הצעות מחיר ואז לחבור לחברה
שהזמינה אותו מלכתחילה)? לאותו נושא בעמ'  17נכתב רק אם הנסיעה היא מטעם השלטון המקומי
היא תאושר במתכונת של מימון .האם זה נכון?"
המלצות הביקורת
•

להוסיף לנוהל מסמכים ונהלים משלימים:
 .1חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א.1951 -
 .2תקשי"ר ,מהדורה שביעית :פרק " 26נסיעות ,הוצאות אש"ל והעברה".
 .3משרד האוצר" ,טיסות ושירותים נלווים לנסיעות בתפקיד לחוץ לארץ" ,הוראה .13.10.0.1
 .4משרד האוצר" ,נסיעות לחוץ לארץ -קצובות שהייה ולינה והחזרי הוצאות" ,הוראה
.13.10.0.2

•

יש להקפיד על הכנת תכנית שנתית ,כאשר תילקח בחשבון האפשרות לבצע שינויים בשל
צרכים שיעלו במהלך השנה.

•

יש לעדכן את סעיף  3.4לנוהל המתייחס לוועדת רכש נסיעות לחו"ל ולסמנו כסעיף 3.5
לנוהל .ועדת רכש חו"ל המתקיימת במתכונתה כיום תבוטל .בסמכות סמנכ"ל תפעול
ומינהלה שהינו יו"ר ועדת רכש יהיה לאשר הצעות מחיר מספקים ,אשר עומדות ע"ס של עד 50
אש"ח ללא צורך באישור ועדה בהתאם למסלול ההתקשרות כמפורט בנוהל :ועדת רכש
התקשרויות ובלאי .מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ יהיה אחראי על קבלת הצעות מחיר
מספקים וכן יהיה אחראי להעבירן לאישור סמנכ"ל תפעול ומינהלה מתוקף היותו יו"ר ועדת
רכש .הבקשה תאושר תוך  3ימי עבודה ובמידת האפשר אף פחות .עם קבלת האישור ,מ"מ
מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ יבצע את ההזמנה מול הספק .הצעות מחיר החל מ 50 -אש"ח
יאושרו בוועדת רכש .הוועדה תתכנס בסמוך למועדי הגשת הבקשה וככל שיעלה צורך בכך.

•

בהתאם לסעיף  4בנוהל -יש להגדיר קריטריונים לנסיעה במשלחת יוצאת לחו"ל כדוגמת ותק
וחלקיות משרה אשר יילקח כחלק משיקולי אישור הבקשה.

•

בהתאם לסעיף  5.1.1לנוהל -יש לתת הנמקה לנסיעות שמועדיהן נקבע לסופי שבוע וחגים.
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•

יש לתקן את סעיף  5.1.2לנוהל וכן את נספח  1ובהם תהיה דרישה לצרף לבקשה צילום דרכון
אשר תוקפו יהיה לחצי שנה ממועד הנסיעה.

•

יש לעדכן את סעיף  5.2.1לנוהל ולהתאימו לחוזר משרד החינוך בו נקבע כי במשלחת נוער
המונה בין  2-15תלמידים יהיו  2מלווים ,ראש משלחת שהינו בגיר מעל גיל  21אשר משתייך
לבית הספר המוציא את המשלחת וכן מלווה שהינו מורה בבית ספר או בעל תפקיד רלוונטי
ברשויות המקומיות.

•

יש לבחון את נחיצות החזר ההוצאות עבור קופה קטנה מאחר וכיום ההחזר ניתן לטובת
הוצאות תחבורה בחו"ל ,בשונה מתכליתו בפועל היות והוא אמור לשמש לצורכי כיבוד ,מלווים,
מארחים ,טלפונים לעירייה ומוניות למקרי חירום אשר משולמים גם כך בהוצאות האש"ל .כמו כן,
אין הכרח לתת החזר זה ע"פ הוראות התכ"ם.

•

יש לעדכן את סעיף  5.11לנוהל ולקבוע באופן חד משמעי את אופן ההחזר עבור הוצאות
תחבורה בארץ ובחו"ל .יש לקבוע אם הוצאות אלו יגולמו בהוצאות האש"ל ,באם ההחזר יינתן
כחלק מהוצאות קופה קטנה או אם ההחזר יינתן בנפרד ובמקרה זה יהיה צורך לקבוע תקרה
מקסימאלית להוצאות תחבורה.

•

יש להוציא עלון מידע מפורט לנוסע הכולל מספר פרטים :זכאות העובד לימי עבודה בתשלום
וכן מהן שעות העבודה המקסימאליות לתשלום בעבור ליווי משלחות לחו"ל ,זאת בהתאם לחוק
שעות עבודה ומנוחה ובהתאם לנוהל משרד החינוך הקובע את הגמול בגין ליווי טיולים ופעילות
חוץ בית -ספרית .הוצאות אש"ל ,החזר עבור ביטוח רפואי ,חבילת תקשורת וכן את חובת העובד
למלא דוח מסכם לאחר חזרתו .כמו כן יש לציין את אנשי הקשר עימם העובד אמור להתקשר על
מנת להסדיר את הטיפול בנסיעה טרם היציאה לחו"ל ולאחר החזרה.

פרק  -4תכנית עבודה שנתית ,תקציב וביצוע
סעיף  3.1לנוהל :טיפול במשלחות נכנסות ,יוצאות ונסיעות לחו"ל בתפקיד מגדיר את סמכותו
של הממונה על המשלחות כאחראי להכנת תכנית שנתית .הכנת תכנית עבודה שנתית ותכנון
מוקדם מאפשרת את בחינת הצרכים המקצועיים של אותו אגף /יחידה לעומת ההיצע הקיים וכן
מאפשרת בחינה כלכלית ובחירה של ההעשרה המקצועית המתאימה בחו"ל ,קביעת התכנים,
ההיערכות לנסיעה ,קביעת תדירות הנסיעות ,אומדן העלויות ושריון תקציב בהתאם לכך .ללא הכנת
תכנית שנתית ,קיים קושי לקחת בחשבון את הבסיס להקצאה התקציבית השנתית .תכנון מוקדם יכול
אף להוזיל את עלות כרטיסי הטיסה והשהייה בחו"ל ואת עלויות ההרשמה לכנסים ולהשתלמויות.
מבדיקת תיקי הנסיעות נכון למועד עריכת הביקורת עולה כי בין השנים  2017ועד אוקטובר 2019
יצאו  18משלחות לחו"ל 8 :משלחות מטעם מינהל החינוך 3 ,משלחות מטעם המינהל הכללי3 ,
משלחות נבחרי ציבור ועובדים 3 ,משלחות מטעם הגזברות 2 ,עובדים נסעו מטעם אגף תפעול
ומנהלה ועובד אחד מטעם אגף תשתיות.

4.1

1

משלחות יוצאות

מנהל

מס'
נוסעים

תאריכים

יעד הנסיעה

מטרת הנסיעה

משלחת
נבחרי ציבור
ועובדים

6

10.05.1715.05.17

האן מונדן -גרמניה

ביקור בעיר תאומה
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2

לשכת מנכ"ל

1

15.05.1718.05.17

ברלין -גרמניה

סמינר ערים תאומות

3

חינוך

2

01.10.1708.10.17

ברלין -גרמניה

משלחת שגרירים
צעירים

4

גזברות

1

30.09.1704.10.17

ארה"ב

כנס איגודן -נסיעה
ממומנת

5

תשתיות+
תפעול
ומנהלה

2

14.11.1716.11.17

ברצלונה

כנס ערים חכמות

משלחות יוצאות לשנת 2017
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משלחות יוצאות לשנת 2018
מנהל

מס' נוסעים

תאריכים

יעד הנסיעה

מטרת הנסיעה

1

חינוך

2

22.01.18-26.01.18

לונדון

כנס BETT

2

כללי

1

24.05.18-29.05.18

בודפשט

תערוכת עופרה חזה
– נסיעה ממומנת

3

חינוך

1

06.05.18-13.05.18

ניו-יורק

חממה לחדשנות
חברתית

4

גזברות

1

28.09.18-04.10.18

ניו -אורלינס

כנס איגודן -נסיעה
ממומנת

משלחות יוצאות לשנת 2019
מנהל

מס' נוסעים

תאריכים

יעד הנסיעה

מטרת הנסיעה

1

חינוך

2

20.01.19-24.01.19

לונדון

כנס BETT

2

חינוך

1

12.03.19-18.03.19

פולין

משלחת בי"ס
הרצפלד

3

חינוך

1

12.04.19-17.04.19

אמסטרדם

סיור לימודי

4

גזברות

1

23.04.19-28.04.19

ארה"ב

כנס איגודן -נסיעה
ממומנת

5

חינוך

3

21.04.19-30.04.19

גרמניה

משלחת שגרירים
צעירים

5

משלחת
נבחרי ציבור
ועובדים

4

19.05.19-23.05.19

האן מונדן-
גרמניה

ביקור בעיר תאומה-
נסיעה ממומנת

6

משלחת
נבחרי ציבור
ועובדים

3

03.06.19-05.06.19

ליאון -צרפת

כנס ערים תאומות-
נסיעה ממומנת

7

כללי

1

19.09.19-23.09.19

האן מונדן-
גרמניה

כנס ערים תאומות-
נסיעה ממומנת

8

חינוך

6

13.10.19-21.10.19

סאן דייגו

משלחת היי טק היי
לרשת בתי ספר HTH
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התפלגות הנסיעות בין השנים  2017ועד אוקטובר 2019

אגף תשתיות10% ,2 ,
אגף תפעול ומינהלה,2 ,
10%
מינהל החינוך38% ,8 ,
מינהל החינוך
משלחת נבחרי ציבור
ועובדים
המינהל הכללי

גזברות14% ,3 ,

גזברות
אגף תפעול ומינהלה

המינהל הכללי14% ,3 ,
משלחת נבחרי ציבור
ועובדים14% ,3 ,

4.2

ממצאי הביקורת

•

הביקורת העלתה כי בין השנים  2017ועד אוקטובר  ,2019הנסיעות לחו"ל של נבחרי ועובדי
העירייה התבצעו ללא תכנית עבודה שנתית וכי פעילות העירייה לנושא משלחות ונסיעות לחו"ל
הייתה נקודתית ובהתאם לנדרש .במספר משלחות יוצאות לחו"ל ,המימון התבצע ממספר
סעיפים תקציביים בשל היעדר בקרה ומתווה כללי של היעדים המתוכננים ,וזאת על מנת למנוע
חריגה מהתקציב המיועד.

•

ע"פ בחינת תיקי הנסיעות ,הביקורת העלתה כי רוב הנסיעות היו במינהל החינוך בעוד
שבשאר המינהלים והאגפים לא הייתה השתתפות של עובדים בכנסים ובהשתלמויות
מקצועיות .על כן ,נראה כי לנושא התקציבי יש משקל רק בהקשר לקיומו של תקציב ייעודי ולא
ניתן משקל לחלוקת התקציב באופן כזה שבכלל המינהלים והאגפים העובדים ישתתפו
בהשתלמויות מקצועיות.

התייחסות סמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות
"מקובל במלואו בהתאם לנכתב".
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התייחסות סמנכ"לית וראש מינהל החינוך
•

"מספר משלחות  -מינהל החינוך הוא המינהל הגדול ביותר והמשלחות שלו כוללות גם מורים
ומנהלים .אופי העבודה של מינהל החינוך מחייב התחדשות ולמידה מתמדת הסיורים הם לצורך
למידה ,לכן אנו מניחים שמספר המשלחות הקשור בחינוך יהיה תמיד גבוה יותר.

•

תכנית נסיעות שנתית -עד היום לא התבקשנו להגיש תכנית שנתית ,במידה ויהיה נוהל כזה
נשמח להגיש תכנית מפורטת ככל שניתן".

המלצת הביקורת
•

יש להכין תכנית שנתית ,להקצות תקציבים לנסיעות השתלמות למינהלים השונים בעירייה
ולפרט את היקף הפעילות הצפוי של אותו מינהל ,התכנים ,תדירות הנסיעות ואת הערכת
התועלת שתצמח לעירייה מכל נסיעה.

4.3

תקציב המשלחות

נתוני התקציב המופיעים בספרי העירייה משקפים את האומדן הכספי שנערך לצורך הוצאות
המשלחות הנוסעות לחו"ל וכן את נתוני הביצוע בפועל.
נתונים לסעיף תקציבי "-1754000513משלחות נכנסות /יוצאות ונסיעות לחו"ל בתפקיד"
שנה

תקציב מקורי

תקציב מעודכן

ביצוע

אחוז ביצוע

2017

₪ 100,000

₪ 100,000

₪ 23,871

כ24% -

2018

₪ 100,000

₪ 100,000

₪ 72,402

כ72% -

10/2019

₪ 50,000

₪ 147,000

₪ 86,708

כ59% -

נתונים לסעיף תקציבי "-1754000515משלחות נוער"
שנה

תקציב מקורי

תקציב מעודכן

ביצוע

אחוז ביצוע

2017

₪ 240,000

₪ 240,000

₪ 190,093

כ79% -

2018

₪ 240,000

₪ 240,000

₪ 222,382

כ92% -

10/2019

₪ 190,000

₪ 224,700

* ₪ 783

* כ1% -

העתק נתוני תקציב וביצוע מצ"ב ומסומן כנספח  4לדו"ח.
הביקורת העלתה כי מס' משלחות לחו"ל אושרו שלא מהסעיף הייעודי אלא מסעיפים תקציביים
של יחידות עירוניות אחרות באישור אגף התקציבים ,כדלקמן:
•

משלחת בי"ס הרצפלד למסע בפולין  -03/2019המשלחת שולמה מסעיף תקציבי
-1811306780
"פעולות -מינהל החינוך" בסך .₪ 4,356
העתק תיעוד התקציב למשלחת מצ"ב ומסומן כנספח  5לדו"ח.

•

משלחת שגרירים צעירים לגרמניה  -04/2019המשלחת שולמה בחלקה מסעיף תקציבי
" -1754000515משלחות נוער" בסך של  ₪ 3,413ובחלקה מסעיף תקציבי -1811100788
"חדשנות" בסך של .₪ 18,104
העתק תיעוד התקציב למשלחת מצ"ב ומסומן כנספח  6לדו"ח.
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•

משלחת סאן דייגו  -10/2019טרם קבלת האישור ליציאת המשלחת בוועדת חו"ל ,התקציב
שוריין בסעיף " -1811300952יוזמות תש"פ" ובהמשך בוצעה העברה בין סעיף תקציבי זה
לבין סעיף תקציבי " -1811300784בתי ספר  "HTHאשר ממנו שולמו הוצאות הטיסות ובית
המלון למשלחת בסך של  .₪ 64,080לדברי מ .ענף תקציב ,התקציב המקורי עמד ע"ס של
 ₪ 585,000ועל מנת להימנע מחריגה הועברה בקשה למועצת העיר להגדלת התקציב .על כן,
בהמשך בוצע עדכון לסעיף התקציבי והוא עמד ע"ס של .₪ 655,300
העתק תיעוד התקצוב למשלחת מצ"ב ומסומן כנספח  7לדו"ח.

4.4

ממצאי הביקורת

•

הביקורת העלתה כי נתוני התקציב והביצוע המופיעים בספרי העירייה משקפים את ההוצאות
הכספיות הכלולות בסעיף תקציבי " - 1754000513משלחות נכנסות ,יוצאות ונסיעות לחו"ל
בתפקיד" ושל סעיף תקציבי " - 1754000515משלחות נוער" שהינם סעיפים ייעודיים ליציאת
משלחות לחו"ל ,אך הם אינם כוללים סעיפים תקציביים אחרים מהם אושרה השתתפות כספית
לצורך יציאת חלק מהמשלחות .על כן ,לא ניתן היה לקבל תמונת מצב עדכנית של נתוני ההוצאה
הכספית הכוללת על מנת לדעת אם הייתה חריגה מהתקציב.

•

בסעיף תקציבי  ,1754000515נתוני הביצוע עמדו ע"ס של * ₪ 783עד לחודש 10/2019
בעוד שהתקציב עמד ע"ס של  224אש"ח ונראה כי השימוש בסעיף תקציבי זה נעשה רק
לקראת סוף שנת הכספים ,החל מחודש  11/2019ועד לסוף שנת  2019כאשר נתוני הביצוע
עמדו ע"ס של .₪ 202,188

התייחסות סמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות
"מקובל במלואו בהתאם לנכתב".
התייחסות מנהל אגף תקציבים
"בעמוד  25סעיף  - 4.2תקציב המשלחות מצוין כי מס' משלחות לחו"ל אושרו שלא מהסעיף הייעודי
אלא מסעיפים תקציביים של יחידות עירוניות אחרות באישור אגף תקציבים .אכן ככלל תקציבי
המשלחות מאושרים מסעיפי תקציב  -1754000513משלחות נכנסות/יוצאות וסעיף -1754000515
משלחות נוער .בנוסף ,למינהל החינוך ישנם סעיפים תקציבים פרטניים כגון יוזמות וכו' שאנו
משתמשים בהם לטובת נסיעות לחו"ל במידה והם מתאימים לנושא .להלן התייחסות פרטנית לסעיפי
הביקורת:
 .1משלחת בי"ס הרצפלד למסע בפולין -מדובר ביוזמה של מנהלת מח' פרט במנהל החינוך
להצטרפות למשלחת של בית ספר הרצפלד לנסיעה לפולין .נסיעתה אושרה בוועדת חו"ל
מתאריך  29/01/2019ולכן הנסיעה תוקצבה מסעיף  -1811306780יוזמות פרט-פעולות.
מצ"ב סיכום ועדת נסיעות חו"ל מתאריך  – 29/01/2019נספח א'.
 .2משלחת שגרירים צעירים לגרמניה -מדובר במשלחת נוער שיצאה במסגרת חילופי
משלחות .הנושא עלה לאישור וועדת חו"ל שהתכנסה בתאריך  .31/03/2019בהחלטת
הוועדה סוכם כי מימון נסיעת התלמידים והמדריכים יבוצע ע"י  CONACTוהורי התלמידים .
כמו כן אושרו  2נציגי עירייה לנסיעה -מנהלת מועדון שברולט מרשת קהילה ופנאי ומנהלת
תחום מנהיגות וקשרי חוץ לליווי המשלחת .לאור האמור לעי"ל הנסיעה שולמה מ 2-סעיפים:
א .מסעיף  -1754000515משלחות נוער ,שולם חלקם של נציגי העירייה -מנהלת מועדון
שברולט מרשת קהילה ופנאי ומנהלת תחום מנהיגות וקשרי חוץ וכן דמי ביטול של כרטיס
הטיסה של ס .ראש מינהל החינוך ומנהל אגף חדשנות ,ב .מסעיף  -1811100788חדשנות,
שולם חלקם של התלמידים כנגד כספים שנגבו מהוריהם ע"י ס .ראש מינהל החינוך ומנהל
אגף חדשנות לשעבר והופקדו בסעיף חדשנות .מצ"ב סיכום ועדת נסיעות חו"ל מתאריך
 – 31/03/2019נספח ב'.
 .3משלחת סאן דייגו-הבקשה לנסיעה הועלתה ע"י מינהל החינוך בתחילת חודש יולי .2019
לטובת אישור תקציבי לנסיעה בהתאם לבקשת ועדת נסיעות חו"ל שהתכנסה ב-
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 13/07/2019וכדי להתחיל את התהליך (בחודשי הקיץ המועצה הייתה בפגרה) שוריין
התקציב בסעיף -1811300952יוזמות תש"פ ,בפרק יוזמות ראש מנהל שמתאים לתקצוב
הנושא .הסעיף ניתן כפיתרון זמני וזאת עד לעדכון תקציבי שבוצע לסעיף -1811300784
הכשרת בתי ספר  HTHואושר במועצת העיר שלאחריה בוצעה העברה לסעיף הכשרת בתי
ספר ."HTH
המלצת הביקורת
•

יש להקפיד על מיון ושיוך נכון לכלל ההכנסות וההוצאות ביחס לסעיפים התקציביים המתאימים
ואין לאשר נסיעות לחו"ל מסעיפי תקציב שאינם ייעודיים לכך.

פרק  -5הליך תכנון והסדרת נסיעות לחו"ל
הטיפול בנסיעות ומשלחות יוצאות לחו"ל הינו בתחום האחריות של מספר גורמים בעירייה וזאת
בניגוד לאמור בסעיף  3.1לנוהל :טיפול במשלחות נכנסות ,יוצאות ונסיעות לחו"ל בתפקיד ,בו
האמון על הסדרת ההליך כולו הוא מ"מ מנהל פרויקטים תיירות וקשרי חוץ בלשכת מנכ"ל.
ועדת חו"ל -בוחנת את הבקשה לנסיעה ומעבירה למנכ"ל העירייה את התייחסותה לגבי מטרות
הנסיעה ונחיצותה ,הרכב וגודל המשלחת ומועדי השהייה בחו"ל ,וכן מבצעת הערכה של העלות
הכספית לעירייה לצורך קבלת אישורם של ראש העיר ומנכ"ל העירייה.
במקרה של משלחות אח"מים (ראש העיר ו/או נבחרי ציבור) ובתנאי כי הנסיעה היא במסגרת
התפקיד ,הבקשה מועברת לאישור מנכ"ל העירייה ולאישור גזבר העירייה כי קיים תקציב למימון
הנסיעה ולאחר אישורם הבקשה מועברת למועצת העיר לאישור.

5.1

קבלת טפסים ואישור הנסיעה בוועדת חו"ל /במועצת העיר

בסעיף  5.1.2לנוהל נקבע כי הפנייה לוועדת חו"ל תתבצע באמצעות טופס בקשה לאישור נסיעה
לחו"ל בתפקיד.
העתק טופס הבקשה מצ"ב ומסומן כנספח  8לדו"ח.
מבדיקת תיקי הנסיעות והמשלחות היוצאות לחו"ל בין השנים  2017ועד אוקטובר  2019עולה כי ב-
 13מתוך  18תיקים טפסי הבקשה לא מולאו כנדרש ,כדלקמן:
•

משלחת להאן מונדן בין התאריכים  10.05.2017-15.05.2017שאושרו בוועדה :הנסיעה אושרה
לשישה משתתפים .לא הוגשו בקשות לאישור הנסיעה ע"י עוזר רה"ע והיועמ"ש וכן ,בקשה
אחת של מנהל פרוייקטים ,קשרי חוץ ותיירות אינה חתומה על ידי ועדת חו"ל ,המנכ"ל וראש
העיר .כמו כן ,נערכה שאילתה טלפונית של חברי המועצה לצורך אישור הנסיעה.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  9לדו"ח.

•

כנס ערים תאומות בברלין בין התאריכים  15.05.2017-18.05.2017שאושרו בוועדה :טופס
הבקשה של מנהל פרוייקטים ,קשרי חוץ ותיירות אינו חתום ע"י הוועדה ,המנכ"ל וראש העיר.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  10לדו"ח.

•

כנס איגודן לארה"ב בין התאריכים  04.10.2017 -30.09.2017שאושרו בוועדה :לא הוגש טופס
בקשה לנסיעה זו ע"י מנהל אגף הכנסות.

•

כנס ערים חכמות בברצלונה בין התאריכים  14.11.2017-16.11.2017שאושרו בוועדה :מגישי
הבקשה -סמנכ"ל תשתיות וסמנכ"ל תפעול ומנהלה אינם חתומים על טופס הבקשה.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  11לדו"ח.
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•

כנס איגודן לארה"ב בין התאריכים  29.09.2018-03.10.2018שאושרו בוועדה :לא הוגש טופס
בקשה לנסיעה זו ע"י מנהל אגף הכנסות ואין תיעוד על כך שהתקבל אישור מוועדת חו"ל,
למעט מייל שנשלח ממזכירת מינהל משאבי אנוש ותרבות אודות אישור הנסיעה.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  12לדו"ח.

•

חממה לחדשנות חברתית בניו יורק בין התאריכים  06.05.2018-13.05.2018שאושרו בוועדה:
טופס הבקשה של ס .ראש מינהל החינוך ומנהל אגף חדשנות אושר ע"י המנכ"ל ואינו חתום
ע"י ראש העיר.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  13לדו"ח.

•

כנס  BETTבלונדון בין התאריכים  20.01.2019-24.01.2019שאושרו בוועדה :שני טפסי
הבקשה של מנהלת אגף חינוך יסודי ומנהלת אגף גני ילדים אינם חתומים ע"י היועמ"ש,
הגזברות ,סמנכ"ל משאבי אנוש ,ועדת חו"ל ,מנכ"ל העירייה וראש העיר.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  14לדו"ח.

•

משלחת בית ספר הרצפלד למסע בפולין בין התאריכים  12.03.2019-18.03.2019שאושרו
בוועדה :מגישת הבקשה -מנהלת המחלקה לטיפול בפרט אינה חתומה על טופס הבקשה.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  15לדו"ח.

•

סיור לימודי באמסטרדם בין התאריכים  12.04.2019-17.04.2019שאושרו בוועדה :טופס
הבקשה של סמנכ"לית וראש מינהל החינוך אינו חתום ע"י מרכז הוועדה .בפרוטוקול ועדת
חו"ל נרשם כי מאחר ומדובר במציע פרטי -מתכונת זו של הנסיעה אינה מתאפשרת לביצוע,
ובשל כך הועברו  3הצעות מחיר לאישורו של מנכ"ל העירייה .מבדיקת תיק הנסיעה עולה כי לא
נמצא תיעוד בכתב להמלצתו של מנכ"ל העירייה לנסיעה ולאישורו של ראש העיר .ע"פ מייל
שהתקבל ממ"מ מנהל קשרי תיירות ופרויקטים -אישור המנכ"ל לנסיעה זו ניתן בעל-פה.
העתק המסמכים מצ"ב ומסומן כנספח  16לדו"ח.

•

משלחת שגרירים צעירים בגרמניה בין התאריכים  30.04.2019 -21.04.019שאושרו בוועדה:
טופס הבקשה של מנהלת תחום מנהיגות וקשרי חוץ אינו חתום ע"י מרכז הוועדה .כמו כן,
המשלחת מנתה  10בני נוער כאשר  4מהם אינם שייכים למוסדות החינוך של חולון ואף
אינם מתגוררים בחולון וכן כללה  3מלווים בשכר :מנהלת מועדון שברולט (רשת קהילה
ופנאי) ,מנהלת תחום מנהיגות וקשרי חוץ ומדריכת "שגרירים צעירים" במרכז אתחלא.
העתק המסמכים מצ"ב ומסומן כנספח  17לדו"ח.

•

כנס איגודן לארה"ב בין התאריכים  23.04.2019-28.04.2019שאושרו בוועדה :בפרוטוקול
ועדת חו"ל לא צוינו תאריכי הנסיעה.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  18לדו"ח.

•

כנס ערים תאומות בהאן מונדן בין התאריכים  19.05.2019-23.05.2019שאושרו בוועדה:
מגישי הבקשה -סגנית היועמ"ש ועוזר רה"ע אינם חתומים על טופס הבקשה וע"י היועמ"ש.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  19לדו"ח.

•

כנס ערים תאומות בליאון -צרפת בין התאריכים  03.06.2019-05.06.2019שאושרו בוועדה:
טופס הבקשה של מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ אינו חתום ע"י היועמ"ש.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  20לדו"ח.
5.2

ממצאי הביקורת
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•

מבדיקת תיקי הנסיעות בין השנים  2017עד אוקטובר  2019עולה כי ב 13 -תיקים טפסי
הבקשה לא מולאו כנדרש .במס' תיקים לא הוגשו טפסי בקשה כלל ,חלק מטפסי הבקשה אינם
מפורטים וחסר בהם מידע רלוונטי ,בחלק מן הטפסים חסרות חתימות של מגיש הבקשה ובחלק
מן הטפסים חסרות חתימות של הגורמים המאשרים ,ביניהם :רה"ע ,מנכ"ל ,יועמ"ש ושל אחד
מחברי הוועדה .זאת ועוד ,לחלק מהנסיעות לא נמצא תיעוד על אישור ועדת חו"ל.

•

מבדיקת תיקי הנסיעות עולה כי  2משלחות שיצאו מטעם מינהל החינוך הן חלק ממסגרת תכנית
שנתית המכונה "שגרירים צעירים" .למשלחת שיצאה ב 2017 -לא נמסר תיעוד של פרסום קול
קורא לצורך גיוס בני נוער לתכנית "שגרירים צעירים" וכן רשימת מוסדות הלימוד של בני
הנוער שהשתתפו במשלחת .מבדיקת נתוני המשלחת שיצאה ב 2019 -עולה כי יצאו  3מלווים
בשכר למשלחת המונה  10תלמידים וזאת בניגוד לחוזר משרד החינוך הקובע כי למשלחת
המונה בין  2-15תלמידים יהיו  2מלווים .כמו כן 4 ,מתוך  10בני הנוער שהשתתפו במשלחת
אינם שייכים למוסדות החינוך בחולון והם אף אינם מתגוררים בחולון .לשאלת הביקורת כיצד
גוייסו בני הנוער לתכנית "שגרירים צעירים" נמסר כי פורסם קול קורא -מבדיקת קול הקורא אשר
נמסר לביקורת עולה כי הפירסום הינו משנת  2013ועל כן לא ברורה לביקורת תשובה זו .בנוסף,
בדוח המסכם של המלוות למשלחת ובהתייחסות ראש מינהל החינוך (העתק המסמכים מצ"ב
ומסומן כנספח  21לטיוטת הדו"ח) אשר לא הועברו לסמנכ"ל משאבי אנוש ולמ"מ מנהל
פרויקטים וקשרי חוץ כנדרש בנוהל ,עולים ממצאים חמורים בנוגע לתכנים הפדגוגיים,
להנחיות הביטחוניות ,סידורי הלינה והמזון .בהמשך להתייחסותה של סמנכ"לית וראש מינהל
החינוך ,מצ"ב העתק תכתובת בנושא פרסום קול קורא לתכנית שגרירים צעירים אשר נרשם
כ"קול קורא שגרירים צעירים תשע"ט" -המסומן כנספח  .22כאמור מהתכתובת ,עולה כי לא
פורסם קול קורא וכי הקבוצה היתה מובנית ולא נאספה מכלל העיר.

התייחסות סמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות
"מקובל במלואו בהתאם לנכתב".
התייחסות סמנכ"לית וראש מינהל החינוך
"תרבות של חילופי נוער בין מדינות שונות הינה תרבות חשובה מאד ולה מטרות רבות .תרבות זו
קיימת עוד טרם הגיעי לעיר ולמרות שהחלטתי עוד בטרם כתיבת הדו"ח על הפסקת התכנית בשל
ליקויים אותם אני זיהיתי ,חשוב לזכור כי אופן התנהלות משלחת זו הינה בבחינת יוצא מן הכלל שאינו
מעיד על הכלל .הטיפול במשלחת שגרירים יחד עם תחומים רבים ונוספים היתה באחריותו הישירה
והבלעדית של סגני .מרגע עזיבתו של סגן ראש המינהל ,הועבר הנושא לטיפולי וזיהיתי את
ההתנהלות וההערכות הבעייתית לנסיעה ,כינסתי דיון אצל המנכ"ל וביקשתי לבטל את הנסיעה.
לצערי ,הדבר לא ניתן בנסיבות שנוצרו סביב המארחים מגרמניה וסביב העלויות הכספיות הגבוהות
שהיו כרוכות בביטול .יחד עם זאת ,ברצוני להתייחס למספר סעיפים:
•

יציאה של  3מבוגרים במקום  - 2בשל עזיבתו של סגן ראש המינהל ,שהיה אמור לצאת כראש
המשלחת ,נוצר מצב ששתי המלוות לא הכירו מקרוב את הקבוצה ,לכן הוחלט לצרף לקבוצה
גם את המדריכה שליוותה את הקבוצה לאורך כל הקורס.

•

פרסום "2013קול קורא"  -כיוון שלא היה בידינו החומר על המשלחת (בשל עזיבתו של סגן
ראש מינהל החינוך) וביקשתם אסמכתא לתכנית ,העברנו אליכם דוגמה לקול קורא .אין זה אומר
שזהו הקול הקורא שבו השתמש סגן ראש מינהל.

•

דו"ח מסכם של הנסיעה -לאורך כל זמן שהיית המשלחת בחו"ל קיימתי קשר יומיומי עם ראשי
המשלחת .עם שובה של המשלחת התקיים מפגש עם מלוות הקבוצה ,מנהל מחלקת הנוער
ומנהלת העשרה חינוכית לדיון עמוק שעסק בכל ההיבטים של הנסיעה בפן הפדגוגי  -תוכני ובפן
האירגוני לפני המסע ובמהלכו .בנוסף ,התקיים דיון עקרוני לגבי עתיד המשלחת והחלטנו
להקפיא את הוצאת המשלחת הבאה עד לביסוס התפיסה והכשרת כח אדם מתאים לנושא.
בעקבות הפגישה הוצא דו"ח מפורט לגבי הנסיעה .הדו"ח נשלח בזמן לגורמים הרלוונטיים .כיוון
שלא קיבלנו שום הודעה שהדו"ח לא הגיע ,הנחנו שהדו"ח התקבל.
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•

צרוף התלמידים שאינם לומדים או גרים בחולון ההערה בהחלט במקומה וברור שזוהי דוגמה
להתנהלות הלא נכונה שהתבררה לנו בדיעבד ושהנושא הועלה כחלק מהסקת המסקנות.

•

בעקבות הממצאים שהתגלו לי עם עזיבתו של סגן ראש המינהל ,החלטתי לבחון מחדש את
התכנית ותכניה ואת תהליך הגיוס וההכשרה של בני הנוער .על מנת לבצע בדיקה מקיפה הוריתי
על הקפאת התכנית .בשנת  2020לא יצאה משלחת ואנחנו עדיין שוקלים את המשך פעילותה".
5.3

המלצות הביקורת

•

נסיעות יאושרו בוועדת חו"ל אך ורק אם התקבל טופס בקשה מהעובד הכולל את כל הפרטים
הרלוונטיים הקשורים לנסיעה ,את חתימת המבקש ואת חתימתם של כלל הגורמים המאשרים.
כמו כן ,כל נסיעה תועבר לדיון בוועדת חו"ל כאשר בסיום הוועדה יופץ פרוטוקול בהתאם.

•

לאור הממצאים העולים מבדיקת תיקי הנסיעות למשלחות "שגרירים צעירים" ,מהדוח המסכם
ומתגובת ראש מינהל החינוך למשלחת שיצאה בשנת  ,2019אכן יש לבחון את המשך תכנית
"שגרירים צעירים" כאמור מהתייחסותה של ראש מינהל החינוך .תנאי להמשך תכנית שגרירים
צעירים הינו גיוס בני נוער הלומדים במסגרות החינוך אשר בתחום שיפוטה של העיר חולון.
כמו כן יש לבצע בחינה של תכנית הנסיעה והתאמתה לתכנים הפדגוגיים ,להנחיות
הביטחוניות ,לסידורי הלינה ולמזון טרם יציאת המשלחת.

5.4

הצעות מחיר

סעיף  3.4לנוהל קובע כי לאחר אישור נסיעה לחו"ל בוועדת חו"ל ,תתקיים ועדת רכש חו"ל אשר
תבדוק ותאשר ע"פ מכרז או הצעות מחיר את הוצאות הנסיעה .כמו כן סעיף  5.1.3קובע כי על
מגיש הבקשה להעביר לוועדת רכש נסיעות לחו"ל את הצעות המחיר .מבדיקת תיקי הנסיעות
עלה כי ב 5 -תיקים עולה קושי עם בחירת הספק הזוכה ועם הצעות המחיר כפי שהוגשו ,כדלקמן:
•

כנס ערים חכמות בברצלונה בין התאריכים  14.11.2017-16.11.2017שאושרו בוועדה :מדובר
על מציע יחיד מטעם המרכז לשלטון מקומי .הצעת המחיר כללה חבילה בסיסית ושתי אפשרויות
חלופיות .שלושת האפשרויות שהוצעו הינן .1 :טיסה ביום  13.11.17בבוקר וחזרה ביום
 16.11.17בלילה כאשר הנחיתה תהיה ב 17.11.17 -לפנות בוקר .2 .טיסה ביום 14.11.17
כאשר הנחיתה תהיה ב 10:15 -וחזרה ביום  18.11.17בלילה כאשר הנחיתה תהיה ביום
 .3 .19.11.17טיסה ביום  14.11.17כאשר הנחיתה תהיה ב 10:15 -וחזרה ביום 19.11.17
בשעות הבוקר או לחלופין אפשרות לטיסת לילה .אפשרויות אלו אינן תואמות את תאריכי
הנסיעה בפועל שהיו ב .13.11.17-19.11.17 -כמו כן ,ההזמנה לכנס נשלחה בתחילת חודש
אוגוסט  2017כאשר היא עמדה ע"ס של  1,085יורו לאדם והועברה לאישור ועדת חו"ל רק
באוקטובר  2017כשהעלות היא ע"ס  1,535יורו לאדם  ,כלומר כחודשיים לאחר מכן ובפער
של  450יורו לאדם.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  23לדו"ח.

•

כנס  BETTלונדון בין התאריכים  22.01.2018-26.01.2018שאושרו בוועדה :מגישי הבקשה
העבירו את הצעות המחיר לוועדת רכש חו"ל ביום  13.12.2017וביצוע ההזמנה בפועל היה ביום
 .18.12.2017כמו כן ,תאריכי הנסיעה הרשומים ע"ג טופס הבקשה לאישור ועדת רכש חו"ל
בהצעות המחיר הינן שגויות והועברה בקשה לקבלת הצעות מחיר לימים שהם מעבר לימי
הכנס עבור ס .ראש מינהל החינוך ומנהל אגף חדשנות .התשלום עבור הלינה ע"ח העירייה
כלל גם חלק מימי הארכת השהייה לצורך חופשה פרטית במשך יומיים עד לתאריך ,28.1.18
זאת כאשר אישור ועדת חו"ל לנסיעה זו ניתן עד ליום .26.1.18
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  24לדו"ח.

•

כנס  BETTלונדון בין התאריכים  20.01.2019-24.01.2019שאושרו בוועדה :הוצאות הלינה
והסיורים שולמו לזכיין שזכה במכרז של משרד החינוך .עבור הטיסות ,העובדים ביקשו פעמיים-
שלוש הצעות מחיר בכל פעם -פעם אחת בתחילת חודש  11/18הצעת מחיר הכוללת מזוודה
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והושבה :מציע א' 587 -דולר לאדם ,מציע ב' 590 -דולר לאדם ,מציע ג' 587 -דולר לאדם .פעם
נוספת העובדים ביקשו הצעות מחיר בסוף חודש  11/18הכוללות מיסים ומזוודה :מציע א'560 -
דולר לאדם ,מציע ב' 630 -דולר לאדם ,מציע ג' 562 -דולר לאדם .הפנייה בשתי הפעמים לא
הועברה בדיוק אל אותם ספקים ,כאשר לא ברור מדוע הצעות המחיר שהתקבלו לראשונה
לא הועברו לאישור ועדת רכש חו"ל ולמה נעשתה פנייה נוספת לבקשת הצעות מחיר.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  25לדו"ח.
•

כנס ערים תאומות האן מונדן בין התאריכים  19.05.2019-23.05.2019שאושרו בוועדה :טבלת
ההשוואה שהועברה בוועדת רכש חו"ל כללה  3הצעות מחיר אשר התקבלו במועדים שונים
ואשר תקפים לאותו יום בלבד 2 .הצעות מחיר התקבלו ביום  ,02.05.2019הצעת מחיר נוספת
התקבלה ביום  05.05.2019ועל כן קריטריון ההשוואה היה שגוי בהתבסס על נתונים אלו.
הצעות המחיר הועברו לוועדת רכש חו"ל ביום  06.05.2019כאשר הן אינן בתוקף וכאשר
הצעת המחיר הזוכה הינה ע"ס  577דולר לאדם .בשל עובדה זו ,הספק הזוכה העביר הצעת
מחיר נוספת יום לאחר מכן ב 07.05.2019 -ע"ס  819דולר לאדם ,סכום המהווה פער של
 242דולר לאדם והתשלום שולם לספק בהתאם לדרישתו האחרונה.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  26לדו"ח.

•

משלחת סאן דייגו בין התאריכים  13.10.2019-21.10.2019שאושרו בוועדה :הקריטריונים
להשוואת הצעות המחיר אינם זהים -מציע א' -מדובר במלון סוויטות והצעת המחיר התבססה
על סוויטה למבוגר אחד ,מציע ב' -מדובר במלון בדירוג של  4.5כוכבים והצעת המחיר התבססה
על חדר סטנדרטי ל 2 -מבוגרים ,מציע ג' שהוא הספק הזוכה -מדובר במלון סוויטות בדירוג של
 4.5כוכבים והצעת המחיר התבססה על סוויטה ל 2 -או  3מבוגרים.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  27לדו"ח.

5.5

ממצאי הביקורת

•

קיים קושי בכינוסה של ועדת רכש חו"ל .על כן ,הצעות המחיר מועברות לאישור חברי הוועדה
באמצעות מייל ,דבר אשר אינו מאפשר את עבודה הוועדה בבחינת רכיבי הצעות המחיר .בחלק
מן המקרים ,עד לקבלת אישור ועדת רכש חו"ל ,הצעת המחיר שהוגשה אינה בתוקף והמחיר
הינו גבוה יותר ,על כן ,מגיש הבקשה נדרש להעביר בשנית בקשה לספקים לקבלת הצעות
מחיר חדשות .לחלופין ,לאחר בחירת ספק בוועדת רכש ,חולף זמן עד לביצוע ההזמנה
בפועל כאשר הצעת המחיר אינה משוריינת ,ועל כן ,הספק מעביר הצעת מחיר נוספת -יקרה
יותר -אשר על בסיסה מועבר התשלום לספק.

•

הספק הזוכה נבחר על סמך הסיכום הכולל של ההצעה ,על אף שלעיתים הקריטריונים בין
הספקים אינו זהה ועל כן בחירת הספק אינה מהווה אינדיקציה לכך שהוא הספק הזול .פעמים
רבות ,על טבלת ההשוואה המועברת לוועדת רכש חו"ל ,מגישי הבקשה אינם רושמים תאריך ועל
כן לא ניתן לדעת מהו תוקפן של ההצעות .זאת ועוד ,לעיתים חל שינוי בחישוב שער היורו /דולר
שעל בסיסו ניתנת ההצעה עד למועד ביצוע ההזמנה בפועל .כמו כן ,הצעות המחיר מועברות
בחלקן ללא חיוב מע"מ ורק עם קבלת דרישת תשלום מהספק נראה כי מחושבת תוספת
עבור מע"מ ,דבר אשר גורם לפער בין הצעת המחיר לבין התשלום אשר משולם לספק וכך
לעיתים ,חישוב ההוצאות הכולל הינו שגוי.

•

מגיש הבקשה נדרש להעביר את הצעות המחיר ועל כן אין קריטריונים לקביעת נוסח אחיד עליו
מבוססת ההצעה .אין הגדרה ברורה לסטנדרט אירוח בבתי מלון כמו רמת המלון ,סוג החדר ואם
האירוח כולל ארוחות .כמו כן ,מגיש הבקשה "בוחר" את תאריכי הנסיעה וקיימת אי התאמה
בין תאריכי הנסיעה שאושרו לבין אלו שנסגרו עם הספק הזוכה ,לעיתים אף ללא ידיעת אגף
התקציבים ,אגף החשבות ומחלקת כוח אדם במשאבי אנוש .כתוצאה מכך ,מס' פעמים ,תשלום
הלינה שולם ע"ח העירייה בשל הארכת השהייה ולצורך חופשה פרטית ,על אף שמועד
ההשתלמות או הכנס הסתיימו ,כך שלמעשה הצעת המחיר מאושרת ע"פ קריטריונים שהעובד
הנוסע לחו"ל קבע.
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•

מבדיקת תיקי הנסיעות עלה כי בהצעות המחיר הכוללות לינה ,לא הוצגו פרטי המלון ורמת
האירוח .כמו כן ,לאחר סגירת ההזמנה עם הספק הזוכה לא התקבל וואוצ'ר למלון ועל כן חומר
זה אינו נמצא בתיקי הנסיעות.

•

בחלק מן המקרים ,תאריכי הנסיעה כפי שמועברים בהצעות המחיר אינם תואמים לתאריכי
הנסיעה בפועל.

התייחסות סמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות
"מקובל במלואו בהתאם לנכתב".
התייחסות סמנכ"לית וראש מינהל החינוך
•

"לינה בבית מלון  4.5משלחת סן דייגו  -המשלחת יצאה כחלק מקבוצה מאורגנת של אנשי
חינוך מכל הארץ .המלון היה חלק מחבילה סגורה ולכן לא ניתן להציג וואוצ'ר של המלון או
לחלופין לקחת מלון בדרגה נמוכה יותר .בנוסף ,ברצוני לציין שבמקרה שבו המשלחת יוצאת
במסגרת חבילה ,אין טעם בהצעות מחיר נפרדות ,שכן אף פעם הן אינן תואמות את החבילה.
כדאי אולי לבנות נוהל גם לנושא הזה.

•

בכל הנוגע לביקורת על ההתנהלות של סגן ראש המינהל לגבי הארכת שהות ,תשלום וקבלות
לא תואמות הנושא חמור מאד וצריך להבדק ע"י מחלקת הכספים".

התייחסות סמנכ"ל תפעול ומינהלה
"אני מקבל את המלצתך בנושא אך מבקש כי האישור לגופו של עניין יתבצע ע"י כל סמנכ"ל ממונה
מהסיבות הבאות:
א .הסמנכ"ל הוא זה שממליץ בסופו של יום להוציא את העובד מטעמו לנסיעה לחו"ל.
ב .הסמנכ"ל הממונה הוא היודע מהם השיקולים ביציאת העובד לחו"ל.
ג .שיקולים אלו הינם בבחינת שיקול דעת משלים לשיקול הדעת שניתן מלכתחילה לסמנכ"לים
בבואם לאשר רכש טובין והתקשרויות בסכומים של עד  50אש"ח".

5.6

המלצות הביקורת

•

ועדת רכש חו"ל המתקיימת במתכונתה כיום תבוטל .בסמכות סמנכ"ל תפעול ומינהלה
שהינו יו"ר ועדת רכש יהיה לאשר הצעות מחיר מספקים ,אשר עומדות ע"ס של עד  50אש"ח
ללא צורך באישור ועדה בהתאם למסלול ההתקשרות כמפורט בנוהל :ועדת רכש התקשרויות
ובלאי .מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ יהיה אחראי על קבלת הצעות מחיר מספקים וכן
יהיה אחראי להעבירן לאישור סמנכ"ל תפעול ומינהלה מתוקף היותו יו"ר ועדת רכש.
הבקשה תאושר תוך  3ימי עבודה ובמידת האפשר אף פחות .עם קבלת האישור ,מ"מ מנהל
פרוייקטים וקשרי חוץ יבצע את ההזמנה מול הספק .הצעות מחיר החל מ 50 -אש"ח יאושרו
בוועדת רכש .הוועדה תתכנס בסמוך למועדי הגשת הבקשה וככל שיעלה צורך בכך.

•

יש לבנות טופס בקשה לאישור סמנכ"ל ע"פ קריטריונים זהים כך שהטופס יכלול תאריך ,יעד
הנסיעה ,תאריכי הנסיעה שמאושרים ע"פ פרוטוקול ועדת חו"ל ,סעיף תקציבי ,שער הדולר /יורו
על -פיו מחושבת ההצעה ,שיריון הצעת המחיר אצל הספק לשלושה ימים לפחות ותאריך אישור
ההצעה הזוכה .טבלת ההשוואה תכלול מס' קריטריונים ,תועבר לספק ועליו יהיה למלא
אותה בהתאם ,כדלקמן:
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מציע א'

מציע ב'

מציע ג'

מחיר כרטיס טיסה
לאדם בדולר /יורו
כולל /כולל כבודה
הסעה משדה"ת
לינה -מלון בדירוג של
 3-4כוכבים
ארוחות
דמי סבלות לאדם
אחר
סה"כ לאדם בש"ח
כולל מע"מ

•

אין להכניס לטבלה המועברת לספקים קריטריונים לתשלום עבור הוצאות נלוות כדוגמת אש"ל,
ביטוח רפואי וטלפון חו"ל היות והוצאות אלו משולמות ע"י העירייה בנפרד .על כן ,לאחר קבלת
הצעות המחיר מהספקים ,יש להוסיף טבלה נוספת ולסכם את אומדן העלויות טרם העברה
לאישור סמנכ"ל ,כדלקמן:
סכום
אש"ל – בדולר /יורו
ובהמרה לש"ח (יש לציין
את מס' הימים על פיו
חושב סך זכאות האש"ל
בהתאם לפרטי הנסיעה)
ביטוח רפואי
טלפון חו"ל
אחר
סה"כ לאדם בש"ח כולל
מע"מ (כולל את
התשלום לספק הזוכה)

כזכור ,בטופס הקיים בנוהל לא מצויין שהסך הכולל של ההצעה כולל מע"מ ,לא מצויין דירוג המלון,
לא מצויין אם ההצעה כוללת ארוחות וכן בטופס הקיים ישנו פירוט הוצאות נוסף עבור אש"ל ,הוצאות
תקשורת וביטוחים אשר אינו נכלל כחלק מהצעות המחיר של הספקים.
יש להבהיר כי אין הביקורת מחייבת להשתמש בפורמט זה וכי בסמכותו של הממונה על
המשלחות לבנות טופס חדש בהתאם לצורכי המערכת.
•

יש להקפיד על הזמנת מלון בדירוג של  3-4כוכבים וזאת בהתאם לסעיף  2.8.1הוראות תכ"ם:
טיסות ושירותים נלווים לנסיעות בתפקיד לחו"ל ,אגף החשב הכללי או לחלופין ,להקפיד על
הזמנת מלון ע"פ קצובת הלינה בהתאם לסעיף  2.4הוראות תכ"ם :נסיעות לחוץ לארץ -קצובות
שהייה ולינה והחזרי הוצאות ,אגף החשב הכללי .ההזמנה תבוצע לפי הזול מביניהם .יש
להקפיד כי הצעות המחיר המתקבלות יהיו בדירוג זהה וניתנות להשוואה .כמו כן ,יש
להקפיד כי בכל נסיעה בה נוסעים מס' עובדים ,תישקל הלנת עובדים בצורה החסכונית ככל
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הניתן וזאת בהתאם לסעיף  2.8.2בהוראות התכ"ם :טיסות ושירותים נלווים לנסיעות בתפקיד
לחו"ל.
•

יש להעביר את אישור ההזמנה הכולל את כרטיסי הטיסה ואת הוואוצ'ר למלון אל העובד
הנוסע ואל הגורמים הרלוונטיים.

פרק  :6הוצאות נסיעה
העירייה אחראית לממן את הוצאות הנסיעה בהתאם להוראות משרד האוצר ,אגף החשב הכללי
 , 2015כאשר הוצאות הנסיעה כוללות רכישת כרטיסי טיסה במחלקת תיירים בלבד ,ביטוח רפואי,
הוצאות נסיעה בארץ היעד ,הוצאות לינה ,הוצאות אש"ל ,דמי השתתפות בכנסים ותערוכות והוצאות
תקשורת.

6.1

טיסות ובתי מלון

לאחר אישור הבקשה בוועדת חו"ל ואישור ועדת רכש חו"ל ,מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ מבצע
את ההזמנה מול הספק הזוכה .בסעיף  5.1.4.1נקבע כי רכישת כרטיסי הטיסה הינה למחלקת
תיירים בלבד .העירייה היא הגורם המממן את כרטיסי הטיסה (טיסת הלוך וטיסת חזור) ,גם כאשר
לעיתים עובדים היוצאים למשלחות לחו"ל בוחרים להאריך את השהייה על חשבונם .סעיף 5.6.3
לנוהל מגדיר את רמת האירוח אשר נקבעת ע"פ הסטנדרטים המותרים בתקשי"ר נש"מ של אגף
משרד האוצר.
מבדיקת תיקי הנסיעות עלה כי ב 6 -תיקים תאריכי הנסיעה אינם תואמים למועדי הנסיעה בפועל
וכי רמת האירוח נוגדת את הוראות התקשי"ר ,כדלקמן:
•

משלחת שגרירים צעירים לגרמניה בין התאריכים  1.10.2017-8.10.2017שאושרו בוועדה:
תאריכי הנסיעה השתנו מספר פעמים .ע"פ תכנית נסיעה  -1תאריכי הנסיעה למשלחת הם בין
 .11.10.2017 -4.10.2017עפ תכנית נסיעה  -2תאריכי הנסיעה למשלחת הם בין 2.10.2017-
 .9.10.2017שתי תכניות הנסיעה אינן תואמות למועדי הנסיעה שאושרו בוועדת חו"ל ,לא צורפו
כרטיסי הטיסה של ס .ראש מינהל החינוך ושל מנהלת מדור פרוייקטים במחלקת נוער
וההסתמכות הינה על מייל שנשלח ע"י אחת מנוסעי המשלחת על מועדי הנסיעה הסופיים.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  28לדו"ח.

•

כנס ערים חכמות בברצלונה בין התאריכים  14.11.2017-16.11.2017שאושרו בוועדה :אין
התאמה בין פרוטוקול ועדת חו"ל לבין מועדי הטיסה בפועל בין התאריכים 13.11.17-
 .18.11.17מהמסמכים בתיק עולה כי העובדים -סמנכ"ל תשתיות וסמנכ"ל תפעול ומינהלה
האריכו את השהות בברצלונה לאחר סיום הכנס עד ליום  -18.11.2017מועד טיסת החזור .כמו
כן ,המלון שולם ע"ח העירייה בעבור יומיים נוספים ולאחר חזרתם של העובדים בוצע קיזז
מהתשלום עבור  2הלילות מהוצאות האש"ל.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  29לדו"ח.

•

כנס  BETTלונדון בין התאריכים  22.01.2018-26.01.2018שאושרו בוועדה :אין התאמה בין
פרוטוקול ועדת חו"ל לבין מועדי הטיסות בפועל .ס .ראש מינהל החינוך ומנהל אגף חדשנות
האריך את השהייה וחזר ביום  .03.02.2018התשלום עבור הלינה שולם ע"ח העירייה עד ליום
 28.01.2018ולא נשלחה דרישה להחזר התשלום מהעובד.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  30לדו"ח.

•

משלחת שגרירים צעירים בגרמניה בין התאריכים  21.04.2019-30.04.2019שאושרו בוועדה:
הנסיעה הינה נסיעה ממומנת מטעם גרמניה ,כאשר העירייה מימנה את עלויות הטיסה למלווים.
בשל עזיבת ס .ראש מינהל החינוך ומנהל אגף חדשנות באופן פתאומי ובסמוך ליציאת
המשלחת ,בוטל כרטיס טיסה שאת עלותו היה אמור להשיב אך לא נשלחה אליו דרישה לכך.
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במקומו נסעה מנהלת מועדון שברולט מרשת קהילה ופנאי ועל כן נרכש כרטיס טיסה נוסף.
לנסיעה צורפו שתי חשבוניות :אחת ע"ס  312יורו והשנייה ע"ס  308יורו עבור לינה למשך 3
לילות לשתי מלוות המשלחת מתוך השלושה -מנהלת מועדון שברולט ומנהלת תחום
מנהיגות וקשרי חוץ .ע"פ מייל שנשלח מראש מינהל החינוך ,ההסבר לכך הוא שב 3-ימים
ממועדי המשלחת ,אירוח התלמידים היה בבתים מארחים ומקום הלינה של המלווים היה מרוחק
מאוד מבתי המגורים .על כן ,אושר למלווים באופן טלפוני ע"י ראש מינהל החינוך ללון במלון
באותם ימים ,יחד עם זאת ,במייל לא פורט כי ניתן אישור לשני חדרים נפרדים.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  31לדו"ח.
•

כנס ערים תאומות בליאון -צרפת בין התאריכים  03.06.2019-05.06.2019שאושרו בוועדה:
אין התאמה בין פרוטוקול ועדת חו"ל לבין מועדי הטיסות .המשלחת שהינה משלחת נבחרי
ציבור +מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ טסה ביום  02.06.2019בשעות הבוקר.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  32לדו"ח.

•

משלחת סאן דייגו בין התאריכים  13.10.2019-21.10.2019שאושרו בוועדה :אין התאמה בין
פרוטוקול ועדת חו"ל לבין מועדי הטיסות .כמו כן ,לינת העובדים -מנהלת אגף חינוך יסודי,
מנהלת מרכז העשרה ,מנהלת שש שנתי קריית שרת ,מורה בעתידים ,מורה ב HTH -ומנהל
אגף חדשנות היתה במלון סוויטות ,אך לא התקבל וואוצ'ר למלון.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  33לדו"ח.

ממצאי הביקורת
•

בחלק מן המקרים ,לאחר אישור הנסיעה בוועדת חו"ל ,תאריכי הנסיעה משתנים בעקבות תאריכי
הטיסות ואין התאמה בין מועדי הנסיעה לבין ההחזרים שהעובד זכאי להם ,בין היתר ,מאחר
ולא מצורפים לתיקי הנסיעות מסמכים רלוונטיים כגון :כרטיסי טיסה וואוצ'ר למלון.

•

בחלק מן המקרים ,העובדים האריכו את השהייה והמלון שולם ע"ח העירייה ,בחלק מן
המקרים לא התקבל החזר מהעובד.

•

באחת מן הנסיעות ,העובדים שהו במלון סוויטות בדירוג של  4.5כוכבים אשר אינו תואם
לקריטריונים שקבע משרד האוצר.

התייחסות סמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות
"מקובל במלואו בהתאם לנכתב".
התייחסות סמנכ"לית וראש מינהל החינוך
•

"הזמנת חדרים במלון בגרמניה בשני חדרים נפרדים -במהלך הפנייה אל מנהלת מועדון
שברולט -ללוות את המשלחת ,היא התנתה את יציאתה ,כראש משלחת ,בלינה בחדר נפרד,
הדבר אושר ע"י הוועדה ולכן ניתן אותו אישור גם לגבי המלון בעיר.

•

לינה בבית מלון  4.5משלחת סן דייגו  -המשלחת יצאה כחלק מקבוצה מאורגנת של אנשי
חינוך מכל הארץ .המלון היה חלק מחבילה סגורה ולכן לא ניתן להציג וואוצ'ר של המלון או
לחילופין לקחת מלון בדרגה נמוכה יותר .בנוסף ,ברצוני לציין שבמקרה שבו המשלחת יוצאת
במסגרת חבילה ,אין טעם בהצעות מחיר נפרדות ,שכן אף פעם הן אינן תואמות את החבילה.
כדאי אולי לבנות נוהל גם לנושא הזה.

•

בכל הנוגע לביקורת על ההתנהלות של סגן ראש המינהל לגבי הארכת שהות ,תשלום וקבלות
לא תואמות הנושא חמור מאד וצריך להבדק ע"י מחלקת הכספים".

התייחסות חשבת העירייה
"...בחלק מהמקרים לא התקבל החזר מהעובד" .
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"בכל המקרים בהם העובדים האריכו שהייתם והמלון שולם ע"ח העיריה ,בוצע קיזוז בחישוב ההחזר
הסופי לעובד ,בגין הימים שבהם שהה בחופשה פרטית .ההפרשים ,אם נוצרו ,נובעים מאי דיוק בימי
נסיעת העבודה שהביאו לחישוב קצובת אש"ל גבוהה יותר ,אך אין זה נכון שהחזר לא התקבל
מהעובד .פערים שחושבו בעקבות הביקורת לא יכולים היו להידרש מעובדים שסיימו עבודתם ,עוד
לפני שעבודת הביקורת החלה".
המלצות הביקורת
•

לאחר ביצוע הזמנה עם הספק הזוכה ,יש לשלוח מייל המסכם את פרטי הנסיעה ולצרף לכל
תיק נסיעה את אישור ההזמנה ,כרטיסי הטיסה  +ואוצ'ר למלון .את המייל יש להעביר אל
העובד הנוסע ,לסמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות ,מחלקת נוכחות במשאבי אנוש ,מנהל אגף
תקציבים ,חשבת העירייה ,מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ ואל מתאמת בקרה ,רכש
והתקשרויות באגף המיחשוב.

•

הארכת שהייה תשולם בנפרד אך ורק ע"י העובד.

•

רמת האירוח בבתי המלון תיקבע ע"פ הסטנדרטים המותרים בתקשי"ר נש"מ של אגף
משרד האוצר.

6.2

ביטוח נסיעות לחו"ל והוצאות תקשורת

על -פי נוהל טיפול במשלחות נכנסות ,יוצאות ונסיעות לחו"ל בתפקיד ,העירייה אחראית לממן את
הוצאות הנסיעה בהתאם להוראות משרד האוצר .ההוצאות כוללות ביטוח רפואי ,ביטוח כבודה
והוצאות תקשורת .נושא הביטוח הרפואי לחו"ל הינו בתחום אחריותו של העובד ,ובהצגת חשבונית
אמור להינתן החזר בהתאם להוראות החוק לגבי החזרים אלו .מבדיקת הנסיעות לא עלו ממצאים
חריגים בנושא החזר הוצאות עבור ביטוח רפואי.
עובדי העירייה בנסיעתם לחו"ל בתפקיד ,זכאים לקבל מימון מלא או חלקי לחבילת גלישה בסלולר,
טאבלט ומחשב וכן חבילת שיחות מקומיות ובין -לאומיות בהתאם לעלויות באותה עת ובהתאם
לאישור חברי ועדת רכש חו"ל וזאת בכפוף להנחיות החשב הכללי .האחראית על הטיפול בנושא
הוצאות תקשורת היא מתאמת בקרה ,רכש והתקשרויות .מבדיקת הנסיעות עלה כי בחלק מן
המקרים חבילת התקשורת לא עודכנה כנדרש ,החיוב הושת על העובד ולאחר מכן ניתן לו החזר
בשכר ,בשיק או ע"י חברת התקשורת ,כדלקמן:
•

משלחת בי"ס הרצפלד למסע בפולין בין התאריכים  12.03.2019-18.03.2019שאושרו בוועדה:
מנהלת מחלקת פרט ורווחה חוייבה עבור חבילת התקשורת ועל כן הועברה בקשה למחלקת
שכר לביצוע החזר .מבדיקת תיק הנסיעה עולה כי בפועל לא בוצע החזר .הביקורת העירה
למחלקת שכר לביצוע ההחזר.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  34לדו"ח.

•

כנס ערים תאומות בליאון בין התאריכים  03.06.2019-05.06.2019שאושרו בוועדה :מ"מ
מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ חוייבה עבור חבילת התקשורת .הועברה בקשה ממתאמת בקרה,
רכש והתקשרויות אל חברת התקשורת לביצוע זיכוי לעובדת.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  35לדו"ח.

•

משלחת סאן דייגו בין התאריכים  13.10.2019-21.10.2019שאושרו בוועדה :מנהל אגף
חדשנות חוייב עבור חבילת תקשורת ועל כן ניתן לו החזר כספי באמצעות שיק.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  36לדו"ח.

ממצאי הביקורת
•

במספר מקרים לא עודכנה חבילת חו"ל ע"ח העירייה ועל כן החיוב חל על העובד והעירייה
נדרשה לבצע החזר בשכר.
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התייחסות סמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות
"מקובל במלואו בהתאם לנכתב".
המלצת הביקורת
•

ככל שקיים קושי בביצוע עדכון ממוחשב של חבילת חו"ל ,על מתאמת בקרה ,רכש והתקשרויות
לפנות לחברת התקשורת ולבצע את עדכון החבילה דרכם.

6.3

אש"ל ,קופה קטנה ומקדמות

קצובת אש"ל נועדה לפצות את העובד על הוצאות עבור ארוחות ,שהייה ולינה במסגרת תפקידו בשל
שהייה במשך פרק זמן ,במרחק ניכר ממקום מגוריו וממקום עבודתו הקבוע .בנוהל נקבעו שני סעיפים
הקשורים להוצאות הללו .סעיף  5.10המתייחס להוצאות קופה קטנה וניתן לנוסעי המשלחת
בהתאם לבקשתם עבור הוצאות תחבורה בחו"ל וסעיף  5.11המתייחס להוצאות כספיות ומאגד את
כלל ההוצאות עבור טיסה ,לינה ,ביטוח רפואי ,קופה קטנה ואש"ל.
מבדיקת תיקי הנסיעות עלה כי ב 6 -תיקים הוצאות האש"ל שניתנו בחלקן לא היו אמורות
להינתן כלל ובחלקן נוגדות את הוראות התקשי"ר ,כדלקמן:
•

משלחת שגרירים צעירים לגרמניה בין התאריכים  1.10.2017-8.10.2017שאושרו בוועדה:
המשלחת הינה משלחת ממומנת ועל כן לא היה צריך להינתן החזר בגין ארוחות ושתייה .ע"פ
תכנית המשלחת ,הנסיעה כללה ארוחות בוקר ,צהריים וערב וכן קפה ועוגה כל יום .יחד עם זאת,
נוסעי המשלחת -ס .ראש מינהל החינוך ומנהל אגף חדשנות ורכזת פרוייקטים במחלקת
הנוער קיבלו את סכום האש"ל המקסימאלי שעמד ע"ס  631יורו לאדם.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  37לדו"ח.

•

כנס ערים חכמות בברצלונה בין התאריכים  14.11.2017-16.11.2017שאושרו בוועדה :ניתן
החזר לסמנכ"לית תשתיות עבור  3קבלות שאינן תואמות את מועדי הנסיעה .קבלה אחת
מיום  15.12.2017ע"ס  6יורו ו 2-קבלות מיום  ,17.11.2017אחת ע"ס  5.25יורו והשנייה ע"ס
 18.50יורו .כמו כן ,הנ"ל קיבלה החזר עבור נסיעה במטרו ע"ס  42.78ש"ח ללא הצגת
קבלה וזאת ע"פ דיווח הוצאות אש"ל שהגישה לאגף החשבות ,אשר נלקח בחשבון במסגרת
החזר ההוצאות לנסיעה ע"פ דוח הנסיעה לחו"ל שהופק באגף החשבות .בנוסף ,ניתן החזר
לסמנכ"ל תפעול ומינהלה עבור נסיעה במטרו ע"ס  10יורו ללא הצגת קבלה.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  38לדו"ח.

זאת ועוד ,בחישוב הוצאות האש"ל עבור שני העובדים ניתנה קצובה גבוהה יותר והחישוב נעשה
לפי  4ימי נסיעה במקום  3ובסך של  322יורו לכל אחד +סכום משותף ע"ס  100יורו המהווה
"קופה קטנה" לטובת הוצאות תחבורה .סך האש"ל לו היו זכאים העובדים בפועל הוא  242יורו.
ע"פ דו"ח נסיעה של סמנכ"ל תפעול ומינהלה :ניתנה מקדמה ע"ס  242יורו ,אשר חושבה
מלכתחילה ביתר ולמעשה מקדמה זו כללה את סך הזכאות להחזר הוצאות אש"ל.
סיכום הוצאות העובד הינו :סך של  9.95יורו עבור נסיעות ,סך של  250.25יורו עבור מזון ושתייה,
סך של  30.83יורו עבור ביטוח רפואי ,סך של  36.18יורו עבור מונית לשדה"ת .בגמר חשבון
ההוצאות העובד קיבל החזר בסך של .₪ 23.32
בנוסף ,בוצעה הארכת שהייה במלון ל 2-לילות נוספים ע"ס  ₪ 1,160אשר שולמו מכספי העירייה
ע"פ פקודת זיכוי  .820421תשלום זה קוזז מעלות ההשתתפות בכנס ע"ס  ₪ 1,030ומהתשלום
עבור ביטוח רפואי ע"ס  ₪ 127אשר שולמו ע"י העובד .מכאן עולה כי יתרת החובה של העובד
עומדת ע"ס  ₪ 295אשר לא נדרשה מהעובד מאחר והנושא הובהר רק במועד עריכת הביקורת.
נכון למועד זה ,העובד אינו עובד בעירייה ועולה כי הוא פרש מתפקידו בתאריך .07/2018
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  39לדו"ח.
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ע"פ דו"ח נסיעה של סמנכ"לית תשתיות :ניתנה מקדמה ע"ס  242יורו אשר חושבה מלכתחילה
ביתר ולמעשה מקדמה זו כללה את סך הזכאות להחזר הוצאות אש"ל.
סיכום הוצאות העובדת הינו :סך של  10יורו עבור נסיעה במטרו ,סך של  251יורו עבור מזון ושתייה,
סך של  14ש"ח עבור ביטוח רפואי ,סך של  ₪ 160עבור חנייה בנתב"ג .בגמר חשבון ההוצאות
העובדת נדרשה להחזיר סכום של .₪ 46
בנוסף ,בוצעה הארכת שהייה במלון ל 2-לילות נוספים ע"ס  ₪ 1,160אשר שולמו מכספי העירייה
ע"פ פקודת זיכוי  .820421תשלום זה קוזז מעלות ההשתתפות בכנס ע"ס  ₪ 1,059ומהתשלום
עבור ביטוח רפואי ע"ס  ₪ 14אשר שולמו ע"י העובדת .מכאן עולה כי יתרת החובה של העובדת
עומדת ע"ס  ₪ 157אשר לא נדרשה מהעובדת מאחר והנושא הובהר רק במועד עריכת
הביקורת .נכון למועד זה ,העובדת אינה עובדת בעירייה ועולה כי היא פרשה מתפקידה בתאריך
.04/2018
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  40לדו"ח.
•

כנס  BETTלונדון בין התאריכים  22.01.2018-26.01.2018שאושרו בוועדה :העובדים נסעו
בתאריך  – 23.01.2018יום לאחר פתיחת הכנס .ניתן החזר לס .ראש מינהל החינוך ומנהל
אגף חדשנות עבור קבלה מיום  28.01.2018ע"ס  29.25ליש"ט אשר אינה תואמת את
מועדי הנסיעה שאושרו בוועדת חו"ל.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  41לדו"ח.

זאת ועוד ,בחישוב הוצאות האש"ל לשני העובדים ניתנה קצובה גבוהה יותר .העובדים קיבלו
סכום משותף ע"ס  50ליש"ט המהווה "קופה קטנה" לטובת הוצאות תחבורה .פרט לכך ,עבור
סמנכ"לית וראש מינהל החינוך החישוב ניתן לפי  5ימים על אף שבפועל היא נסעה ל 4 -ימים
ובסך של  350ליש"ט ,אך היות והיא לא חרגה מהמקדמה שניתנה לה ,לא הייתה חריגה מסך
הוצאות האש"ל לו הייתה זכאית .עבור ס .ראש מינהל החינוך ומנהל אגף חדשנות חישוב האש"ל
היה עבור  6ימי נסיעה בניגוד לימים שאושרו בוועדת חו"ל ולא בהתאם למועדי הנסיעה בפועל
ובסך של  420ליש"ט .סך האש"ל לו העובד היה זכאי בפועל הוא  280ליש"ט .ע"פ דוח הנסיעה:
ניתנה מקדמה ע"ס  315ליש"ט אשר חושבה מלכתחילה ביתר והייתה גבוהה מסך הזכאות
להוצאות האש"ל עבור הנסיעה בהפרש של  35ליש"ט  ₪ 860 +בגין זיכוי שניתן לעובד בגמר
חשבון ההוצאות ,כך שבפועל ,העובד קיבל  ₪ 1,029יותר עבור הוצאות האש"ל לנסיעה זו אשר
לא נדרשו מהעובד מאחר והנושא הובהר רק במועד עריכת הביקורת .נכון למועד זה ,העובד אינו
עובד בעירייה ועולה כי הוא פרש מתפקידו בתאריך  .03/2019בנוסף ,החזר ע"ס  ₪ 860עבור
נסיעה זו ניתן יחד עם החזר עבור נסיעה ב 10/2017 -ע"ס  ₪ 420באותה פקודת זיכוי שמספרה
.817310
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  42לדו"ח.
•

כנס  BETTלונדון בין התאריכים  20.01.2019-24.01.2019שאושרו בוועדה :המשלחת הינה
משלחת ממומנת חלקית .ע"פ דוח מסכם שהוגש ע"י נוסעת המשלחת ,הנסיעה כללה ארוחות
בוקר וארוחות צהריים קלות ועל כן גובה ההחזר עבור הוצאות אש"ל היה אמור להיות משולם
באופן יחסי .יחד עם זאת ,נוסעי המשלחת -מנהלת אגף חינוך יסודי ומנהלת אגף גני ילדים
קיבלו את סכום האש"ל המקסימאלי שעמד ע"ס  370ליש"ט לאדם ובנוסף ניתן להן סכום משותף
ע"ס  50ליש"ט לטובת הוצאות נסיעה.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  43לדו"ח.

בנוסף ,ניתן החזר למנהלת אגף גני ילדים ע"ס  53.30ליש"ט בגין קבלה מיום 19.01.2019
במועד שאינו תואם למועד הנסיעה שאושר ,וכן החזר ע"ס  25.60ליש"ט עבור נסיעה במונית
ע"פ קבלה ללא תאריך.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  44לדו"ח.
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•

חממה לחדשנות חברתית בניו יורק בין התאריכים  06.05.2018-13.05.2018שאושרו בוועדה:
ניתן החזר ע"ס  55.91דולר בגין קבלה מיום  09.05.2018עבור רכישת ויטמינים ותרופות
לס .ראש מינהל החינוך ומנהל אגף חדשנות.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  45לדו"ח.

זאת ועוד ,סך הזכאות לאש"ל עבור נסיעה זו הינו  608דולר (לא כולל הוצאות ביטוח רפואי).
ניתנה מקדמה ע"ס  456דולר כך שיתרת זכותו של העובד לאש"ל הייתה אמורה להיות ע"ס
 152דולר .ע"פ פקודת זיכוי שמספרה  821996ניתן לראות כי העובד קיבל החזר בסך של
 ₪ 1,372הגבוה ב( ₪ 719 -אם מפחיתים את ההחזר עבור ביטוח רפואי שהיה צריך לקבל) מסך
זכאותו לאש"ל .הוצאות אלו ניתנו עבור הוצאות תחבורה בחו"ל על אף שמשלחת זו הייתה מאורגנת
מטעם הפדרציה וכללה נסיעות וזאת ע"פ תכנית המשלחת.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  46לדו"ח.
•

משלחת שגרירים צעירים בגרמניה בין התאריכים  21.04.2019-30.04.2019שאושרו בוועדה:
ע"פ פרוטוקול ועדת חו"ל אושרו הוצאות אש"ל לנסיעה זו לשני מלווים מתוך שלושה-
למנהלת מועדון שברולט מרשת קהילה ופנאי ולמנהלת תחום מנהיגות וקשרי חוץ ,ע"ס 890
יורו לאדם לתקופה של  10ימים וזאת על אף שמשלחת זו הייתה ממומנת וכללה ארוחות
במהלך השהייה יחד עם תלמידי המשלחת .במייל שהתקבל ממנהלת תחום מנהיגות וקשרי
חוץ ביום  13.1.2020צויין כי אריזות הצהריים שנארזו באכסניה לא היו מספקות ועל כן חברי
המשלחת והמלווים נאלצו לרכוש מזון ושתיה במהלך היום גם במהלך שהותם באכסניה.
מעבר לכך ,לדבריה ההוצאות עבור מזון ושתיה במהלך השהייה היו מצומצמות ככל האפשר.
על אף האמור במייל ,בדוח המסכם למשלחת שנרשם ע"י המלוות ביום  15.5.19צויין כי לאחר
תלונות ותסכול מצד המשתתפים במשלחת ,המארחים איפשרו להם לאכול בחוץ פעם אחת
בלבד לאורך כל המשלחת וכי התשלום עבור הארוחה שולם ע"ח קופה קטנה של ההורים.
בנוסף לכך ,ניתן החזר למנהלת תחום מנהיגות וקשרי חוץ ע"ס  18.08יורו בגין קבלה מיום
 23.04.2019עבור רכישת מוצרי רחצה .ההסבר שניתן לחשבת העירייה הינו שהרכישה
נעשתה לטובת אחד מהתלמידים שנפצע במשלחת -לאור הפירוט בחשבונית ,ההסבר אינו תואם
לתוכן החשבונית.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  47לדו"ח.

ממצאי הביקורת
•

בחלק מן המקרים ,על אף שמדובר במשלחת ממומנת או ממומנת חלקית ,ניתן סכום האש"ל
המקסימאלי.

•

בחלק מן המקרים ,ניתן החזר עבור הוצאות בגין ארוחות ושתייה במועדים שאינם תואמים
את מועדי הנסיעה ובמועדים בהם הוארכה השהות לצורך חופשה פרטית.

•

בנסיעה אחת ניתן החזר עבור קבלה ללא תאריכים.

•

בשתי נסיעות ניתן החזר עבור רכישת ויטמינים ותרופות וכן עבור רכישת מוצרי רחצה אשר אינם
אמורים להיכלל בהוצאות האש"ל.

•

במספר נסיעות בחישוב סך הזכאות לאש"ל ניתנה קצובה גבוהה יותר בשל סתירות בין ימי
הנסיעה המאושרים בפרוטוקול ועדת נסיעות לחו"ל לבין ימי הנסיעה בפועל ע"פ דרישת העובד.

•

במספר נסיעות ניתן לעובדים החזר כספי עבור הוצאות אש"ל אשר היה גבוה יותר מקצובת
האש"ל המקובלת .לא נשלחה דרישה לעובדים לביצוע ההחזר ,כאשר חלף פרק זמן של מספר
חודשים ממועד נסיעתם של העובדים ועד למועד פרישתם ונכון למועד עריכת הביקורת העובדים
פרשו ולא התקבל סכום הכסף חזרה.
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•

בחלק מן המקרים ולבקשת העובדים הנוסעים ,ניתן סכום כסף פרט לאש"ל המהווה קופה קטנה
לטובת הוצאות תחבורה .קופה קטנה ניתנת לעובדים המודעים לזכותם זו ועל כן לא בכל
הנסיעות ניתן סכום זה טרם הנסיעה.

•

בחלק מן המקרים ,הוצאות התחבורה מקוזזות מסך הוצאות האש"ל ובחלק מן המקרים הוצאות
אלו משולמות בנפרד וללא תקרה מקסימאלית.

התייחסות סמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות
"מקובל במלואו בהתאם לנכתב".
התייחסות סמנכ"לית וראש מינהל החינוך
"בכל הנוגע לביקורת על ההתנהלות של סגן ראש המינהל לגבי הארכת שהות ,תשלום וקבלות לא
תואמות הנושא חמור מאד וצריך להבדק ע"י מחלקת הכספים".
התייחסות חשבת העירייה
•

"הסעיף "קופה קטנה" בנוהל מתייחס לכלל הוצאות הנסיעה ,ובכללן אש"ל .החזר בעבור
תחבורה אינו כלול כחלק מסך האש"ל הניתן לעובד ואין תקרה מקסימלית להחזר בגין תחבורה
ע"פ תקנות מס הכנסה או החשכ"ל .ישנם עובדים שידעו מראש שיזקקו להתניידות בביקורם ולכן
ציינו דרישה זו בבקשתם לוועדת נסיעות לחו"ל אך גם עובד שדרש החזר זה כנגד חשבוניות
בדיעבד ,עם חזרתו -קיבל החזר כראוי ולכן התוצאה בפועל היא זהה.

•

הוצאות התחבורה לא מגולמות בהוצאות האש"ל .ישנם מקרים שהוצאות התחבורה הובאו
בקיזוז בחישוב ההחזר הסופי לעובד מכיוון שאין טעם לדרוש מהעובד החזרת אש"ל ששולם
ביתר מחד ,ולשלם לו בעבור תחבורה מאידך.

•

משלחת שגרירים צעירים 2017

ס.ראש מינהל חינוך ומנהל אגף חדשנות ורכזת הפרויקטים במח' הנוער כללו בבקשתם לועדת
נסיעות לחו"ל ,בכתב ידם ,דרישה ל 8-ימי אש"ל .המצ"ב .להבא תכניות הכנסים יבחנו על ידי ועדת
נסיעות לחו"ל בקפדנות יתרה ,על מנת לוודא כי הכנס אינו כולל ארוחות ,אם כי מצופה מבעל תפקיד
בכיר בעירייה לנהוג בהגינות כלפי מעסיקו.
•

כנס ערים חכמות 2017

סמנכ"לית תשתיות האריכה את שהותה באופן פרטי והגישה קבלות עבור ימים אלו .תאריכי הנסיעה
ייבחנו באופן קפדני יותר על מנת לוודא הלימה בין תאריכי חשבוניות המוגשות להחזר לבין תאריכי
הנסיעה המאושרים .אם כי מצופה מבעל תפקיד בכיר בעיריה להגיש חשבוניות הרלוונטיים לנסיעת
העבודה בלבד.
סמנכ"ל תפעול ומנהלה הגיש חשבונית על סך  9.95יורו וקבל החזר בגינה .בדו"ח המקורי שהגיש
הסמנכ"ל נכללה הוצאה בסך  10יורו בגין נסיעה במטרו והח"מ עדכנה בתחשיב את הסך לכדי 9.95
יורו ולכן אני מסיקה כי היתה חשבונית ממשית בחומר שנמסר וייתכן שהיא אבדה במעבר החומר בין
ידיים רבות.
חישוב מקדמת דמי אש"ל מתבצע טרם הנסיעה ,על מנת להעניק לנוסעים את המקדמה מבעוד
מועד .החישוב מתבסס על פרוטוקול ועדת נסיעות לחו"ל ובו צויין כי תאריכי הנסיעה הם 14-
 16/11/2017ומספר ימי העבודה הם  ,4לפיכך חושב האש"ל בעבור  4ימים .מצ"ב פרוטוקול מס' .5
•

כנס 2018 BETT

תאריכי הנסיעה ייבחנו באופן קפדני יותר על מנת לוודא הלימה בין תאריכי חשבוניות המוגשות
להחזר לבין תאריכי הנסיעה המאושרים .אם כי מצופה מבעל תפקיד בכיר בעיריה להגיש חשבוניות
הרלוונטיות לנסיעת העבודה בלבד .חישוב מקדמת דמי אש"ל מתבצע טרם הנסיעה ,על מנת להעניק
לנוסעים את המקדמה מבעוד מועד.

211

נא למחוק את הפסקה כולה מכיוון שסגן ראש מנהל חינוך ומנהל חדשנות הצהיר במייל אל חשבת
העיריה כי הוא נשאר לצורך "קיום פגישות עם שותפים פוטנציאלים" (נספח מס'  )42והרי שהדבר
נחשב לפגישות עבודה .לאור כך חושב האש"ל עבור  6ימי עבודה .נא למחוק את הפיסקה בגין דמי
האש"ל שניתנו לראש מינהל חינוך שכן לא היתה חריגה מסך הוצאות האש"ל ,ואין מקום לציין זאת
תחת ממצאים חריגים.
נא למחוק את המשפט המסכם " :בנוסף ,החזר על סך ...באותה פקודת זיכוי שמספרה "817310
כיוון שאין בכך פסול.
•

כנס 2019 BETT

להבא תכניות הכנסים יבחנו על ידי ועדת נסיעות לחו"ל בקפדנות יתרה ,על מנת לוודא כי הכנס אינו
כולל ארוחות ,אם כי מצופה מבעל תפקיד בכיר בעירייה לנהוג בהגינות כלפי מעסיקו.
בנוסף ,תאריכי הנסיעה ייבחנו באופן קפדני יותר על מנת לוודא הלימה בין תאריכי חשבוניות
המוגשות להחזר לבין תאריכי הנסיעה המאושרים .אם כי מצופה מבעל תפקיד בכיר בעיריה להגיש
חשבוניות הרלוונטיות לנסיעת העבודה בלבד .חשבוניות ידניות ייבחנו ביתר קפדנות על מנת לוודא
שהן נושאות תאריכים.
•

חממה לחדשנות חברתית 2018

להבא חשבוניות המובאות בחישוב האש"ל ייבחנו ביתר קפדנות בכדי לוודא שכוללות מזון ושתייה
בלבד .בנוסף ,תכניות הכנסים יבחנו על ידי ועדת נסיעות לחו"ל בקפדנות יתרה ,על מנת לוודא האם
הכנס מספק תחבורה למשתתפים או לאו ,אם כי מצופה מבעל תפקיד בכיר בעיריה לנהוג בהגינות
כלפי מעסיקו.
•

משלחת שגרירים צעירים גרמניה 2019

להבא תכניות הכנסים יבחנו על ידי ועדת נסיעות לחו"ל בקפדנות יתרה ,על מנת לוודא כי הכנס אינו
כולל ארוחות ,בטרם אישור מתן אש"ל .בנוסף ,חשבוניות המובאות בחישוב האש"ל ייבחנו ביתר
קפדנות בכדי לוודא שכוללות מזון ושתייה בלבד.
עמ'  41ממצאי הביקורת
•

במספר נסיעות ניתנה קצובת דמי אש"ל גבוהה מן הראוי בשל סתירות בין ימי הנסיעה
המאושרים בפרוטוקל ועדת נסיעות לחו"ל לבין ימי הנסיעה בפועל".

•

נא למחוק את הממצא " :במספר נסיעות ניתן לעובד החזר כספי ...ולא התקבל סכום הכסף
חזרה" .ישנה אי הסכמה בין הביקורת לבין הח"מ לגבי אופן חישוב האש"ל וממילא הדרישה
לא נשלחה לעובדים מכיוון שהביקורת בוצעה לאחר שעובדים אלו סיימו עבודתם בעיריה.

•

הוצאות תחבורה משולמות לכל עובד הנוסע לחו"ל במסגרת חישוב החזר הוצאות הנסיעה,
בין אם הוא דרש זאת מראש או לאו .במידה ומובא בפניי ועדת נסיעות לחו"ל שידרשו נסיעות
במהלך הביקור ,הוועדה מאשרת זאת מראש והעובד יכול לקבל סכום בגין תחבורה
המתווסף לדמי האש"ל.

•

נא למחוק את הממצא" :בחלק מן המקרים ,הוצאות תחבורה "..הוצאות תחבורה מקוזזות
מסך הוצאות האש"ל מכיוון שחובה עלינו להשיב סכומים אלו לעובד ,ואין טעם לדרוש
מהעובד החזרת אש"ל ששולם ביתר מחד ולשלם לו בעבור הנסיעות מאידך .כמו כן אין
תקרה מקסימלית להחזר הוצאות נסיעות בחו"ל ,והן משולמות בדיוק כמו החזר נסיעות
בארץ :חניונים  ,תשלום בגין נסיעה בתחבורה ציבורית וכו'.

התייחסות מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ
"איך מחשבים קיזוז אש"ל לנסיעות ממומנות חלקית?"
המלצות הביקורת
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•

בנסיעות ומשלחות ממומנות -העובד לא יהיה זכאי לקצובת אש"ל ובנסיעות ומשלחות
ממומנות חלקית -יש לקזז את קצובת האש"ל בהתאם ,אלא במקרים חריגים שלהם יינתן
נימוק.

•

יש להקפיד כי ההחזרים הניתנים לעובד עבור הוצאות האש"ל יהיו תואמים למועדים אשר אושרו
בוועדת חו"ל.

•

אין לאשר החזר הוצאות אש"ל עבור קבלות ללא תאריכים.

•

יש לאשר החזר הוצאות אש"ל בהתאם להוראות התקשי"ר בלבד הכולל הוצאות עבור
תחבורה ,ארוחות ושתייה.

•

יש לבצע חישוב מדויק עבור סך הזכאות של העובד להוצאות אש"ל בהתאם למספר ימי הנסיעה.

•

יש לבצע חישוב מדויק של ההחזר הכספי לו זכאי העובד בגמר חשבון ההוצאות .כמו כן ,אין
לבצע החזר הוצאות אש"ל למספר נסיעות יחד באותה פקודת זיכוי -לכל נסיעה יבוצע החזר
בנפרד.

•

יש לבחון את נחיצות החזר ההוצאות עבור קופה קטנה מאחר וכיום ההחזר ניתן לטובת
הוצאות תחבורה בחו"ל ,בשונה מתכליתו בפועל היות והוא אמור לשמש לצורכי כיבוד ,מלווים,
מארחים ,טלפונים לעירייה ומוניות למקרי חירום אשר משולמים גם כך בהוצאות האש"ל .כמו כן,
אין הכרח לתת החזר זה ע"פ הוראות התכ"ם.

•

יש לקבוע באופן חד משמעי את אופן ההחזר עבור הוצאות תחבורה בארץ ובחו"ל .יש לבחון
אם הוצאות אלו יגולמו בהוצאות האש"ל ,באם ההחזר יינתן כחלק מהוצאות קופה קטנה או אם
ההחזר יינתן בנפרד ובמקרה זה יהיה צורך לקבוע תקרה מקסימאלית להוצאות תחבורה.

6.4

תשלום ימי עבודה

בהתאם לנוהל ,לאחר אישור הנסיעה לחו"ל ,ועדת חו"ל קובעת את היקף ימי העבודה אשר ישולמו
לעובד במסגרת הנסיעה להשתלמות או לכנס המקצועי .במידה ובתקופת הנסיעה נכללים גם חגים או
סופי שבוע ,יידרש הסבר והנמקה לשהייה הנוספת .מבדיקת תיקי הנסיעות עולה כי ב 4-תיקים דיווח
הנוכחות היה שגוי ,כדלקמן:
•

כנס ערים חכמות בברצלונה בין התאריכים  14.11.2017-16.11.201שאושרו בוועדה :בדוחות
הנוכחות של סמנכ"לית תשתיות וסמנכ"ל תפעול ומינהלה ניתן תשלום בגין יום עבודה ב-
 13.11.2017אשר אינו תואם את אישור ועדת חו"ל ועל אף שמועד הטיסה היה בשעה .17:30
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  48לדו"ח.

•

כנס  BETTלונדון בין התאריכים  22.01.2018-26.01.2018שאושרו בוועדה :בדוח הנוכחות של
ס .ראש מינהל החינוך ומנהל אגף חדשנות ניתן תשלום בגין יום עבודה ב28.01.2018 -
אשר אינו תואם את אישור ועדת חו"ל ועל אף שהכנס הסתיים יומיים קודם לכן.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  49לדו"ח.

•

משלחת שגרירים צעירים בגרמניה בין התאריכים  21.04.2019-30.04.2019שאושרו בוועדה:
נסיעה זו אושרה מלכתחילה עם  3מלווים בשכר בניגוד להנחיות משרד החינוך -שם נקבע כי
למשלחת נוער המונה עד  15תלמידים יהיו  2מלווים .למנהלת תחום מנהיגות וקשרי חוץ ניתן
תשלום בגין יום עבודה ב 01.05.2019 -ללא אישור ועדת חו"ל וזאת ע"פ דיווח ידני של שעות
הנוכחות של העובדת לאותו יום .מבדיקת הטיסות לנסיעה זו עלה כי טיסת החזור נחתה בארץ
ב 1.5.2019 -לפנות בוקר ועל כן הועברה בקשה למחלקת שכר לעדכן יום זה כיום עבודה ע"ח
העירייה.
העתק המסמך מצ"ב ומסומן כנספח  50לדו"ח.
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ממצאי הביקורת
•

מבדיקת הנסיעות עלה כי חלקן כללו שהייה בסופי שבוע ולא הייתה הנמקה לכך כמתבקש
בנוהל.

•

בחלק מן המקרים ,עובדים אשר האריכו את שהותם בחו"ל לצורך חופשה פרטית ,קיבלו
עבור אותם ימים תשלום ימי עבודה.

•

בחלק מן המקרים ,עלה כי עובדים שנסעו בשעות אחה"צ קיבלו עבור אותו יום תשלום יום עבודה
מלא.

•

בנסיעה אחת עלה כי עובדת אשר חזרה בשעות הבוקר המוקדמות קיבלה תשלום עבור יום
עבודה על אף שלא הייתה נוכחת בעבודה.

•

מבדיקת תיקי הנסיעות עלה כי במשלחת נוער יוצאת המונה עד  15תלמידים ,אושרה יציאת 3
מלווים בשכר.

התייחסות סמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות
"מקובל במלואו בהתאם לנכתב".
התייחסות סמנכ"לית וראש מינהל החינוך
•

"יציאה של  3מבוגרים במקום  - 2בשל עזיבתו של סגן ראש המינהל ,שהיה אמור לצאת כראש
המשלחת ,נוצר מצב ששתי המלוות חן הלל ושירן חנינה לא הכירו מקרוב את הקבוצה ,לכן
הוחלט לצרף לקבוצה גם את מיכל ריבל שליוותה את הקבוצה לאורך כל הקורס .

•

בכל הנוגע לביקורת על ההתנהלות של סגן ראש המינהל לגבי הארכת שהות ,תשלום וקבלות
לא תואמות הנושא חמור מאד וצריך להבדק ע"י מחלקת הכספים".

המלצות הביקורת
•

יש לתת הנמקה לנסיעות הכוללות שהייה בסופי שבוע וחגים כפי שרשום בסעיף 5.1.1
לנוהל או לחלופין לבטל סעיף זה.

•

יש לעדכן את מחלקת נוכחות במשאבי אנוש על הקדמה או הארכת שהייה לצורך חופשה
פרטית.

•

יש לבחון עדכון בנוהל מקרים בהם נסיעות אשר מועד יציאתן הוא משעות אחה"צ ועל כן הן לא
יוכרו כיום עבודה מלא .התשלום עבור יום העבודה יינתן באופן יחסי.

•

אישור יציאת מספר המלווים בשכר ייעשה בהתאם לחוזר משרד החינוך.

•

יש לבחון בוועדת חו"ל ולעדכן בנוהל בהתאם לכך את אופן ההכרה בימי עבודה גם במקרים
בהם טיסות החזרה לארץ נוחתות לפנות בוקר.

6.5

דוחות סיכום נסיעה

בסעיף  5.1.7נקבע כי עובד היוצא לחו"ל בתפקיד ,ימלא דוחות בהתאם לנספח מספר  3ונספח
מספר  4בנוהל
העתק הנספחים מצ"ב ומסומן כנספח  51לדו"ח.
ממצאי הביקורת
•

ב 11 -משלחות מתוך  18לא הוגשו דוחות מסכמים לאחר החזרה כנדרש בנוהל העירייה
ונראה כי אין הקפדה לקבלם.

התייחסות סמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות

214

"מקובל במלואו בהתאם לנכתב".
התייחסות מ"מ מנהל פרוייקטים וקשרי חוץ
"יש להדגיש את חובת העובד במילוי הדוח .הדוח נשלח למשתתפים ותזכורות נשלחות ,לא כולם
ממלאים".
המלצת הביקורת
•

נספח מספר  5בנוהל" -דוח על הוצאות נסיעה לחו"ל בתפקיד" יוצמד לנספחים בהם יש
דרישה מנוסעי המשלחת למלא דוח מסכם לאחר הנסיעה ,כחלק בלתי נפרד מהגשת דוח
ההוצאות לצורך קבלת החזר הוצאות אש"ל.
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עיריית חולון
HOLON MUNICIPALITY
לשכת מבקר העירייה

דו"ח ביקורת בנושא התאמת מצבת כ"א למקבלי
השכר בעירייה

מרץ 2020
מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה .פרסומו של המסמך ,או חלק ממנו ,לפני
שחלף המועד שנקבע להגשתו במועצה ,אסור ע"פ הוראת סעיף  170ג ( ,ו) ,לפקודת העיריות.
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פרק  – 1עיקרי הדו"ח – מבוא ,ריכוז ממצאים והמלצות ,סיכום
 1.1מבוא
מחלקת השכר בעירייה אחראית על הכנת ותשלום שכר שוטף לכ 3,000-עובדים ,המורכבים מעובדי
עירייה ,כ 700-מורים בבתי ספר תיכוניים בעיר וכ 1000-פנסיונרים בפנסיה תקציבית.
העובדים כאמור אינם כוללים את עובדי חברות הבת ותאגידי העיריה ,אשר חישוב שכרם הינו
באחריות החברה או התאגיד בהם מועסקים.

 1.2מטרת הביקורת
הביקורת באה לבדוק את התאמת מצבת כוח אדם כפי שמופיע באגף משאבי אנוש לכמות מקבלי
השכר בפועל ,וכן את תהליכי העבודה וקיומן של בקרות שונות למניעת חוסר התאמה כאמור ,אשר
עלול לגרום לתשלום שכר לאדם אשר לא נמנה על מצבת כוח האדם בעירייה ,כל זאת במטרה
להצביע על ליקויים במצב הקיים ,באם ישנם ,ולהמליץ על דרכים לתיקונם ,מתוך כוונה לשפר ולייעל
את התפקוד בגזרות הנבדקות.

 1.3היקף הביקורת
•

בדיקת התאמת מצבת העובדים עפ"י משאבי אנוש למקבלי השכר בפועל מהעירייה ,ובדיקות
נוספות לשלילת קיומם של עובדים פיקטיביים ,בהתמקדות בחודשים מאי ועד יולי .2019

•

בחינת תהליכי העבודה במחלקות השכר ,משאבי אנוש ונוכחות ,לרבות תהליכי הקמת
וסגירת עובד במערכת המחשוב לניהול העובדים ,ובחינת מידת החשיפה לקיום חוסר
התאמה בין מצבת כוח האדם למקבלי השכר בפועל ,אשר נובעת מתהליכים אלו.

הביקורת נערכה באמצעות פגישות ושיחות עם סמנכ"ל משאבי אנוש ועובדי מנהל משאבי אנוש,
חשבת העירייה ,מנהלת מחלקת שכר ועובדי אגף חשבות ושכר ,וכן עיון במסמכים רלוונטיים וניתוח
קבצי שכר בשלושת החודשים מאי ועד יולי .2019
התייחסות סמנכ"ל משאבי אנוש לטיוטת הדו"ח מופיעה באופן פרטני בפרקי הדו"ח הרלוונטיים
ומופיעה כנספח מס'  11לדוח.
התייחסות חשבת העירייה ובשם יחידת השכר לטיוטת הדו"ח מופיעה באופן פרטני בפרקי הדו"ח
הרלוונטיים ומופיעה כנספח מס'  12לדוח.

 1.4ריכוז ממצאים עיקריים
פרק  – 2נהלי עירייה וחוקים רלוונטיים
לא קיים נוהל עירוני אשר מסדיר ,בין היתר ,את הנושאים הבאים:
•

תהליך הקמת עובד חדש במערכת ,לרבות חלוקת האחריות בין המחלקות שכר ,משאבי
אנוש ונוכחות.

•

הגדרת בעלי התפקידים אשר מעורבים בניהול העובדים במערכת המחשוב.

•

תהליך שינוי סטטוס עובד בעת סיום העסקת עובד בעירייה.

•

תהליך הכנת ותשלום השכר באופן שוטף.

•

בקרות שיש ליישם במטרה למנוע או להקטין את החשיפה להיעדר התאמה בין מצבת כוח
אדם למקבלי השכר בפועל ,ובכלל זה ,תשלום שכר לאדם אשר אינו נמנה על מצבת כוח
האדם בעירייה.
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פרק  – 3בדיקת התאמת מצבת כ"א למקבלי השכר בעירייה
 .1נמצא זוג קרובות משפחה רחוקות אשר מקבלות את שכרן לחשבון בנק אחד ,שבבעלות אחת
מהן ,בהתאם לסעיף (6א') לחוק הגנת השכר ולחוות דעת משנת  2012של עו"ד לענייני עבודה,
לפיהם עובד רשאי להורות בכתב לשלם לו את שכרו באמצעות חברו לעבודה.
לבקשת צוות הביקורת ,התקבלה חוות דעת עדכנית של עו"ד לענייני עבודה ועודכן נוסח הוראת עובד
להעברת משכורתו לחשבון שאינו בבעלותו ,וזאת במטרה להקטין את חשיפת העירייה לתביעות
עתידיות עקב אי קבלת השכר מבעלת החשבון ,עיקולים בחשבון וכד'.
העובדת ,שמקבלת את שכרה לחשבון שבבעלות חברתה לעבודה ,חתמה על הוראה עדכנית ,ולדברי
חשבת העירייה ,תוחתם גם על הנוסח החדש.
 .2נמצאו  2עובדים אשר נתנו שירותים לעירייה במקביל לעבודתם ,ללא קבלת אישור סמנכ"ל
מש"א:
•

פסיכולוג בשפ"ח שנתן שירותים לעירייה בשנת  ,2018בסך כולל של כ ,₪ 2,000-כולל
מע"מ ,וזאת במקביל לדיווח נוכחות בעירייה.

המקרה הועבר לטיפול סמנכ"ל מש"א ,ואכן סמנכ"ל מש"א ,בטיפול מהיר ,זימן את העובד,
בהשתתפות מנהל השפ"ח ,לשיחת בירור בנושא ,בה הוסבר לו כי דיווח שעות כוזבות הינו מעשה
חמור ושחל עליו איסור לביצוע עבודות פרטיות לעירייה ,וכן נקבע כי השכר שקיבל במקביל לשירותיו
ינוכה משכר ינואר  .2020לדברי סמנכ"ל מש"א ,תיקבע התייעצות בעניינו ,בראשות מנכ"ל העירייה,
בנוכחות ראש מינהל החינוך ומנהל השפ"ח ,להחלטה באשר להמשך הטיפול .כמו כן ,מנהל השפ"ח
יבהיר לכל עובדי השפ"ח את האיסור בביצוע עבודות פרטיות במסגרת עיריית חולון ובמסגרת שעות
הפעילות של השפ"ח ,וכן עליו לבדוק שעבודות במסגרת השפ"מ אינן מתבצעות במקביל לדיווח על
שעות עבודה במסגרת העירונית של השפ"ח.
ביום  18בפברואר  ,2020מנהל השפ"ח הוציא הבהרה לכל העובדים בהתאם.
•

לבורנט מחשבים במשרה מלאה בתיכון ,אשר בשנת  ,2019במקביל לעבודתו ,נתן שירות
לעירייה כאמן בסך כ ,₪ 2,100-כולל מע"מ.

בעת קבלת הצעת מחיר ותשלום לספק ,לא היה ניתן לדעת שמדובר בעובד עירייה מאחר והוא לא
הצהיר על כך ,הוא הזדהה בשם אחר ,וכי מדובר בשתי מערכות מחשוב שונות לניהול העובדים
ולניהול הספקים ,ללא ממשק ביניהן וללא בקרות מונעות או מפצות במקרים כאמור.
המקרה הועבר לטיפול סמנכ"ל מש"א ,ואכן סמנכ"ל מש"א ,בטיפול מהיר ,זימן את העובד לשיחת
בירור ,בה הובהר לו ולמנהלים להימנע ממצב דומה בעתיד ,מאחר ומדובר בטעות בתום לב.
 .3נמצאו  5עובדים ומורים ,אשר הדיווחים למש"א על שינויים בהעסקתם (כגון תחילת וסיום
העסקה ,חל"ת וכו') ,שבאחריות המנהלים הישירים או בתי הספר ,לפי העניין ,הועברו באיחור או
לא הועברו כלל ,ובשל כך חושפים את העירייה לתביעות על הלנת שכר או לתשלומים ביתר.
 .4הטיפול בגביית יתרות חוב מעובדים שסיימו העסקה – נכון לינואר  ,2020קיימים  6עובדים
שסיימו העסקה ,חלקם בשנת  ,2018ומסיבות שונות כגון היעדר/איחור בדיווח למש"א על סיום
ההעסקה ,חישוב שגוי של תשלומים לעובד וכו' ,הינם בעלי חוב מעל  ₪ 1,000כל אחד,
שמסתכם לחוב כולל של כ ,₪ 17,000-שלושה מהם צוינו בסעיף הקודם.
הטיפול והמעקב בהסדרי החובות מבוצעים ע"י מחלקת השכר ,ולדעת הביקורת ,לא נעשים באופן
שוטף ומספק.

פרק  – 4בחינת תהליכי העבודה במחלקת השכר ובאגף משאבי אנוש
 .1בינואר  2019הוחלפה מערכת המחשוב לניהול העובדים ,אשר שימשה את העירייה במשך שנים
רבות מחברת אחת לאחרת ,והטמעתה טרם הושלמה באופן מלא – לדברי העובדים ,הם אינם
מתמצאים באופן מלא במערכת ,וטרם הוגדרו במערכת כל בקשות העירייה ,כגון הגבלת גישה
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למודולים – שכר ,מש"א ונוכחות ,הרשאות גישה לפי צרכי העובדים ,הקמת מודול לניהול מורים,
הקמת בקרות מובנות וכו'.
 .2הבקרות על התהליך ,אשר מבוצעות כיום ע"י אגף מש"א ומחלקת שכר אינן מספקות למניעת
מצבים של תשלום ביתר לעובד או תשלום לאדם אשר כבר לא נמנה על מצבת העובדים במשאבי
אנוש ,וזאת לרבות לאור החשיפות הקיימות בתקופת הטמעת מערכת המחשוב החדשה.
בדיקות כגון כפילויות ת"ז במערכת ,שינויי פרטי בנק לעובדים בהתאם לאישור בעלות בחשבון,
תשלומים לעובדים שסיימו העסקה ,שינוי קצבה חודשית לפנסיונרים מסיבה כלשהי וכו'.

 1.5ריכוז ההמלצות בדו"ח
פרק  – 2נהלי עירייה וחוקים רלוונטיים
יש לפעול לכתיבת ואישור נוהל עירוני בנושא שכר ,לרבות חלוקת האחריות בין מחלקת משאבי אנוש
ומחלקת שכר ,ואת הבקרות שיש ליישם במטרה למנוע או להקטין את החשיפה להיעדר התאמה בין
מצבת כוח אדם למקבלי השכר בפועל ,ובכלל זה ,תשלום שכר לאדם אשר אינו נמנה על מצבת כוח
האדם בעירייה.

פרק  – 3בדיקת התאמת מצבת כ"א למקבלי השכר בעירייה
 .1לדאוג לחסימה או התרעה בעת הקמת עובד בעל ת"ז זהה לת"ז של עובד אחר ,בסביבת
ה"עובדים" במערכת.
 .2לדאוג להתרעה במערכת בעת הזנת פרטי בנק לעובד ,אשר זהים לפרטי בנק של עובד אחר,
לצורך בדיקת המקרה והחתמת העובד על הוראה להעברת משכורת ,במידת הצורך.
 .3לרענן בקרב העובדים את האיסור לתת שירותים לעירייה במקביל לעבודתם ,ללא אישור סמנכ"ל
מש"א.
 .4לבחון קבלת הצהרה מספקים ונותני שירותים לעירייה ,שהם אינם עובדי עירייה ושאינם מצויים
בניגוד עניינים.
 .5לרענן בקרב בתי הספר ומנהלי מחלקות העירייה השונות את חשיבות הדיווח בזמן למש"א על
שינויים שונים בהעסקת עובד ,וזאת בכדי להימנע מחשיפה לתביעות ,מתשלומים עודפים
ומטיפול בהחזרת כספים לעירייה.
 .6להעביר את הטיפול בהחזרת כספים ששולמו ביתר לעובדים שסיימו העסקה ,מאחריות מחלקת
השכר לאחריות המחלקה המשפטית ,אשר תקבע את אופן הטיפול ,תרכז את רשימת החייבים
ותבצע מעקב שוטף.

פרק  – 4בחינת תהליכי העבודה במחלקת השכר ובאגף משאבי אנוש
 .1על צוות ליווי הטמעת מערכת המחשוב החדשה לוודא כי חברת המחשוב תיישם במהרה את כל
דרישות העירייה במערכת ,לרבות:
•

הגבלת הגישה למודולים שכר ,מש"א ונוכחות.

•

הקמת מודול ייעודי לניהול מורים.

•

ריענון רשימת הרשאות הגישה למערכת – מתן הרשאות לעובדים ספציפיים במחלקות שכר,
מש"א ונוכחות ,בהתאם לצורכיהם בלבד.

•

חובת אישור ממוחשב של מנהלת מחלקת השכר לתלוש ראשון של עובד שהתחיל העסקה.

•

חסימה או התרעה בעת הקמת עובד בעל ת"ז זהה לת"ז של עובד אחר ,בסביבת ה"עובדים"
במערכת.

•

התרעה בעת הזנת פרטי בנק של עובד ,אשר זהים לפרטי בנק של עובד אחר.
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•

שדה הפסקת תשלום – הוספת האפשרות להזנת תאריך הפסקת תשלומים ולא רק סטטוס
של כן/לא.

•

התרעה בעת תשלום לעובד אשר הוזן לו תאריך סיום העסקה ,או אישור במערכת של
מנהלת השכר במצב כזה ,וכו'.

 .2יש להגדיר בקרות מספקות ,ליישום ע"י מנהלת מחלקת שכר ,הן ספציפית לתקופת הטמעת
מערכת המחשוב והן באופן שוטף ,וזאת בנוסף לבקרות המובנות שיש ליישם במערכת ,במטרה
להקטין את החשיפה לטעויות ו/או הטעיות בשכר ,לדוגמא:
•

בדיקה שעובדים חדשים במערכת הוקמו על בסיס מסמכים רלוונטיים ,ליישום ע"י משאבי
אנוש.

•

בדיקת כפילויות מספרי ת"ז במערכת.

•

בדיקה ששינוי פרטי בנק בוצע על סמך אישור בעלות בחשבון מהבנק.

•

בדיקת עובדים שקיבלו שכר לאחר תאריך סיום העסקתם.

•

בדיקת פנסיונרים שהקצבה החודשית שלהם השתנתה מאיזושהי סיבה ,וכו'.

1.6

סיכום

מחלקת השכר בעירייה אחראית על הכנת ותשלום שכר שוטף לכ 3,000-עובדים ,המורכבים מעובדי
עירייה ,כ 700-מורים בבתי ספר תיכוניים בעיר וכ 1000-פנסיונרים בפנסיה תקציבית.
הביקורת באה לבדוק את התאמת מצבת כוח אדם כפי שמופיע באגף משאבי אנוש לכמות מקבלי
השכר בפועל ,וכן את תהליכי העבודה וקיומן של בקרות שונות למניעת חוסר התאמה כאמור ,אשר
עלול לגרום לתשלום שכר לאדם אשר לא נמנה על מצבת כוח האדם בעירייה ,כל זאת במטרה
להצביע על ליקויים במצב הקיים ,באם ישנם ,ולהמליץ על דרכים לתיקונם ,מתוך כוונה לשפר ולייעל
את התפקוד בגזרות הנבדקות.
הביקורת התמקדה ב( -א) בחינת תהליך העבודה והחשיפות הקיימות( ,ב) בדיקת התאמה בפועל
בחודש יולי ( ,2019ג) בדיקות נוספות לשלילת קיומם של עובדים פיקטיביים בחודשים מאי-יולי
2019
במהלך הביקורת נמצאו מספר ממצאים בתחומי הבדיקה ,שנבדקו וצוינו בדו"ח ,אשר תיקונם
באמצעות יישום המלצות הביקורת יביאו לשיפור בתהליכי העבודה .להלן עיקרי ההמלצות:
-

לפעול לכתיבת ואישור נוהל עירוני בנושא שכר ,לרבות חלוקת האחריות בין מחלקת משאבי
אנוש ומחלקת שכר ,ואת הבקרות שיש ליישם במטרה למנוע או להקטין את החשיפה
להיעדר התאמה בין מצבת כוח אדם למקבלי השכר בפועל ,ובכלל זה ,תשלום שכר לאדם
אשר אינו נמנה על מצבת כוח האדם בעירייה.

-

לרענן בקרב העובדים את האיסור לתת שירותים לעירייה במקביל לעבודתם ,ללא אישור
סמנכ"ל מש"א ,וכן ,לבחון קבלת הצהרה מספקים ונותני שירותים לעירייה ,שהם אינם עובדי
עירייה ושאינם מצויים בניגוד עניינים.

-

לרענן בקרב בתי הספר ומנהלי מחלקות העירייה השונות את חשיבות הדיווח בזמן למש"א
על שינויים שונים בהעסקת עובד ,וזאת בכדי להימנע מחשיפה לתביעות ,מתשלומים עודפים
ומטיפול בהחזרת כספים לעירייה.

כמו כן ,להעביר את הטיפול בהחזרת כספים ששולמו ביתר לעובדים שסיימו העסקה ,מאחריות
מחלקת השכר לאחריות המחלקה המשפטית ,אשר תקבע את אופן הטיפול ,תרכז את רשימת
החייבים ותבצע מעקב שוטף.
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-

על צוות ליווי הטמעת מערכת המחשוב החדשה לוודא כי חברת המחשוב תיישם במהרה את
כל דרישות העירייה במערכת ,לרבות הגבלת גישה למודולים  -שכר ,מש"א ונוכחות ,ריענון
רשימת הרשאות למערכת לעובדים בהתאם לצורכיהם בלבד ,חסימות או התרעות בשדות
ת"ז ופרטי בנק בעת הזנת נתונים שזהים לנתוני עובד אחר ,אישורים ממוחשבים של מנהלת
מחלקת שכר לתלוש ראשון של עובד שהתחיל העסקה ולתשלומים לעובד לאחר סיום
העסקתו ,הוספת אפשרות להזנת תאריך עתידי להפסקת תשלומים ,וכו'.

כמו כן ,יש להגדיר בקרות מספקות ,ליישום ע"י מנהלת מחלקת שכר ,הן ספציפית לתקופת הטמעת
מערכת המחשוב והן באופן שוטף ,וזאת בנוסף לבקרות המובנות שיש ליישם במערכת ,במטרה
להקטין את החשיפה לטעויות ו/או הטעיות בשכר.
בהתייחסות של סמנכ"ל משאבי אנוש לטיוטת הדו"ח ,הוא מציין כי אין ספק שהמעבר למערכת
החדשה תספק יכולות טובות משמעותית בביצוע בקרות מקצועיות ואמינות בטיפול בשכר עובדי
הרשות ,וכן הוא מבקש להודות למבקר העירייה ולעוזרת מבקר העירייה על ביצוע ביקורת מקצועית
ועניינית בתחום.
בהתייחסות של חשבת העירייה לטיוטת הדו"ח ,היא מודה בשמה ובשם יחידת השכר על הביקורת
העניינית.
הביקורת מודה על שיתוף הפעולה המלא של סמנכ"ל מש"א ועובדי מינהל משאבי אנוש ,חשבת
העירייה ,מנהלת מחלקת שכר ועובדי אגף חשבות ושכר ,ומציינת לטובה את יושרם ומקצועיותם
בתהליכי העבודה ,וזאת על אף החשיפות הקיימות ,לרבות בתקופת הטמעת מערכת המחשוב.
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פרק  – 2נהלי עירייה וחוקים רלוונטיים
קיים נוהל עירוני בנושא קליטת עובדים (נוהל מס'  ,)08.22.11אשר מתייחס לתהליך הקליטה
במחלקת משאבי אנוש בלבד ,בכל הנוגע למילוי טפסים ,בחירת קופת פנסיה ,בדיקת תעודות
ורישיונות וכו'.
אולם לא נמצאו נהלי עירייה בנושא שכר ,לרבות בכל הקשור לתהליך הקמת עובד במערכת השכר,
הגדרת הגורמים המעורבים בתהליך וחלוקת האחריות בין מחלקת משאבי אנוש למחלקת השכר.
ממצאי הביקורת
לא קיים נוהל עירוני אשר מסדיר ,בין היתר ,את הנושאים הבאים:
•

תהליך הקמת עובד חדש במערכת ,לרבות חלוקת האחריות בין המחלקות שכר ,משאבי
אנוש ונוכחות.

•

הגדרת בעלי התפקידים אשר מעורבים בניהול העובדים במערכת המחשוב.

•

תהליך שינוי סטטוס בעת סיום העסקת עובד בעירייה.

•

תהליך הכנת ותשלום השכר באופן שוטף.

•

בקרות שיש ליישם במטרה למנוע או להקטין את החשיפה להיעדר התאמה בין מצבת כוח
אדם למקבלי השכר בפועל ,ובכלל זה ,תשלום שכר לאדם אשר אינו נמנה על מצבת כוח
האדם בעירייה.

התייחסות סמנכ"ל משאבי אנוש
כתיבה ואישור נוהל עירוני בנושא שכר – מקובל ויבוצע לאחר סיום הקמת מערכת השכר החדשה –
באחריות מחלקת שכר בתיאום עם משאבי אנוש.
התייחסות חשבת העירייה
נוהל עירוני ייכתב לאחר סיום הטמעת מערכת השכר החדשה.
המלצות
יש לפעול לכתיבת ואישור נוהל עירוני בנושא שכר ,לרבות חלוקת האחריות בין מחלקת משאבי אנוש
ומחלקת שכר ,ואת הבקרות שיש ליישם במטרה למנוע או להקטין את החשיפה להיעדר התאמה בין
מצבת כוח אדם למקבלי השכר בפועל ,ובכלל זה ,תשלום שכר לאדם אשר אינו נמנה על מצבת כוח
האדם בעירייה.

פרק  - 3בדיקת התאמת מצבת כ"א למקבלי השכר בעירייה
במסגרת הביקורת ,נותחו קבצי שכר של שלושה חודשים  -מאי עד יולי  ,2019במטרה לבדוק את
התאמת מצבת כוח האדם למקבלי השכר בפועל ,ולשלול קיומם של עובדים פיקטיביים וכן תשלומים
לעובדים אשר אינם נמנים על מצבת כ"א .הבדיקות אשר בוצעו הן:
•

בדיקת התאמת מקבלי השכר למצבת כוח אדם עפ"י נתוני משאבי אנוש.

•

קיומם של עובדים בעלי תעודת זהות זהה.

•

בדיקת עובדים בעלי חשבונות בנק זהים.

•

דגימת עובדים בעלי כתובת מגורים זהה.

•

בדיקת עובדים וספקים בעלי מספרי תעודת זהות ועוסק מורשה זהים.
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•

בדיקת עובדים וספקים בעלי חשבונות בנק זהים.

•

בדיקת עובדים שסיימו העסקה ושהינם בעלי יתרת חוב לעירייה.

ממצאי הביקורת
 .1בדיקת התאמת מקבלי השכר למצבת כוח אדם עפ"י נתוני משאבי אנוש – נבדקו כ3,000-
עובדים ופנסיונרים אשר קיבלו שכר בחודש יולי  ,2019ונמצא כי רובם היו עובדים פעילים באותו
חודש ,ומעט עובדים לא פעילים אשר קיבלו שכר בגין תשלומים מוצדקים ,כגון פיצויי פרישה,
החזרי מס ,תשלום למורים עבור החופש הגדול וכו' .תקין.
 .2קיומם של עובדים בעלי תעודת זהות זהה – לא נמצאו עובדים שונים בעלי מספר ת"ז זהה.
יחד עם זאת ,נמצאו  10עובדים שקיימים בכפילות במערכת – מדובר בעובדים שיצאו לפנסיה
בחודשים מאי-יולי  ,19אשר הוזן להם תאריך סיום העסקה כעובדים בסביבת "עובדים" ושהוקמו
מחדש בסביבת "פנסיונרים" .תקין.
 .3בדיקת עובדים בעלי חשבונות בנק זהים – נמצאו  9חשבונות בנק כפולים ,אשר מבדיקה עולה כי
מדובר ב 8-בני זוג ,כדלקמן –  3זוגות של מורים בבתי ספר שונים ,זוג שהבעל מורה והאישה
עובדת עירייה ו 4-זוגות פנסיונרים ,וכן זוג קרובות משפחה רחוקות אשר מקבלות את שכרן
לחשבון בנק אחד ,שבבעלות אחת מהן ,בהתאם לסעיף (6א') לחוק הגנת השכר ולחוות דעת
משנת  2012של עו"ד לענייני עבודה ,לפיהם עובד רשאי להורות בכתב לשלם לו את שכרו
באמצעות חברו לעבודה.
לבקשת צוות הביקורת ,התקבלה חוות דעת עדכנית של עו"ד לענייני עבודה ועודכן נוסח הוראת עובד
להעברת משכורתו לחשבון שאינו בבעלותו ,וזאת במטרה להקטין את חשיפת העירייה לתביעות
עתידיות עקב אי קבלת השכר מבעלת החשבון ,עיקולים בחשבון וכד'.
העובדת חתמה על הוראה עדכנית ,ולדברי חשבת העירייה ,תוחתם גם על הנוסח החדש( .נספח
מס' .)1
 .4דגימת עובדים בעלי כתובת מגורים זהה – נבדקו  8כתובות מגורים אשר גרים בהם  4-5מקבלי
שכר ו/או פנסיה ,ונמצא כי אכן מדובר בעובדי עירייה ו/או פנסיונרים בפנסיה תקציבית .תקין
 .5בדיקת עובדים וספקים בעלי מספרי תעודת זהות ועוסק מורשה זהים ו/או בעלי חשבונות בנק
זהים  -נמצאו  2עובדים ,אשר במקביל לעבודתם בעירייה ,נתנו שירותים בחשבוניות לעירייה,
ללא קבלת אישור סמנכ"ל מש"א ,כדלקמן:
א .פסיכולוג בשפ"ח ,עובד עירייה ,ב 75%-משרה ,אשר במקביל לעבודתו נתן שירותים לעירייה
בשנת  ,2018בסך כולל של כ ,₪ 2,000-כולל מע"מ ,ומבדיקת נתוני הנוכחות שלו ,עולה כי
במקביל למתן השירותים כאמור ,הוא דיווח נוכחות בעבודתו בעירייה ,כך שקיבל תשלום
כפול – באמצעות שכרו ובאמצעות תשלום עבור החשבוניות שהגיש .לא תקין.
המקרה הועבר לטיפול סמנכ"ל מש"א ,ואכן סמנכ"ל מש"א ,בטיפול מהיר ,זימן את העובד,
בהשתתפות מנהל השפ"ח ,לשיחת בירור בנושא ,בה הוסבר לו כי דיווח שעות כוזבות הינו מעשה
חמור ושחל עליו איסור לביצוע עבודות פרטיות לעירייה ,וכן השכר שקיבל במקביל לשירותיו ינוכה
משכר ינואר  .2020לדברי סמנכ"ל מש"א ,תיקבע התייעצות בעניינו ,בראשות מנכ"ל העירייה,
בנוכחות ראש מינהל החינוך ומנהל השפ"ח ,להחלטה באשר להמשך הטיפול .כמו כן ,מנהל השפ"ח
יבהיר לכל עובדי השפ"ח את האיסור בביצוע עבודות פרטיות במסגרת עיריית חולון ובמסגרת שעות
הפעילות של השפ"ח ,וכן עליו לבדוק שעבודות במסגרת השפ"מ אינן מתבצעות במקביל לדיווח על
שעות עבודה במסגרת העירונית של השפ"ח.
ביום  18בפברואר  ,2020מנהל השפ"ח הוציא הבהרה לכל העובדים בהתאם( .נספח מס' .)2
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בנוסף ,לפי נוהל מס' " - 00.11.01ועדה למסירת עבודות" – נדרשת הצעת מחיר אחת ,רק אם
מדובר בעבודה חד פעמית (= עבודה אחת בשנת עבודה תקציבית) של יועץ בעל ידע ומומחיות
מיוחדים ,בעלות עד .₪ 5,000
העובד נתן  2עבודות כאמור בשנה אחת ,אך מינהל רווחה לא קיבל הצעות מחיר נוספות .לא תקין.
(נספח מס' .)2
ב .לבורנט מחשבים במשרה מלאה בתיכון ,אשר בשנת  ,2019במקביל לעבודתו ,נתן שירות
לעירייה כאמן בסך כ ,₪ 2,100-כולל מע"מ.
בעת קבלת הצעת מחיר ותשלום לספק ,לא היה ניתן לדעת שמדובר בעובד עירייה מאחר והוא לא
הצהיר על כך ,הוא הזדהה בשם אחר ,וכי מדובר בשתי מערכות מחשוב שונות לניהול העובדים
ולניהול הספקים ,ללא ממשק ביניהן וללא בקרות מונעות או מפצות במקרים כאמור .לא תקין.
לאור הממצא ,המקרה הועבר לטיפול סמנכ"ל מש"א ,ואכן סמנכ"ל מש"א ,בטיפול מהיר ,זימן את
העובד לשיחת בירור ,בה הובהר לו ולמנהלים להימנע ממצב דומה בעתיד ,מאחר ומדובר בטעות
בתום לב( .נספח מס' .)3
 .6בדיקת עובדים שסיימו העסקה ושהינם בעלי יתרת חוב לעירייה – במסגרת הביקורת נבדקו
חובות עובדים לעירייה ,ונמצאו מספר עובדים ומורים שסיימו העסקה ,ושהדיווחים למש"א בגינם,
אשר באחריות הממונים הישירים או בתי הספר ,לפי העניין ,הועברו באיחור או לא הועברו כלל.
בשל כך נוצרו להם יתרות חוב ,שנכון לתקופת הביקורת ,מרביתם טרם נגבו .לא תקין .להלן:
א .מורה סיימה העסקה בתחילת פברואר  ,2019אך הודעה על כך נמסרה למש"א כ 3-חודשים
לאחר מכן ,ובשל כך העובדת קיבלה שכר מלא עבור  3החודשים פברואר-אפריל .2019
ביוני  2019בוצע לה גמר חשבון ,אשר לפי החישוב הותיר לה חוב של כ.₪ 4,800-
מאחר ומדובר במורה ,היא מקבלת שכר על החופש הגדול באופן יחסי לתקופת העסקתה במהלך
שנת הלימודים ,לכן בוצע קיזוז החוב ממשכורותיה ביולי-אוגוסט  ,2019אך עדיין נותרה לה יתרת
חוב של כ.₪ 2,000-
באוקטובר  2019נשלח לה מכתב להסדרת החוב ,אך לדברי מנהלת מחלקת שכר ,נכון לינואר
 ,2020החוב טרם נסגר( .נספח מס' .)4
ב .פסיכולוגית סיימה העסקה באוגוסט  ,2018אך הודעה על כך נמסרה למש"א בנובמבר
 ,2018לאחר כ 3-חודשים.
בשל כך ,העובדת קיבלה שכר עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר  ,2018ובחודש נובמבר 2018
בוצע לה גמר חשבון ,אשר לפי החישוב הותיר לה חוב של כ.₪ 1,600 -
לאחר חודש ,בדצמבר  2018נשלח לעובדת מכתב להסדרת החוב ,אך נכון לדצמבר  ,2019כשנה
לאחר מכן ,החוב טרם נסגר( .נספח מס' .)5
ג .עובדת יצאה לחופשה ללא תשלום בינואר  ,2019אך הודעה על כך נמסרה למש"א בפברואר
 ,2019לאחר ששולם לה שכר מלא עבור ינואר  ,2019על אף שלא היתה זכאית לו.
לאחר כ 11-חודשים ,בדצמבר  ,2019העובדת סיימה העסקה ובוצע לה גמר חשבון ,שהותיר לה חוב
של כ ,₪ 1,800-אותו נדרשה להחזיר ,ואכן בינואר  2020סגרה אותו במלואו( .נספח מס' )6
ד .במהלך בדיקות הביקורת ,נמצאה מורה בעלת חוב של כ ,₪ 4,800-אשר נוצר מהפרשות
סוציאליות במהלך חופשת לידה ,שהחלה בספטמבר  ,2018ולאחריה חופשה ללא תשלום.
לדברי מנהלת מש"א לענייני חינוך ,מבדיקתה מול מנהל בית הספר ,העובדת הודיעה לו בעל פה על
התפטרותה בספטמבר  ,2019והוא לא דיווח על כך למש"א.
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בשל כך ,לדבריה ,היא מנסה לאתר את העובדת ,שבינתיים החליפה כתובת מגורים ,בכדי לקבל
ממנה אישור על התפטרותה ,לצורך עדכון מח' השכר וטיפול בגביית החוב( .נספח מס' .)7
ה .במסגרת בדיקת הדיווחים באיחור למש"א ,נמצא גם מתרגל בבית ספר שהחל לעבוד
בספטמבר  ,2019אך הודעה על תחילת העסקתו נמסרה למש"א לאחר כחודשיים ,ובשל כך
העובד קיבל בדצמבר  ,2019באיחור ,משכורות בגין אותם חודשים.
במקרה כזה ,העירייה חשופה לתביעה על הלנת שכר( .נספח מס' )8
 .7הטיפול בגביית יתרות חוב מעובדים שסיימו העסקה – ברגע שעובד מסיים העסקה ,עשויה
להיווצר לו יתרת חוב ,מסיבות שונות ,כגון :היעדר/איחור בדיווח למש"א על סיום ההעסקה,
חישוב שגוי של תשלומים לעובד וכו'.
נכון לינואר  ,2020קיימים  6עובדים שסיימו העסקה ,חלקם בשנת  ,2018ומהסיבות הנ"ל ,הינם
בעלי חוב מעל  ₪ 1,000כל אחד ,שמסתכם לחוב כולל של כ ,₪ 17,000-שלושה מהם צוינו בסעיף
הקודם.
הטיפול והמעקב בהסדרי החובות מבוצעים ע"י מחלקת השכר ,ולדעת הביקורת ,לא נעשים באופן
שוטף ומספק( .נספח מס' .)9
התייחסות סמנכ"ל משאבי אנוש
סעיף  - 1תועלה בקשה לחברת המחשוב לקבלת התרעות במידה ואפשרי – אחריות טיפול
והתייחסות מחלקת השכר.
סעיף  - 2תועלה בקשה לחברת המחשוב לקבלת התרעות במידה ואפשרי – אחריות טיפול
והתייחסות מחלקת השכר.
סעיף  - 3מקובל ובאחריות סמנכ"ל מש"א.
סעיף  - 4להתייחסות מנהל אגף תקציבים.
סעיף  - 5מקובל ובאחריות סמנכ"ל מש"א.
סעיף  - 6באחריות מחלקת השכר.
התייחסות חשבת העירייה
סעיפים  1ו – 2-תועבר דרישה לחברת המחשוב החדשה.
סעיף  – 4לטופס פתיחת ספק יעודכן בתיבות סימון עבור הצהרת הספק כי אינו עובד עירייה ואינו
מצוי בניגוד עניינים בעצם מתן השירותים לעירייה.
סעיף  – 6מבחינת הנושא עולה כי חובות עובדים נוצרו בעיקר עקב עיכוב במסירת מידע מבתי ספר
אל מש"א חינוך או בעקבות דיווחים רטרואקטיביים של יחידת הנוכחות .שני הגורמים הללו צפויים
להיפתר מאליהם עם הטמעת מודול מורים במשאבי אנוש חינוך ומעבר לשיטת נוכחות מקוונת.
בהנחיית גזבר העירייה הוחלט כי טפסי  161לא יימסרו לעובד בעל חובות לעירייה.
בהנחיית גזבר העירייה ,הטיפול בחובות עובדים שסיימו עבודתם יהיה כדלקמן:
שלב א' – משלוח מכתב התראה מטעם יחידת השכר.
שלב ב' – בתום חודש ללא תגובה ,משלוח מכתב התראה בלוגו היחידה המשפטית.
שלב ג' – בתום חודשיים ללא תגובה ,העברת הטיפול לעו"ד חיצוני לענייני גבייה.
המלצות
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 .1לדאוג לחסימה או התרעה בעת הקמת עובד בעל ת"ז זהה לת"ז של עובד אחר ,בסביבת
ה"עובדים" במערכת.
 .2לדאוג להתרעה במערכת בעת הזנת פרטי בנק לעובד ,אשר זהים לפרטי בנק של עובד אחר,
לצורך בדיקת המקרה והחתמת העובד על הוראה להעברת משכורת ,במידת הצורך.
 .3לרענן בקרב העובדים את האיסור לתת שירותים לעירייה במקביל לעבודתם ,ללא אישור סמנכ"ל
מש"א.
 .4לבחון אפשרות לקבלת הצהרה מספקים ונותני שירותים לעירייה ,שהם אינם עובדי עירייה
ושאינם מצויים בניגוד עניינים.
 .5לרענן בקרב בתי הספר ומנהלי מחלקות העירייה השונות את חשיבות הדיווח בזמן למש"א על
שינויים שונים בהעסקת עובד ,וזאת בכדי להימנע מחשיפה לתביעות ,מתשלומים עודפים
ומטיפול בהחזרת כספים לעירייה.
 .6להעביר את הטיפול בהחזרת כספים ששולמו ביתר לעובדים שסיימו העסקה ,מאחריות מחלקת
השכר לאחריות המחלקה המשפטית ,אשר תקבע את אופן הטיפול ,תרכז את רשימת החייבים
ותבצע מעקב שוטף.

פרק  – 4בחינת תהליכי העבודה במחלקת השכר ובאגף משאבי
אנוש
4.1

מבנה ארגוני:

מחלקת השכר הינה מחלקה באגף החשבות ,במנהל הגזברות.
המחלקה כוללת את מנהלת המחלקה ו 5-חשבות שכר –  4במשרה מלאה ו 1-בחצי משרה.
.4.1

מערכת המחשוב לניהול עובדים:

החל מינואר  ,2019הוחלפה מערכת המחשוב ששימשה לניהול עובדי העירייה והכנת שכרם במשך
שנים רבות מחברה אחת לאחרת.
העובדים עברו הדרכה ,וכיום נעזרים באיש קשר מטעם חברת המחשוב החדשה למענה על
שאלותיהם השוטפות.
למרות הנ"ל ,יש לציין כי הטמעת המערכת לא הושלמה באופן מלא – טרם הוגדרו במערכת כל
בקשות העירייה ,כגון הרשאות גישה ,הפרדת הגישה למודולים של שכר ,מש"א ונוכחות ,הקמת
מודול לניהול מורים ,בקרות מובנות במערכת וכו'.
כמו כן ,לדברי העובדים ,אין עדיין התמצאות מלאה שלהם במערכת.
במקביל למכרז למערכת המחשוב ,הוקם צוות ייעודי למעקב אחר הטמעת המערכת והתאמתה
לדרישות העירייה ,שמורכב מסמנכ"ל מש"א ,חשבת העירייה ויועץ חיצוני.
לדברי סמנכ"ל מש"א ,הצוות עובד לפי תוכנית עבודה ,מקיים פגישה שבועית פנימית ,ופגישה אחת
לשבועיים עם נציגי חברת המחשוב החדשה.
.4.2

תהליכי העבודה:

לא קיים נוהל עירייה אשר מגדיר את תהליך השכר ,לרבות את הגורמים המעורבים בתהליך
ואחריותם .על כן ,להלן תיאור תהליכי העבודה ,עפ"י הנוהג הקיים:
•

עובדי עירייה  -הקמת עובד חדש במערכת השכר מתבצעת ע"י רפרנטית משאבי אנוש ,אשר
מזינה למערכת חלק מנתוני העובד ,כגון ת"ז ,פרטים אישיים ,תפקיד ,דרוג ודרגת שכר.
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לאחר מכן ,מועברים למחלקת השכר מסמכי העובד בצירוף דף הנחיות אשר חתום ע"י הרפרנטית
וסמנכ"ל משאבי אנוש ,ואז חשבת שכר מזינה למערכת את הפרטים הנותרים בהתאם להנחיות –
ותק ,פרטי חשבון בנק ותוספות לשכר ,ולבסוף מופק תלוש ראשון ונבדקת תקינותו.
הכנת השכר השוטף לעובדי העירייה מתבצעת בכל חודש לאחר העברת נתוני הנוכחות ממחלקת
נוכחות למחלקת השכר.
בדיקת נתוני הנוכחות ,טרם העברתם ,מתבצעת ע"י מנהלת יחידת נוכחות עובדים אשר עוברת על
כל נתוני הנוכחות ומתמקדת בעובדים עם דיווח נוכחות חריג.
אחת לחודש ,מנהלת מחלקת השכר דוגמת משכורות עם הפרש גדול בשכר הנטו מחודש קודם,
לעובדים בעלי שכר נטו גבוה.
•

מורים בבתי ספר תיכוניים  -עד לסוף שנת  ,2019מורים בבתי ספר תיכוניים הוקמו במערכת
השכר ע"י חשבות השכר בלבד ,בהתאם לטפסים שהתקבלו ממחלקת משאבי אנוש לענייני
חינוך ,ללא בקרה נוספת.

מחלקת השכר העבירה הדרכה למחלקת משאבי אנוש לענייני חינוך לאופן הקמת המורים במערכת,
וזאת כדי להעביר ממנה את האחריות להקמה.
נכון לתקופת הביקורת ,לדברי מנהלת מח' שכר ,הקמת המורים במערכת מבוצעת באופן חלקי ע"י
מח' מש"א לענייני חינוך ,והשאר ע"י מח' שכר ,וקיימת שאיפה לעתיד להעביר את האחריות להקמת
המורים במערכת לבתי הספר עצמם.
לדברי מנהלת מחלקת מש"א לענייני חינוך ,אחת לשנה ,בטרם תחילת כל שנת לימודים ,מחלקת
מש"א לענייני חינוך מבצעת בדיקת העסקה של כל המורים ,ונותנת הוראה למח' השכר לאילו מורים
יש להמשיך לשלם בשנת הלימודים הקרובה.
עפ"י הוראת משרד החינוך ,מורים אינם מדווחים נוכחות ולכן שכרם השוטף מחושב בהתאם לדיווחים
מבתי הספר למח' מש"א לענייני חינוך ,וממנה למח' השכר  -דיווחים כמו סיום העסקה ,יציאה לחל"ד,
חל"ת וכו'.
•

פנסיונרים בפנסיה תקציבית – עובדים במסלול פנסיה תקציבית אשר הגיעו לגיל פנסיה,
מוגדרים במערכת כעובדים שסיימו העסקה בתפקידם ומוקמים מחדש כפנסיונרים.

מאחר ותלושי השכר שהם מקבלים הינם קבועים ,נבדק התלוש הראשון ,ולאחר מכן התלושים
מופקים באופן אוטומטי.
אחת לשבועיים ,חברת המחשוב מבצעת בדיקה מול ביטוח לאומי לגבי פנסיונרים שנפטרו ,ומעדכנת
את מחלקת השכר לצורך עדכון במערכת.
בעת סיום העסקת עובד ,המנהל הישיר של העובד מודיע על כך לרפרנטית המינהל באגף משאבי
אנוש ,וזו מעדכנת את מחלקת נוכחות ,מחשוב ,ומחלקת שכר לצורך סגירת העובד במערכות ,ביטול
הרשאות ,החזרת ציוד וביצוע גמר חשבון .שינוי סטטוס העובד במערכת נעשה בשני שדות:
( )1תאריך סיום העסקה – בו מוזן תאריך סיום העסקת העובד בפועל.
( )2הפסקת תשלומים – בחירת סטטוס של כן/לא .שדה זה מעודכן רק לאחר סיום התשלומים
לעובד ,לרוב כחודש לאחר סיום העסקתו ,ובמידה ולא שונה הסטטוס להפסקת תשלומים ,החישוב
ימשיך להיעשות והעובד עלול לקבל כספים אשר אינם מגיעים לו ,באופן אוטומטי.

4.2

ממצאי הביקורת

 .1מערכת המחשוב החדשה נכנסה לשימוש בעירייה החל מינואר  ,2019והטמעתה טרם הושלמה
באופן מלא ,להלן:

227

א .מודולים והרשאות גישה – קיימים במערכת מודולים נפרדים למש"א ,לנוכחות ולשכר ,אך
כרגע אין הגבלה על כניסה של עובדי המחלקות הללו לכל אחד מהמודולים.
כמו כן ,טרם הוגבלו הרשאות הגישה למערכת ניהול העובדים ,באופן שייצור הפרדה מוחלטת בין
הרשאות עובדי אגף משאבי אנוש ,בכל הקשור להקמת העובד ועדכון פרטיו ונוכחותו ,לבין הרשאות
עובדי מחלקת השכר ,בכל הקשור להכנת השכר בפועל ותשלומו.
במהלך הביקורת נמצאו עובדים שסיימו העסקה ולא נמחקו הרשאותיהם במערכת ,וכן עובדים ,אשר
מתוקף תפקידם כיום אינם אמורים לעסוק בניהול עובדים ,ומופיעים ברשימת הרשאות הגישה
למערכת.
לדברי סמנכ"ל מש"א וחשבת העירייה ,חלק מההרשאות יטופלו באופן מיידי וחלקם יטופל עד לסוף
תקופת הטמעת המערכת ,שלפי הצפי הינה בסוף שנת ( .2020נספח מס' .)10
ב .מודול לניהול מורים – לדברי מנהלת מחלקת מש"א לענייני חינוך ,טרם הוקם מודול מותאם
לניהול המורים ,אשר אמור לתת מענה מלא למעקב אחר שינויים במערכת השעות של
המורים ונוכחותם .לדברי חשבת העירייה ,הצפי להקמת המודול הינו ספטמבר .2020
נכון למועד הביקורת ,מחלקת משאבי אנוש לענייני חינוך עדיין נעזרת במערכת מחשוב ייחודית ,אשר
אין לה ממשק אוטומטי למערכת המחשוב החדשה.
ג .בקרות מובנות במערכת המחשוב – לא הוגדרו בקרות במערכת אשר תפקידן להתריע/למנוע
טעויות ו/או הטעיות ,כגון:
•

אישור ממוחשב של מנהלת מחלקת שכר לתלוש ראשון של עובד שהתחיל העסקה – לדברי
מנהלת מחלקת שכר ,במערכת המחשוב הקודמת ,הוגדרה בקרה ממוחשבת של אישור
תלוש ראשון לעובד שהתחיל העסקה ,ע"י מחלקת השכר.

נכון לתקופת הביקורת ,בקרה זו טרם יושמה במערכת המחשוב הקיימת ,כך שתיאורטית עובד עלול
להיות מוקם במערכת ולהתחיל לקבל שכר ללא אישור נכונות התלוש ע"י מנהלת מחלקת השכר.
•

שדה תעודת זהות – לא קיימת חסימה או התרעה במערכת כאשר מוקם עובד בעל מספר
תעודת זהות זהה לתעודת זהות של עובד קיים אחר.

•

שדה פרטי בנק  -לא קיימת התרעה כאשר פרטי הבנק המוזנים לעובד מסוים זהים לפרטי
הבנק של עובד קיים אחר.

•

שדה הפסקת תשלומים –לאחר תשלום גמר חשבון והפרשים שונים לעובד שסיים העסקה,
לרוב כחודש מסיום ההעסקה ,חשבות השכר צריכות לזכור לשנות את סטטוס שדה הפסקת
תשלומים מ"לא" ל"כן" ,וזאת בניגוד למערכת המחשוב הקודמת ,אשר היה ניתן להזין בה
תאריך עתידי להפסקת תשלומים.

במידה והסטטוס להפסקת התשלומים לא ישונה ,העובד עלול לקבל כספים אשר אינם מגיעים לו –
לדברי מנהלת מחלקת שכר ,ארע מקרה של עובד שסיים העסקה ,ועקב אי שינוי סטטוס התשלומים,
חושב לו החזר מס של כ ,₪ 7,000-אך המקרה נמצא ותוקן בטרם העברת התשלום לעובד לשעבר.
 .2הבקרות על התהליך ,אשר מבוצעות כיום ע"י אגף מש"א ומחלקת שכר אינן מספקות למניעת
מצבים של תשלום ביתר לעובד או תשלום לאדם אשר כבר לא נמנה על מצבת העובדים במשאבי
אנוש ,וזאת לרבות לאור החשיפות הקיימות בתקופת הטמעת מערכת המחשוב החדשה,
דוגמאות לבדיקות שאינן מבוצעות:
•

בדיקה שעובדים חדשים במערכת ,הוקמו על בסיס מסמכים רלוונטיים ,ע"י משאבי אנוש.

•

בדיקת כפילויות מספרי ת"ז במערכת.

•

בדיקה ששינוי פרטי בנק בוצע על סמך אישור בעלות בחשבון מהבנק.
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•

בדיקת עובדים שקיבלו שכר לאחר תאריך סיום העסקתם.

•

בדיקת פנסיונרים שהקצבה החודשית שלהם השתנתה מאיזושהי סיבה ,וכו'.

 .3פנסיונרים – אחת לשבועיים חברת המחשוב החדשה מבצעת בדיקה מול ביטוח לאומי לגבי
פנסיונרים שנפטרו ,ומעדכנת את מחלקת השכר לצורך עדכון במערכת .יחד עם זאת ,עקב
הבירוקרטיה של עדכון פטירת אדם בביטוח לאומי ,עשוי להיות מקרה של תשלום קצבה לפנסיונר
או שאר שנפטר .מבדיקה מדגמית של  10פנסיונרים שנפטרו בחודשים אפריל-אוגוסט ,2019
עולה כי קצבאות הפנסיה ו/או השארים שולמו עד לתאריך הפטירה או עד לסוף חודש הפטירה.
תקין
התייחסות סמנכ"ל משאבי אנוש
כלל ההמלצות מקובלות ומטופלות במסגרת הליך הטמעת מערכת שכר וכוח אדם .כמו כן ,כלל
הבקרות מסופקות דרך מערכת כוח אדם ושכר החדשה.
התייחסות חשבת העירייה
סעיף  – 1כלל ההמלצות יועברו ליישום מיידי על ידי חברת המחשוב החדשה ,ככל הניתן.
סעיף :2
א .יש לתקן הנוסח כך.." :ליישום על ידי מנהלת יחידת השכר וצוותה".
ב .יש לציין כי הדוגמא הראשונה מיועדת ליישום על ידי משאבי אנוש ולא ע"י יחידת השכר ,או
לחילופין למחוק דוגמא זו.
בהנחיית גזבר העירייה ,הנהלת חשבונות מרכזית תבצע הצלבה בין ת"ז ספקים לבין ת"ז עובדים
בתדירות חודשית.

4.3

המלצות

 .1על צוות ליווי הטמעת מערכת המחשוב החדשה לוודא כי חברת המחשוב תיישם במהרה את כל
דרישות העירייה במערכת ,לרבות:
•

הגבלת הגישה למודולים שכר ,מש"א ונוכחות.

•

הקמת מודול ייעודי לניהול מורים.

•

ריענון רשימת הרשאות הגישה למערכת – מתן הרשאות לעובדים ספציפיים במחלקות שכר,
מש"א ונוכחות ,בהתאם לצורכיהם בלבד.

•

חובת אישור ממוחשב של מנהלת מחלקת השכר לתלוש ראשון של עובד שהתחיל העסקה.

•

חסימה או התרעה בעת הקמת עובד בעל ת"ז זהה לת"ז של עובד אחר ,בסביבת ה"עובדים"
במערכת.

•

התרעה בעת הזנת פרטי בנק של עובד ,אשר זהים לפרטי בנק של עובד אחר.

•

שדה הפסקת תשלום – הוספת האפשרות להזנת תאריך הפסקת תשלומים ולא רק סטטוס
של כן/לא.

•

התרעה בעת תשלום לעובד אשר הוזן לו תאריך סיום העסקה ,או אישור במערכת של
מנהלת השכר במצב כזה ,וכו'.

 .2יש להגדיר בקרות מספקות ,ליישום ע"י מנהלת מחלקת שכר ,הן ספציפית לתקופת הטמעת
מערכת המחשוב והן באופן שוטף ,וזאת בנוסף לבקרות המובנות שיש ליישם במערכת ,במטרה
להקטין את החשיפה לטעויות ו/או הטעיות בשכר ,לדוגמא:
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•

בדיקה שעובדים חדשים במערכת הוקמו על בסיס מסמכים רלוונטיים ,ליישום ע"י משאבי
אנוש.

•

בדיקת כפילויות מספרי ת"ז במערכת.

•

בדיקה ששינוי פרטי בנק בוצע על סמך אישור בעלות בחשבון מהבנק.

•

בדיקת עובדים שקיבלו שכר לאחר תאריך סיום העסקתם.

•

בדיקת פנסיונרים שהקצבה החודשית שלהם השתנתה מאיזושהי סיבה ,וכו'.

עיריית חולון
HOLON MUNICIPALITY
לשכת מבקר העירייה
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מעקב אחר תיקון ממצאי הביקורת בדו"ח מבקר
העירייה לשנת 2017

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה .פרסומו של המסמך ,או חלק ממנו ,לפני
שחלף המועד שנקבע להגשתו במועצה ,אסור ע"פ הוראת סעיף  170ג ( ,ו) ,לפקודת העיריות.
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מעקב אחר תיקון ממצאי הביקורת בדו"ח מבקר העירייה לשנת  2017בנושא ביטוחי העירייה
ע"פ דיווח הוועדה לתיקון ליקויים מיום 27.10.2019

מס'

הנושא

בוצע/לא בוצע

.1

יש לקבוע בנוהל העבודה העירוני בנושא ביטוחי העירייה את
הגורמים האחראיים על קביעת פוליסות הביטוח שירכשו
והגורמים האחראיים לקביעת סכומי כיסוי הביטוח.

בוצע

.2

במקרים בהם ועדת העל ממליצה על בחירה ביועצים אשר לא
הגישו את ההצעה הכספית הזולה ביותר ,הועדה תנמק את
הסיבות לקבלת ההצעה היקרה בפרוטוקול ,כמחויב בתקנות
המכרזים.
במקרה הנדון בו יועץ הביטוח החיצוני מועסק על ידי העירייה
במשך שנים רבות ,בין שיקוליה ,על הועדה לבחון את האפשרות
לבצע החלפה של היועץ.
בהתאם לזאת יש לצאת למכרז חדש בתום חוזה העסקה הנוכחי
עם היועץ.

.3

יש לבצע מכרז חדש לקבלת הצעות לרכישת כל פוליסות הביטוח
מחברות הביטוח.

.4

יש לבצע הערכה של הנזקים אשר עלולים להיגרם לעירייה בגין
החשיפות הקיימות בכל אחת מפוליסת הביטוח .כמו כן ,יש
לבחון את התייקרות או הוזלת עלות הביטוחים עם השינוי
בהיקף כיסוי הביטוח על מנת שיתאפשר לעירייה לרכוש את
הפוליסה המתאימה ביותר לעירייה.

עודכן נוהל הביטוח( .נספח
א')
בוצע
יצא מכרז חדש ונבחר יועץ.

בתהליך
מכרז הביטוח האלמנטרי של
העירייה מוכן ולצורך פרסומו
ממתינים למסמך ניסיון
תביעות מחב' הביטוח אשר
צפוי להתקבל לאחר תקופת
החגים.
יצוין כי המכרז הוארך בוועדת
המכרזים וכן בוועדת-על
(ביטוח) עד סוף שנת .2019
בוצע
ועדת-על (ביטוח) קובעת את
מדיניות הביטוחים העירונית
וכן בוחנת את הסיכון לעומת
סיכוי בעת קביעת המדיניות
בתחומי הביטוח השונים.
הערכת סיכונים ,חלופות
והחלטות מתועדות.
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מס'

הנושא

בוצע/לא בוצע

.5

יש לבחון את מדיניות הביטוח של העירייה לנכסיה לאור העובדה
כי קיים ביטוח חסר למבנים בשיעור המוערך בכ 14% -משווי
הנכסים (לא כולל תכולה ותשתיות קרקעיות ותת קרקעיות)
ולהתאים את סכום כיסוי הביטוח לרמת הסיכונים הצפויה על
מנת להיות ערוכים להתמודדות עם מקרה אסון באופן טוב יותר.

בוצע

.6

יש לקיים מכרז חדש לבחירת חברה לביטוח רכבי העירייה.

בוצע

.7

יש לקיים ישיבות של ועדת הביטוח מדי חודש כמחויב בנוהל.

מבוצע בשוטף

.8

על ועדת ביטוח העל לבחון את הכדאיות הכלכלית של כל שינוי
שנעשה בפוליסות הביטוח (כיסוי הביטוח וסכום ההשתתפות
העצמית) ביחס לשינוי בעלות הביטוח ותאשר את השינויים
בפרוטוקול מנומק.

.9

על ועדת ביטוח העל לקבל ניתוחי רגישות כלכלית בקבלת
הצעות מחיר מחברות הביטוח לרכישת פוליסת ביטוח צד ג'
אשר כוללת השתתפות עצמית נמוכה יותר בדרגות שונות
שתקטין את חשיפת העירייה לתביעות ולבחון את הכדאיות
הכלכלית של הקטנת סכום ההשתתפות העצמית.

.10

יש לקבוע הנחיות להגשת וקבלת פרטי עדים ,דיווחים ומסמכים
אחרים אשר יכולים להעיד על מיקום הפגיעה ואחריות העירייה.
בהיעדר מידע כאמור ,על העירייה לקבוע מדיניות לגבי אחריות
העירייה למקרים אלו.

במסגרת מכרז הביטוח לשנים
 2019-2020הוגדל סך ערך
הנכסים המבוטחים של
העירייה .באופן זה הוקטן
הפער ל.7.7% -

בהתאם לנוהל הביטוח
המעודכן -אם קיימים פחות מ-
 5תיקים מוכנים לוועדה,
יועברו התיקים לדיון בוועדת
ביטוח הבאה.
בוצע
יועץ הביטוח העביר
התייחסות לפוליסה המרכזית
של העירייה (צד ג') ,היא
בעלת הפוטנציאל הגבוה
ביותר לתביעות .הנושא
הועבר לידיעת חברי ועדת
על.
מבוצע בשוטף
הוצגה מדיניות ועדת-על
בנוגע להשתתפויות עצמיות
במקרי צד ג' :הורדת גובה
ההשתתפות העצמית לא
תביא לחיסכון אלא לעלייה
בפרמיה .ברוב התביעות
העירייה מטפלת בעצמה ולא
באמצעות חב' הביטוח,
העירייה מגדרת את רמת
הסיכון ויוצרת הרתעה
מתביעות ללא עילה.
בוצע
ההנחיות אושרו ועודכנו בנוהל
הביטוח (נספח א).
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מס'

הנושא

בוצע/לא בוצע

מעקב אחר תיקון ממצאי הביקורת בדו"ח מבקר העירייה לשנת  2017במחלקה הווטרינרית
ע"פ דיווח הוועדה לתיקון ליקויים מיום 28.10.2019

מס'

הנושא

בוצע  /לא בוצע

.1

יש לדאוג למילוי התקנים במחלקה בהקדם כך שיהיו שני
מפקחים ווטרינריים ושתי מזכירות במשרה מלאה.

בוצע

.2

יש לרכז את כל התלונות מהפיקוח העירוני/מהמוקד העירוני/
והתלונות שמגיעות ישירות למחלקה בתכנה ייעודית ולוודא
שישנם תזכורות ומעקבים לטיפול בתלונות בהתאם למועדים
שקבועים באמנת השירות.

.3

יש ליצור רשימת מעקב מסודרת הכוללת התראות באשר לכל
הבקשות לרישיון עסק שהועברו לטיפול המחלקה ,לרבות
הגורם המטפל ,מועד קבלת הבקשה ומועד סיום הטיפול בה.

.4

יש לעדכן את נוהל צוות עובדים במחלקה ווטרינרית בהתאם
לשינויים בבדיקות המשנה החל מיום  15/02/17ולעמוד על
ביצוע הנוהל בכל הנוגע לדיווח יומי בכתב ,וישיבות שבועיות
הנוגעות למדדים ולתפוקות.

.5

יש לעדכן את נוהל בדיקות משנה בהתאם לשינויים בבדיקות
החל מיום  ,15/02/17ולעדכנו כך שכל החומר הרלבנטי
לבדיקות המשנה יישמר  7שנים לפחות.

.6

יש להעביר לאגף רישוי עסקים את כל הדו"חות הרלבנטיים
לבדיקה לצורך אישור/סירוב בקשה לרישוי עסקים.

התקנים אוישו בחודשים
פברואר-מרץ .2018
מבוצע מאז ומתמיד
כל הפניות מהפיקוח העירוני
ואחרות עוברות דרך מערכת
המוקד העירוני.
בוצע
מיושם ונמצא בנוהל ביקורות
בעסקים

בוצע
הנוהל עודכן ומיושם.

בוצע
הנוהל עודכן ומיושם.

בוצע
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בוצע  /לא בוצע

מס'

הנושא

.7

יש להוסיף לאמנת שירות נושאים נוספים שהינם בטיפול
המחלקה הווטרינרית ,אולם אינם מצוינים באמנת השירות,
כגון :בקשות לרישיון עסק ,זמני התגובה והעבודה מול הפיקוח
העירוני ,וזמני הטיפול מול התביעה העירונית.

.8

יש לפעול בהתאם למועדים הקבועים באמנת השירות בכל
הנוגע לתלונות על נשיכה/תקיפה /שריטה.

.9

יש לדאוג לאלתר לתעודות עירוניות הכוללות את הסמכויות
בפועל לווטרינריים העירוניים ,למפקח הווטרינרי ולמפקח בעלי
חיים.

בוצע

.10

יש לתעד בתיק העסק את כל הדו"חות והתלונות הנוגעות
לעסק ,את טפסי תכנון ביקורות שבועי-אישי וכל טופס ביקורת
לרשום באם יש לעסק רישיון בתוקף אם לאו.

מבוצע בשוטף

דו"ח הביקורת מוכנס לתכנת
רישוי עסקים כדרך קבע החל
משנת 2017
בוצע
בקשות לרישיון עסק -עובדים
על פי החוק וכן הנושא הוכנס
לאמנה.
זמני תגובה ועבודה מול
הפיקוח העירוני -באמנת
השירות ודרך המוקד העירוני.
נוהל אכיפה והמלצה לכתבי
אישום עודכן.
מבוצע בשוטף
בשנים  2017-2018אחוז
העמידה ברמת שירות היה כ-
 ,80%כאשר רמת השירות
לטיפול היא עד  24שעות.

כן ,יש לפעול לקיום לוח ביקורות לסימון תכנון מול ביצוע יומי
ולציין בטופס הביקורת מהם התנאים על מנת שבעל העסק
יעמוד בקריטריונים הווטרינריים.
.11

בתיקי עסק בהם בעלי העסק עסקים מתנהלים בכל מהלך
השנה עם ליקויים רבים המתוקנים רק בסמוך לחידוש רישיון
העסק ,יש לפעול לאי חידוש רישיון העסק לאותם עסקים
ולבקש לבצע צווי סגירה ופעולות משפטיות אחרות כגון בקשה
לכתב אישום בסמוך לקיום המחדלים.

מבוצע בשוטף
המלצה לחידוש רישיון עסקניתנת רק לאחר מספר
ביקורות טובות במקום.
המלצות להגשת כתב אישוםכנגד עסקים מועברות
למחלקה המשפטית ע"פ נוהל
אכיפה והמלצה לכתבי
אישום ,שעודכן ,לא לפני
שנשלח לעסק מכתב
"התראה בטרם הגשת כתב
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מס'

הנושא

.12

בתיקי עסק בהם בוצעו השמדות של כמויות גדולות של בשר
ועוף בסמוך לחידוש הבקשה לרישיון עסק ,יש לפעול לאי
חידוש רישיון העסק ולבקש לבצע צווי סגירה לעסק ופעולות
משפטיות אחרות.

.13

יש להכין טופס ביקורת חדש הכולל שם מלא ,מס' תעודת
זהות ,ותפקידו של החותם על הטופס בתום הביקורת.

.14

יש להעביר לאגף רישוי עסקים את כל הדו"חות שבוצעו בקשר
עם הבקשה לרישיון עסק לרבות הצילומים מהעסק ,ורצוי
שניתן יהיה לעשות כן ישירות בתכנת רישוי עסקים.

.15

יש לשמור כל חומר ו/או מסמך הנחתם על ידי המחלקה
הווטרינרית בבדיקות המשנה ל 7-שנים לפחות.

.16

יש ליצור תזכורות אוטומטיות באשר למועד פקיעת הרישיון
להחזקת כלבים במיוחד באשר לכלבים מסוכנים.

בוצע  /לא בוצע
אישום-בגין ניהול עסק בניגוד
לחוק ומתן זכות טיעון".
הליך סגירת עסק הינובסמכות מנהל אגף רישוי
עסקים.

מבוצע בשוטף.
השירות הווטרינרי נמצא
בקשרי עבודה הדוקים עם
אגף רישוי עסקים .בכל עסק
המתגלים בו ממצאים קשים,
לאורך מספר ביקורות ,בעליו
מזומן ע"י מנהל/ת אגף רישוי
עסקים לשימוע לפני הוצאת
צו סגירה מנהלי .במקרים
בהם אין שיתוף פעולה מצד
בעל העסק ,אנחנו פועלים
לסגירתו.
בוצע
בנוהל ביקורות בעסקים
בוצע
כל הביקורות מוטמעות
בתכנת רישוי עסקים.
התמונות לא ,מפאת גודל
אחסון ,הן נשמרות במח'
הווטרינרית בגיבוי.
מבוצע בשוטף
החומר מבדיקות המשנה
נשמר אצלנו מזה כ 5-שנים
אחורה.
מבוצע בשוטף
כחודש לפני תפוגת החיסון
נשלחות בדואר מעטפיות
לתזכורת ותשלום .כמו כן,
נשלחים מדי חודש מסרונים
למאחרים בחיסון
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מס'

הנושא

.17

יש להכין נוהל נפרד לטיפול בבקשות לרישיון עסק ,שיכלול את
כל שלבי הטיפול והדרכים לטיפול הרתעתי משותף כנגד בעלי
עסקים סדרתיים הפועלים עם ליקויים רבים ולתקן את אמנת
השירות כך שתכלול את המועדים לטיפול בבקשות לרישיון
עסק.

.18

יש להכין נוהל מסודר הכולל את דרך העבודה בין המחלקה
הווטרינרית לאגף הפיקוח העירוני הכולל ,בין השאר ,נושאים
לטיפול משותף ומועדי הטיפול ,ולתקן את אמנת השירות כך
שתכלול גם את המועדים לטיפול בנושאים המשותפים.

.19

יש להכין נוהל מסודר הכולל את דרך העבודה בין המחלקה
הווטרינרית לתביעה העירונית להגברת שיתופי הפעולה ועמם
את ההרתעה לכאורה בקרב בעלי עסק סדרתיים ,ובמיוחד
כנגד מפעלים גדולים עם ליקויים רבים.

בוצע  /לא בוצע
ב 4-שנים האחרונות כמות
הכלבים המחוסנים כמעט
הוכפלה.
מבוצע בשוטף
נוהל ביקורות בעסקים עודכן
ומיושם.

מבוצע בשוטף
כל ממשקי העבודה עם
הפיקוח מתועדים ונמדדים
באמצעות מערכת המוקד
העירוני.
נוהל טיפול בכלבים מסוכנים
עודכן.

בוצע
נוהל אכיפה והמלצה על כתבי
אישום עודכן.

מעקב אחר תיקון ממצאי הביקורת בדו"ח מבקר העירייה לשנת  2017בנושא מקלטים
ע"פ דיווח הוועדה לתיקון ליקויים מיום 06.11.19
מס'

הנושא

בוצע/לא בוצע

.1

יש להכין תכנית רב שנתית לשיפוץ המקלטים במוסדות החינוך
בהתאם להמלצות סקר המקלטים שבוצע .על התוכנית לכלול
לוח זמנים לביצוע ותקציב שנתי בנפרד מתקציבי אחזקת שבר
ושוטף.

בוצע
הוכנה תכנית רב שנתית על-
פיה עובדים ,בכפוף לתב"ר.
(נספח א')
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.2

בהתאם לנוהל יש להקפיד על תיעוד הביקורות בכל מוסדות
החינוך בביקורת תחילת שנה וביקורת חצי שנתית .העתק
טופסי הביקורות יתויקו באגף הביטחון .

.3

מאחר ואחריות תקצוב מקלטים ציבוריים היא של המדינה ולא
של הרשות המקומית ,יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד
העורף לחישוב וטיפול בפערי המקלוט בבתי הספר ולהיערך
בהתאם.

.4

מאחר ואחריות תקצוב מקלטים ציבוריים היא של המדינה ולא
של הרשות המקומית ,יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד
העורף לחישוב וטיפול בפערי המקלוט בגני ילדים ולהיערך
בהתאם.

.5

מאחר ואחריות קצוב מקלטים ציבוריים היא של המדינה ולא
של הרשות המקומית ,יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד
העורף לחישוב וטיפול בפערי המקלוט במוסדות העירייה
ולהיערך בהתאם.

.6

מאחר ואחריות תקצוב מקלטים ציבוריים היא של המדינה ולא
של הרשות המקומית ,יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד
העורף לחישוב פערי המקלוט במקלטים בבתים פרטיים
ומקלטים הציבוריים ולהיערך בהתאם.

.7

המלצת הביקורת לביקורת ותחזוקת מקלטים ציבוריים:

בוצע
קיימים העתקי ביקורת באגף
הביטחון
(נספח ב'-דוגמאות).
פיקוד העורף יצר את התכנית
"הכי מוגן שיש" ואנו עובדים
על פיה.
בבתי הספר קיימת תכנית של
למידה תחת מיקלוט.
פיקוד העורף יצר את התכנית
"הכי מוגן שיש" ואנו עובדים
על פיה.
כמו כן ,בוצע סקר שטח
מיקלוט בגני ילדים.
פיקוד העורף יצר את התכנית
"הכי מוגן שיש" ואנו עובדים
על פיה.
כמו כן ,מבוצע פרויקט שילוט
הפנייה למקלט במוסד עירוני
כולל מספר המשתמשים
המותר .צפי לסיום ביצוע
דצמבר .2019
פיקוד העורף יצר את התכנית
"הכי מוגן שיש" ואנו עובדים
על פיה.
פתרון אסטרטגי ארוך טווח
לפערי מיקלוט :במסגרת
תמ"א  38ופינוי בינוי ייבנו
ממ"דים.
בוצע

יש לבצע ביקורת תחזוקה שוטפת במקלטים הציבוריים בהתאם נוהל תחזוקת מקלטים עודכן
(נספח ג').
להנחיות פיקוד העורף ולעדכן את הנוהל העירוני בהתאם .יש
להכין תוכנית שיפוץ רב שנתית למקלטים הציבוריים על פי
בוצע סקר שיפוץ מקלטים
סדרי עדיפות כולל אומדן תקציבי אשר יתבסס על ביצוע סקר
ציבוריים ,הוכנה תכנית
הנדסי מקיף אשר יבחן על ידי גורמי מקצוע את מצב המקלטים
עבודה ,עובדים על-פיה
וימליץ על שיפוץ בהתאם לצורך ובהתאם להנחיית פיקוד
בכפוף לתב"ר( .נספח ד').
העורף לתחזוקת מקלטים.
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בוצע

.8

יש לפעול לתיקון של כל הממצאים אשר נתגלו במהלך הבדיקה
המדגמית במקלטים הציבוריים ולוודא כי לא מתקיימים ליקויים
דומים גם בשאר המקלטים כולל התקנת מונה מים עצמאי לכל
מקלט.

.9

המלצות הביקורת בנושא השכרת מקלטים:

בוצע ברובו

יש לעדכן את הנוהל העירוני בנושא השכרת מקלטים ציבוריים
כך שיגדיר גם את תהליך בקרה ודיווח צריכת החשמל
במקלטים העירוניים.

הנוהל העירוני בנושא השכרת
מקלטים עדיין בעדכון.

תוקנו כל הליקויים שעלו
בבדיקה המדגמית .מקלט
אחד עדיין בתהליך.
הותקנו מדי מים במקלטים.

יש לפעול לביצוע והסדרה של מונה מים עצמאי לכל המקלט.
יש לוודא שגורמים שאינם מוגדרים כמסירה עירונית על פי
הנוהל יחויבו על תשלומי דמי הרשאה (שכ"ד) ,ארנונה חשמל
ומים.

הותקנו מדי מים עצמאיים
במקלטים.
התקבלה החלטה כי נושא
המקלטים יידון בוועדת
הקצאות.

יש לעדכן בנוהל עירוני את נושא ביטוח עבור כל המקלטים
הציבוריים המושכרים בחוזה שכירות ולוודא קיום הביטוח
כנדרש בחוזה.
בוצע ברובו

.10
יש לפעול בהקדם לקבלת היתרי שימוש חורג לכל המקלטים
העירוניים בם נעשה שימוש דו תכליתי ולהבטיח כי השימוש
בהם יעשה בהתאם להנחיות בהיתר.

 46מקלטים קיבלו היתר
 12בתהליכי הוצאה
 7עדיין ללא היתר
בוצעה עבודת מטה בעניין,
נקבעו קריטריונים עם כיבוי
והצלה.

מעקב אחר תיקון ממצאי הביקורת בדו"ח מבקר העירייה לשנת  2017במחלקת רכש במנהל
החינוך
ע"פ דיווח הוועדה לתיקון ליקויים

מיום 06.11.19

מס'

הנושא

בוצע/לא בוצע

.1

על מנהל החינוך להכין ספר נהלי רשותי ,בשיתוף אגף פיתוח
משאבי אנוש בעירייה ,ובו פירוט הנוגע כל הנושאים
הרלבנטיים לעבודת בתי הספר השש-שנתיים שבניהול עצמי
בדגש על כל סוגיות הנוגעות לרכש המתבצע על ידם מכספי
הרשות ,מכספי ההורים ומכספים המגיעים מהשכרות חדרים,
לוקרים וכדומה ,ולקיים פיקוח ובקרה בבתי הספר באופן
שוטף ובריכוז שנתי.

בתהליך כתיבה
יש רו"ח המלווה את בתי
הספר
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מס'

הנושא

בוצע/לא בוצע

.2

יש לפעול בהתאם לתקנות המכרזים ולהנחיות ,ולרכוש
מחשבים וציוד היקפי מכספי הרשות באמצעות הספקים
הזוכים במכרזים העירוניים בלבד ,למעט באמצעות קבלת
הצעות מחיר מסודרות כאשר מדובר בציוד שאינו נכלל במכרז
העירוני.

נערך כנס הסברה למנהלי בתי
הספר עם גורמי המקצוע ,כולל
תרשים סדר פעולות.

.3

יש לפעול לסימון ורישום הציוד הנרכש באינוונטר העירוני.

בוצע כנס הסברה בנושא,
המנהלים הונחו לסמן ולרשום
ציוד באינוונטר ע"פ הנוהל.

.4

יש לפעול בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך בו נקבע ,כי
הוצאות כיבוד ,ימי גיבוש ,מתנות לצוות ומימון פרוייקטים
ייחודיים יש לאשר בצניעות ובמשורה בלבד ,להימנע מכל
הוצאה המחייבת הוצאות מיותרות ,ויש להקפיד הקפדת יתר
בנושאים רגישים וטעונים שיש בהם מן ההטבה האישית,
לרבות קבלת הצעות מחיר מסודרות.

בוצע כנס מנהלים למתן
דגשים ,הנושאים יכללו בתיק
הנהלים העירוני.

.5

יש לקבל אישור בכתב ומראש מהעירייה לרכישת מינויים
ומכשירים ניידים לעובדי בית הספר ולוודא דיווח על כל מחזיק
בטלפון סלולרי במימון בית הספר לחשב שכר כדי שיחויב
במשכורתו בזקיפת שווי לטלפון.

.6

יש לפעול בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא שימוש
ביתרות כספי ההורים ,ולהורות להחזירן עד ליום  31/08ו/או
לחילופין ובתיאום לקזז מהוצאות התלמיד בשנה שלאחר מכן.

.7

יש לפעול בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך בו נקבע בנושא בוצע כנס מנהלים למתן
דגשים ,הנושאים יכללו בתיק
מנוי אישי לעיתון יומי שהוא לא יירכש מקופת בית הספר
הנהלים העירוני.
אלא ניתן להשתמש במנויים הנרכשים לספרייה בלבד.

.8

יש לפעול בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא תרומות
הורים באמצעות תרומה נפרדת וייעודית לכך על ידי ההורים,
ולאחר קבלת הצעות מחיר מסודרות.

.9

יש לפעול בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך בו נקבע ,כי אין
לבקש לרכוש מכספי הורים עבור מתנות למורים או
למנהלים.

.10

על צוות לתיקון ליקויים בעירייה לבחון ולטפל לעומק בכל
הממצאים החריגים לכאורה בנושא רכש בבתי הספר השש-

חוזר משרד החינוך רוענן
ומנהלי בתי הספר הונחו לפעול
על פיו.

בכוונת העירייה לבצע השלמה
וריענון נהלים ,כולל תהליכי
מכרוז.
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מס'

הנושא

בוצע/לא בוצע

שנתיים שבניהול עצמי ,בתיאום עם השירות המשפטי
בעירייה ,עבור הרכישות החריגות שביצעו בתי הספר.
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עיריית חולון
HOLON MUNICIPALITY
לשכת מבקר העירייה

הבסיס החוקי לעבודת הביקורת

פקודת העיריות [נוסח חדש]מיום  1.1.2008עד יום 31.12.2008תיקון מס' 112
149ג.

ועדה לעניני ביקורת (תיקון תשל"ט ,תש"ן ,תשנ"ח ,תשס"ב)

המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר
(א)
המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעיריה ,בכל דו"ח של משרד הפנים על העיריה ובכל
דו"ח של מבקר העיריה ,ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת ,והיא רשאית לדון בכל דו"ח
ביקורת אחר על העיריה שהוגש לפי דין; הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.
מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הועדה יהיה תואם ,ככל שניתן ,את ההרכב
(ב)
הסיעתי של המועצה; ראש העיריה ,סגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברים בועדה לעניני ביקורת.
יושב ראש הועדה לעניני ביקורת יהיה ,בכפוף להוראות פסקה ( )2מהאופוזיציה ולא
()1
(ג)
יכהן כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר; לענין סעיף זה יראו את יושב ראש הועדה לעניני ביקורת
כשייך לאופוזיציה אם התקיימו בסיעתו ,בין היתר ,לפחות כל אלה:
(א)

סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה;

(ב)

לסיעתו אין ייצוג בועדת ההנהלה;

(ג)

מסיעתו לא מונו סגנים לראש העיריה;

(ד)

סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העיריה או לניהול העיריה.

היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד ,יהיה יושב
()2
ראש הועדה לעניני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה:
(א)

הוא אינו חבר בועדת ההנהלה;

(ב)

הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים;

(ג)

הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר;

(ד)

סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה ,אם יש במועצה יותר מסיעה אחת.

פרק תשיעי :עובדי העיריה
סימן א' :מינוי עובדים ופיטוריהם
 .167מינוי פקידים (תיקון :תשל"א ,תש"ן ,תשנ"ה ,תשס"א ,תשס"ב ,תשס"ד ,תשס"ה ,תשס"ו)
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מועצה רשאית ,ולפי דרישת הממונה חייבת ,למנות לעיריה מזכיר אם לא מונה מנהל כללי,
(א)
ורופא וטרינר; כן חייבת המועצה למנות מהנדס; מינוי לפי סעיף קטן זה יהיה של אנשים ראויים,
בדרך של מכרז פומבי בכפוף להוראות סעיף קטן (א ,)2ואפשר למנות אדם ליותר ממשרה אחת
מהמשרות האמורות.
(א )1ראש העיריה רשאי ,ולפי דרישת הממונה חייב ,למנות לעיריה מנהל כללי ובלבד שהמועצה
לא מינתה מזכיר.
(א )2לא תמנה המועצה ולא ימנה ראש העיריה אדם ,שעליהם למנותו ,למשרה מהמשרות
הנקובות בתוספת החמישית אלא את מי שועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים בחרה בו ,ולענין
מנהל כללי ,לא ימנה ראש העיריה אלא את מי שועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים אישרה את
כשירותו והתאמתו לתפקיד.
(ב)

המועצה ,בהחלטה ברוב חבריה ,תמנה לעיריה מבקר במשרה מלאה.

(ג)

לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עיריה אלא אם כן נתקיימו בו אלה:

()1

הוא יחיד;

()2

הוא תושב ישראל;

()3

הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;

הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה
()4
בחוץ -לארץ שהכיר בו ,לענין זה ,מוסד להשכלה גבוהה בישראל ,או שהוא עורך דין או רואה חשבון;
()5

הוא רכש נסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת;

הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת
()6
מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית.
לא ימונה ולא יכהן כמבקר עיריה מי שכיהן כחבר מועצה ,אלא אם כן עברו עשר שנים מתום
(ג)1
כהונתו כחבר מועצה באותה עיריה ,או שנתיים מתום כהונתו כחבר מועצה בעיריה גובלת.
מי שהיה מועמד בבחירות למועצת העיריה ,לא יכהן כמבקר אותה עיריה ,למשך כל תקופת
(ג)2
כהונתה של אותה מועצה שאליה היה מועמד.
על אף הוראות סעיף קטן (ג) ,רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של אדם אשר לא
(ד)
נתמלא בו אחד מן התנאים המנויים בפסקאות ( )4ו )5( -לסעיף קטן (ג) ,כמבקר העיריה ,אם הוא
רכש נסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית ,תשנ"ב-
.1992
המועצה ,בהחלטה ברוב חבריה ,תמנה גזבר לעיריה; השר ,בהתייעצות עם שר
()1
(ה)
המשפטים ועם שר האוצר ,יקבע תנאים לענין כשירות ופסלות לכהונה לגזבר.
נבצר מהגזבר זמנית למלא את תפקידו ,תמנה המועצה ממלא מקום לגזבר לתקופה שלא
()2
תעלה על שלושה חודשים; חדל הגזבר למלא את תפקידו וטרם מינתה המועצה גזבר אחר במקומו,
תמנה המועצה ממלא מקום לגזבר לתקופה כאמור; ואולם רשאי השר להאריך תקופה זו בתקופה
נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים ,ובלבד שנוכח כי המועצה נוקטת את כל הפעולות הדרושות
למינוי גזבר וכי הארכה כאמור דרושה לשם השלמת הליך המינוי; ההוראות לפי פקודה זו החלות
לגבי גזבר יחולו גם לגבי ממלא מקומו ,למעט ההוראות לענין דרכי המינוי ,תנאי הכשירות למינוי
ופיטורים.
167א .מועצה שלא מינתה מבקר (תיקון :תשנ"ה ,תשס"ב)
ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר ,רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי תמנה מבקר,
(א)
כאמור בסעיף  ,167תוך הזמן הנקוב בצו.
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לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור ,רשאי הממונה למנות מבקר לעיריה ולקבוע
(ב)
את שכרו.
.168

משכורת (תיקון :תשל"ט)

אנשים שנתמנו כאמור בסעיף  167יקבלו את המשכורת שתקבע המועצה.
169ב .ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים (תיקון :תשס"ה)
בכל עיריה תוקם ועדת מכרזים לבחירת עובדים למשרות המנויות בתוספת החמישית;
(א)
החלטתה של הועדה תובא לאישור המועצה או ראש העיריה ,לפי הענין.
(ב)

ואלה חברי ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים –

()1
בכירים;

ראש העיריה או נציגו מקרב סגניו ,אשר ישמש כיושב ראש ועדת המכרזים לבחירת עובדים

שני חברי המועצה שייבחרו על ידה ,אשר לפחות אחד מהם נציג סיעה שאינה מיוצגת
()2
בועדת ההנהלה ,ואם כל הסיעות מיוצגות בועדת ההנהלה ,חבר המועצה שאינו חבר בועדת
ההנהלה;
()3

המנהל הכללי של העיריה;

()4

נציג שימנה השר ,שהוא בעל תפקיד מקביל בעיריה אחרת לתפקיד הנדון במכרז.

על אף האמור בסעיף קטן (ב)( ,)3בתהליך בדיקת כשירותו והתאמתו של מועמד למשרת
(ג)
המנהל הכללי ,יהיה היועץ המשפטי של העיריה חבר ועדת המכרזים לבחירת עובדים בחירים במקום
המנהל הכללי.
היועץ המשפטי של העיריה יהיה משקיף בישיבות ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים,
(ד)
למעט בישיבות שענינן מינוי היועץ המשפטי של העיריה.
נקבע בדין כי לא ימונה אדם למשרה מסוימת אלא אם כן הוא בעל כשירות והתאמה
(ה)
לתפקיד ,תהיה ועדת המכרזים הועדה המוסמכת לבדירה ולאישור כשירותו והתאמתו כאמור.
 .170דרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורת (תיקון :תשל"ט ,תש"ן ,תשנ"ה ,תשס"א,
תשס"ב ,תשס"ג ,תשס"ד ,תשס"ה)
ראש העיריה רשאי למנות לעיריה עובדים שלא הוזכרו בסעיף  167למשרות שיש עליהן
(א)
הקצבה בתקציב המאושר.
לא יתמנה אדם לעובד עיריה ,לרבות למשרות המנויות בתוספת החמישית ,למעט המנהל
(ב)
הכללי ,אלא לאחר שראש העיריה או מי שהוא הסמיך לכך הכריז על המשרה בפומבי על פי כללים
לפי סעיף קטן (ג).
במהלך מינוי למשרה המנויה בתוספת החמישית או למשרת פקח תונח לפני ועדת
(ב)1( )1
המכרזים הדנה בענין ,חוות דעתו של היועץ המשפטי של העיריה בדבר קיום הרשעה של המועמד
בעבירה שבשל אופייה ,חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקיד; במהלך מינוי למשרת
יועץ משפטי תונח לפני ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים חוות דעת כאמור ,על ידי היועץ
המשפטי של משרד הפנים; החליטה ועדת המכרזים בניגוד לחוות דעתו של היועץ המשפטי ,תחליט
המועצה בענין מינוי אדם למשרה כאמור; בפסקה זו" ,פקח"  -לרבות נושא משרה בעיריה הממלא
תפקידי פיקוח;
שר הפנים ,בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר המשפטים ,ובאישור ועדת הפנים
()2
ואיכות הסביבה של הכנסת רשאי לקבוע בעלי תפקידים נוספים שלגביהם תידרש חוות דעת היועץ
המשפטי של העיריה כאמור בפסקה (;)1
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השר לביטחון הפנים בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה
()3
של הכנסת יקבע דרכי מסירת מידע בדבר קיום הרשעה של מועמד כאמור בסעיף זה.
השר ,באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת ,יקבע בתקנות כללים בדבר דרכי
(ג)
מכרז ופרטיו ,אם בדרך כלל ואם לסוגי משרות ,ורשאי הוא בתקנות כאמור לקבוע משרות וסוגי
משרות שעליהן לא תחול ,בתנאים שיקבע ,חובת מכרז.
לא תחול חובת מכרז לפי סעיף קטן (ב) על משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכת
(ד)
תעסוקה לפי חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט.1959 -
ראש העיריה בהסכמת מבקר העיריה ימנה עובדים ללשכת מבקר העיריה בהתאם לתקנים
(ה)
שיקבע שר הפנים בתקנות ועל -פי האמור בהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד) .תקנים לפי סעיף קטן
זה ייקבעו בידי השר בהתחשב במספר התושבים ,בתחומה של העיריה ובגודל תקציבה השנתי.
(ה )1לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העיריה אלא אם כן התקיימו בו
הוראות סעיף (167ג)( )1עד (.)4
(ה )2על אף הוראות סעיף קטן (ה ,)1רשאי ראש העיריה ,בהסכמת מבקר העיריה ,לאשר מינויו
של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף (167ג)( )4אם רכש ניסיון במשך שבע שנים
בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית ,תשנ"ב.1992 -
עובדי לשכת מבקר העיריה דינם כשאר עובדי העיריה ,ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות
(ו)
ממבקר העיריה בלבד.
לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה ,שלא בהסכמתו של מבקר העיריה ,אלא
(ז)
בכפוף להוראות סעיף 171א(.)1
(ח)

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

170א .תפקידי המבקר (תיקון :תשל"א ,תשל"ט ,תש"ן ,תשנ"ה ,תשס"ב)
(א)

ואלה תפקידי המבקר:

לבדוק אם פעולות העיריה ,לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ"ה ,1965 -נעשו
()1
כדין ,בידי המוסמך לעשותם ,תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;
()2

לבדוק את פעולות עובדי העיריה;

לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום הוראות כל דין ,טוהר
()3
המידות ועקרונות היעילות והחסכון;
לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה
()4
והחזקתו מניחות את הדעת.
הבקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי כל
(ב)
תאגיד ,מפעל ,מוסד ,קרן או גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי
אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם .למי שעומד לבקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן
"גוף עירוני מבוקר".
בכפוף לאמור בסעיף קטן (א) ,יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית ,את נושאי
(ג)
הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת -
()1

על פי שיקול דעתו של המבקר;

()2

על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני;

על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת ,ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני
()3
נושאים לשנת עבודה.
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(ד)

המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

מבקר העיריה יכין ויגיש לראש העיריה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו ,לרבות הצעת
(ה)
תקן ,במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה .היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים
מהתקציב השנתי של העיריה ,כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העיריה
ובגודל תקציבה השנתי.
ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העיריה ,כפי שהגיש
(ו)
אותן מבקר העיריה ,במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.
170ב .המצאת מסמכים ומסירת מידע (תיקון :תשל"א ,תשל"ט ,תש"ן ,תשס"ב)
ראש העיריה וסגניו ,חברי המועצה ,עובדי העיריה ,ראש המועצה הדתית וסגניו ,חברי
(א)
המועצה הדתית ,עובדי המועצה הדתית ,וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר ,ימציאו למבקר
העיריה ,על פי דרישתו ,כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העיריה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו
למבקר העיריה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.
למבקר העיריה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה ,לצורך ביצוע תפקידו ,לכל מאגר
(ב)
מידע רגיל או ממוחשב ,לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העיריה או של
המשרתים את העיריה או של גוף עירוני מבוקר.
לגבי מידע החסוי על -פי דין ,יחולו על מבקר העיריה ועל עובדים מטעמו המגבלות הקבועות
(ג)
בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.
עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה ,יחולו עליו ,לענין עבודתו האמורה ,כל איסור
(ד)
והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העיריה.
לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העיריה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת
(ה)
העיריה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה סגורה
רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.
170ג.

דו"ח המבקר (תיקון :תשל"א ,תשל"ט ,תש"ן ,תשס"ב)

המבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדוח יוגש אחת לשנה ,לא
(א)
יאוחר מ 1 -באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם המבקר את פעולותיו,
יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי
סעיף קטן זה ,ימציא המבקר העתק ממנו לועדה לעניני ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע
בהוראות סעיפים 21א ו21 -ב לחוק מבקר המדינה ,תשי"ח[ 1958 -נוסח משולב].
בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולועדה לעניני ביקורת
(ב)
דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או הועדה לעניני ביקורת
דרשו ממנו לעשות כן.
תוך שלושה חדשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העיריה לועדה לעניני ביקורת את
(ג)
הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.
הועדה לעניני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו ותגיש למועצה
(ד)
לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חדשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה כאמור בסעיף קטן
(ג) .לא הגיש ראש העיריה את הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה ,תדון הועדה בדוח
המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על
ידי מבקר העיריה לועדה; בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא ,אם ראתה צורך
בכך ,לזמן לדיוניה נושאי משרה של העיריה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על
הדו"ח.
תוך חדשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון
()1
(ה)
מיוחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור;
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לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף
()2
קטן (ד) ,או לא המציא ראש העיריה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו ,ימציא
המבקר עותק הדוח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים
ממועד הגשתו לראש העיריה.
לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו ,לפני שחלף המועד
(ו)
שנקבע להגשתו למועצה ,ולא יפרסם ממצא בקורת של מבקר העיריה ,ואולם מבקר העיריה או ראש
העיריה רשאי ,באישור הועדה ,להתיר פרסום כאמור.
היה למבקר העיריה יסוד להניח שראש העיריה או היועץ המשפטי של העיריה ,הוא צד
(ז)
לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין ,תשל"ז ,1977 -יעביר המבקר את הענין
במישרין לידיעת מבקר המדינה.
170ג .1חומר שאינו ראיה (תיקון :תשס"ב)
דוחות המבקר ,חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר העיריה במילוי תפקידו ,לא
ישמשו ראיה בכל הליך משפטי ,אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי.
170ג1א .צוות תיקון ליקויים (תיקון :תשס"ה)
(א) בסעיף זה" ,הצוות" – עובדי העיריה החברים בצוות לתיקון ליקויים ,שמונה לפי הוראת סעיף
21א(ב) לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח משולב] (בסעיף זה – חוק מבקר המדינה).
הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר העיריה ושנדון על
(ב)
ידי המועצה לפי סעיף 170ג(ה)( )1או ( ,)2לפי הענין ,ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד.
הצוות יגיש את המלצותיו לראש העיריה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר העיריה
(ג)
נדון על ידי המועצה ,וידווח לוועדה לעניני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים.
ראש העיריה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים ,ובלבד שינמק דחיה זו לפני מבקר
(ד)
העיריה והוועדה לעניני ביקורת ,בכתב ,לא יאוחר משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות.
(ה)

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים 21א ו21-ב לחוק מבקר המדינה.

 .171פיטורי עובדים בכירים (תיקון :תשל"ח ,תשל"ט ,תש"ן ,תשס"ב ,תשס"ד ,תשס"ה)
בכפוף להוראות סעיף זה ,עובד העיריה שנתמנה לפי סעיף (167א) לא יפוטר ,אלא אם כן,
(א)
לפי המלצת ראש העיריה ,הוחלט על כך בישיבת המועצה ,לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי
המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.
(א)1

מנהל כללי שנתמנה לפי סעיף (167א ,)2רשאי ראש העיריה לפטרו.

לא יפוטר היועץ המשפטי לעיריה שהוא עובדה או הגזבר ,אלא לפי המלצת ראש
()1
(ב)
העיריה ובאישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה ,לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי
המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה;
לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה ,אלא באישור המועצה ברוב של שלושה רבעים
()2
מחבריה ,לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.
לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העיריה ,הגזבר או היועץ המשפטי לעיריה
(ג)
אלא לאחר שניתנה להם זכות לשאת לפני המועצה את דברם בענין הפיטורים.
החליטה המועצה לפטר גזבר כאמור בסעיף קטן (ב)( )1וסבר הגזבר כי ההחלטה
()1
(ג)1
לפטרו התבססה על טעמים שאינם עניניים ,רשאי הוא לפנות לועדה שימנה השר לענין סעיף קטן זה
בבקשה לבחון את החלטת המועצה; בועדה יהיו חברים נציגי השר ונציגי שר האוצר שימנו השרים
מבין עובדי משרדיהם ,ושמספרם ייקבע בידי השר; נוכחה הועדה לאחר שנתנה הזדמנות לראש
העיריה להשמיע את טענותיו ,שהחלטת המועצה אינה נובעת משיקולים עניניים ,רשאית היא לבטל
את החלטת המועצה.
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הועדה האמורה בפסקה ( )1רשאית ,מיזמתה או לבקשת ראש העיריה ,לבדוק האם פעל
()2
גזבר שלא בהתאם להוראות פקודה זו או להוראות כל דין; מצאה הועדה כי גזבר פעל כאמור ,רשאית
היא ,לאחר שנתנה לגזבר הזדמנות להשמיע את טענותיו ,להמליץ לפני מועצת העיריה לפטר את
הגזבר; ראש העיריה יכנס ,בתוך  14ימים מיום קבלת המלצת הועדה כאמור ,ישיבת מועצה לענין
פיטוריו של הגזבר ,שבה תינתן לגזבר הזדמנות להשמיע את טענותיו; החלטת המועצה לפיטוריו של
הגזבר לפי פסקה זו תתקבל ,על אף הוראות סעיף קטן (ב)( ,)1ברוב של חברי המועצה הנוכחים
באותה ישיבה; לא החליטה המועצה על פיטוריו של הגזבר ,רשאי השר להורות על פיטוריו לאחר
ששקל את החלטת המועצה.
הוראות סעיפים קטנים (ב)( ,ג) ו(-ג )1יחולו ,בשינויים המחוייבים ,גם על השעיית מבקר
(ד)
העיריה ,הגזבר או היועץ המשפטי לעיריה.
האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק הרשויות
(ה)
המקומיות (משמעת) ,תשל"ח ,1978 -לפסוק בדבר פיטוריו של עובד עיריה שסעיף זה דן בו ,בשל
עבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור.
334א .פרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת (תיקון :תש"ן)
המפרסם דו"ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת ,ומפר בכך את סעיף 170ג(ו) או תנאי בהיתר
שניתן לו לפי הסעיף האמור ,דינו  -מאסר שנה.
.347

תקנות (תיקון :תש"ן)

השר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועה של הפקודה .תקנות כאמור לענין פעולתו של
מבקר העיריה או לענין הטיפול בדו"ח שהוא מגיש טעונות אישור הועדה לעניני ביקורת המדינה של
הכנסת.
 .1תוספת שניה
(סעיף )136
 .2תקנון בדבר ישיבות מועצה ,זימונן והנוהל בהן
 .3פרק שנים-עשר :דיונים מיוחדים
.57

דינים וחשבונות ,הצעות תקציב והיטלי ארנונונות (תיקון :תשס"ח)

ראש עיריה יקבע מועד לדיון מיוחד בדוח השנתי והדוח החצי שנתי כאמור בסעיף 216
(א)
לפקודה ,שיהיה ,לכל המאוחר ,חודש לאחר הגשתו; הדיון בדוח מבקר העיריה ובדוח מבקר המדינה,
יהיה באופן ובמועדים הקבועים בסעיף 170ג לפקודה.
ראש עיריה יקבע מועד לדיון מיוחד בהצעת התקציב ובתשלומי החובה ,שיתקיים בישיבות
(ב)
שלא מן המניין.
ראש עיריה יגיש למועצה פעם בשנה לפחות דוח על המצב בכל תאגיד שהעיריה משתתפת
(ג)
בו ,ולפי דרישה של חבר המועצה יקוים דיון בדוח זה.
(ד)

סעיף (6א) לתקנון זה לעניין ימי השבוע יחול גם על דיונים לפי סעיף זה.
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תוספת חמישית
(סעיף (167א))2
ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים – רשימת המשרות:
()1

מנהל כללי;

()2

מזכיר;

()3

מהנדס;

()4

רופא וטרינר;

()5

היועץ המשפטי;

()6

מנהל מחלקת חינוך;

()7

מבקר;

()8

גזבר.

תקנות העיריות (הסדר רכישות ,ניהול מחסנים ,רישום וניהול טובין),
תשנ"ח1998-
.26

ספירת מלאי

אחת לשנה לפחות ,בסוף שנת הכספים ,תיערך ספירת מלאי (להלן הספירה) בכל מחסני
(א)
העיריה; מנהל רכש ואספקה אחראי לספירה שתיערך בפיקוח מבקר העיריה ,ובהשתתפות הגזבר.
בעת ספירת המלאי ייסגרו מחסני העיריה לכניסה של טובין ולהוצאתם מהם ,למעט במקרים
(ב)
חריגים ובאישור מנהל רכש ואספקה.
תוצאות הספירה יירשמו בטפסים המיועדים לכך ויכללו את מספרם הקטלוגי של הפריטים,
(ג)
תיאורם והכמויות בפועל שנמצאו במחסן בעת הספירה; מבצעי הספירה יחתמו על הטפסים.
תקנות העיריות (מכרזים) ,תשמ"ח1987-
.8

מכרז זוטא

העיריה רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה ,שערכו עולה על 26,000
(א)
שקלים חדשים ,אולם אינו עולה על  127,000שקלים חדשים ,על פי מכרז שאינו פומבי (להלן  -מכרז
זוטא).
הועדה תנהל רשימה של ספקים וקבלנים ,אשר רשאים להשתתף במכרז זוטא ותקבע את
(ב)
אמות המידה שלפיהן יפנו אל הספקים והקבלנים האלה; רשימה זו תהיה פתוחה לעיון הציבור; כל
ספק או קבלן רשאי לבקש לצרפו לרשימה האמורה והועדה תדון בבקשתו; החליטה הועדה שלא
לצרף קבלן או ספק כאמור לרשימה ,או החליטה למחוק ספק או קבלן מהרשימה ,תנמק את
החלטתה; לא תחליט הועדה אלא לאחר שאיפשרה לאותו ספק או קבלן להביא את טענותיו בפניה.
הועדה תמציא ,אחת לשנה ,למועצה ולמבקר העיריה את רשימת הספקים והקבלנים כאמור,
(ג)
וכן פירוט הספקים והקבלנים שראש העיריה פנה אליהם לפי תקנה זו במכרזי זוטא; הפירוט כאמור
יהיה פתוח לעיון הספקים והקבלנים הכלולים בו.
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