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1.1

מבוא -כללי

כיום ישנם תשעה בתי ספר שש שנתיים בבעלות העירייה ברחבי העיר חולון שפועלים לפי מודל הניהול העצמי
בהתאם למדיניות העירייה ומנהל החינוך להעביר את האחריות והסמכות גם בתחום הרכש בידי צוות הניהול
של בתי הספר הנדונים.
בשנים האחרונות הנהלת העיר אפשרה למנהלי בתי הספר יתר עצמאות על ידי העברת תקציבים לפי סעיפים
לחשבונות בתי הספר ורכישה ישירות מהספקים המורשים על ידי העירייה ,והחל משנת  2017אף הועברו
ישירות לבתי הספר סעיפי 'ריהוט ואחזקתו' ו'כלים וציוד' המשמש בעיקרו לרכישת מחשבים ,כך שסך
התקציבים המועברים על ידי העירייה לבתי הספר הנדונים מסתכם במעל שישה מיליון .₪
בתי הספר הנדונים גובים ישירות מההורים תשלומים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא ,כך שסך
הכספים הכולל הנמצא בחשבונות בתי הספר במהלך שנה לימודים אחת מגיע יחד עם תקציבי העירייה לסך
כולל של מעל  22מיליון .₪

1.2

מטרת הביקורת

הביקורת באה לבדוק את אופן פעילות הרכש בבתי הספר השש-שנתיים בשנתיים האחרונות הן בשימוש
בפועל בתקציבי העירייה לשם כך והן בשימוש בכספי ההורים ,וזאת במטרה להצביע על ליקויים במצב הקיים,
באם ישנם ,ולהמליץ על דרכים לתיקונם כל זאת מתוך כוונה לשפר וליעל את התפקוד בגזרות הנבדקות.

מבוא -היקף הביקורת

1.3
•
•
•
•
•
•

הביקורת בחנה את נושא הרכש בעירייה ומודל הניהול העצמי בבתי הספר.
בדיקת הרכש מכספי הרשות בבתי הספר השש-שנתיים.
בדיקת הרכש מכספי ההורים בבתי הספר השש-שנתיים.
הניהול העצמי והליך הרכש בכל אחד מבתי הספר השש-שנתיים.
נהלי העירייה הרלבנטיים.
פיקוח ובקרה במנהל החינוך בנושא הרכש.

הביקורת נערכה באמצעות פגישות ושיחות עם מנהלת מחלקת רכש אספקה וחשבות וסגניתה ,ועיון בעשרות
אלפי חשבוניות שצולמו מתיקי הרכש של כלל בתי הספר ,למעט בית הספר החדש ,בשנתיים האחרונות הן
בתיקי רכש הרשות והן בתיקי רכש ההורים.
התייחסות מנהלי/ות בתי הספר לטיוטת הדו"ח מופיעה באופן פרטני בפרקי הדו"ח הרלבנטיים לכל בית ספר
ובית ספר ,כאשר התייחסות מנהל האגף לחינוך על יסודי מופיעה בסיכום הדו"ח ,והם מצורפים כנספח 101
לדו"ח.

1.4

ריכוז ממצאים עיקריים

ריכוז הממצאים העיקריים יפורטו בפרקים הבאים

המלצות מתוך פרק  -2בדיקת הרכש כספי הרשות בבתי הספר השש-שנתיים
המשותף לכלל בתי הספר
•

•

במחלקת רכש ולוגיסטיקה ישנם מכרזים עירוניים בתוקף הרלבנטיים לבתי הספר השש-שנתיים בנושאי
ציוד משרדי ,ראשי דיו וטונרים ,ריהוט משרדי וריהוט בית הספר בלבד.
בניגוד לכאורה לחוק המכרזים ולהנחיות ,בתי הספר השש-שנתיים רכשו ציוד משרדי ,ראשי דיו וטונרים,
ריהוט משרדי וריהוט בית ספר שלא באמצעות הספקים הזוכים במכרזים העירוניים ,וללא קבלת הצעות
מחיר מסודרות ,ואף ללא רישום הציוד הנרכש באינוונטר העירוני.
בעירייה ישנם עוד שני מכרזים עירוניים המשמשים בפועל את בתי הספר השש-שנתיים בנושאי אספקה,
התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי ,וקבלן מיזוג אוויר לאספקת מזגנים.
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•

•
•

בניגוד לכאורה לחוק המכרזים ולהנחיות ,בתי הספר השש-שנתיים רכשו מחשבים וציוד היקפי שלא
באמצעות הספקים הזוכים במכרזים העירוניים ואף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות ,כאשר בחלק
מבתי הספר גם נרכשו מזגנים שלא באמצעות הספקים הזוכים ,וכל זאת ללא רישום הציוד הנרכש
באינוונטר העירוני.
במקרים מסוימים אחר ים נרכשו מזגנים מהספקים הזוכים דרך העירייה ,אולם בניגוד להתחייבות בתי
הספר להשתתפות של 'שקל מול שקל' של ההורים ,כל הכסף נלקח מכספי הרשות.
מחלקת רכש ולוגיסטיקה בעירייה לא יצאה במכרזים עירוניים לרכישת חומרי ניקוי וסניטציה ,הדפסות
לסוגיהן ,ציוד מעבדה ,כלים וציוד אחזקה ,ציוד ספורט ,ציוד עזרה ראשונה ,וכדומה ,למרות שסך
הרכישות של בתי הספר בכל אחד מסוגי הרכש לעיל מחייב יציאה למכרז עירוני מסודר.
זאת ועוד ,בתי הספר לא פנו למספר ספקים בכל אחד מסוגי הרכש לעיל לשם קבלת הצעות מחיר
מסודרות.
מנהלי בתי ספר פנו מיוזמתם לקבלני שיפוצים ו/או לספקים שונים לשם הזמנת עבודה ,וזאת ללא הפניית
בקשה מתאימה לאגף ארגון ובקרה ו/או קבלת הצעות מחיר מסודרות .זאת ועוד ,מנהלי בתי ספר פנו
ישירות לספקים לרכש וילונות ,שטחים ,מוצרי חשמל ואף ביצוע הדברות ללא הצעות מחיר מסודרות.
רוב בתי הספר רוכשים ספרים וחוברות עבור התלמידים גם מחשבון הרשות ,וזאת בניגוד לחוזר מנכ"ל
משרד החינוך ומטרת פרויקט השאלת ספרים ,וכל זאת ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות ו/או ללא מכרז
עירוני מחייב לאור היקפי הרכישות בנושא .זאת ועוד ,חלק מבתי הספר רוכשים על חשבון הרשות ציוד
נלווה בסכומים גבוהים עבור משלחות פולין.

המלצות מתוך פרק  -3בדיקת הרכש מכספי ההורים בבתי הספר השש-שנתיים
המשותף לכלל בתי הספר
•

•

•

•
•

•

•

בניגוד למצב בבתי הספר היסודיים בו פרויקט השאלת ספרים נעשה על ידי העירייה ,באמצעות פקידת
רכש שמרכזת את הטיפול בנושא כאשר הרכישה מתבצעת באמצעות ספקים שזכו במכרז עירוני בלבד,
בבתי הספר השש-שנתיים ישנה גביה ישירה לפרויקט מההורים במסגרת העלות המרבית שנקבעה על
ידי משרד החינוך כאשר ריכוז הטיפול בנושא נעשה על ידי רכזות אד הוק שמשולם להן שכר מחשבון
ההורים והספרים החוברות נרכשים מספקים שונים ,ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות וללא מכרז עירוני
קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה האדירים.
בתי הספר השש-שנתיים פונים לספקים של חברות טיולים המנהלים את כל הטיול לרבות הסעות,
מאבטחים ,מלונות ,ארוחות וכניסה לאתרים ובכך מייקרים את הוצאות הטיולים ,כאשר פניית בתי הספר
לחברות הטיולים נעשית ישירות ,ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות וללא מכרז עירוני המתבקש לאור
היקפי הרכישה האדירים בנושא.
בתי הספר פונים ישירות לספקי הסעות אוטובוסים ומיניבוסים עבור הסעת תלמידים לטיולים ,סיורים,
פעילויות סל תרבות ,מגמות ,הקפצות וכדומה ,ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות וללא מכרז עירוני
מסודר המתבקש לאור היקפי הרכישה האדירים בנושא.
בניגוד להנחיות אגף העל יסודיים וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך בדבר איסור לחייב את ההורים בהוצאות
שיפוצים ציוד ותחזוקה שוטפת ,מנהלי בתי הספר אישרו לחייב את חשבון ההורים בהוצאות אלה לרבות
תיקונים למיניהם ,ריהוט ,וילונות ,הדברות ,שלטים וכדומה ,וכל זאת אף ללא קבלת הצעות מחיר
מסודרות.
בניגוד להנחיות משרד החינוך בדבר איסור לחייב את ההורים בהוצאות עבור ציוד ספורט ועזרה ראשונה,
מרבית מנהלי בתי הספר אישרו לחייב את חשבון ההורים בהוצאות בגין רכישות מספקים של ציוד ספורט
וחלקם אף עבור ציוד עזרה ראשונה ,וכל זאת אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
בניגוד להנחיות משרד החינוך בדבר איסור לחייב את ההורים בהוצאות הנדונות ,מנהלי בתי הספר אישרו
לחייב את חשבון ההורים בהוצאות בגין רכישות מספקים של ציוד משרדי ,חומרי מלאכה ,צילומים ,טונר
למדפסות ,חומרי ניקוי וסניטציה ,ציוד בסיסי למעבדה כולל בדיקות תקופתיות ,הדפסות לסוגיהן וכדומה,
וכל זאת אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצעו בתי הספר מכספי ההורים בנושא מסיבות וטקסי בית הספר עולה ,כי
בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד החינוך שיש לנהוג בצניעות ולהשתמש בכוח הקיים בבית הספר רוב מנהלי
בתי הספר השש שנתיים קיימו מסיבות גדולות ,העסיקו מפיקים ,במאים ,מעצבים ,תקליטנים וכדומה,
ואף הפיקו ספרי מחזור ,מגנטים ,שכרו אולמות וגם אולמות אירועים ,אף ללא קבלת הצעות מחיר
מסודרות.
מבדיקה של חשבוניות לתשלום מכספי העירייה ששולמו על ידי חלק מבתי הספר עולה ,כי בניגוד
להנחיות מו עסקים מורים מכספי הרשות ,ללא דיווח למחלקת משאבי אנוש במנהל החינוך על עצם
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העסקת המורים ,כאשר לא ברור מדוע מועסקים יועצת מחשוב ,מוסיקאים ובמאים לטקסי בית הספר,
מורי תגבור וכדומה מכספי ההורים ולא מכספי הרשות.
•

המלצות מתוך פרק  -4בדיקת הרכש בבתי הספר השש-שנתיים הייחודי לחלק
מבתי הספר
.1
•

•

.2
•
.3
•

•

בית הספר קריית שרת
מבדיקה של חשבוניות לתשלום מכספי הרשות ששולמו על ידי בית הספר עולה ,כי בניגוד להנחיות
מועסקים מורים מכספי הרשות ,ללא דיווח למנהלת מחלקת משאבי אנוש במנהל החינוך על עצם העסקת
המורים ו/או על שעות התגבור שבוצעו בחודש החולף ,כך שהעירייה חשופה לתביעות מורים בנושא יחסי
עובד ומעביד.
בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא ,יו"ר ועד ההורים ומנהלת בית הספר אישרו להעביר חלק
מהיתרות בסכומים של מאות אלפי שקלים מחשבון ההורים לחשבון הרשות לשם "טיפוח' רווחת
התלמידים ,במקום להחזירם להורים או שישמשו לקיזוז עליות שנת הלימודים הבאה עבור אותו תלמיד
ששילם ביתר .זאת ועוד ,נראה שבפועל רוב הכספים שימשו לרוב לרווחת המורים וצוות ההנהלה.
בית הספר אילון
בבית הספר ישנו פרויקט הזנת תלמידים שבמסגרתו מחולקים חינם ארוחות וכריכים לתלמידים ,ללא
אישור בכתב לכך מהעירייה ,ללא תקצוב ייעודי ,ואף ללא הצעות מחיר מסודרות ומכרז המתבקש בשל
היקפי הרכישה בנושא.
בית הספר הרצוג
מבדיקה של חשבוניות לתשלום מכספי הרשות ששולמו על ידי בית הספר עולה ,כי בניגוד להנחיות
מועסקים מורים מכספי הרשות ,ללא דיווח למנהלת מחלקת משאבי אנוש במנהל החינוך על עצם העסקת
המורים ו/או על שעות התגבור שבוצעו בחודש החולף ,כך שהעירייה חשופה לתביעות מורים בנושא יחסי
עובד ומעביד.
בבית הספר ישנו פרויקט הזנת תלמידים שבמסגרתו מחולקים חינם ארוחות וכריכים לתלמידים ,ללא
אישור בכתב לכך מהעירייה ,ללא תקצוב ייעודי ,ואף ללא הצעות מחיר מסודרות ומכרז המתבקש בשל
היקפי הרכישה בנושא.

המלצות מתוך פרק  -5נהלי העירייה הרלבנטיים

•

•

•
•

•
•

לבתי הספר השש-שנתיים הפועלים כיום במודל 'הניהול העצמי' אין כל נוהל עירוני ו/או הנחיה כתובה
לאופן העבודה של בתי הספר ,כל שכן ספר נהלים רשותי ובו פירוט הנוגע לכל ההנחיות של הרשות על
פעולת בתי הספר בכל היבט ,בכלל ובכל הנוגע לרכש המתבצע מכספי הרשות ,מכספי ההורים ,ומכספי
השכרת חדרים וכדומה ,בפרט.
מבדיקת נוהל רכש ומחסן במוסדות חינוך עצמו עולה ,כי בשל העובדה שהוא יצא משנת  2002הוא אינו
מעודכן באשר לתפקידים הקיימים כיום ואף אינו מפורט דיו ,ומבדיקת הרכש בבתי הספר השש-שנתיים
עולה ,כי בניגוד לכאורה לנוהל הנדון לא מבוצע סימון של כל ציוד בעל ערך שהינו רכוש העירייה ,ולא
מבוצע רישום ודיווח לאינוונטר העירוני על כל ציוד וריהוט בית ספרי כולל גם ריהוט וציוד שלא נרכשו
מתקציב העירייה.
מבדיקת הרכש בתי הספר השש-שנתיים עולה ,כי בניגוד לכאורה לנוהל ועדת רכש ,התקשרויות ובלאי
המעודכן האחרון רכישת טובין ושאינה טובים מעל גובה של  ₪ 50,000בצירוף מע"מ באופן צרפי
מבוצעת ללא אישור מראש של ועדת רכש ,התקשרויות ובלאי.
מבדיקת הרכש בבתי הספר השש-שנתיים עולה ,כי בניגוד לכאורה לנוהל רכש ציוד מחשבים ותוכנה
במוסדות חינוך בתי הספר רוכשים ישירות ציוד מחשבים ,לומדות וציוד נלווה ,לרבות התקנה של תשתיות
נדרשות כגון חשמל ,תקשורת ,ריהוט ,מיזוג אוויר ואבטחת ציוד ,ואף ללא אישור ועדת הקצאות מחשוב
ו/או ועדת רכש מחשוב.
מבדיקת הנוהל קופת תלמידים-תשלומי הורים עצמו עולה ,כי הוא אינו מעודכן בנושא השימוש ביתרות
כספי ההורים שלפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך העדכני מחייב את בתי הספר להחזיר את היתרות שנצברו
להורים ו/או להעבירם לשנה הבאה עבור אותה מטרה ולקזז מהסכום שאותו תלמיד יצטרך לשלם.
מבדיקת נוהל רכש מחשבים לרבות ציוד נלווה ומזגנים לבתי ספר בניהול עצמי (שנכנס לתוקף רק ביום
 )01/09/17על ידי הביקורת עולה ,כי במידה ויתאפשר לכל אחד מבתי ספר השש שנתיים לרכוש
ממחשוב וציוד נלווה ו/או מזגן עם תשתית קיימת בהיקף של  ₪ 20,000למוצר בשנה ,סכומי הרכישה
הכוללת של חשוב וציוד נלווה או מזגנים יעלו על הסכום המזערי הקבוע בתקנה (8א) לתקנות המכרזים,
שכן כל אחד ואחד מבתי הספר אינו בעל אישיות משפטית נפרדת אלא מהווה חלק אינטגרלי מהעירייה
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שהינה האישיות המשפטית היחידה ,בנוסף לכך שלא ניתן לפקח ולבקר על סך התשלום של כל אחד
מבתי הספר בשנה על מנת לוודא שהסכום הכולל לא יעלה על הסכום המזערי הקבוע כאמור בתקנות
המכרזים.
יודגש ,כי עצם מתן האפשרות לבית הספר לפנות לקבלת  3הצעות מחיר ולא לחייבם להשתמש במכרזים
הקיימים התקפים מנוגדת לכאורה לחוק המכרזים שכן רכישת טובים ,שירותים או עבודות על פי מכרז
מרכזי של העירייה צריכה להתבצע מהספקים שזכו במכרז המרכזי בלבד.

המלצות מתוך פרק  -6פיקוח ובקרה במנהל החינוך
•

•

מהממצאים המפורטים בטיוטת הדו"ח הנדונה עולה ,כי רמת הפיקוח והבקרה במנהל החינוך לוקה בחסר
בלשון המעטה ,וכי המנהל לא פיקח על השימוש שנעשה בפועל בבתי הספר השש שנתיים בתקציבים
העירוניים המועברים אליהם במסגרת הניהול העצמי ולא פיקח על השימוש שנעשה על ידם בכספי
ההורים .כן הוא לא דאג להוציא נהלים מפורטים ומסודרים בכל הנושאים הרלבנטיים לפעילות בתי הספר
בתחום הרכש ולאכיפתם ,ואף הוא לא דאג לרישום כל הציוד שנרכש על ידי בתי הספר באינוונטר
העירוני.
זאת ועוד ,מנהל החינוך לא דאג לצאת למכרזים עירוניים נוספים הרלבנטיים לבתי הספר ,כגון :חומרי
ניקוי וסניטציה ,הדפסות לסוגיהן ,ציוד מעבדה ,כלים וציוד אחזקה ,ציוד ספורט ,ציוד עזרה ראשונה
וכדומה ,למרות שסך הרכישות של בתי הספר בכל אחד מסוגי הרכש מחייב יציאה למכרז עירוני מסודר.
ובכל הנוגע לרכש מכספי הורים העירייה מנהל החינוך לא דאג לצאת אף במכרזים עירוניים נוספים
בנושאים ,כגון :השאלת ספרי לימוד ,חברות טיולים ,הסעות ,וכדומה ,למרות שסך הרכישות של בתי
הספר בכל אחד מסוגי הרכש מחייב יציאה למכרז עירוני מסודר.

1.5

ריכוז ההמלצות בדו"ח

המלצות מתוך פרק  -2בדיקת הרכש מכספי הרשות בבתי הספר השש-
שנתיים המשותף לכלל בתי הספר
•
•

•
•

•

על מנהל החינוך לדאוג לכך שבתי הספר השש-שנתיים ירכשו ציוד משרדי ,ראשי דיו וטונרים ,ריהוט
משרדי וריהוט בית ספר רק באמצעות הספקים הזוכים במכרזים העירוניים ,ולוודא רישום הציוד
באינוונטר העירוני.
על מנהל החינוך לדאוג לכך שבתי הספר השש-שנתיים רוכשים מחשבים וציוד היקפי ,ומזגנים רק
באמצעות הספקים הזוכים שזכו במכרזים העירוניים בנושא ,לבצע רכישה מהספקים של הציוד שאושר
להם בלבד בוועדת רכש מחשוב ,ולוודא סימון הציוד ("רכוש עיריית חולון) ורישומו באינוונטר העירוני.
יש לפעול לכך שבמקרה של התחייבות בתי הספר להשתתפות של 'שקל מול שקל' של ההורים ,שחלקם
של ההורים יילקח רק מתרומות ייעודיות לכך ,בהסכמת ההורים ובסעיף נפרד וקשיח.
על מנהל החינוך לצאת למכרזים עירוניים בכל אחד מהנושאים הבאים :חומרי ניקוי וסניטציה ,הדפסות
לסוגיהן ,ציוד מעבדה ,כלים וציוד אחזקה ,ציוד ספורט ,ציוד עזרה ראשונה וכדומה ככל שנדרש ,שכן
היקף הרכישות של בתי הספר בכל אחד מסוגי הרכש לעיל מחייב יציאה למכרז עירוני מסודר.
על מנהל החינוך לאסור על מנהלי בתי ספר לפנות מיוזמתם לקבלני שיפוצים ו/או לספקים שונים לשם
הזמנת עבודה ,ולוודא שהם פועלים בהתאם להנחיות ,בין השאר ,על ידי הגשה מתאימה לאגף ארגון
ובקרה ועבודה על ידי קבלנים מורשים בלבד .כן ,יש לאסור על מנהלי בתי ספר לפנות ישירות לספקים
בנושאים רכש וילונות ,שטחים ,מוצרי חשמל ואף ביצוע הדברות ללא הצעות מחיר מסודרות.
על מנהל החינוך לאסור על מנהלי בתי הספר לרכוש ספרים וחוברות עבור התלמידים ,וציוד נלווה עבור
משלחות פולין מכספי הרשות ,ולוודא הפרדה מוחלטת וברורה בין כספי ההורים לכספי הרשות.

המלצות מתוך פרק  -3בדיקת הרכש מכספי ההורים בבתי הספר השש-
שנתיים המשותף לכלל בתי הספר
•

על מנהל החינוך לצאת במכרז עירוני בנושא רכישת ספרים בבתי הספר השש-שנתיים ולוודא שהרכישה
תתבצע באמצעות ספקים שזכו במכרז עירוני בלבד המתבקש לאור היקפי הרכישה האדירים.

12

•

•
•
•

•
•

יש לבחון את נושא ההתקשרות עם חברות טיולים המנהלות את כל הטיולים השנתיים לרבות הסעות,
מאבטחים ,מלונות ,ארוחות וכדומה המייקרות את הוצאות הטיולים ולוודא קיומם של הצעות מחיר
מסודרות/מכרז עירוני בנושא לאור היקפי הרכישה האדירים.
על מנהל החינוך לצאת למכרז עירוני בנושא הסעות אוטובוסים ומיניבוסים עבור התלמידים לאור היקפי
הרכישה האדירים ,ולוודא שבאם נעשית רכישה בנושא על ידי בתי הספר היא תעשה רק באמצעות
הספקים המורשים בלבד.
על מנהל החינוך לאסור לאלתר על בתי הספר לפנות ישירות לספקי שיפוצים ,ציוד תחזוקה שוטפת
ולרכוש אותם מכספי ההורים בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד החינוך ,לרבות לעבודות נגרות לרכישת ריהוט,
וילונות ,הדברות ,שלטים וכדומה.
על מנהל החינוך לאסור לאלתר על בתי הספר לפנות ישירות לספקי ציוד ספורט ועזרה ראשונה ולרכוש
אותם מכספי ההורים בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד החינוך ,ולוודא שהציוד הנדון יירכש מכספי הרשות
לאחר קבלת הצעות מחיר מסודרות ו/או מכרז עירוני בהתאם.
על מנהל החינוך לאסור לאלתר על בתי הספר לפנות ישירות לספקי ציוד משרדי ,חומרי מלאכה ,צילומים,
טונר למדפסות ,חומרי ניקוי וסניטציה ,ציוד בסיסי למעבדה כולל בדיקות תקופתיות ,הדפסות לסוגיהן
וכדומה ולרכוש אותם מכספי ההורים בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד החינוך ,ולוודא שהרכישות הנדונות
האמורות יבוצעו מכספי הרשות בלבד ורק מספקים מורשים של העירייה לאחר הוצאת מכרזים עירוניים
לכל אחד מסוגי הרכישות.
על מנהל החינוך לוודא הרכש מכספי ההורים בנושא מסיבות ייעשה בהתאם להנחיות והמלצות חוזר
מנכ"ל משרד החינוך הקובע שיש לקיים מסיבות וטקסים בבתי הספר בצורה צנועה וחסכונית ולהימנע
מכל פעולה המחייבת הוצאות מיותרות.
על מנהל החינוך לפקח שכל בית ספר המעסיק מורים בחשבונית יעשה כן לאחר קבלת אישור בכתב
ממחלקת משאבי אנוש בחינוך לעצם העסקת המורים ובהתאם להנחיותיה ולדאוג שחשבון ההורים לא
יחויב עבור העסקת יועצים ומורים המועסקים כחלק מחובות העירייה וצריכים להילקח מחשבון הרשות.

•

המלצות מתוך פרק  -4בדיקת הרכש בבתי הספר השש שנתיים הייחודי
לחלק מבתי הספר
.1
•
•

.2
•
.3
•
•

בית הספר קריית שרת
על מנהל החינוך לפקח שכל בית ספר המעסיק מורים בחשבונית גם מכספי הרשות יעשה כן רק לאחר
קבלת אישור מחלקת משאבי אנוש בחינוך בכתב לעצם העסקת המורים ובהתאם להנחיותיה ולוודא
שמשולם למורים שכר בהתאם להנחיות והכללים ,עקב האפשרות של קיומם של יחסי עובד ומעביד.
על מנהל החינוך לאסור על מנהלי בתי הספר וועדי ההורים להעביר יתרות מתשלומי הורים לחשבון
הרשות ו/או להשאירם בקופת בית הספר בניגוד מפורש להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא
המורה להחזירם להורים עד ליום  31/08או שישמשו לקיזוז עליות שנת הלימודים הבאה עבור אותו
תלמיד ששילם ביתר.
בית הספר אילון
יש לוודא ,כי במידה ויוחלט על פרויקט הזנת תלמידים בבית ספר הוא ייעשה רק לאחר סיכום בכתב בין
בית הספר לעירייה במסגרתו יינתן לו תקציב וסעיף נפרד שישמש רק למטרה זו.
בית הספר הרצוג
על מנהל החינוך לפקח שכל בית ספר המעסיק מורים בחשבונית יעשה כן רק לאחר קבלת אישור מחלקת
משאבי אנוש בחינוך בכתב לעצם העסקת המורים ובהתאם להנחיותיה ולוודא שמשולם למורים שכר
בהתאם להנחיות והכללים ,עקב האפשרות של קיומם של יחסי עובד ומעביד.
יש לוודא ,כי במידה ויוחלט על פרויקט הזנת תלמידים בבית ספר הוא ייעשה רק לאחר סיכום בכתב בין
בית הספר לעירייה במסגרתו יינתן לו תקציב וסעיף נפרד שישמש רק למטרה זו.

המלצות מתוך פרק  -5נהלי העירייה הרלבנטיים
•

על מנהל החינוך להכין ספר נהלי רשותי ,ובו פירוט הנוגע לכל הנושאים הרלבנטיים לעבודת בתי הספר
השש-שנתיים שבניהול עצמי בדגש על כל סוגיות הנוגעות לרכש המתבצע על ידם מכספי הרשות ,מכספי
ההורים ומכספי השכרת חדרים וכדומה ,לפקח על הנעשה בבתי הספר באופן שוטף.

13

•
•
•

•

•

יש לעדכ ן את נוהל רכש ומחסן במוסדות חינוך הקיים ,ולהורות לבתי הספר הנדונים ולוודא שהם פועלים
לפיו ,כך שכל הציוד בעל הערך שנרכש מכספי הרשות ,מכספי ההורים ומכספי השכרת חדרים וכדומה
יסומן כ'רכוש העירייה' ויבוצע רישום מלא שלו באינוונטר העירוני.
יש להורות לבתי הספר ולוודא שהם פועלים בהתאם לנוהל ועדת רכש כך שכל התקשרויות ובלאי רכישת
טובין ושאינה טובין מעל גובה של  ₪ 50,000בצירוף מע"מ באופן צרפי יבוצעו רק לאחר קבלת אישור
מראש של ועדת רכש ,התקשרויות ובלאי ובהתאם להוראות כל דין.
יש להורות לבתי הספר ולוודא שהם פועלים בהתאם לנוהל רכש ציוד מחשבים ותוכנה במוסדות חינוך
בבתי הספר בכך שהם ירכשו ציוד מחשבים ,לומדות וציוד נלווה ,לרבות התקנת תשתיות חשמל,
תקשורת ,ריהוט ,מיזוג אוויר ואבטחת ציוד ,רק לאחר קבלת אישור בכתב לכך מוועדת הקצאות מחשוב
ועדת רכש מחשוב ,ורק מהספקים העירוניים המורשים.
יש לעדכן את נוהל קופת תלמידים-תשלומי הורים ,ולהורות לבתי הספר ולוודא שהם פועלים לפיו כך
שהשימוש ביתרות כספי ההורים לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך העדכני מחייב אותם להחזיר את היתרות
שנצברו להורים ו/או להעבירם לשנה הבאה עבור אותה מטרה ולקזז מהסכום שאותו תלמיד יצטרך
לשלם.
יש לתקן את נוהל רכש מחשבים לרבות ציוד נלווה ומזגנים לבתי ספר בניהול עצמי שנכנס לתוקף החל
מ שנת הלימודים תשע"ח ,שכן סכומי הרכישה הכוללת של מחשוב וציוד נלווה או מזגנים המותרים בו על
ידי בתי הספר הנדונים עולים על הסכום המזערי הקבוע בתקנה (8א) לתקנות המכרזים כפי שמתעדכן
מעת לעת ,אין פיקוח ובקרה אפקטיביים למניעת חריגה מהסכומים שנקבעו ,והרכישה צריכה להתבצע
מספקים מורשים של מכרזים מרכזיים שהעירייה פועלת לפיהם בלבד.

המלצות מתוך פרק  -6פיקוח ובקרה במנהל החינוך
•

•

על מנהל החינוך להסדיר את כל מודל הניהול העצמי בכל בית הספר השש-שנתיים על ידי גיבוש ספר
נהלים רשותי מקיף המפרט את המותר והאסור למנהלי בתי הספר השש שנתיים שבניהול עצמי ,ואת
הפיקוח והבקרה עליהם; על מנהל החינוך להורות לבתי הספר להעביר את העתקי חשבוניות הרכש
במידי למחלקת הרכש העירונית על מנת שירשמו באינוונטר העירוני.
על מנהל החינוך לבדוק את כל הצרכים בפועל של בתי הספר השש -שנתיים שבניהול עצמי ולדאוג
להוציא מכרזים עירוניים נוספים ,כגון :חומרי ניקוי וסניטציה ,הדפסות לסוגיהן ,ציוד מעבדה ,כלים וציוד
אחזקה ,ציוד ספורט ,ציוד עזרה ראשונה וכדומה בכל הנוגע לרכש מכספי הרשות ,ומכרזים עירוניים
נוספים בנושאים ,כגון :השאלת ספרי לימוד ,חברות טיולים ,הסעות וכדומה ,בכל הנוגע לרכש מכספי
ההורים.

1.6

סיכום

הביקורת בנושא רכש בבתי הספר השש-שנתיים התמקדה בבדיקה בפועל של הרכש הן מכספי הרשות והן
מכספי ההורים בכל בתי הספר השש-שנתיים למעט בית הספר החדש ,בנהלים העירוניים הרלבנטיים,
ובפיקוח ובבקרה של במנהל החינוך מנהל החינוך על בתי הספר בנושא זה ובהתנהלות מנהלי בתי הספר
בפועל לאור זאת.
במהלך הביקורת נמצאו ממצאים רבים בתחומי הבדיקה שנבדקו המחייבים את תיקונם לאלתר באמצעות
מנהל החינוך ובשיתוף הגורמים הרלבנטיים בעירייה כדי למנוע הישנותם בעתיד בתחומים הבאים:
• למרות שסך התקציבים הכולל הנמצא בחשבון הרשות ובחשבון ההורים בתי הספר הנדונים במהלך שנה
לימודים אחת מגיע לסכום של מעל  22מיליון  ,₪מהממצאים המפורטים בטיוטת הדו"ח הנדונה עולה ,כי
רמת הפיקוח והבקרה במנהל החינוך לוקה בחסר בלשון המעטה ,וכי המנהל לא פיקח על השימוש
שנעשה בפועל בבתי הספר השש שנתיים בתקציבים העירוניים המועברים אליהם במסגרת הניהול
העצמי וההכנסות בתי הספר מהשכרת חדרים וכדומה ,ואף הוא לא פיקח על השימוש שנעשה על ידם
בכספי ההורים .כן מנהל החינוך לא דאג להוציא נהלים מפורטים ומסודרים בכל הנושאים הרלבנטיים
לפעילות בתי הספר בתחום הרכש ולאכיפתם ,ואף הוא לא דאג לרישום כל הציוד שנרכש על ידי בתי
הספר באינוונטר העירוני.
• עוד עולה ,כי בתי הספר השש-שנתיים רכשו מחשבים ,מזגנים ,ציוד משרדי ,ראשי דיו וטונרים ,ריהוט
משרדי וריהוט בית ספר שלא באמצעות הספקים הזוכים במכרזים העירוניים ואף הם פנו לספקים של
חומרי ניקוי וסניטציה ,הדפסות לסוגיהן ,ציוד מעבדה ,כלים וציוד אחזקה ,ציוד ספורט ,ציוד עזרה ראשונה
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•

•

וכדומה ,ולספקים של חברות טיולים ,לחברות היסעים ,לרכישת ספרים לפרויקט השאלת ספרים וכדומה,
וכל זאת ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות וללא מכרז עירוני המתבקש לאור היקפי הרכישה האדירים
בכל אחת מהרכישות הנדונות.
מנהל החינוך לא דאג לצאת למכרזים עירוניים נוספים הרלבנטיים לבתי הספר בכל הנוגע לכספי הרשות,
כגון :חומרי ניקוי וסניטציה ,הדפסות לסוגיהן ,ציוד מעבדה ,כלים וציוד אחזקה ,ציוד ספורט ,ציוד עזרה
ראשונה וכדומה ,למרות שסך הרכישות של בתי הספר בכל אחד מסוגי הרכש מחייב יציאה למכרז עירוני
מסודר ,ובכל הנוגע לרכש מכספי הורים מנהל החינוך לא דאג לצאת אף במכרזים עירוניים נוספים
בנושאים ,כגון :השאלת ספרי לימוד ,חברות טיולים ,הסעות ,וכדומה ,למרות שסך הרכישות של בתי
הספר בכל אחד מסוגי הרכש מחייב יציאה למכרז עירוני מסודר.
עוד נמצא ,כי בניגוד להנחיות וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך בדבר איסור מפורש לחייב את ההורים
בהוצאות ציוד משרדי ,חומרי מלאכה ,צילומים ,טונר למדפסות ,חומרי ניקוי וסניטציה ,ציוד עזרה
ראשונה ,ציוד ספורט וציוד בסיסי למעבדה כולל בדיקות תקופתיות ,הדפסות לסוגיהן וכדומה ,שיפוצים
ציוד ותחזוקה שוטפת ,מנהלי בתי הספר אישרו לחייב את חשבון ההורים בהוצאות אלה ,וכל זאת אף
ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.

התייחסות מנהל האגף לחינוך על יסודי לסיכום דו"ח מבקר העירייה
"דו"ח מבקר העירייה העלה נושאים רבים וליקויים אשר יש צורך להתייחס אליהם ולתקן אותם.
הליקוי

הצעת התיקון

תאריך היעד

אחראי

מס'
סדורי
1

העדר הנחיות ברורות
למנהלי בתיה"ס
(מנהלנים) מזכירות
ראשיות
הכנסת מנהלים אנדמ'
לבתיה"ס התיכוניים

כתיבת עדכון והפצת חוברת
"ציידה לדרך" עם מידע מעודכן
בנוגע ליציאה למכרזים או
להצעות מחיר.
הוצאת מכרזי המשך ומיקוד
תפקיד המנהל האדמ'

30.6.18

3

אין מכרזים עירוניים
בתחומים שונים
אין פיקוח של מנהל
החינוך על הנעשה
בבתיה"ס

5

אין מכרזים עירוניים
בתחום האפור
טיולים
השאלת ספרי לימוד
אין פיקוח על הכנסות
מהשכרת חדרים

7

תגובות בתיה"ס לדו"ח
המבקר

הוצאת מכרזים בתחומים
השונים
חלוקת תחומי פיקוח בין אנשי
המנהל
כספים  -חשבת האגף /חברה
חיצונית
מכרזים – מנהל אגף תאום
ובקרה ומנהל
האגף לחינוך עי"ס
יציאה למכרז עירוני אחיד בכל
תחום
(לבדוק האם יש צורך או כל
ב"ס הוא אוטונומי לעצמו)
דו"ח חצי שנתי שימסר לחשבת
המינהל ומנהל האגף על
ההכנסות מהשכרת חדרים.
מצורפות למכתבי זה.

מנהל אגף על
יסודי.
מנהל אגף
בקרה
משאבי אנוש,
מנהל אגף על
יסודי .מנהל
אגף בקרה
מנהל אגף על
יסודי
מנהל אגף על
יסודי

2

4

6

31.12.18

31.12.18
30.6.18

30.6.18

מנהל אגף על
יסודי
יועצת משפטית

30.6.18

חשבת המנהל

מבדיקה שערכתי הסתבר כי קיימת תכנית האמה משימות והחלטות – קייזן שיפור שירות לבתי הספר -רכש
בשנת  . 2015תכנית זו לא בוצעה .מינהל החינוך יבדוק תכנית זו ויעדכן אותה לקראת ביצוע .התוכנית
שהוצעה מצורפת למכתבי זה".
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הביקורת מאמינה שיישום המלצות הביקורת הבונות המופיעות בטיוטת דו"ח הביקורת ,יביאו לשיפור ולייעול
סדרי אופן ביצוע הרכש בבתי הספר השש-שנתיים שבניהול עצמי בנושאים שנבדקו.

16

מבדיקה עם מחלקת חשבות ,רכש ואספקה עולה ,כי בעקבות תכנית "קייזן" שנערכה בשנת  2015ומטרתה
שיפור השירות בנושא רכש לבתי הספר בניהול עצמי ניתנו סדרת החלטות שיאפשרו למנהלי בתי הספר יתר
עצמאות על ידי רכישה ישירות מהספקים המורשים על ידי העירייה ו/או הזמנת ציוד שלא מופיע בקטלוג
המכרז באמצעות  3הצעות כאשר ישנה חובת דיווח על כל ציוד נרכש למחלקת הרכש העירונית על מנת
שיירשם באינוונטר העירוני.
עוד עלה ,כי לבתי הספר השש-שנתיים מועברים תקציבים לפי סעיפים לחשבונות בתי הספר לפי פקודת יומן
בסמוך לפתיחת שנת הלימודים ובתחילת השנה האזרחית לאחריה כאשר הסעיפים כללו תשלומים עבור
חשמל ,מים ,שירות אחות ,חינוך חברתי והקצבה לניהול עצמי ,וכי החל משנת  2017הועבר סעיף ריהוט
ואחזקתו ישירות לבתי הספר ואף הועבר סעיף כלים וציוד המשמש בעיקרו לרכישת מחשבים ,אולם הליך
הרכישה בפועל נעשה לאחר אישור ועדות העירייה.
בשנת  2016כללו סעיפי התקציב שהועברו לבית הספר השש שניים שבניהול עצמי :חשמל ,מים ,שירות
רפואי ,שירות אחות ,חינוך חברתי ,הפעלת אשכולות פיס (לבית ספר קציר המחזיק באשכול) ,ניהול חשבונאי
(בית ספר קריית שרת) והקצבה לניהול עצמי ,ובשנת  2017התווספו סעיפי ריהוט וכלים וציוד שלמעשה
מתייחס לרכש ציוד מחשוב.
מבדיקת הסכומים שהועברו לכל בית ספר ובית ספר בשנים  2016-2017עולה ,כי בתי הספר קיבלו מהרשות
תשלומים לפי סעיפים ,כדלקמן:

תשלומי העירייה לבתי הספר שבניהול עצמי לשנת 2016

סעיף

חשמל
מים
שירות רפואי
שירות אחות
חינוך חברתי
ניהול עצמי

קוגל
446,700
220,500
13,100
22,100
17,800
144,000

₪
₪
₪
₪
₪
₪

הרצוג
222,000
55,000
10,800
18,300
14,700
187,600

ניהול חשבונאי

ק"ש
464,500 ₪
114,500 ₪
23,300 ₪
39,300 ₪
31,500 ₪
293,700 ₪
60,000

₪
₪

₪
₪
₪
₪
₪

אילון
222,000
35,400
11,100
18,700
15,000
92,700

₪
₪
₪
₪
₪
₪

עתידים
175,900
103,700
8,000
13,400
10,800
140,000

נבון
₪
₪

₪
₪
₪
₪

₪ 172,200
₪ 99,300
₪ 10,100
₪ 17,000
₪ 13,700
₪ 192,000

₪ 150,000

הפעלת אשכול פיס
סך הכל

קציר
294,700 ₪
80,500 ₪
11,300 ₪
19,000 ₪
15,300 ₪
145,500 ₪

יבנה
₪ 84,900
₪ 37,600
₪
5,500
₪
9,300
₪
7,500
₪ 163,500

864,200

508,400 ₪

394,900 ₪ 1,026,800 ₪

451,800 ₪

716,300 ₪

504,300 ₪

308,300 ₪

₪

תשלומים שהועברו על ידי העירייה ל 8-בתי הספר השש-שנתיים שבניהול עצמי בשנת  2016עמד על סך
כולל של .₪ 4,775,000
תשלומי העירייה לבתי הספר שבניהול עצמי לשנת 2017

סעיף

חשמל
מים
ריהוט
שירות רפואי
שירות אחות
כלים וציוד
חינוך חברתי
ניהול עצמי

קוגל
446,700
220,500
18,000
15,700
28,900
128,500
17,200
144,000

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

הרצוג
222,000
55,000
20,000
11,900
22,000
142,800
13,100
187,600

ניהול חשבונאי

ק"ש
464,500 ₪
114,500 ₪
25,000 ₪
29,100 ₪
53,700 ₪
257,900 ₪
32,000 ₪
293,700 ₪
60,000

₪
₪

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

אילון
222,000
35,400
19,000
12,500
23,100
129,500
13,700
92,700

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

עתידים
175,900
103,700
22,000
10,000
18,500
88,800
11,000
140,000

₪

₪
₪
₪
₪

₪
₪

₪ 172,200
₪ 99,300
₪ 17,000
₪ 12,000
₪ 22,200
₪ 71,600
₪ 13,200
₪ 192,000

₪
6,400
₪ 11,800
₪ 37,600
₪
7,000
₪ 163,500

₪ 150,000

הפעלת אשכול פיס
סך הכל

קציר
294,700 ₪
80,500 ₪
36,000 ₪
15,200 ₪
28,000 ₪
150,200 ₪
16,700 ₪
145,500 ₪

נבון
₪

יבנה
84,900
37,600

₪
₪

674,400 ₪ 1,019,500

547,900 ₪ 1,330,400 ₪
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569,900 ₪

916,800 ₪

599,500 ₪

348,800 ₪

₪

תשלומים שהועברו על ידי העירייה ל 8-בתי הספר השש-שנתיים שבניהול עצמי בשנת  2017עמד על סך
כולל של .₪ 6,007,200
מבדיקה עם מחלקת רכש ולוגיסטיקה עולה ,כי הספקים שזכו במכרזי הרכש העירוניים והוכרו כמורשים
לרכישה עצמאית של ציוד על ידי בתי הספר ומחירוני המקסימום המחייבים את הספקים ,הינם:
•
•
•
•

בנושא ציוד משרדי (כלי חיבור והידוק ,כלי כתיבה ,נייר צילום והדפסה ,מחברות ,תיקים וקלסים,
מעטפות וכדומה) :חברה אחת.
בנושא אספקת ראשי דיו וטונרים :חברה אחת.
בנושא אספקת ריהוט משרדי (שולחנות ,כיסאות ארונות וכדומה) :שתי חברות.
ובנושא אספקת ריהוט בתי ספר (שולחנות מורה ,כיסאות תלמיד) :חברה אחת.

העתק המכרזים מצ"ב ומסומן כנספח  1לדו"ח.
מבדיקה עם אגף מערכות מידע עולה ,כי העירייה התקשרה באמצעות מפעל הפיס עם חברת טלקוד מחשבים
בע"מ ,הזוכה במכרז מס'  423/15שפרסם מפעל הפיס ,לעניין אספקה התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד
היקפי ,בהתאם לחוזה המסגרת שנחתם בין הנ"ל ושאושר על פי חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים),
התשל"ב , 1992-וכי ועדת השלושה אישרה את בקשת סמנכ"ל תפעול ומנהלה להתקשרות לעניין אספקה
התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי למוסדות חינוך כאשר חברת מחשבים אחת זכתה כמציעה הזולה
ביותר מבין שלושת הספקים שזכו במכרז מפעל הפיס.
ומבדיקה עם אגף מבנה ציבור במנהל התשתיות עלה ,כי ישנו מכרז מסגרת עירוני בתוקף לקבלן מיזוג אוויר
לאחר שזכו בו שני ספקים :חברת מזגנים אחת שהתחייבה להנחה של  15.5%מהצעתו הזוכה וחברת מזגנים
שניה שהתחייבה להנחה של  14.9%מהצעתה הזוכה.
העתק המפרט וההודעה על הזכייה מצ"ב ומסומן כנספח  2לדו"ח.
במסמך 'צידה לדרך' של האגף לחינוך על יסודי שפרסם האגף לאחרונה צוין ,כי נספח  5למסמך כולל את
רשימת הספקים המורשים ואת המחירון המחייב אותם ,וכי רכישת ציוד תקשוב (מחשבים ,מקרנים ,מדפסות
וכדומה) נעשית על ידי העירייה.
מהאמור לעיל עולה ,כי כאשר ישנו מכרז עירוני בתוקף בתי הספר מחויבים לרכוש את הציוד דרכו ,בין אם
ישירות ובין אם באמצעות העירייה ,וכי רק במידה והציוד המבוקש אינו נמצא בתפריט הספקים הזוכים ניתן
לפנות בשלוש הצעות בהתאם לנוהל ועדת רכש בנושא.
עוד עולה וכפי שיפורט בהמשך שישנם תחומי רכש רבים של ציוד הרלבנטי בבתי הספר ,כאשר כמות הציוד
לכל  8בתי הספר הנבדקים ועלותה במשך שנה עולה על הסכום המזערי הקבוע בתקנות המכרזים ועומד כיום
על כ ₪ 140,000-וצירוף מע"מ המחייב מכרז ,ובכל זאת לא קיימים מכרזים עירוניים כנדרש בחוק כך שבפועל
בתי הספר הנדונים הזמינו ציוד ממקורות שונים ובמחירים שונים ובניגוד לכאורה לתקנות המכרזים.
יודגש ,כי בבדיקת הרכש בבתי הספר מכספי העירייה יצוינו רק הרכישות שבוצעו מספקים שונים שאינם
הספקים שזכו במכרזים העירוניים המחייבים ו/או רכישות שבוצעו של ציוד טובין ושאינו טובין מספקים שכמותו
ועלותו המצטברת מחייבים יציאה למכרז עירוני ,ואף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
 .1ציוד משרדי
הזוכה במכרז הפומבי העירוני לרכישת אספקת ציוד משרדי הינה חברה אחת ועל פי ההנחיות בתי הספר היו
מחויבים לרכוש דרכה בלבד.
מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש מכספי הרשות של  8בתי הספר שנבדקו לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז
עולה ,כי עלות הרכישות של ציוד משרדי שבוצעו בפועל ,שלא באמצעות הספק הזוכה ואף ללא קבלת הצעות
מחיר מסודרות עמד על סך כולל של  ,₪ 442,572.00לפי הפירוט כדלקמן:
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שם בית
הספר
קריית
שרת
קציר
אילון
קוגל
נבון
יבנה
הרצוג
עתידים

סך התשלום

הערות

₪ 75,523.00
₪ 4,779.00
₪ 143,827.00
₪ 32,208.00
₪ 85,862.00
₪ 26,888.00
₪ 72,189.00
₪ 1,296.00
₪ 442,572.00

 .2ראשי דיו וטונרים
הזוכה במכרז הפומבי העירוני לרכישת ראשי דיו וטונרים הינה חברה אחת ועל פי ההנחיות בתי הספר היו
מחויבים לרכוש דרכה בלבד.
מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש של  8בתי הספר מכספי הרשות שנבדקו לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז
עולה ,כי עלות הרכישות של ראשי דיו וטונרים שבוצעו בפועל ,שלא באמצעות הספק הזוכה ואף ללא קבלת
הצעות מחיר מסודרות עמד על סך כולל של  ,₪ 320,053.00לפי הפירוט כדלקמן:
שם בית
הספר
קריית
שרת
קציר
אילון
קוגל
נבון
יבנה
הרצוג
עתידים

סך התשלום

הערות

₪ 70,083.00
₪ 5,728.00
₪ 48,963.00
₪ 33,168.00
₪ 49,682.00
₪ 41,095.00
₪ 37,029.00
₪ 34,305.00
₪ 320,053.00

 .3ריהוט משרדי ובתי ספר
הזוכים במכרז הפומבי העירוני לרכישת ריהוט משרדי הכולל שולחנות וכסאות וריהוט בתי ספר הכולל
שולחנות וכסאות תלמיד/מורה הינם ,כדלקמן:
• בנושא אספקת ריהוט משרדי (שולחנות ,כיסאות ארונות וכדומה) :שתי חברות.
• בנושא אספקת ריהוט בתי ספר (שולחנות מורה ,כיסאות תלמיד) :חברה אחת.
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מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש של בתי הספר מכספי הרשות שנבדקו לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז
עולה ,כי עלות הרכישות של ר יהוט משרדי ובתי ספר שבוצעו בפועל ,שלא באמצעות הספק הזוכה ואף ללא
קבלת הצעות מחיר מסודרות עמד על סך כולל של  ,₪ 321,008.19לפי הפירוט כדלקמן:
שם בית
הספר
קריית
שרת
קציר
אילון
קוגל
הרצוג
עתידים

סך התשלום

הערות

100,326.99
₪
₪ 40,267.00
₪ 45,157.00
₪ 53,690.00
₪ 20,124.00
₪ 61,443.20
₪ 321,008.19

 .4אספקה התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי
מבדיקה עם האגף למערכות מידע עולה ,כי העירייה התקשרה באמצעות מפעל הפיס עם חברת טלקוד
מחשבים בע"מ ,הזוכה במכרז מס'  423/15שפרסם מפעל הפיס ,לעניין אספקה התקנה ותחזוקה של
מחשבים וציוד היקפי  ,בהתאם לחוזה המסגרת שנחתם בין הנ"ל ושאושר על פי חוק הרשויות המקומיות
(מכרזים משותפים) ,התשל"ב ,1992-וכי ועדת השלושה אישרה את בקשת סמנכ"ל תפעול ומנהלה
להתקשרות לעניין אספקה התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי למוסדות חינוך כאשר חברת מחשבים
אחת זכתה כמציעה הזולה ביותר מבין שלושת הספקים שזכו במכרז מפעל הפיס.
העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב ומסומן כנספח  3לדו"ח.
נכון להיום המסמך הרשמי היחיד שפרסם לאחרונה אגף החינוך העל -יסודי נקרא" :צידה לדרך" והוא נוגע
לכלל בית הספר העל יסודיים ,גם אלה שאינה פועלים לפי מודל הניהול העצמי ,ותחת סעיף רכישת ציוד
תקשוב ,נקבע ,כי רכישת ציוד תקשוב (מחשבים ,מקרנים ,מדפסות וכדומה) נעשית על ידי העירייה .על
המנהל המעוניין לבצע רכש תקשוב לפנות לסגן ראש המנהל ומנהל אגף חדשנות לצורך כך ,ובמקביל להזין
בקשה במערכת המתוקשבת .הרשאות והנחיות לשימוש במערכת ניתן לקבל מסגן ראש המנהל.
ביום  27/08/17פורסם ,נוהל רכש מחשבים לרבות ציוד נלווה ומזגנים לבתי ספר בניהול עצמי בו נקבע ,בין
השאר ,כי תתאפשר רכישת מחשוב לרבות ציוד נלווה בהליך 'עזרה ראשונה' לבתי הספר בניהול עצמי בהיקף
של עד  ₪ 20,000למוצר באישור פדגוגי של סגן מנהל החינוך שיוודא לפני מתן האישור התאמה של מפרט
הציוד הנדרש לרשת בית ספרית עם מתאמת מחשוב מוסדות חינוך באגף למערכות מידע ,ללא צורך בוועדה
עירונית להקצאות ,וכי כדי לא לעכב את אספקת המוצר ,המנהל ירכוש את המחשוב הנדרש מכספי ניהול עצמי
מספקי העירייה (על פי מפרטי משרד החינוך הכוללים תמחור) או לחילופין יפנה לקבלת  3הצעות מחיר .אם
בית הספר זכאי להחזרי שמ"ש ,הכסף יועבר לבית הספר עד  30ימי עבודה באחריות אגף תקציבים.
העתק הנוהל הנדון מצ"ב ומסומן כנספח  4לדו"ח.
מבדיקת הנוהל על ידי הביקורת עולה ,כי במידה ויתאפשר לכל אחד מבתי ספר השש שנתיים לרכוש ממחשוב
וציוד נלווה ו/או מזגן עם תשתית קיימת בהיקף של  ₪ 20,000למוצר בשנה ,סכומי הרכישה הכוללת של
חשוב וציוד נלווה או מזגנים יעלו על הסכום המזערי הקבוע בתקנה (8א) לתקנות המכרזים כפי שמתעדכן
מעת לעת ועומד כיום על כ 140,000-ש"ח בצירוף מע"מ ,שכן כל אחד ואחד מבתי הספר אינו בעל אישיות
משפטית נפרדת אלא מהווה חלק אינטגרלי מהעירייה שהינה האישיות המשפטית היחידה ,בנוסף לכך שאין
כל פיקוח ובקרה עירוני המונע אפשרות חריגה מעל הסכום המזערי.
יודגש ,כי עצם מתן האפשרות לבית הספר לפנות לקבלת  3הצעות מחיר ולא לחייבם להשתמש במכרזים
הקיימים התקפים מנוגדת לכאורה לחוק המכרזים שכן רכישת טובים ,שירותים או עבודות על פי מכרז מרכזי
של העירייה צריכה להתבצע מהספקים שזכו במכרז המרכזי בלבד .בכל מקרה ,הנוהל הנדון חל
משנת הלימודים תשע"ח שהחלה ביום  01/09/17ואינו חל על שנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז לגביהן
התבצעה הבדיקה ונכתבה טיוטת הדו"ח.
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מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש של  8בתי הספר מכספי הרשות שנבדקו לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז
עולה ,כי עלות הרכישות של אספקה ,התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי שבוצעו בפועל ,שלא
באמצעות הספק הזוכה ואף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות עמד על סך כולל של  ,₪ 534,580.00לפי
הפירוט כדלקמן:

שם בית
הספר
קריית
שרת
קציר
אילון
קוגל
נבון
יבנה
הרצוג
עתידים

סך התשלום

הערות

131,257.00
₪
₪ 10,621.00
₪ 228,173.00
₪ 71,495.00
₪ 50,602.00
₪ 20,193.00
₪ 9,606.00
₪ 12,633.00
₪ 534,580.00

יוסף ,כי במקרה אחד אחד מבתי הספר הנדונים אף פנה ישירות לספק הזוכה ורכש  64מחשבים ניידים בסך
כולל של כ ₪ 140,000-מכספי הרשות ללא אישור העירייה ,ועדת רכש מחשוב ו/או ועדה כלשהי אחרת
העתק המסמכים הרלבנטיים מצורפים בזאת ומסומנים כנספח  5לדו"ח.
 .5מזגנים
מבדיקה עם אגף מבנה ציבור במנהל תשתיות עולה ,כי ספקי העירייה הזוכים כקבלני מיזוג אוויר במכרז
מסגרת לעבודות בניה פיתוח אחזקה ושיפוצים (מכרז פומבי  )19/2013הינם חברת מזגנים אחת (שהתחייבה
לתת הנחה של  15.5%מהצעתו) וחברת מזגנים שניה (שהתחייבה לתת הנחה של  14.9%מהצעתו)
העתק המסמכים מצ"ב ומסומן כנספח  6לדו"ח.
מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש של בתי הספר מכספי הרשות שנבדקו לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז
עולה ,כי עלות הרכישות של מזגנים שבוצעו בפועל ,שלא באמצעות הספק הזוכה ואף ללא קבלת הצעות מחיר
מסודרות עמד על סך כולל של  ,₪ 51,127.50לפי הפירוט כדלקמן:
שם בית
הספר
קריית
שרת
קציר
נבון
עתידים

סך התשלום

הערות

₪ 38,400.00
₪ 2,750.00
₪ 3,700.00
₪ 6,277.50
₪ 51,127.50

בסעיף  6.1לחוזר מנכ"ל משרד החינוך (תשס"ג (3א)  )3.11-9נקבע ,בין השאר ,כי ועד ההורים המוסדי יוכל
לפנות מיוזמתו להורים בבקשת תרומה למימון פעולות מיוחדות .שיעורה של התרומה יהיה לפי החלטת ועד
ההורים המוסדי והיא תשמש למימון רכישות המיועדות לשיפור בית הספר שאינן ממומנות על ידי גורם אחר
(כגון מזגנים ומחשבים) ואינן מחובת המדינה או רשות החינוך המקומית.
ניהול כספי התרומה יהיה במסגרת קופה נפרדת בבית הספר שתנוהל על ידי מנהל בית הספר .אין לחייב
הורה להרים תרומה כלשהי ,ואין למנוע שירות מתלמיד שהוריו לא הרימו את התרומה.
העתק חוזר המנכ"ל הרלבנטי מצ"ב ומסומן כנספח  7לדו"ח.
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מהאמור לעיל עולה ,כי השתתפות הורים במימון מזגנים הינם מכספי תרומה בלבד ,וכי לא ניתן לעשות שימוש
בכספי הורים שניתנו במסגרת גביית רשות עבור נושאים אחרים.
כן עולה ,כי מאחר והרשות המקומית אינה חבה בתשלומי עבור מזגנים היא ניאותה לעשות זאת מרצונה
ובתנאי שמ"ש -שקל מול שקל שיגבו כתרומה מההורים ,ואין כל הסכמה שהרשות תממן לבדה את עלות
המזגנים ,כפי שנעשה בפועל על ידי מרבית בתי הספר שנבדקו.
מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש של בתי הספר מכספי הרשות שנבדקו לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז
עולה ,כי עלות הרכישות של מזגנים שבוצעו בפועל באמצעות הספק הזוכה ,אולם מכספי רשות בלבד עמד על
סך כולל של  ,₪ 217,112.00לפי הפירוט כדלקמן:
שם בית
הספר
קריית
שרת
קציר
אילון
נבון
הרצוג
עתידים

סך התשלום

הערות

₪ 75,850.00
₪ 38,340.00
₪ 16,560.00
₪ 49,682.00
₪ 15,560.00
₪ 21,120.00
₪ 217,112.00

 .6חומרי ניקיון
מבדיקה במחלקת רכש ולוגיסטיקה עולה ,כי העירייה לא יצאה במכרז עירוני לרכישת חומרי ניקיון ,וכי בשל כך
נאלצים בתי הספר לרכוש חומרי ניקיון באופן עצמי .יחד עם זאת ,בתי הספר לא פנו למספר ספקים לפני כל
רכישה ורכישה לשם קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש של  8בתי הספר מכספי הרשות שנבדקו לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז
עולה ,כי עלות הרכישות של חומרי ניקוי שבוצעו בפועל עמד על סך כולל של  ,₪ 501,512.00לפי הפירוט
להלן ולכן ישנה חובה לצאת למכרז עירוני מסודר בנושא:
שם בית
הספר
קריית
שרת
קציר
אילון
קוגל
נבון
יבנה
הרצוג
עתידים

סך התשלום

הערות

110,555.00
₪
₪ 68,904.00
₪ 131,636.00
₪ 68,712.00
₪ 26,156.00
₪ 18,988.00
₪ 23,591.00
₪ 52,970.00
₪ 501,512.00

 .7הדפסות לסוגיהן
מבדיקה במחלקת רכש ולוגיסטיקה עולה ,כי העירייה לא יצאה במכרז עירוני להדפסות לסוגיהן לרבות
הדפסות על קאפה ,וכי בשל כך נאלצים בתי הספר לרכוש הדפסות לסוגיהן בבתי דפוס שונים ובאופן עצמי.
יחד עם זאת ,בתי הספר לא פנו למספר ספקים לפני כל רכישה ורכישה לשם קבלת הצעות מחיר מסודרות.
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מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש של  8בתי הספר מכספי הרשות שנבדקו לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז
עולה ,כי עלות הרכישות של חומרי ניקוי שבוצעו בפועל עמד על סך כולל של  ,₪ 482,031.00לפי הפירוט
להלן ולכן ישנה חובה לצאת למכרז עירוני מסודר בנושא.
שם בית
הספר
קריית
שרת
קציר
אילון
קוגל
נבון
יבנה
הרצוג
עתידים

סך התשלום

הערות

209,951.00
₪
₪ 78,245.00
₪ 49,718.00
₪ 1,322.00
₪ 59,704.00
₪ 10,067.00
₪ 33,538.00
₪ 39,486.00
₪ 482,031.00

 .8ציוד מעבדה
מבדיקה במחלקת רכש ולוגיסטיקה עולה ,כי העירייה לא יצאה במכרז עירוני לרכש ציוד למעבדה ,וכי בשל כך
נאלצים בתי הספר לרכוש ציוד מעבדה אצל ספקים שונים ובאופן עצמי .יחד עם זאת ,בתי הספר לא פנו
למספר ספקים לפני כל רכישה ורכישה לשם קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש של  8בתי הספר מכספי הרשות שנבדקו לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז
עולה ,כי עלות הרכישות של ציוד מעבדה שבוצעו בפועל עמד על סך כולל של  ,₪ 194,468.60לפי הפירוט
להלן:
שם בית
הערות
סך התשלום
הספר
קריית
₪ 64,788.00
שרת
קציר
₪ 20,338.00
₪ 24,650.00
אילון
₪ 35,087.00
קוגל
נבון
₪ 643.50
הרצוג
₪ 16,800.00
עתידים ₪ 32,162.10
₪ 194,468.60
יש לציין וכפי שיפורט בהמשך ,כי ישנם בתי ספר שבחרו לשלם לספקים עבור ציוד מעבדה בסיסי מתשלומי
הורים ,וזאת בניגוד לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך המתייחסים למותר ולאסור בנושא גביית תשלומי רשות
מההורים ,כך שסך הרכישה הכולל של ציוד המעבדה מחייב יציאה למכרז עירוני מסודר.
 .9כלים וציוד אחזקה
מבדיקה במחלקת רכש ולוגיסטיקה עולה ,כי העירייה לא יצאה במכרז עירוני לרכש כלים וציוד אחזקה ,וכי
בשל כך נאלצים בתי הספר לרכוש כלים וציוד אחזקה אצל ספקים שונים ובאופן עצמי .יחד עם זאת ,בתי
הספר לא פנו למספר ספקים לפני כל רכישה ורכישה לשם קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש של בתי הספר מכספי הרשות שנבדקו לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז
עולה ,כי עלות הרכישות של כלים וציוד אחזקה שבוצעו בפועל עמד על סך כולל של  ,₪ 109,654.66לפי
הפירוט להלן
:
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שם בית
הספר
קריית
שרת
קציר
אילון
נבון
הרצוג
עתידים

סך התשלום

הערות

₪ 19,235.00
₪ 42,384.00
₪ 17,658.00
₪ 8,706.00
₪ 13,638.00
₪ 8,033.66
₪ 109,654.66

יוסף כפי שיפורטו בהמשך ,כי במסגרת הוצאות המגמות ישנם רכישות של כלים ,ציוד ותחזוקה ששולמו
מכספי הורים ולפיכך ,סף התשלומים עבור כלים וציוד תחזוקה גבוה מהמצוין בטבלה לעיל כך שנדרשת יצאה
למכרז עירוני בנושא.
 .10שיפוצים ותחזוקה
תחת הסעיף אגף ארגון ובקרה  ,נקבע כאמור במסמך 'צידה לדרך' של האגף לחינוך על יסודי ,כי אגף ארגון
ובקרה במנהל החינוך מטפל בכל הסוגיות הקשורות לתשתית הפיזית והארגונית של בית הספר כאשר
הממשק העיקרי מול בית הספר נוגע לתקלות טכניות ,ולשיפוצים.
במסמך הודגש ,כי לכל בקשה הקשורה לשיפוצים שוטפים ,שיפוצי קיץ ובינוי פינות עוז לתמורה ,יש לפנות
ישירות למנהל האגף .לפיכך ,כל פעילויות של שיפוצים שוטפים ושיפוצי קיץ של בתי הספר נעשית על ידי אגף
ארגון ובקרה במנהל החינוך כאשר כל בית ספר ובית ספר מגיש למנהל האגף בקשה לשיפוצים ,היא מאושרת
על ידו והיא נעשי ת בהתאם לזמן ,לתקציב ולסדרי העדיפויות הקיימות ,למעט שיפוץ נקודתי וקל בדרך כלל
מסוג "עזרה ראשונה" של פיצוץ צינור מים ,ביוב וכדומה שמתיר אפשרות להזעקת טכנאי רלבנטי בדחיפות,
ביצוע התשלום על ידי בית הספר וקבלת החזר על ידי העירייה.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצעו בתי הספר מכספי הרשות עולה ,כי בניגוד להנחיות לעיל פנו מנהלי בתי
הספר מיוזמתם לקבלני שיפוצים ו/או ספקים שונים לשם הזמנת עבודה ,וזאת ללא תיעוד על הפניית בקשה
מתאימה לאגף ארגון בקרה ו/או אישור כלשהו ו/או ביצוע בעבודה על ידי קבלני העירייה ו/או מי מטעמה ,ואף
ברוב המקרים ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
עוד עולה מבדיקת חשבוניות הרכש ,כי מנהלי בתי הספר התקשרו ישירות מול קבלני משנה נלווים והזמינו
וילונות ,גינון ,שטיחים ,טלפוניה ,מוצרי חשמל (כולל תיקונים) ,מזוזות ,הובלות ואף ביצוע הדברות לבתי
הספר ,ללא אישור ואף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש של  8בתי הספר מכספי הרשות שנבדקו לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז
עולה ,כי עלות הרכישות של עבודות תחזוקה ושיפוצים ורכישות שונות בנושא תחזוקה שוטפת שבוצעו בפועל
עמד על סך כולל של ( ₪ 1,059,686.30סך של  ₪ 698,250.30עבור עבודות תחזוקה ושיפוצים ,וסך של
 361,436.00ש"ח עבור תחזוקה שוטפת) ,לפי הפירוט להלן ולכן ישנה חובה לצאת למכרז עירוני מסודר
בנושא או לבצע את העבודות רק על ידי ספקים מורשים של העירייה:
תחזוקה ושיפוצים
שם בית
הספר
קריית
שרת
קציר
אילון
קוגל
נבון

סך התשלום
₪ 249,801.00
₪ 16,555.00
₪ 35,182.00
₪ 8,849.30
₪ 21,382.00
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יבנה
הרצוג
עתידים

₪ 54,879.00
₪ 5,127.00
₪ 306,475.00
₪ 698,250.30

תחזוקה שוטפת
שם בית
הספר
קריית
שרת
קציר
אילון
נבון
יבנה
הרצוג
עתידים

סך התשלום

הערות

₪ 182,771.00
₪ 27,681.00
₪ 35,258.00
₪ 18,751.00
₪ 4,987.00
₪ 55,851.00
₪ 36,137.00
₪ 361,436.00

 .11ציוד ספורט ועזרה ראשונה
בטיוטת ספר הנהלים העירוני הנוגע לבתי הספר היסודיים בלבד ,תחת סעיף ציוד ספורט מתכלה ,נקבע כי
רכישת ציוד מתכלה הינה באחריות ובמימון בית הספר .הציוד כולל כדור ,מזרן מכל סוג ,דלגית ,רשת
לשער/סל/עף ,חישוק ,מחבט ,שולחן טניס וכדומה ,כאשר את רכישת הציוד הנדון תיעשה בתאום עם המחלקה
לספורט ותתבצע אצל ספק מורשה (רשימת ספקים עדכנית ניתן לקבל במחלקה לספורט).
מבדיקת המצב בפועל בבתי הספר השש שנתיים עולה ,כי בנושא ציוד ספורט וציוד עזרה ראשונה כל בית
ספר פונה עצמאית לספקים מבלי לקבל הצעות מחיר מסודרות כנדרש .זאת ועוד ,חלק מבתי הספר הנדונים
בחרו אף לבצע רכש של ציוד ספורט מכספי ההורים ,וזאת בניגוד לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך האוסרים
רכישות מתשלומי רשות מעבר למה שהותר במפורש.
מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש של בתי הספר מכספי הרשות שנבדקו לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז
עולה ,כי עלות הרכישות של ציוד ספורט ועזרה ראשונה שבוצעו בפועל עמד על סך כולל של ,₪ 85,460.35
לפי הפירוט להלן:

שם בית
הספר
קריית
שרת
קציר
אילון
קוגל
נבון
יבנה
הרצוג
עתידים

סך התשלום
₪ 5,116.00
₪ 16,921.00
₪ 11,466.00
₪ 9,529.00
₪ 13,032.00
₪ 595.00
₪ 9,999.00
₪ 18,802.35
₪ 85,460.35
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 .12השאלת ספרים
בעיריית חולון מופעל הסדר של השאלת ספרי לימוד שנועד לחסוך מההורים את הוצאות רכישתם של ספרים
וחוברות עבודה חדשים ,כאשר התשלום עבור רכישת ספרים מכלל במסגרת התשלומים המאושרים על ידי
משרד החינוך.
בבתי הספר היסודיים בחולון פרויקט השאלת הספרים נעשה על ידי העירייה ובאמצעות פקידת רכש שמרכזת
את כל הטיפול בנושא השאלת ספרים ,החל בגביה ועד הרכישה כאשר במכרז העירוני זכו שני ספקים ,ספק
לכל אזור ,ורכישת הספרים מתבצעת באמצעותם בלבד.
בבתי הספר השש-שנתיים מופעל הסדר השאלת ספרים ,כאשר בתי הספר עצמם גובים עבור הפרויקט
במסגרת העלות המרבית שנקבעה על ידי משרד החינוך ,אולם ריכוז הטיפול בנושא השאלת ספרים נעשה על
ידי רכזות אד הוק שמשולם להן שכר ישירות מבתי הספר והספרים עצמם נרכשים מספקים שונים ללא הצעות
מחיר מסודרות ו/או מכרז עירוני המתבקש לאור היקפי הרכישה העצומים .כך שבפועל נוצר מצב לא בריא בו
נרכשים ספרים וחוברות בהיקפים גדולים ללא מכרז ורכזות הנושא מקבלות שכר שמתקזז מהסכום אותו
משלמים ההורים.
מבדיקת המצב בפועל בבתי הספר השש שנתיים בכל הנוגע לתשלומי רשות עולה ,כי רוב בתי הספר רוכשים
ספרים וחוברות גם מכספי הרשות ,וזאת בניגוד לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ומטרות פרויקט השאלת הספרים
שאמור כולו להיות משולם מכספי ההורים בלבד.
מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש של בתי הספר מכספי הרשות שנבדקו לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז
עולה ,כי עלות הרכישות של ספרים וחוברות לתלמידים מכספי הרשות שבוצעו עמד על סך כולל של
 ,₪ 489,234.20לפי הפירוט להלן ויחד עם הרכישות הנדונות מכספי ההורים ישנה חובה לצאת למכרז עירוני
מסודר בנושא:
 .13משלחות תלמידים לפולין
כידוע ,בשנים האחרונות יוצאים תלמידים מבית הספר לפולין במסגרת משלחות בהתאם המתווה שקבע
משרד החינוך הכולל ,בין השאר ,את עלות השתתפותם על הורי התלמידים כאשר ישנה אפשרות לסיוע
להורים עם קשיים כלכליים באמצעות מלגה המשולמת על ידי משרד החינוך והרשות המקומית בחלקים שווים.
מבדיקת המצב בפועל בבתי הספר השש שנתיים בכל הנוגע לתשלומי רשות עולה ,כי חלק מבתי הספר השש
שנתיים רוכשים על חשבון העירייה (בנוסף לתשלום חלקה של העירייה במלגות) שירותי הסעות ,הצגות,
סרטים ,הרצאות ,דגלים ,כיפות ,ציוד נלווה ,ואף שירותי וידאו וצילום עבור המשלחות ,כמפורט להלן ,וזאת
מבלי שקיבלו תקציבים ייעודיים לכך מהעירייה וללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש של בתי הספר מכספי הרשות שנבדקו לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז
עולה ,כי עלות הרכישות של ציוד ושירותים למשלחת פולין על ידי שני בתי ספר עמד על סך כולל של
 ,₪ 106,338.24לפי הפירוט להלן:

שם בית
הספר
קריית
שרת
הרצוג

סך התשלום

הערות

₪ 86,333.14
₪ 20,005.10
₪ 106,338.24

 .14הזנת תלמידים
מבדיקת החשבוניות בבתי הספר השש שנתיים ששולמו מכספי העירייה עולה ,כי בבתי הספר אילון והרצוג
ישנו פרויקט הזנה לתלמידים שבמסגרתו מחולקים ארוחות וכריכים לתלמידים בבתי הספר ,וזאת ללא אישור
בכתב כאשר בפועל הכסף משולם מכספי העירייה שהועברו לבתי הספר למטרות אחרות.
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מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש של  2בתי הספר הנדונים לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז עולה ,כי עלות
הרכישות של ארוחות לתלמידים מכספי הרשות עמד על סך כולל של  ,316,838.20₪לפי הפירוט להלן ולכן
ישנה חובה לצאת למכרז עירוני מסודר בנושא:
שם בית
הספר
אילון
הרצוג

סך התשלום

הערות

193,298.20
₪
₪ 123,540.00
₪ 316,838.20

 .15העסקת מורים בחשבונית
במסמך הרשמי היחיד כאמור שפרסם אגף החינוך העל -יסודי 'צידה לדרך' ,תחת סעיף תקציב שעות
אפקטיביות ,נקבע ,בין השאר ,כי בנוסף לשעות התקן ,עומד לרשות כל מנהל תקציב שעות אפקטיביות רק על
הוראה בפועל ,ללא חופשות וחגים ,ללא ימי מחלה וכדומה .בשעות האפקטיביות ניתן להעסיק מורים
(העובדים במקביל בשעות תקן) ,או מתרגלים ,סטודנטים וכדומה .הכל כמובן תוך הסכמה הדדית עם
המועסקים ובאישור מחלקת משאבי אנוש.
מבדיקה של חשבוניות לתשלום מכספי העירייה ששולמו על ידי חלק מבתי הספר עולה ,כי בניגוד להנחיות
לעיל מועסקים מורים מכספי הרשות בסך כולל של  ₪ 181,856.00בשני בתי ספר בלבד ,כפי שיפורט להלן,
ללא מסמך המעיד על דיווח למנהלת מחלקת משאבי אנוש במנהל החינוך על עצם העסקת המורים ו/או על
שעות התגבור שבוצעו בחודש החולף:
שם בית
הספר
קריית
שרת
הרצוג

סך התשלום
₪ 91,256.00
₪ 90,600.00
₪ 181,856.00
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בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא תשלומי הורים צוין ,כי הפעילות במוסדות החינוך מתבססת בעיקרה על
שירותים הניתנים על ידי המדינה ועל ידי הרשויות המקומיות במסגרת לימוד חינם ,אך ישנם שירותים ומוצרים
שהמדינה והרשות המקומית אינן מחויבות לתיתם חינם .לכן ההורים נדרשים לממן את השירותים האלה.
עם זאת יש להדגיש ,כי מדיניות משרד החינוך מכוונת להקל ככל האפשר על נטל ההוצאות הנלוות במערכת
החינוך .לפיכך נקבע ,כי יש לעשות מאמץ לצמצם דרישות לתשלום מההורים ,גם אם הותרו בחוזר זה.
ביטוח תאונות אישיות מבטח תלמידים נפגעי תאונות  24שעות ביממה 365 ,ימים בשנה ,גם ללא קשר
לפעילותם במוסד החינוך .התשלום מוגדר כתשלום חובה והוא מבוצע כאמצעות הרשויות המקומיות .רשות
מקומית שניתנים בה שירותי בריאות השן לתלמידים אף רשאית לגבות מההורים אגרת שירותי בריאות השן
כתשלום חובה ,בכפיפות לאישורו של ועד ההורים היישובי.
משרד החינוך מפרסם בכל שנה את הסכומים המרביים המותרים לגביה עבור כל אחד מהשירותים הנוספים
המנויים להלן כאשר הנחיות אלה מחייבות את כל מנהלי מוסדות החינוך ואין לעבור עליהן .מנהלים שיחרגו
מכך עלולים להיקרא לבית דין משמעתי .בחוזר מודגש ,כי חל איסור לגבות מחירים גבוהים יותר מן המחירים
המאושרים אפילו רוב ההורים מוכנים לשלם סכום גבוה יותר ,זאת כדי לעודד חסכנות בהוצאות ,להימנע
מראוותנות מיותרת ולהפחית את הלחץ החברתי המוטל על ההורים שמצבם הכלכלי טוב פחות.
תשלומי הרשות הם בגדר רשות בלבד ולכן אין לחייב הורה שאינו מעוניין בקבלת השירות ואין להתנות מתן
שירות אחד במתן שירות אחר .כן ,אין למנוע מתלמידים השתתפות בפעילויות בשל אי תשלום עקב קשיים
כלכליים ויש למצוא פתרונות דרך הרשות המקומית והנהלת בית הספר לשתפם.
מבדיקת קלסרי חשבוניות לתשלום מכספי ההורים לשנים תשע"ו ו-תשע"ז ,להלן עיקר הרכש שבוצע:
 .1השאלת ספרי לימוד וחוברות עבודה
בעיריית חולון מופעל כאמור הסדר של השאלת ספרי לימוד שנועד לחסוך מההורים את הוצאות רכישתם של
ספרים וחוברות עבודה חדשים ,כאשר התשלום עבור רכישת ספרים מכלל במסגרת התשלומים המאושרים על
ידי משרד החינוך.
בבתי הספר היסודיים בחולון פרויקט השאלת הספרים נעשה על ידי העירייה ובאמצעות פקידת רכש שמרכזת
את כל הטיפול בנושא השאלת ספרים ,החל בגביה ועד הרכישה כאשר במכרז העירוני זכו שני ספקים ,ספק
לכל אזור ,ורכישת הספרים מתבצעת באמצעותם בלבד .יחד עם זאת ,בבתי הספר השש-שנתיים מופעל
הסדר השאלת ספרים ,כאשר בתי הספר עצמם גובים עבור הפרויקט במסגרת העלות המרבית שנקבעה על
ידי משרד החינוך.
מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש מכספי ההורים של בתי הספר הנדונים לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז
עולה ,כי עלות הרכישות של ספרים וחוברות לתלמידים במסגרת פרויקט השאלת ספרים מכספי ההורים עמד
על סך כולל של  ,₪ 2,033,968.13וכל זאת אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות ולפיכך ישנה חובה לצאת
למכרז עירוני מסודר בנושא .יודגש ,כי הנתונים להלן בכל הנוגע לפרויקט השאלת ספרים הם בנוסף להוצאה
של כחצי מיליון  ₪בנושא שהוצאו מכספי הרשות עבור הפרויקט:
שם בית
הערות
סך התשלום
הספר
513,522.23
קריית
₪
שרת
קציר
₪ 232,031.68
₪ 48,038.00
אילון
₪ 294,033.54
קוגל
נבון
₪ 176,898.09
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שם בית
הספר
יבנה
הרצוג
עתידים

סך התשלום

הערות

₪ 33,769.00
₪ 188,420.35
₪ 547,255.24
2,033,968.13
₪

 .2טיולים וסיורים לימודיים ובכלל זה של"ח
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא תשלומי הורים נקבע ,בין השאר ,כי השהייה והלינה בתנאי שדה הן ערך
חינוכי וגם דרך להוזלת הטיול ,ולכן יש לעודד טיולי תרמיל ולינה בחניונים מוסדרים בשיטת הקמפינג תוך
שילוב הכנת הארוחות באופן עצמאי; אפשר לגייס מאבטחים מבין מורי בית הספר וההורים; רצוי שההדרכה
במהלך שעות הסיור והטיולים החודשיים תינתן על ידי מורי הכיתות ומחנכיהן; אפשר להשיג הנחה משמעותית
על טיולים המתקיימים בעונות שאינן עונות השיא.
עוד נקבע ,כי בית הספר חייבים לפרט בכתב את כל השירותים שיסופקו בטיול ואת כל סוגי הפעולות ובכלל זה
מסלול מפורט של הטיול כדי שתהיה להורים אפשרות לבדוק ולהבטיח כי הם משלמים עבור שירותים שהם
מקבלים; אפשר להציע להורים לשלם עבור כלכלה רק אם כולם מוכנים לרכוש שירות זה ואם יש הורים
המתנגדים לכך ,יביאו כל התלמידים מזון מהבית; כספים שיישארו כעודף מטיול מסוים ינוצלו כדי להקטין את
ההוצאות בטיולים הבאים ואם אין אפשרות לבצע זאת ,יוחזרו הכספים להורי התלמידים.
מבדיקת המצב בפועל בשבעה בתי ספר שש-שנתיים בכל הנוגע לתשלומי הורים עולה להן ,כי בתי הספר
פועלים בניגוד להמלצת חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ופונים לספקים של חברות טיולים המנהלים את כל הטיול
לרבות הסעות ,מאבטחים ,מלונות או אכסניות ,ארוחות ,כניסה לאתרים ומלווים ,וזאת אף ללא קבלת הצעות
מחיר מסודרות ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה האדירים בנושא.
מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש מכספי ההורים של בתי הספר הנדונים לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז
עולה ,כי עלות הרכישות מספקים של חברות טיולים מכספי ההורים עמד על סך כולל של ,₪ 6,771,822.50
כאשר לא נמצאות בקלסרים הצעות מחיר מסודרות ,לפיכך ישנה חובה לצאת למכרז עירוני מסודר בנושא:

שם בית
הספר
קריית
שרת
קציר
אילון
נבון
יבנה
הרצוג
עתידים

סך התשלום

הערות

2,136,931.00
₪
₪ 987,144.00
1,205,065.00
₪
₪ 775,372.00
₪ 302,452.50
₪ 757,849.00
₪ 607,009.00
6,771,822.50
₪

 .3הסעות
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא תשלומי הורים נקבע ,בין השאר ,כי טיולים וסיורים ובכלל זה של"ח נכללים
במסגרת תשלומי הרשות ,וכי הסכומים המרביים המותרים לגביה עבור שירות זה כוללים אף את הוצאות
ההסעות במסגרת הטיול .עוד נקבע בחוזר הנדון ,כי הסכומים המרביים המותרים לגביה עבור 'סל תרבות'
כוללים הוצאות נלוות בפועל של הסעות התלמידים ושל מלווים מבוגרים במידת הצורך.
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מבדיקת המצב בפועל בשבעה בתי ספר שש שנתיים בכל הנוגע לתשלומי הורים עבור הסעות כפי שיפורט להן
עולה ,כי ישנו תשלום לספקי הסעות אוטובוסים ומיניבוסים עבור הסעת תלמידים לטיולים שנתיים ,סיורים,
פעילויות סל תרבות ,מגמות ושל"ח ,הקפצות וכדומה כאשר כלל לא ברור באם הוצאות אלה הנגבות מכספי
ההורים כלולות במסגרת הוצאות הטיול ו/או הסיור במסגרת 'סל תרבות' כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל לעיל או
שהן נגבות מכספי ההורים ששילמו עבור מטרות אחרות.
מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש מכספי ההורים של בתי הספר הנדונים לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז
עולה ,כי עלות הרכישות מספקים של חברות טיולים מכספי ההורים וללא קבלת הצעות מחיר מסודרות עמד
על סך כולל של  ,₪ 2,787,948.00וזאת אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות ו/או מכרז עירוני קיים
המתבקש לאור היקפי הרכישה האדירים בנושא:

שם בית
הספר
קריית
שרת
קציר
אילון
נבון
יבנה
הרצוג
עתידים

סך התשלום

הערות

1,040,284.00
₪
₪ 268,585.00
317,707.00
₪
₪ 268,476.00
₪ 211,058.00
₪ 298,202.00
₪ 380,636.00
2,784,948.00
₪

 .4שיפוצים ,ציוד ותחזוקה שוטפת
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים נקבעו במפורש נושאים שאין לגבות עבורם כספים
מההורים ,בין השאר ,חומרי מלאכה ,הוצאות אחזקה ,התקנת ציוד ותשתיות ,תיקוני נגרות ,תיקוני ריהוט
וציוד ,הובלות וכדומה.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצעו בתי הספר מכספי ההורים עולה ,כי בניגוד לחוזר המנכ"ל בדבר איסור
מפורש לחייב את ההורים בהוצאות הנדונות ,מנהלי בתי הספר אישרו לחייב את חשבון ההורים בהוצאות בגין
רכישות מספקים של ציוד תחזוקה ,חומרי מלאכה ,הוצאות תחזוקה שוטפת לרבות תיקונים למיניהם ,ריצוף,
ריהוט ,וילונות ,הדברות ,שלטים וכדומה ,וכל זאת אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש מכספי ההורים של בתי הספר הנדונים לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז
עולה ,כי עלות הרכישות מספקים של שיפוצים ,ציוד ותחזוקה שוטפת מכספי ההורים וללא קבלת הצעות מחיר
מסודרות עמד על סך כולל של  ,₪ 308,570.06לפי המפורט להלן:
 .5ציוד ספורט ועזרה ראשונה
מבדיקת טיוטת ספר הנהלים העירוני הנוגע לבתי הספר היסודיים בלבד עולה ,כי תחת סעיף ציוד ספורט
מתכלה  ,נקבע שרכישת ציוד מתכלה הינה באחריות ובמימון בית הספר .הציוד כולל כדור ,מזרן מכל סוג,
דלגית ,רשת לשער/סל/עף ,חישוק ,מחבט ,שולחן טניס וכדומה ,כאשר את רכישת הציוד הנדון תיעשה בתאום
עם המחלקה לספורט ותתבצע אצל ספק ,ובחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים נקבעו במפורש
נושאים שאין לגבות עבורם כספים מההורים ,בין השאר ,עזרה ראשונה במוסד חינוכי.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצעו חלק בתי הספר מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט להלן ,כי בניגוד להנחיות
לעיל בדבר איסור לחייב את ההורים בהוצאות הנדונות ,מרבית מנהלי בתי הספר אישרו לחייב את חשבון
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ההורים בהוצאות בגין רכישות מספקים של ציוד ספורט וחלקם אף עבור ציוד עזרה ראשונה ,וכל זאת ללא
קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש מכספי הורים של בתי הספר הנדונים לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז עולה,
כי עלות הרכישות מספקים של ציוד ספורט ועזרה ראשונה מכספי ההורים וללא קבלת הצעות מחיר מסודרות
עמד על סך כולל של  ,₪ 174,657.01לפי המפורט להלן:

שם בית
הספר
קריית
שרת
קציר
אילון
נבון
יבנה

סך התשלום

הערות

₪ 95,948.50
₪ 33,579.00
₪ 8,405.81
₪ 29,832.70
₪ 6,891.00
₪ 174,657.01

 .6ציוד משרדי ,מעבדה ,חומרי ניקוי ,הדפסות ומכונות צילום
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים נקבעו במפורש נושאים שאין לגבות עבורם כספים
מההורים ,בין השאר ,תפעול ורכישת ציוד בסיסי של המוסד ,מכונות צילום ,צורכי משרד ,חומרי ניקוי
והסניטציה ,בדק בית וכדומה.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצעו בתי הספר מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט להלן ,כי בניגוד להנחיות לעיל
בדבר איסור לחייב את ההורים בהוצאות הנדונות ,רוב מנהלי בתי הספר אישרו לחייב את חשבון ההורים
בהוצאות בגין רכישות מספקים של ציוד משרדי ,חומרי מלאכה ,צילומים ,טונר למדפסות ,חומרי ניקוי
וסניטציה ,ציוד בסיסי למעבדה כולל בדיקות תקופתיות ,הדפסות לסוגיהן וכדומה.
מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש מכספי הורים של בתי הספר הנדונים לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז עולה,
כי עלות הרכישות מספקים של ציוד משרדי ,מעבדה ,חומרי ניקוי ,הדפסות ומכונות צילום מכספי ההורים וללא
קבלת הצעות מחיר מסודרות עמד על סך כולל של  ,389,543.20₪לפי המפורט להן:

שם בית
הספר
קריית
שרת
קציר
אילון
נבון
יבנה
הרצוג

סך התשלום

הערות

₪ 68,367.50
₪ 107,284.39
₪ 55,995.29
₪ 43,290.01
₪ 107,522.01
₪ 7,084.00
₪ 389,543.20

 .7מסיבות
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים בפרק הדן בנושא מסיבות נקבע ,כי מוסדות החינוך יקפידו
על חיסכון מרבי ועל מניעת הוצאות מיותרות ,ולכן הומלץ לקיים מסיבות וטקסים בבתי הספר בצורה צנועה
וחסכונית ולהימנע מכל פעולה המחייבת הוצאות מיותרות הן של בית הספר והן של ההורים.
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עוד נקבע בפרק הנדון ,כי אין להזמין מבחוץ במאים .מארגנים ,שחקנים או אנשי מקצוע אחרים לארגן את
מופעי בית הספר ויש להסתפק בכוחות פנימיים ,כגון :מורים ,מדריכים ,תלמידים והורים מתנדבים ,וכי אין
לקיים מסיבות וחגיגות באולמות שיש לשלם עבור השימוש בהם ואם אין ברירה מבחינת מקום ,יש לבדוק
אפשרות לקיימם באולמות של העירייה .אין לדרוש מהתלמידים לרכוש תלבושת מיוחדת לצורך הופעה ויש
להימנע לחלוטין מכל הוצאה הנובעת מטעמי יוקרה וראוותנות.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצעו בתי הספר מכספי ההורים בנושא מסיבות וטקסי בית הספר עולה ,כי בניגוד
לחוזר מנכ"ל משרד החינוך רוב מנהלי בתי הספר השש שנתיים קיימו מסיבות גדולות ,העסיקו מפיקים,
במאים ,מעצבים ,מרקידים וכדומה ,ואף הפיקו ספרי מחזור ,מגנטים ,שכרו אולמות וגם אולמות אירועים ,ללא
קבלת הצעות מחיר מסודרות .זאת ועוד ובניגוד לחוזר המנכ"ל הנדון ,חלק ממנהלי בתי הספר אף שכרו
חברות הגברה לטקסי בתי הספר והשיתו את התשלומים על חשבון ההורים.
מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש מכספי הורים של בתי הספר הנדונים לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז עולה,
כי עלות הרכישות מספקים עבור מסיבות וטקסים רשמיים מכספי ההורים וללא קבלת הצעות מחיר מסודרות
עמד על סך כולל של  ,1,545,272.80₪לפי המפורט להלן:

שם בית
הספר
קריית
שרת
קציר
אילון
נבון
הרצוג
עתידים

סך התשלום

הערות

526,199.00
₪
₪ 161,897.00
₪ 178,483.51
₪ 148,667.00
₪ 405,995.50
₪ 124,030.79
1,545,272.80
₪

 .8העסקת מורים בחשבונית
במסמך הרשמי היחיד כאמור שפרסם אגף החינוך העל -יסודי 'צידה לדרך' ,תחת סעיף תקציב שעות
אפקטיביות ,נקבע ,בין השאר ,כי בנוסף לשעות התקן ,עומד לרשות כל מנהל תקציב שעות אפקטיביות רק על
הוראה בפועל ,ללא חופשות וחגים ,ללא ימי מחלה וכדומה .בשעות האפקטיביות ניתן להעסיק מורים
(העובדים במקביל בשעות תקן) ,או מתרגלים ,סטודנטים וכדומה .הכל כמובן תוך הסכמה הדדית עם
המועסקים ובאישור מחלקת משאבי אנוש.
מבדיקת חשבוניות לתשלום מכספי ההורים ששולמו על ידי חלק מבתי הספר עולה ,כי בניגוד להנחיות לעיל
מועסקים מורים מכספי ההורים ללא מסמך המעיד על דיווח למנהלת מחלקת משאבי אנוש במנהל החינוך על
עצם העסקת המורים ו/או על שעות התגבור שבוצעו בחודש החולף ,כאשר ישנם מועסקים ,כגון :מוסיקאית
לחזרות לפני טקסי בית הספר ,יועצת מחשוב וכדומה שכלל לא ברור מדוע משולם להן השכר מכספי ההורים
ולא מכספי הרשות ,ובמיוחד שנכתב בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך שיש להיעזר בנושאים אלה במורי בית הספר
ולא גורמים חיצונים וזאת על מנת לחסוך בעלויות.
מבדיקת קלסרי חשבוניות הרכש מכספי הורים של בתי הספר הנדונים לשנות הלימודים תשע"ו ותשע"ז עולה,
כי עלות העסקת המורים בחשבוניות עמד על סך כולל של  ,₪ 900,352.64לפי המפורט להלן:

שם בית
הספר
קריית

סך התשלום
295,220.00
32

הערות

שם בית
הספר
שרת
קציר
נבון
הרצוג
עתידים

סך התשלום
₪
₪ 354,185.60
₪ 73,800.00
₪ 56,800.00
₪ 120,347.04
₪ 900,352.64
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הערות

משרד החינוך העביר את כלל בתי הספר היסודיים הרשמיים בחינוך הרגיל בלבד לניהול עצמי באופן פורמאלי.
לשם כך הוקמה מנהלת בתי ספר בניהול עצמי ,יצא מסמך הבנות בו פורטו תחומי האחריות להעברה לבית
ספר בניהול עצמי ,נהלים לניהול כספים ,מתכונת דו"חות כספיים סטנדרטיים ,ואף מודל תקצוב על פיו גיבשה
העירייה ספר נהלים רשותי לבתי הספר בניהול עצמי שבתחומה המפרט עקרונות ,כללים ונהלי עבודה
בהתנהלות הרשות המקומית עם בתי הספר.
לפיכך ,בתי הספר השש -שנתיים בעיר הפועלים לפי מודל 'בית ספר בניהול עצמי' פועלים כך באופן בלתי
פורמלי ,שכן לא הוקמה מנהלת מסודרת במשרד החינוך ,לא יצא מסמך הבנות מפורט ואף לא נקבע מודל
תקצוב על פיו גיבשה העירייה ספר נהלים רשותי לבתי הספר השש שנתיים בניהול עצמי שבתחומה.
להלן פירוט נפרד של סוגי הרכש מכספי הרשות וסוגי הרכש מכספי ההורים לשנים תשע"ו -תשע"ז ,לכל אחד
מבתי הספר הנדונים בצירוף טבלאות וחשבוניות שיצורפו כנספחים לכל אחד מהם בנפרד:
 .1בית הספר קריית שרת
רכש מכספי הרשות
 .1רכש ציוד משרדי ,ראשי דיו וטונרים ,ריהוט משרדי ובית ספר ,אספקה התקנה ותחזוקה של
מחשבים וציוד היקפי ,ומזגנים שלא באמצעות הספקים המורשים.
בבדיקה כאמור עם מחלקת רכש ולוגיסטיקה בעירייה עלה ,כי הספקים שזכו במכרזי הרכש העירוניים והוכרו
כמורשים לרכישה עצמאית של ציוד על ידי בתי הספר ומחירוני המקסימום המחייבים את הספקים הינם
ספקים בנושא ציוד משרדי ,ראשי דיו וטונרים ,ריהוט משרדי וריהוט בתי ספר.
למר ות האמור לעיל והעובדה שהנהלת בית הספר קריית שרת הייתה מחויבת לבצע את סוגי הרכישות
הנדונים רק באמצעות הספקים המורשים הנדונים ,היא ביצעה רכישות ישירות מספקים אחרים ,לא באמצעות
הספקים הזוכים ואף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
בבדיקה כאמור עם האגף למערכות מידע עולה ,כי העירייה התקשרה באמצעות מפעל הפיס עם חברת
מחשבים אחת ,הזוכה במכרז שפרסם מפעל הפיס לעניין אספקה התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד
היקפי.
למרות האמור לעיל והעובדה שהנהלת בית הספר קריית שרת הייתה מחויבת לבצע רכש תקשוב על ידי
העירייה ובהתאם להנחיות לעיל ,היא ביצעה רכישות ישירות מספקים אחרים ,שלא באמצעות העירייה ואף
ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
בבדיקה עם אגף מבנה ציבור במנהל תשתיות עולה ,כי ישנם ספקים מורשים כקבלני מיזוג במסגרת מכרז
עירוני כאשר הרכישה בפועל נעשית על ידי העירייה ומספקים אלה בלבד.
למרות האמור לעיל והעובדה שהנהלת בית הספר קריית שרת הייתה מחויבת לבצע רכש מזגנים על ידי
העירייה ובהתאם להנחיות לעיל ,היא ביצעה רכישות ישירות מספקים אחרים ,שלא באמצעות העירייה ואף
ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
זאת ועוד ,למרות שהשתתפות הורים במימון מזגנים הינה מכספי תרומה בלבד ולמרות שהעירייה שאינה חבה
בתשלומים עבור מזגנים אלא ניאותה לעשות כן מרצונה ובתנאי שקל מול שקל שיגבו כתרומה מההורים עולה,
כי מלוא התשלום עבור המזגנים נלקח מכספי הרשות ובניגוד להנחיות.

סוג הציוד

תאריך התשלום מס' שובר

ציוד משרדי 11/10/2015

52

שם הספק
קרביץ בע"מ
34

סך התשלום
₪ 4,339.50

הערות
סניף מודיעין

סוג הציוד

ראשי דיו

תאריך התשלום מס' שובר
11/10/2015
03/11/2015
15/12/2015
31/12/2015
31/01/2016
07/02/2016
10/04/2016
01/05/2016
08/06/2016
14/09/2016
26/10/2016
30/10/2016
09/11/2016
28/11/2016
18/12/2016
23/01/2017
13/02/2017
26/03/2017
20/04/2017
23/05/2017
25/06/2017
29/06/2017
28/02/2016
01/05/2016
13/02/2017
17/05/2017
17/08/2017
08/05/2016
16/05/2016
12/09/2016
13/11/2016
12/02/2017
08/09/2015
15/11/2015
07/12/2015
13/04/2016
19/09/2016
22/01/2017
31/01/2017
20/04/2017
08/10/2015
15/12/2015
31/12/2015

53
106
223
290
342
365
511
532
626
70
102
112
131
186
234
312
364
469
494
567
613
648
411
535
365
532
740
567
593
49
137
359
18
155
130
322
31
154
163
281
46
233
282

סך התשלום

הערות

שם הספק

₪ 2,599.90
קרביץ בע"מ
₪ 1,273.40
קרביץ בע"מ
₪ 5,212.40
קרביץ בע"מ
₪ 974.30
קרביץ בע"מ
₪ 1,042.30
קרביץ בע"מ
₪ 1,542.70
קרביץ בע"מ
₪ 3,192.80
קרביץ בע"מ
₪ 387.60
קרביץ בע"מ
₪ 1,552.40
קרביץ בע"מ
₪ 4,266.30
קרביץ בע"מ
₪ 3,367.00
קרביץ בע"מ
₪ 504.00
קרביץ בע"מ
₪ 1,549.80
קרביץ בע"מ
₪ 1,010.80
קרביץ בע"מ
₪ 910.00
קרביץ בע"מ
₪ 339.10
קרביץ בע"מ
₪ 2,723.80
קרביץ בע"מ
₪ 433.50
קרביץ בע"מ
₪ 484.60
קרביץ בע"מ
₪ 2,562.10
קרביץ בע"מ
₪ 1,370.30
קרביץ בע"מ
332.10
קרביץ בע"מ
₪ 4,492.00
אסכולה בע"מ
₪ 10,452.00
אסכולה בע"מ
₪ 1,212.00
אסכולה בע"מ
₪ 190.90
אסכולה בע"מ
₪ 357.00
אסכולה בע"מ
₪ 1,674.00
אושר ציוד משרדי
₪ 1,945.00
אושר ציוד משרדי
₪ 1,615.00
אושר ציוד משרדי
₪ 1,116.00
אושר ציוד משרדי
₪ 1,340.00
אושר ציוד משרדי
₪ 553.00
רון לאושר בע"מ
טוב שיווק  2014בע"מ ₪ 3,837.00
₪ 184.50
ספר לכל
₪ 1,771.00
אסכולה בע"מ
₪ 1,434.00
אסכולה בע"מ
₪ 520.00
שרון סחר בע"מ
₪ 600.00
כל בו יונה
₪ 270.00
הום סנטר
א.נ.ש פתרונות מחשוב ₪ 745.00
א.נ.ש פתרונות מחשוב ₪ 345.00
א.נ.ש פתרונות מחשוב ₪ 205.00

סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
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ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון

יבנה
בת-ים
אשדוד
אשדוד
אשדוד

סוג הציוד

ריהוט

תאריך התשלום מס' שובר
10/01/2016
31/01/2016
25/02/2016
07/03/2016
06/07/2016
28/11/2016
04/01/2017
08/01/2017
04/04/2016
08/06/2016
21/08/2016
12/09/2016
26/10/2016
28/11/2016
03/01/2017
12/02/2017
19/02/2017
01/03/2017
17/05/2017
25/06/2017
27/06/2017
29/06/2017
15/11/2015
31/12/2015
31/01/2016
08/03/2016
31/01/2016
06/07/2016
21/08/2016
29/06/2017
15/11/2015
28/11/2016
22/03/2016
10/11/2015
15/11/2015
28/11/2015
24/12/2015
13/03/2016
01/05/2016
21/08/2016
03/01/2017
20/03/2017
28/05/2017

307
349
403
432
706
182
258
273
499
622
742
50
100
187
252
349
381
412
539
625
631
649
160
287
344
440
350
713
743
651
163
181
464
78
150
179
271
451
536
745
247
449
572

שם הספק

סך התשלום

א.נ.ש פתרונות מחשוב
א.נ.ש פתרונות מחשוב
א.נ.ש פתרונות מחשוב
א.נ.ש פתרונות מחשוב
א.נ.ש פתרונות מחשוב
א.נ.ש פתרונות מחשוב
א.נ.ש פתרונות מחשוב
א.נ.ש פתרונות מחשוב
יו פרינט פתרונות
יו פרינט פתרונות
יו פרינט פתרונות
יו פרינט פתרונות
יו פרינט פתרונות
יו פרינט פתרונות
יו פרינט פתרונות
יו פרינט פתרונות
יו פרינט פתרונות
יו פרינט פתרונות
יו פרינט פתרונות
יו פרינט פתרונות
יו פרינט פתרונות
יו פרינט פתרונות
סחר בינלאומי
סחר בינלאומי
סחר בינלאומי
סחר בינלאומי
צילום הוגן
צילום הוגן
צילום הוגן
צילום הוגן
ששון שיווק ושירות
אדיסמה מחשוב בע"מ
אושר ציוד משרדי
גולדי השקעות בע"מ
גולדי השקעות בע"מ
גולדי השקעות בע"מ
גולדי השקעות בע"מ
גולדי השקעות בע"מ
גולדי השקעות בע"מ
גולדי השקעות בע"מ
גולדי השקעות בע"מ
גולדי השקעות בע"מ
גולדי השקעות בע"מ

₪ 2,479.00
₪ 101.00
₪ 431.00
₪ 514.00
₪ 745.00
₪ 512.00
₪ 1,063.00
₪ 992.00
₪ 1,715.00
₪ 3,884.00
₪ 3,425.00
₪ 4,442.00
₪ 3,217.00
₪ 6,508.00
₪ 7,089.00
₪ 2,124.00
₪ 632.00
₪ 1,935.00
₪ 2,192.00
₪ 983.00
₪ 2,699.00
₪ 2,510.00
₪ 4,571.00
₪ 3,397.00
₪ 3,588.00
₪ 2,058.00
₪ 961.00
₪ 160.00
₪ 1,650.00
₪ 1,380.00
₪ 281.00
₪ 275.00
₪ 275.00
₪ 11,367.00
₪ 700.00
₪ 281.00
₪ 2,106.00
₪ 328.00
₪ 6,419.00
₪ 4,231.00
₪ 1,790.00
₪ 1,165.00
₪ 1,229.00
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הערות
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
נס ציונה
נס ציונה
נס ציונה
נס ציונה
נס ציונה
נס ציונה
נס ציונה
נס ציונה
נס ציונה
נס ציונה
נס ציונה
נס ציונה
נס ציונה
נס ציונה
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
כפר חב"ד
כפר חב"ד
כפר חב"ד
כפר חב"ד
רמת-גן
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון

סוג הציוד

מחשבים

תאריך התשלום מס' שובר
25/06/2017
20/08/2017
14/02/2017
22/05/2017
09/11/2016
07/12/2015
03/01/2017
07/12/2016
09/03/2016
18/05/2017
25/04/2017
20/09/2015
03/01/2017
20/09/2015
15/11/2015
30/11/2015
24/12/2015
31/12/2015
03/03/2016
10/04/2016
08/05/2016
08/06/2016
21/08/2016
26/10/2016
28/11/2016
17/01/2017
09/02/2017
12/02/2017
12/02/2015
20/03/2017
30/04/2017
23/05/2017
25/06/2017
27/06/2017
29/06/2017
20/09/2015
16/11/2015
30/11/2015
15/12/2015
31/12/2015
10/01/2016
09/02/2016
03/03/2016

616
742
367
557
130
64
245
367
444
555
502
31
322
32
152
189
269
281
425
515
565
628
744
101
178
299
339
346
352
444
515
568
617
635
650
36
169
192
225
280
310
372
428

שם הספק
גולדי השקעות בע"מ
גולדי השקעות בע"מ
המרכז הבריאותי
המרכז הבריאותי
ארגמן מתכת בע"מ
ארגמן מתכת בע"מ
ארגמן מתכת בע"מ
יונתן גולדסמיט
הדס ריהוט בע"מ
אופיס גולדן ליין
נמכר 123
א.א .ברזנטים
איקאה
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
ע.א .מחשבים
ע.א .מחשבים
ע.א .מחשבים
ע.א .מחשבים
ע.א .מחשבים
ע.א .מחשבים
ע.א .מחשבים
ע.א .מחשבים
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סך התשלום

הערות

₪ 573.99
₪ 6,000.00
₪ 1,635.00
₪ 1,610.00
₪ 755.00
₪ 604.00
₪ 3,478.00
₪ 29,000.00
₪ 4.500.00
₪ 16,745.00
₪ 4,300.00
₪ 1,090.00
₪ 420.00
₪ 7,690.00
₪ 3,394.00
₪878.00
₪2,317.00
₪2,808.00
₪5,452.00
₪11,233.00
₪3,335.00
₪1,404.00
₪9,137.00
₪936.00
₪1,510.00
₪1,088.00
₪3,089.00
₪702.00
₪972.00
₪5,114.00
₪4,704.00
₪4,364.00
₪ 948.00
₪ 10,331.00
₪ 2,340.00
₪230.00
₪350.00
₪1,700.00
₪1,300.00
₪985.00
₪3,000.00
₪170.00
₪1,700.00

ראשון לציון
ראשון לציון
ראש העין
ראש העין

בת-ים
תל-אביב
כפר סבא
תל-אביב
ראשון לציון

מדפסת
מדפסת
מדפסת
מדפסת

סוג הציוד

מזגנים

תאריך התשלום מס' שובר
07/03/2016
10/05/2016
05/06/2016
22/09/2016
26/10/2016
23/02/2017
11/10/2015
09/02/2016
08/05/2016
02/11/2016
26/10/2016
04/12/2016
20/04/2017
23/05/2017
19/10/2015
01/11/2015
04/11/2015
30/11/2015
06/12/2015
15/05/2016
08/06/2016
16/11/2016
29/01/2017
19/02/2017
23/02/2017
09/03/2017
18/06/2017
13/07/2017
22/06/2016
11/09/2016
02/11/2016
27/11/2016
14/10/15
10/04/16
16/08/2017

429
573
615
76
88
397
62
370
570
124
104
199
493
564
81
96
118
194
219
580
625
152
320
371
400
445
596
730
659
37
122
269
76
514
735

שם הספק

סך התשלום

ע.א .מחשבים
ע.א .מחשבים
ע.א .מחשבים
ע.א .מחשבים
ע.א .מחשבים
ע.א .מחשבים
ארגמנט בע"מ
ארגמנט בע"מ
יו פרינט מחשוב
יו פרינט מחשוב
צילום הוגן
צילום הוגן
צילום הוגן
צילום הוגן
די גיי סלולאר
רוזנבליט צבי
סלגנד בע"מ
אופסט קולור
חשמל נטו
אלי בר שיווק בע"מ
ג'י פור אס בע"מ
מהלב
איי דיגיטל סטור
עמית ענבר
דורי אברהמי
אדיסמה מחשוב בע"מ
פוטו סטודיו ניסים
פתרונות מחשוב בע"מ
קורדובה -אבי אברהם
קורדובה -אבי אברהם
קורדובה -אבי אברהם
קורדובה -אבי אברהם
מכרז עירייה
מכרז עירייה
מכרז עירייה

₪305.00
₪285.00
₪340.00
₪6,900.00
₪1,190.00
₪1,110.00
₪472.00
₪410.00
₪146.00
₪1,190.00
₪339.00
₪176.00
₪620.00
₪842.00
₪1,162.00
₪600.00
₪1,062.00
₪3,599.00
₪1,980.00
₪1,790.00
₪1,404.00
₪211.00
₪3,549.00
₪373.00
₪1,700.00
₪2,965.00
₪ 2,666.00
₪ 690.00
₪16,000.00
₪12,400.00
₪7,000.00
₪3,000.00
₪36,340.00
₪35,120.00
₪ 4,390.00
521,454.09₪

הערות

רישיון

מדפסת
מדפסת
סורק

לומדות אנגלית

רמקולים ניידים
רישיון
מיקרופונים
מיקרופונים
נייד
אפליצקציה
תיקון מסך שבור
מדפסת
מצלמה מקצועית
מדפסת
מזגן מרכזי
 2מזגנים
מזגן
מזגן
 6מזגנים
 8מזגנים
מזגן

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  8לדו"ח.
התייחסות כללית של מנהלת בית הספר
התייחסות מנהלת בית הספר שנמסרה לביקורת היא העתק זהה להתייחסותה לדו"ח אחר אשר עסק ברכש
חריג ,ורק תאריך ההתייחסות שונה ,כך שההתייחסות הקודמת הייתה ביום  03/01/18ואילו הנוכחית ביום
 .27/04/18לכן היא אינה רלבנטית לדו"ח זה.
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 .2רכש חומרי ניקוי ,הדפסות לסוגיהן ,ציוד מעבדה ,כלים וציוד אחזקה ,וציוד ספורט ועזרה ראשונה,
ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת הרכש מכספי העירייה בבתי הספר השש-שנתיים עולה עוד כאמור ,כי ישנם תחומי רכש רבים של
ציוד הרלבנטי לבתי הספר ,כאשר כמות הציוד לכל בתי הספר ועלותה במשך שנה עולה על הסכום המזערי
הקבוע בתקנות המכרזים ועומד כיום על כ ₪ 140,000-וצירוף מע"מ המחייב מכרז ,ובכל זאת לא קיימים
מכרזים עירוניים כנדרש ,כך שבפועל בתי הספר נאלצו להזמין ציוד ממקורות שונים ובמחירים שונים ובניגוד
לכאורה לתקנות המכרזים.
ומבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבית הספר קריית שרת עולה ,כפי שיפורט להלן בטבלה ,כי בוצעו
רכישות מספקים של חומרי ניקוי ,הדפסות לסוגיהן ,ציוד מעבדה ,כלים וציוד אחזקה ,וציוד ספורט ועזרה
ראשונה ,ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות ואף ללא פניה מסודרת למנהל החינוך באשר לצורך לצאת
למכרזים עירוניים בנושאים אלה בשל היקפי הרכישה המחייבים יציאה למכרז ולו גם בשל הרצון להוזיל
עלויות.

סוג הציוד
חומרי ניקוי

תאריך
התשלום

מס'
שובר

11/10/15
15/11/15
15/12/15
31/12/15
07/02/16
03/03/16
04/04/16
08/05/16
03/05/16
08/06/16
06/07/16
12/09/16
26/10/16
28/11/16
07/12/16
18/12/16
17/01/17
01/03/17
19/03/17
17/05/17
20/04/17
27/06/17
02/07/17
23/08/17

56
158
226
286
366
422
496
564
549
629
705
51
96
185
208
235
300
415
437
536
495
640
659
757

15/11/15

156

16/12/15

237

08/03/16

439

04/04/16

500

שם הספק
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
י .נתנאל שיווק
בע"מ
י .נתנאל שיווק
בע"מ
י .נתנאל שיווק
בע"מ
י .נתנאל שיווק
בע"מ
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סך התשלום

הערות

₪1,619.00
₪2,613.00
₪4,543.00
₪5,623.00
₪4,166.00
₪1,411.00
₪1,377.00
₪2,568.00
₪1,736.00
₪4,340.00
₪380.00
₪15,719.00
₪2,492.00
₪4,940.00
₪4,333.00
₪3,569.00
₪2,251.00
₪5,335.00
₪3,221.00
₪4,481.00
₪390.00
5,017.00 ₪
₪ 3,121.00
₪ 1,071.00

מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד

₪5,535.00

כפר קאסם

₪8,471.00

כפר קאסם

₪3,299.00

כפר קאסם

₪4,158.00

כפר קאסם

סוג הציוד

הדפסות

תאריך
התשלום

מס'
שובר

01/05/16

537

11/10/15
03/11/15
22/11/15
30/11/15
06/12/15
13/01/16
24/01/16
07/02/16
09/02/16
03/03/16
01/05/16
01/06/16
16/08/16
22/09/16
02/11/16
04/12/16
07/12/16
08/01/17
23/01/17
12/10/15
12/10/15
12/09/16
08/06/16
28/05/17
08/09/15
12/10/15
30/11/15
17/01/16
31/01/16
20/03/16
04/04/16
22/09/16
03/01/17
01/05/16
26/06/16

58
110
177
191
213
321
338
361
369
426
533
609
738
77
123
200
207
275
311
66
68
57
627
573
24
73
190
327
347
473
503
75
254
542
671

22/08/16

749

וואלי מדבקות בע"מ

14/11/16

150

וואלי מדבקות בע"מ

₪6,669.00

16/11/16

153

25/06/17

614

וואלי מדבקות בע"מ
וואלי מדבקות בע"מ

₪6,669.00
₪ 1,755.00

שם הספק

סך התשלום

י .נתנאל שיווק
בע"מ
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
דפוס זיידמן
דפוס זיידמן
דפוס זיידמן
סגול הדפסות בע"מ
אופסט קולור בע"מ
אבי עיצוב קירות
אבי עיצוב קירות
אבי עיצוב קירות
אבי עיצוב קירות
אבי עיצוב קירות
אבי עיצוב קירות
אבי אריאלי
אבי אריאלי
אבי אריאלי
אושר שיווק בע"מ
אושר שיווק בע"מ

₪2,776.00
₪2,738.00
₪1,782.00
₪1,038.00
₪3,745.00
₪4,212.00
₪2,883.00
₪1,416.00
₪8,599.00
₪3,750.00
₪2,902.00
₪3,779.00
₪1,404.00
₪3,250.00
₪3,979.00
₪1,498.00
₪8,167.00
₪1,596.00
₪7,383.00
₪5,792.00
₪12,461.00
₪21,418.00
₪32,455.00
₪702.00
₪3,336.00
₪885.00
₪1,284.00
₪10,080.00
₪5,219.00
₪1,474.00
₪956.00
₪4,338.00
₪1,066.00
₪1,098.00
₪1,615.00
₪164.00
₪450.00
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הערות

כפר קאסם
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
פתח-תקווה
בית עוזיאל
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
ראשון לציון
הדפסה על
מדבקות
הדפסה על
מדבקות
הדפסה על
מדבקות
הדפסה על

סוג הציוד

תאריך
התשלום

מס'
שובר

11/10/15

57

15/11/15

157

14/09/16

68

17/01/16
26/10/16
07/12/16
17/05/17
27/06/17

332
91
211
543
634

06/07/17

711

21/10/15
31/01/16
25/02/16
08/09/16
12/09/16
14/09/16
09/11/16
13/11/16
07/01/16
01/06/16
03/04/17

85
352
249
30
58
64
133
139
302
608
481

09/11/16

132

08/09/15
03/11/15
15/12/15
16/12/15
31/12/15
31/01/16
20/03/16
28/03/16
26/10/16
02/11/16
03/01/17
01/03/17
17/05/17
15/11/15
15/12/15
31/12/15
10/01/16

20
112
229
239
284
346
471
483
89
127
249
416
540
162
228
289
309

שם הספק

סך התשלום

הערות
מדבקות

ציוד מעבדה

מולטי למינציה
בע"מ
מולטי למינציה
בע"מ
מולטי למינציה
בע"מ
אלפא ביתא שיווק
מגוון  2002בע"מ
מגוון  2002בע"מ
דף אור
דף אור

₪401.00

הדפסת שלטים

₪117.00

הדפסת שלטים

₪234.00
₪456.00
₪4,227.00
₪2,200.00
₪784.00
₪ 573.00

פרסום  10בע"מ
מגניפיקס
עמידן ענתות בע"מ
איקיאה
גלאס מיגון
אקססורי בע"מ
אפקטיב בע"מ
אטליה-דורון רוקח
סופר פלסט
עיצוב השלט
ברק אור בע"מ
אייס בע"מ

₪ 1,299.00
₪210.00
₪439.00
₪2,340.00
₪549.90
₪2,155.00
₪205.00
₪1,404.00
₪643.00
₪294.00
₪889.00
₪997.50

הדפסת שלטים
הדפסת מניפות
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסה על
מדבקות
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים

ישראגרף
דלילה ציוד בע"מ
דלילה ציוד בע"מ
דלילה ציוד בע"מ
דלילה ציוד בע"מ
דלילה ציוד בע"מ
דלילה ציוד בע"מ
דלילה ציוד בע"מ
דלילה ציוד בע"מ
דלילה ציוד בע"מ
דלילה ציוד בע"מ
דלילה ציוד בע"מ
דלילה ציוד בע"מ
דלילה ציוד בע"מ
יצחק קוקו
יצחק קוקו
יצחק קוקו
יצחק קוקו

₪4,528.00
₪1,310.00
₪2,537.00
₪755.00
₪1,152.00
₪2,245.00
₪1,170.00
₪1,813.00
₪2,410.00
₪4,592.00
₪1,697.00
₪1,463.00
₪948.00
₪1,422.00
₪7,731.20
₪668.00
₪2,939.00
₪515.00
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הדפסת שלטים
תל-אביב
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסה על
מדבקות
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב

סוג הציוד

ציוד אחזקה

תאריך
התשלום

מס'
שובר

07/02/16
28/02/16
20/03/16
08/05/16
20/06/16
30/10/16
15/06/17
27/06/17
21/10/15
18/02/16
30/04/17

363
413
472
566
654
113
593
636
86
396
514

31/12/15

291

03/01/17

251

28/05/17

576

15/11/15
14/09/16

165
69

15/12/15

235

01/05/16

534

15/11/15
15/11/15
16/11/15
07/03/17
26/10/16
26/10/16
28/11/16
03/01/17
08/01/17
23/01/17
20/04/17
26/04/17
17/05/17
23/05/17
11/07/17
20/08/17
03/11/15
12/11/15
16/11/15
15/12/15
09/02/16

168
166
170
427
80
103
177
253
274
314
497
503
542
566
725
746
109
109
171
227
373

שם הספק
יצחק קוקו
יצחק קוקו
יצחק קוקו
יצחק קוקו
יצחק קוקו
יצחק קוקו
יצחק קוקו
יצחק קוקו
זאד הנדסה בע"מ
זאד הנדסה בע"מ
זאד הנדסה בע"מ
כרמי אינטרלב
בע"מ
כרמי אינטרלב
בע"מ
כרמי אינטרלב
בע"מ
זליון בע"מ
זליון בע"מ
סיגמה אולדריץ
בע"מ
סיגמה אולדריץ
בע"מ
ש .רובינשטיין בע"מ
שולמן ציוד מעבדה
עידן אל-גני בע"מ
ניו ליין אלקטרוניקס
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
י.מ .מאור שיווק
י.מ .מאור שיווק
י.מ .מאור שיווק
י.מ .מאור שיווק
י.מ .מאור שיווק
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סך התשלום

הערות

₪1,427.00
₪567.00
₪304.00
₪4,386.00
₪3,940.00
₪333.00
₪ 1,568.00
₪ 2,434.00
₪578.00
₪374.50
₪374.40

תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
בדיקת בטיחות
בדיקת בטיחות
בדיקת בטיחות

₪1,270.00

כרמיאל

₪1,017.60

כרמיאל

₪950.60
₪629.00
₪629.00

כרמיאל
פתח-תקווה
פתח-תקווה

₪538.20

רחובות

₪538.20
₪2,008.00
₪2,784.00
₪1,053.00
₪1,720.00
₪ 2,839.00
₪ 1,225.00
₪ 426.00
₪ 534.00
₪ 321.00
₪ 573.00
₪ 161.00
₪ 2,574.00
₪ 646.00
₪ 267.00
₪ 462.00
₪ 208.00
₪ 325.00
₪ 325.00
₪ 1,311.00
₪ 309.00
₪ 538.00

רחובות
טירת הכרמל
תל-אביב
נצר סירני
מכשירי מדידה

סוג הציוד

ספורט
וראשונה

תאריך
התשלום

מס'
שובר

28/03/16
03/05/16
05/06/16
21/08/16
28/11/16
12/02/17
20/03/17
23/05/17
27/06/17
28/08/17
11/10/15

484
550
616
746
184
360
447
565
633
768
54

31/01/16

348

28/08/17

766

07/02/16
13/09/16
12/09/16
30/01/17

364
60
55
323

שם הספק

סך התשלום

י.מ .מאור שיווק
י.מ .מאור שיווק
י.מ .מאור שיווק
י.מ .מאור שיווק
י.מ .מאור שיווק
י.מ .מאור שיווק
י.מ .מאור שיווק
י.מ .מאור שיווק
י.מ .מאור שיווק
י.מ .מאור שיווק
אלבי אברהם
השקעות
גולדי
₪ 365.00
בע"מ
ACE
₪ 594.70
ספורט
אנרג'ים
₪ 1,020.00
בע"מ
אקססורי שופ בע"מ ₪ 1,755.00
שירותי
אלדור
₪ 1,619.00
רפואה
לעזרה
החב'
₪ 722.00
ראשונה

הערות

₪ 319.00
₪ 370.00
₪ 442.00
₪ 673.00
₪ 377.00
₪ 412.00
₪ 501.00
₪ 410.00
₪ 102.00
₪ 718.00
₪ 908.00

ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד עזרה ראשונה
ציוד עזרה ראשונה

408,649.80
₪
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  9לדו"ח.
 .3רכש מקבלני שיפוצים ותחזוקה ,וציוד תחזוקה שוטפת כגון וילונות ,הדברה וכדומה בניגוד להנחיות
וללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבית הספר קריית שרת עולה ,כי בניגוד לכאורה להנחיות אגף העל
יסודיים לפיו נדרש אישור וביצוע על ידי האגף לעבודות שיפוצים כאמור פנתה הנהלת בית הספר ישירות
ומיוזמתה לקבלני שיפוצים ותחזוקה לשם הזמנת עבודה לבית הספר של שיפוץ חדר מורים ,פירוק שטיחים,
עבודות גבס והתקנת פרקט ,פי .וי .סי ודשא סינטטי ואף עבודות נגרות במעל מאה אלף שקל בספריית בית
הספר ,וכן הזמנת וילונות ,הדברה ,גינון ,הובלה ומוצרי חשמל ,אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:

סוג הציוד
שיפוצים

תאריך
התשלום

מס'
שובר

08/10/15
11/10/15
19/19/15
04/11/15
31/01/16

39
54
80
117
351

14/11/16

151

26/04/17

504

שם הספק

סך התשלום

א.ק .תקשורת
אלבי אברהם
לאמור בע"מ
המבריק
עיצובים בגבס
השטיחים
מרכז
בע"מ
השטיחים
מרכז
בע"מ

₪ 5,310.00
₪ 908.00
₪ 2,124.00
₪ 11,583.00
₪ 2,808.00

ארון תשתית
פינוי פסולת
פירוק שטיחים
פירוק שטיחים
עבודות גבס

₪ 17,901.00

התקנת פרקט

₪ 7,552.00

התקנת פי.וי.סי
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הערות

סוג הציוד

תחזוקה
שוטפת

תאריך
התשלום

מס'
שובר

26/10/16
01/11/16
10/11/16
27/11/16

99
120
135
166

29/11/16

188

04/12/16
10/01/17
12/02/17
21/02/17

201
285
355
395

19/02/17

379

08/06/17

584

₪ 4,095.00
א.א .מראות בע"מ
₪ 3,920.00
חשמל הצבי
₪ 5,850.00
אדי התקנות
₪ 24,570.00
זהר חוגי שיפוצים
פרויקטים 102,951.00
נישה
₪
בע"מ
₪ 19,808.00
שכטר ריפוד בע"מ
₪ 8,190.00
רומן גימורי בניה
₪ 1,067.00
חיים ציפויים
₪ 2,000.00
חיים ציפויים
השקעות
גולדי
₪ 2,316.00
בע"מ
₪ 6,484.00
י.י .דאר בע"מ

11/07/17

727

מולטידק

₪ 20,000.00

גלומר וילונות בע"מ

17,700.00 ₪

וילונות

גלומר וילונות בע"מ
גלומר וילונות בע"מ
גלומר וילונות בע"מ
לונה הום סטייל
לונה הום סטייל
לונה הום סטייל
וילונות רדייזיין
וילונות רדייזיין
וילונות רדייזיין
קאירי וילונות
קאירי וילונות
ספיידרמן הדברה
ספיידרמן הדברה
ספיידרמן הדברה
ספיידרמן הדברה
ספיידרמן הדברה
ספיידרמן הדברות
אגדת גן לוי עידן
אגדת גן לוי עידן
אגדת גן לוי עידן
אגדת גן לוי עידן
אגדת גן לוי עידן
אגדת גן לוי עידן
אגדת גן לוי עידן
אגדת גן עדן עידן
פומי גיזום בע"מ
אדי אפיק אחזקות

22,000.00 ₪
3,568.00 ₪
292.00 ₪
15,000.00 ₪
17,700.00 ₪
8,400.00 ₪
3,071.00 ₪
300.00 ₪
1,170.00 ₪
1,000.00 ₪
₪ 2,340.00
500.00 ₪
374.00 ₪
1,005.00 ₪
503.00 ₪
374.00 ₪
₪ 585.00
1,100.00 ₪
3,159.00 ₪
526.00 ₪
2,800.00 ₪
2,574.00 ₪
1,755.00 ₪
₪ 950.00
₪ 1,975.00
1,404.00 ₪
2,596.00 ₪

וילונות
וילונות
וילונות
וילונות
וילונות
וילונות
וילונות
וילונות
וילונות
וילונות
וילונות
הדברה
הדברה
הדברה
הדברה
הדברה
הדברה
גינון
גינון
גינון
גינון
גינון
גינון
גינון
גינון
גינון
תגבור ניקיון

26/10/15
19/05/16
02/11/16
09/02/17
21/08/16
14/09/16
23/01/17
15/11/15
06/12/15
20/06/16
12/02/17
28/08/17
31/03/16
08/06/16
12/09/16
20/02/17
17/05/17
27/06/17
02/03/16
01/05/16
15/05/16
08/09/16
14/09/16
30/04/17
28/08/17
28/08/17
22/06/16
12/10/15

91
597
128
343
740
65
310
159
221
653
356
764
488
624
48
383
535
632
421
504
581
29
66
513
772
773
661
74

שם הספק

44

סך התשלום

הערות
התקנות
עבודות חשמל
התקנת פרקט
שיפוץ חדר מורים
עבודות נגרות
עבודות ריפוד
עבודות גבס
ציפויים נגד שמש
ציפויים נגד שמש
התקנת מדפים
התקנת ספרייה
התקנת דשא
סינטטי

סוג הציוד

תאריך
התשלום

מס'
שובר

13/07/16
14/09/16
08/01/17
06/01/16
03/05/15
08/09/16
18/12/16
03/09/15
03/09/15
23/02/17

731
67
276
299
548
33
230
2
3
399

25/02/16

405

06/07/17
02/11/16
13/11/16
21/10/15
23/12/15
16/02/16
17/01/16
17/01/16
03/05/16
29/11/16
09/01/17
19/02/17

712
125
146
84
256
392
326
331
547
191
281
376

שם הספק

סך התשלום

אדי אפיק אחזקות
אדי אפיק אחזקות
אדי אפיק אחזקות
אביב הובלות בע"מ
אביב הובלות בע"מ
אביב הובלות בע"מ
אביב הובלות בע"מ
סרג'יו הובלות
סרג'יו הובלות
ולדימיר הובלות
מלאכה
בית
למזוזות
וואלי מדבקות בע"מ
א.ו .שירות תיקונים
קבוצת קוואנטום
עיצבוים בעץ בע"מ
אבי סופר בע"מ
אבי סופר בע"מ
צילום דן
ישפאר
אליאס מכונות גילוח
מטלון תקשורת
אלקטרו כהן
עידן וי אי פי בע"מ

2,693.00 ₪
1,186.00 ₪
234.00 ₪
3,392.00 ₪
5,713.00 ₪
3,866.00 ₪
14,048.00 ₪
1,770.00 ₪
1,770.00 ₪
250.00 ₪
5,500.00 ₪
₪ 14,929.20
468.00 ₪
702.00 ₪
1,872.00 ₪
1,000.00 ₪
650.00 ₪
1,535.00 ₪
1,150.00 ₪
3,750.00 ₪
562.00 ₪
210.00 ₪
800.00 ₪

הערות
תגבור ניקיון
תגבור ניקיון
תגבור ניקיון
הובלות ואחסון
הובלות ואחסון
הובלות ואחסון
הובלות ואחסון
הובלות
הובלות
הובלות
מזוזות
שלטי פרספקט
אינסטלציה
בדיקת קרינה
כלי נגינה
מקרר
מקרר
מצלמת וידאו
מצלמת וידאו
 15רדיו דיסק
טלפונים נייחים
קומקום
מכונת פופקורן

432,208.20₪
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  10לדו"ח.
 .4רכש ספרים וחוברות לתלמידים מכספי הרשות
בבתי הספר השש-שנתיים מופעל הסדר השאלת ספרים ,כאשר בתי הספר עצמם גובים עבור הפרויקט
במסגרת העלות המרבית שנקבעה על ידי משרד החינוך ,אולם ריכוז הטיפול בנושא השאלת ספרים נעשה על
ידי רכזות אד הוק שמשולם להן שכר ישירות מבתי הספר והספרים עצמם נרכשים מספקים שונים ללא הצעות
מחיר ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה.
ומבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי בית הספר רוכש ספרים
וחוברות גם מתקציב העירייה ,וזאת בניגוד לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ומטרות פרויקט השאלת הספרים
שאמור כולו להיות משולם מכספי ההורים בלבד:

שם בית
הספר
קריית שרת

תאריך התשלום

מס'
שובר

שם הספק

04/05/15
23/05/17

521
571

כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
45

סך התשלום
₪ 2,496.00
₪ 53,042.49

הערות
ספרי לימוד
ספרי לימוד

שם בית
הספר

תאריך התשלום

מס'
שובר

15/12/15
13/01/16
20/01/16
07/03/16
08/05/16
06/01/16
07/03/16
18/09/16
27/06/17
27/08/17

232
323
335
430
568
301
434
74
628
762

שם הספק
אליניר ציוד משרדי
אליניר ציוד משרדי
אליניר ציוד משרדי
אליניר ציוד משרדי
אליניר ציוד משרדי
מפעלים אונ' בע"מ
לוני כהן ע"מ
רכס פרויקטים
ספר לכל
ספר לכל

סך התשלום
₪ 4,678.00
₪ 4,561.00
₪ 1,246.00
₪ 3,526.00
₪ 2,515.00
₪ 605.00
₪ 712.00
₪ 240.00
₪ 2,535.00
₪ 157.51
₪ 76,314.00

הערות
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד
ספרי לימוד
ספרי השאלה
ספרי השאלה

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  11לדו"ח.
 .5רכש למשלחות פולין
כידוע ,בשנים האחרונות יוצאים תלמידים מבית הספר לפולין במסגרת משלחות בהתאם המתווה שקבע
משרד החינוך לפיו ההורים נושאים בעלות השתתפותם (למעט סיוע להורים עם קשיים כלכליים) ,ומבדיקת
חשבוניות הרכש מכספי העירייה עולה ,כי בית הספר רכש על חשבון העירייה שירותי הסעה ,דגלים ,כיפות,
הצגה ,סרט והרצאות ,וידאו וצילום ,וזאת אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

קריית שרת

08/10/15
11/10/15
12/10/15
12/10/15
12/10/15
03/11/15
19/10/15
03/11/15
06/12/15
16/12/15
22/12/15
28/12/15
13/01/16
07/12/16
03/01/17
17/01/17
28/05/17

42
52
69
70
71
111
82
108
215
240
254
278
319
203
255
301
575

שירות מוניות
תיאטרון הקאמרי
ארט לוגו
נחמן גינצבורג -מונית
שגעון השקל
דינה כיפות
צילום זול
ניו לינאה סינמה בע"מ
משהו משהו
פז אילה
סטימצקי
דפוס לבקו
רשת קהילה ופנאי
מול נבו בע"מ
לוין אוואנגרד בע"מ
לוין אוואנגרד בע"מ
אמ.ג'י.אס ספורט

46

סך התשלום
₪ 430.00
₪ 5,160.00
₪ 997.10
₪ 420.00
₪ 533.00
₪ 472.00
₪ 1,780.00
₪ 3,416.00
₪ 1,380.00
₪ 700.00
₪ 250.00
₪ 8,190.00
₪ 3,000.00
₪ 1,240.00
₪ 5,265.00
₪ 8,389.00
₪ 491.00

הערות
נסיעה
הצגה
צמידי סיליקון
נסיעה לנתב"ג
דגלים
כיפות
יומני מסע
סרט
הדפס על אפודות
הרצאה
ספרים
ספר פולין
אולם אירועים
הרצאה
יומני מסע
אלבום מסע לפולין
ציוד אישי

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

18/06/17

597

25/06/17

622

29/06/17

646

סך התשלום

שם הספק

₪ 700.0

פרדי פרוכט -נהג מונית
לפיתוח
החברה
₪ 2,200.00
התאטרון
₪ 12,750.00
המכון ללימודי השואה

29/06/17

653

תור בוס בע"מ

₪ 6,000.00

02/07/17
03/07/17
04/07/17
04/07/17
04/07/17
16/08/17
16/08/17
28/08/17
28/08/17
16/08/17
16/08/17

660
666
695
696
697
734
737
763
767
732
733

מקס ברנר
מקס ברנר
ספקים שונים
יד ושם
יד ושם
מקס ראשון לציון
לוין ציוד משרדי בע"מ
הילל תורס בע"מ
מול נבו בע"מ
המכון ללימודי השואה
המכון ללימודי השואה

₪ 2,042.66
₪ 55.00
₪ 2,267.80
₪ 150.00
₪ 150.00
₪ 375.60
₪ 4,159.00
₪ 11,800
₪ 1,170.00
₪ 200.00
₪ 200.00
₪ 86,333.14

הערות
תלמידים להרצאה
יום קולנוע
למשלחת
יום עיון למשלחת
הסעת משלחת
פולין
שוקולד למשלחת
אריזות למשלחת
צ'ופרים למשלחת
השתלמות מורים
השתלמות מורים
כיפות וכוסות יין
יומן מסע פולין
טיסה ליו"ר הוועד
הרצאה
השתלמות מורים
השתלמות מורים

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  12לדו"ח.
 .6העסקת מורים בחשבונית
במסמך הרשמי היחיד כאמור שפרסם אגף החינוך העל -יסודי 'צידה לדרך' ,תחת סעיף תקציב שעות
אפקטיביות ,נקבע ,בין השאר ,כי בנוסף לשעות התקן ,עומד לרשות כל מנהל תקציב שעות אפקטיביות.
בשונה משעות תקן המשולמות  12חודשים בשנה וגוררות אחריהן שעות פרטניות ושעות תומכות הוראה,
שעות אלו משולמות רק על הוראה בפועל ,ללא חופשות וחגים ,ללא ימי מחלה וכדומה .בשעות האפקטיביות
ניתן להעסיק מורים (העובדים במקביל בשעות תקן) ,או מתרגלים ,סטודנטים וכדומה .הכל כמובן תוך הסכמה
הדדית עם המועסקים ובאישור מחלקת משאבי אנוש.
מבדיקה חשבוניות הרכש מכספי העירייה עולה ,כפי שיפורט להלן ,כי הנהלת בית הספר מעסיקה מורה
לפיתוח קול ,מורה ללימודי סאונד וכן מורים ומתגברים שהועסקו בקורסי הקיץ בבית הספר ,ובניגוד להנחיות
אין תיעוד בכתב על דיווח למנהלת מחלקת משאבי אנוש במנהל החינוך על עצם העסקת המורים ו/או על
שעות התגבור שבוצעו בחודש החולף.
כן כלל לא ברור מדוע חלק מהתשלום למורים לעיל נעשה מחשבון העירייה ולא מחשבון ההורים עבור מגמות,
כגון לימוד סאונד ופיתוח קול ממגמת המוסיקה וכדומה.

שם בית
הספר
קריית שרת

תאריך התשלום

מס' שובר

30/11/15
29/11/15
07/12/16

187
192
212

שם הספק
שירה טל
שירה טל
שירה טל
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סך התשלום
2,700.00 ₪
2,700.00 ₪
2,520.00 ₪

הסחורה
פיתוח קול
פיתוח קול
פיתוח קול

שם בית
הספר

תאריך התשלום

מס' שובר

283
10/01/17
375
19/02/17
433
14/03/17
183
25/11/15
222
15/12/15
285
31/12/15
470
17/03/16
498
04/04/16
612
05/06/16
238
20/12/16
426
07/03/17
501
25/04/17
525
14/05/17
590
08/06/17
366
13/02/17
369
19/02/17
741
17/08/17
724
11/07/17
;
13
05/09/16
336
21/01/16
172
16/11/15
43
08/10/15
61
11/10/15
45
11/09/16
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  13לדו"ח

שם הספק
שירה טל
שירה טל
שירה טל
לבנה
לבנה
לבנה
לבנה
לבנה
לבנה
לבנה
לבנה
לבנה
לבנה
לבנה
גנור שרה
גנור שרה
נחמד אסתי
אפיק אחזקות
שמעון אבי
בקל יובל
מיכל לוי
ליאת ששון
ליאת ששון
ליאת ששון

סך התשלום
1,980.00 ₪
3,060.00 ₪
3,060.00 ₪
2,450.00 ₪
2,450.00 ₪
2,450.00 ₪
2,450.00 ₪
2,450.00 ₪
2,450.00 ₪
12,600.00 ₪
3,150.00 ₪
3,150.00 ₪
3,150.00 ₪
₪ 3,150.00
2,420.00 ₪
911.00 ₪
₪ 405.00
₪ 4,159.00
2,064.00 ₪
4,200.00 ₪
1,287.00 ₪
6,290.00 ₪
680.00 ₪
12,920.00 ₪

הסחורה
פיתוח קול
פיתוח קול
פיתוח קול
לימודי סאונד
לימודי סאונד
לימודי סאונד
לימודי סאונד
לימודי סאונד
לימודי סאונד
לימודי סאונד
לימודי סאונד
לימודי סאונד
לימודי סאונד
לימודי סאונד
תגבור קורס קיץ
תגבור קורס קיץ
קורסי קיץ
תגבור ניקיון קיץ
קורס קיץ
קורס קיץ בלשון
קורס קיץ
הכנת מערכת שעות
הכנת מערכת שעות
הכנת מערכת שעות

רכש מכספי הורים
 .1השאלת ספרי לימוד ובכלל זה חוברות עבודה
בעיריית חולון מופעל כאמור הסדר של השאלת ספרי לימוד שנועד לחסוך מההורים את הוצאות רכישתם של
ספרים וחוברות עבודה חדשים ,כאשר בבתי הספר היסודיים בחולון פרויקט השאלת הספרים נעשה על ידי
העירייה ובאמצעות פקידת רכש שמרכזת את כל הטיפול בנושא השאלת ספרים ,החל בגביה ועד הרכישה
כאשר במכרז העירוני זכו שני ספקים ,ספק לכל אזור ,ורכישת הספרים מתבצעת באמצעותם בלבד.
מבדיקת חשבונית הרכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן כי ריכוז הטיפול בנושא השאלת
ספרים נעשה על ידי רכזות אד הוק שמשולם להן שכר ישירות מבתי הספר והספרים עצמם נרכשים מספקים
שונים ללא קבלת הצעות מחיר ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה האדירים בנושא:
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שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

קריית שרת

03/11/15
05/11/15
15/11/15
19/11/15
19/11/15
23/11/15
23/11/15
29/11/15
17/12/15
27/12/15
08/02/16
08/02/16
01/03/16
09/05/16
07/06/16
12/09/16

48
71
97
116
117
128
129
143
192
217
316
317
395
536
631
7

14/09/16

10

25/09/16
25/09/16
27/10/16
30/10/16
30/10/16
30/10/16
06/11/16
10/11/16
10/11/16
06/12/16
14/12/16
04/01/17
16/01/17

21
22
55
58
60
61
72
92
93
158
179
240
272

שם הספק
ספר לכל בע"מ
יניב הלוי
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
דבורה חודפי
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
ספר לכל בע"מ
רכס הוצאה לאור
ספרים
בראשית
בע"מ
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
אליניר ציוד משרדי
כל בו זכאי חיים
יניב הלוי
ספר לכל בע"מ
כל בו זכאי חיים
ספר לכל בע"מ
סטודיו טל-רם בע"מ
אליניר ציוד משרדי
דבורה חודפי
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים

סך התשלום
2,591.77 ₪
14,457.00 ₪
28,178.45 ₪
48,870.35 ₪
41,698.30 ₪
4,813.00 ₪
14,588.00 ₪
10,207.91 ₪
11,945.15 ₪
21,017.04 ₪
20,733.97 ₪
11,753.46 ₪
5,715.63 ₪
351.00 ₪
51.64 ₪
10,192.00 ₪

הערות

תשלום לרכז עליונה

תשלום לרכזת חטיבה

3,970.00 ₪
73,053.31 ₪
85,704.39 ₪
1,453.00 ₪
15,114.52 ₪
14,560.00 ₪
3,047.26 ₪
34,836.44 ₪
44.29 ₪
4,358.00 ₪
1,329.00 ₪
15,708.00 ₪
2,907.03 ₪
10,272.32 ₪
₪ 513,522.23

תשלום לרכז עליונה

תשלום לרכזת חטיבה
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 .2טיולים וסיורים לימודיים ובכלל זה של"ח
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע ,כי השהייה והלינה בתנאי שדה הן כאמור ערך חינוכי וגם דרך להוזלת
הטיול ,ולכן יש לעודד טיולי תרמיל ולינה בחניונים מוסדרים בשיטת הקמפינג תוך שילוב הכנת הארוחות באופן
עצמאי; אפשר לגייס מאבטחים מבין מורי בית הספר וההורים; רצוי שההדרכה במהלך שעות הסיור והטיולים
החודשיים תינתן על ידי מורי הכיתות ומחנכיהן; אפשר להשיג הנחה משמעותית על טיולים המתקיימים
בעונות שאינן עונות השיא; אפשר להציע להורים לשלם עבור כלכלה רק אם כולם מוכנים לרכוש שירות זה ואם
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יש הורים המתנגדים לכך ,יביאו כל התלמידים מזון מהבית; כספים שיישארו כעודף מטיול מסוים ינוצלו כדי
להקטין את ההוצאות בטיולים הבאים ואם אין אפשרות לבצע זאת ,יוחזרו הכספים להורי התלמידים.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי בית הספר פועל בניגוד
להמלצות חוזרי מנכ "ל משרד החינוך ופונה לספקים של חברות טיולים המנהלים את כל הטיול לרבות הסעות,
מאבטחים ,מלונות או אכסניות ,ארוחות ,כניסה לאתרים ומלווים ,וזאת אף ללא קבלת הצעות מחיר ו/או מכרז
עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה האדירים בנושא:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

קריית שרת

16/11/15
22/12/15
06/01/16
17/01/16
29/05/16
05/06/16
07/06/16
07/06/16
07/06/16
21/06/16
30/06/16
30/06/16
16/08/16
29/08/16
19/12/16
20/12/16
03/01/17
04/01/17
09/01/17
07/02/17
09/02/17
09/02/17
21/02/17
26/02/17
20/03/17
19/04/17
19/04/17
17/05/17
17/05/17
17/05/17
22/05/17
27/06/17

107
204
248
276
579
611
620
621
628
669
714
716
748
763
205
209
235
244
258
319
330
323
372
382
445
478
484
572
571
574
596
711

צעד קדימה
צעד קדימה
גיל שלם מערכי טיול
אגד תיור ונופש בע"מ
קשרי תעופה
צוקי יעלים בע"מ
קשרי תעופה
קשרי תעופה
צוקי יעלים בע"מ
אגד תיור ונופש בע"מ
צוקי יעלים בע"מ
גיל שלם מערכי טיול
קשרי תעופה
צוקי יעלים בע"מ
צעד קדימה
צעד קדימה
אגד תיור ונופש בע"מ
צעד קדימה
צוקי יעלים בע"מ
דובדבן בע"מ
גיל שלם מערכי טיול
צעד קדימה
גרפיטיול סיפורי רחוב
סיפור מסע
צעד קדימה
צעד קדימה
אגד תיור ונופש בע"מ
קשרי תעופה
דורית ברק סיורים
לילך שלום
צוקי יעלים בע"מ
טבע האדם
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סך התשלום
251,246.00 ₪
62,943.00 ₪
82,048.00 ₪
137,859.00 ₪
4,470.00 ₪
63,410.00 ₪
4,530.00 ₪
137,960.00 ₪
1,500.00 ₪
95,350.00 ₪
98,320.00 ₪
90,387.00 ₪
11,947.00 ₪
180.00 ₪
110,315.00 ₪
262,100.00 ₪
143,324.00 ₪
580.00 ₪
79,642.00 ₪
10,086.00 ₪
47,359.00 ₪
3,541.00 ₪
5,130.00 ₪
1,170.00 ₪
950.00 ₪
145,222.00 ₪
76,209.00 ₪
6,310.00 ₪
1,755.00 ₪
1,200.00 ₪
167,254.00 ₪
₪ 1,000.00

הערות
שכבת יב' לאילת
שכבת ח' לנגב
שכבת ח' לנגב
שכבת יא' לגולן
טיול מגמת ספורט
שכבת ט' לגליל
טיול מגמת תנ"ך
שכבת י' לירושלים
שכבת ט' לגליל
שכבת ז' לגליל
שכבת ז' לגליל
שכבת ט' לתל-חי
מועצת תלמידים לנגב
הפרשים
שכבת ח' למדבר יהו'
שכבת יב' לאילת
שכבת יא' לגולן
הפרשים
שכבת ט' לגליל
שכבת ח' לנגב
שכבת ח' למדבר יהו'
הפרשים
סיור סדנת גרפיטי
הדרכת טיול
טיול מגמת ערבית
שכבת י' לירושלים
שכבת ז' לגליל
טיול מגמת ספורט
הדרכת טיול
הדרכת טיול
שכבות ז' ו-ט'
טיול לכרמל

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

03/07/17
04/07/17
11/07/17

737
746
766

שם הספק
ספקים שונים
צעד קדימה
דובדבן בע"מ

סך התשלום
₪ 300.00
₪ 13,409.00
₪ 17,925.00
₪ 2,136,931

הערות
אוכל למדריך ולנהג
טיול לראש הנקרה
טיול חטיבה
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 .3הסעות
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא תשלומי הורים נקבע ,בין השאר ,כי טיולים וסיורים ובכלל זה של"ח נכללים
במסגרת תשלומי הרשות ,וכי הסכומים המרביים המותרים לגביה עבור שירות זה כוללים אף את הוצאות
ההסעות במסגרת הטיול .עוד נקבע בחוזר הנדון ,כי הסכומים המרביים המותרים לגביה עבור 'סל תרבות'
כוללים הוצאות נלוות בפועל של הסעות התלמידים ושל מלווים מבוגרים במידת הצורך.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי ישנו תשלום לספקי הסעות
אוטובוסים ומיניבוסים עבור הסעת תלמידים לטיולים שנתיים ,סיורים ,פעילויות סל תרבות ,מגמות ושל"ח,
הקפצות וכדומה כאשר כלל לא ברור באם הוצאות אלה הנגבות מכספי ההורים כלולות במסגרת הוצאות הטיול
ו/או הסיור במסגרת 'סל תרבות' כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל לעיל או שהן נגבות מכספי ההורים ששילמו עבור
מטרות אחרות  ,וכל זאת אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי
הרכישה האדירים בנושא:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

קריית שרת

08/09/15
03/11/15
29/11/15
24/12/15
24/12/15
29/12/15
29/12/15
31/12/15
13/01/16
22/02/16
22/02/16
23/02/16
03/03/16
28/03/16
28/03/16
03/04/16
03/04/16
03/04/16
02/05/16

14
55
134
212
213
229
230
237
263
361
362
366
404
470
471
484
485
486
525

שם הספק
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
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סך התשלום
5,560.00 ₪
840.00 ₪
7,360.00 ₪
4,050.00 ₪
9,110.00 ₪
4,700.00 ₪
10,575.00 ₪
10,700.00 ₪
16,715.00 ₪
4,740.00 ₪
10,240.00 ₪
2,400.00 ₪
4,950.00 ₪
9,220.00 ₪
13,405.00 ₪
5,670.00 ₪
2,280.00 ₪
15,345.00 ₪
12,650.00 ₪

הערות
הקפצות
מגמות
מגמות ונבחרת
של"ח
של"ח
מגמות ושל"ח
מגמות וטיול שכבתי
מגמות והקפצות
מגמות ושל"ח
מגמות ושל"ח
מגמות וסל תרבות
מגמות
מגמות ופרוייקטים
מגמות
מגמות ופרוייקטים
של"ח ופרויקטים
מגמות ושל"ח
מגמות ושל"ח
של"ח

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

09/05/16
09/05/16
05/06/16
07/06/16
26/06/16
29/06/16
30/06/16
29/08/16
27/10/16
29/11/16
03/01/17
04/01/17
15/01/17
17/01/17
17/01/17
17/01/17
17/01/17
22/01/17
06/02/17
21/02/17
01/03/17
19/04/17
19/04/17
19/04/17
19/04/17
04/05/17
29/06/17
02/07/17
03/11/15
15/11/15
25/11/15
17/01/16
02/02/16
18/02/16
24/02/16
14/03/16
14/03/16
09/05/16

544
546
610
625
687
708
713
762
51
133
224
246
267
270
271
273
274
281
307
371
389
492
493
494
495
547
725
736
53
87
130
275
306
353
378
432
433
537

שם הספק
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
תור בוס בע"מ
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות

52

סך התשלום
7,020.00 ₪
3,190.00 ₪
7,200.00 ₪
22,720.00 ₪
3,800.00 ₪
5,260.00 ₪
6,900.00 ₪
3,740.00 ₪
2,720.00 ₪
10,150.00 ₪
600.00 ₪
17,870.00 ₪
1,200.00 ₪
4,485.00 ₪
22,040.00 ₪
6,550.00 ₪
4,870.00 ₪
1,080.00 ₪
540.00 ₪
6,110.00 ₪
4,200.00 ₪
12,080.00 ₪
12,760.00 ₪
8,390.00 ₪
23,350.00 ₪
8,405.00 ₪
₪ 8,600.00
₪ 2,080.00
1,650.00 ₪
250.00 ₪
3,950.00 ₪
3,684.00 ₪
750.00 ₪
11,970.00 ₪
7,451.00 ₪
6,860.00 ₪
4,810.00 ₪
9,510.00 ₪

הערות
מגמות ופרוייקטים
מגמות
של"ח
מגמות ופרוייקטים
מגמות ושל"ח
רב תרבותיות
של"ח ופרויקטים
של"ח
מנהיגות ערכית
מגמות ופרוייקטים
מעורבות חברתית
מגמות וטיול שכבתי
מגמות
של"ח
פרוייקטים וסיורים
מגמות ומעורבות
מגמות ופרוייקטים
מגמות
פרוייקטים
מגמות ומנהיגות
מגמות
מגמות ופרוייקטים
מגמות וסיורים
מגמות וטיול שכבתי
מגמות וסיורים
מגמות
מגמות ומחול
מנהיגות ופרוייקטים
של"ח ומנהיגות
מגמת אתלטיקה
של"ח ומגמת אתלט'
של"ח ומגמת אתלט'
מנהיגות ערכית
של"ח ומגמות
סיורים ומנהיגות
של"ח ומנהיגות
של"ח ומגמות
סיורים ומנהיגות

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

09/05/16
17/05/16
23/06/16
30/06/16
12/07/16
10/11/16
15/12/16
26/01/17
06/02/17
09/02/17
09/02/17
15/03/17
15/03/17
26/04/17
26/04/17
22/05/17
27/06/17
27/06/17
09/02/17
22/05/17
29/06/17
29/11/15
06/12/15
26/06/16
10/01/16
28/03/16
10/04/16
09/05/16
05/06/16
16/06/16
21/06/16
11/07/16
11/07/16
27/11/16
21/02/17
19/03/17
18/05/17
22/05/17

538
566
680
715
738
88
195
293
310
320
321
422
423
519
520
586
712
714
332
590
733
135
173
686
258
463
509
543
609
651
672
734
736
119
374
437
579
583

שם הספק
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
נתיב אקספרס בע"מ
נתיב אקספרס בע"מ
נתיב אקספרס בע"מ
מסיעי שאשא בע"מ
מטיילי חולון בע"מ
רני טיולים ואוטוב'
מתי הסעות
מתי הסעות
מתי הסעות
מתי הסעות
מתי הסעות
מתי הסעות
מתי הסעות
מתי הסעות
מתי הסעות
מתי הסעות
מתי הסעות
מתי הסעות
מתי הסעות
מתי הסעות
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סך התשלום
13,879.00 ₪
6,876.00 ₪
9,620.00 ₪
3,740.00 ₪
3,200.00 ₪
7,600.00 ₪
4,600.00 ₪
3,670.00 ₪
1,600.00 ₪
10,800.00 ₪
8,250.00 ₪
14,252.00 ₪
5,800.00 ₪
8,860.00 ₪
13,570.00 ₪
750.00 ₪
₪ 9,930.00
₪ 480.00
31,649.00 ₪
5,850.00 ₪
₪ 20,000.00
8,280.00 ₪
2,840.00 ₪
7,500.00 ₪
1,350.00 ₪
8,100.00 ₪
11,560.00 ₪
12,365.00 ₪
1,350.00 ₪
7,310.00 ₪
7,125.00 ₪
5,960.00 ₪
20,000.00 ₪
8,300.00 ₪
12,400.00 ₪
15,421.00 ₪
2,000.00 ₪
3,950.00 ₪

הערות
סל תרבות ומנהיגות
סל תרבות ומנהיגות
מנהיגות ערכית
של"ח ופרויקטים
הסעה למסיבת סיום
של"ח
של"ח וכדורסל
של"ח ומנהיגות
הסעות לניווט
של"ח וכדורסל
של"ח ומנהיגות
של"ח ומנהיגות
של"ח וסיורים
של"ח וכדורסל
של"ח וכדורסל
של"ח
מנהיגות ונבחרת
של"ח
טיול שכבת ט'
טיול מגמה לעכו
טיול שכבת ט'
הסעות למכון טכנו'
סיור לימודי
סיור באילת
הסעות למכון טכנו'
הסעות למגמה
סיורים ופרוייקטים
סיורים ופרוייקטים
הסעות למכון טכנו'
סיורים ומגמות
הסעה למסיבת סיום
סיורים ומגמות
נסיעות חודש יוני
של"ח
של"ח ומגמות
של"ח ופרויקטים
סיור לימודי
של"ח

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

מתי הסעות
589
22/05/17
אבי פניז'ל -מיניבוס
34
21/10/15
אבי פניז'ל -מיניבוס
76
10/11/15
אבי פניז'ל -מיניבוס
83
15/11/15
אבי פניז'ל -מיניבוס
106
16/11/15
אבי פניז'ל -מיניבוס
131
25/11/15
אבי פניז'ל -מיניבוס
187
16/12/15
אבי פניז'ל -מיניבוס
385
28/02/16
אבי פניז'ל -מיניבוס
421
13/03/16
אבי פניז'ל -מיניבוס
548
09/05/16
אבי פניז'ל -מיניבוס
618
06/06/16
אבי פניז'ל -מיניבוס
648
16/06/16
אבי פניז'ל -מיניבוס
681
23/06/16
אבי פניז'ל -מיניבוס
40
26/10/16
אבי פניז'ל -מיניבוס
85
10/11/16
אבי פניז'ל -מיניבוס
135
29/11/16
אבי פניז'ל -מיניבוס
197
15/12/16
אבי פניז'ל -מיניבוס
233
03/01/16
אבי פניז'ל -מיניבוס
237
03/01/17
אבי פניז'ל -מיניבוס
256
09/01/17
אבי פניז'ל -מיניבוס
257
00/01/00
אבי פניז'ל -מיניבוס
305
02/02/17
אבי פניז'ל -מיניבוס
358
16/02/17
אבי פניז'ל -מיניבוס
356
18/02/16
אבי פניז'ל -מיניבוס
391
05/03/17
אבי פניז'ל -מיניבוס
427
15/03/17
אבי פניז'ל -מיניבוס
460
27/03/17
אבי פניז'ל -מיניבוס
528
26/04/17
אבי פניז'ל -מיניבוס
584
22/05/17
אבי פניז'ל -מיניבוס
601
25/05/17
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  16לדו"ח.

סך התשלום
14,600.00 ₪
425.00 ₪
590.00 ₪
26,313.00 ₪
1,989.00 ₪
13,789.00 ₪
32,701.00 ₪
2,919.00 ₪
29,834.00 ₪
24,008.00 ₪
316.00 ₪
631.00 ₪
16,732.00 ₪
913.00 ₪
7,254.00 ₪
6,458.00 ₪
12,776.00 ₪
468.00 ₪
2,878.00 ₪
10,226.00 ₪
5,534.00 ₪
19,480.00 ₪
14,988.00 ₪
22,739.00 ₪
1,182.00 ₪
9,243.00 ₪
1,381.00 ₪
14,548.00 ₪
4,949.00 ₪
328.00 ₪

הערות
של"ח ופרויקטים
נבחרת אתלטיקה
נבחרת כדורסל
אתלטיקה וכדורסל
אתלטיקה וכדורסל
אתלטיקה וכדורסל
אתלטיקה וכדורסל
אתלטיקה וכדורסל
אתלטיקה וכדורסל
אתלטיקה וכדורסל
נבחרת אתלטיקה
נבחרת אתלטיקה
אתלטיקה וכדורסל
נבחרת כדורסל
אתלטיקה וסיור
נבחרת אתלטיקה
אתלטיקה וכדורסל
נבחרת אתלטיקה
אתלטיקה וכדורסל
נבחרת אתלטיקה
אתלטיקה וכדורסל
אתלטיקה וכדורסל
אתלטיקה וכדורסל
אתלטיקה וכדורסל
נבחרת כדורסל
נבחרת כדורסל
נבחרת אתלטיקה
אתלטיקה וכדורסל
נבחרת אתלטיקה
נבחרת כדורסל

 .4שיפוצים ,ציוד ותחזוקה שוטפת
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים נקבעו במפורש כאמור נושאים שאין לגבות עבורם כספים
מההורים ,בין השאר ,חומרי מלאכה ,הוצאות אחזקה ,התקנת ציוד ותשתיות ,תיקוני נגרות ,תיקוני ריהוט
וציוד ,הובלות וכדומה.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר קריית שרת מכספי ההורים עולה ,כי בניגוד להנחיות לעיל הנהלת
בית הספר אישרה לחייב את חשבון ההורים בהוצאות בגין רכישות מספקים של ציוד תחזוקה ,חומרי מלאכה,
הוצאות תחזוקה שוטפת לרבות תיקונים למיניהם ,ריצוף פרקט ,כלי עבודה ,ריהוט ,שלטים וכדומה ,וכל זאת
ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:
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שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

קריית שרת

31/08/15
29/09/16
06/12/15
01/11/16
16/02/17
01/03/16
12/07/16
21/08/16
31/08/16
10/11/16
04/12/16
07/03/16
21/06/16
08/09/15
03/11/15
01/03/16
27/10/16
30/10/16
01/11/16
30/08/17
16/11/16
15/12/16
15/11/15
28/02/16
20/03/16
13/10/16
27/10/16
29/11/16
09/02/17
20/04/17
01/03/16
17/05/16
22/06/16
23/02/17
27/02/17
03/04/17
04/05/17

766
27
169
69
355
394
741
754
770
91
150
411
664
11
57
391
50
57
71
780
109
194
88
386
453
39
44
139
328
497
399
567
674
379
385
471
540

א.א .מרכז השטיחים
א.א .מרכז השטיחים
דרור כלי עבודה
רוסגבס בע"מ
דרור כלי עבודה
גולדי השקעות בע"מ
גולדי השקעות בע"מ
גולדי השקעות בע"מ
גולדי השקעות בע"מ
גולדי השקעות בע"מ
גואטה אביגדור בע"מ
החזר למורה לאמנות
החזר למורת מוסיקה
אבי אריאלי דפוס
חולון גרף
אבי אריאלי דפוס
סטודיו ג'רמיה יורם
חולון גרף
אבי אריאלי דפוס
אבי אריאלי דפוס
סטודיו ג'רמיה יורם
ישראגרף
קורן הפקות
המקור דפוס
מגניפקס
גל טל-סנטר כל
ברק אור בע"מ
מרכז פסג"ה חולון
וואלי מדבקות בע"מ
וואלי מדבקות בע"מ
אס.בי.ואיי קולור
אס.בי.ואיי קולור
אס.בי.ואיי קולור
אס.בי.ואיי קולור
אס.בי.ואיי קולור
חי -בזק הדפסות
קורן הפקות
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סך התשלום
9,090.00 ₪
6,000.00 ₪
1,016.00 ₪
1,724.00 ₪
1,150.00 ₪
5,990.00 ₪
2,200.00 ₪
15,700.00 ₪
21,650.00 ₪
850.00 ₪
250.00 ₪
600.00 ₪
889.00 ₪
2,616.00 ₪
1,680.00 ₪
1,661.00 ₪
819.00 ₪
1,300.00 ₪
2,632.00 ₪
₪ 4,868.00
1,965.00 ₪
1,433.00 ₪
684.00 ₪
1,014.00 ₪
660.00 ₪
150.00 ₪
351.00 ₪
663.00 ₪
605.00 ₪
1,163.57 ₪
1,243.00 ₪
3,237.00 ₪
235.00 ₪
969.00 ₪
885.00 ₪
350.00 ₪
480.00 ₪

הסחורה
ריצוף פרקט
ריצוף פיוויסי
כלי עבודה
ציוד תחזוקה
מברגה וציוד
במות לתצוגה
לוח תצוגה
שולחנות מעבדה
שולחנות עבודה
שולחן מתכת
שלטים לכיתות
תאורה וכבל
דיסקים
שלטי מדבקות
שלטי קאפות
שלטי שמשונית
שלטי שמשונית
שלטי קאפות
שלטי שמשונית
שלטי שמשונית
שלטי שמשונית
שלטי מדבקות
שלטי מדבקות
שלטי מדבקות
שלט בטיחות
דשא סינטטי
שלטי מדבקות
ניילון פוסטרים
שלטי מדבקות
שלטים לכיתות
שלטי קאפות
שלטי קאפות
שלטי קאפות
שלטי קאפות
שלטי קאפות
הדפס ליום האשה
שלטי קאפות

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

אס.בי.ואיי קולור
606
25/05/17
נגריית גבריאל
719
27/06/17
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  17לדו"ח.

סך התשלום
3,332.00 ₪
₪ 3,276.00

הסחורה
הדפסות
ארונות מטבח

 .5ציוד ספורט
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר קריית שרת מכספי ההורים עולה ,כי בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד
החינוך הנוגע לתשלומי הורים בו לא ניתן אישור לרכישת ציוד ספורט ,הנהלת בית הספר אישרה לחייב את
חשבון ההורים בהוצאות בגין רכישות מספקים של ציוד ספורט ,לרבות ביגוד לנבחרות ,וכל זאת אף ללא קבלת
הצעות מחיר מסודרות:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

אנרג'ים ספורט בע"מ
24/12/15
קריית שרת
214
קון דיל
20/01/16
287
קון דיל
08/02/16
322
קון דיל
351
18/02/16
אם .ג'י .אס ספורט
689
26/06/16
משי מוצרי ספורט
725
05/07/16
קון דיל
255
09/01/17
ספורט גום בע"מ
35
21/10/15
אם .ג'י .אס ספורט
286
20/01/16
ספורט גום בע"מ
692
26/06/16
ספורט גום בע"מ
33
10/10/16
אם .ג'י .אס ספורט
97
10/11/16
טי גולד  5בע"מ
473
03/04/17
אם .ג'י .אס ספורט
595
22/05/17
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  18לדו"ח.

סך התשלום
930.00 ₪
10,000.00 ₪
19,912.50 ₪
8,175.00 ₪
2,457.00 ₪
14,600.00 ₪
1,840.00 ₪
1,123.00 ₪
25,259.00 ₪
2,948.00 ₪
1,123.00 ₪
3,736.00 ₪
2,040.00 ₪
1,805.00 ₪

הערות
ציוד ספורט
ציוד ספורט לנבחרת
ציוד ספורט לנבחרת
ציוד ספורט לנבחרת
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט לנבחרת
ציוד ספורט לנבחרת
ציוד ספורט לנבחרת
ציוד ספורט לנבחרת
ציוד ספורט לנבחרת
ציוד ספורט לנבחרת
ציוד ספורט לנבחרת
ציוד ספורט לנבחרת

 .6ציוד משרדי ומעבדה בסיסי ,טונר למדפסות חומרי ניקוי
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים נקבעו במפורש נושאים שאין לגבות עבורם כספים
מההורים ,בין השאר ,תפעול ורכישת ציוד בסיסי של המוסד ,צורכי משרד ,חומרי ניקוי והסניטציה ,בדק
בית וכדומה.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר קריית שרת מכספי ההורים עולה ,כי בניגוד לחוזר המנכ"ל לעיל,
הנהלת בית הספר אישרה לחייב את חשבון ההורים בהוצאות בגין רכישות מספקים של ציוד משרדי ,טונר
למדפסות ,חומרי ניקוי וסניטציה ,ציוד בסיסי למעבדה כולל בדיקות תקופתיות ,וכדומה ,וכל זאת אף ללא
קבלת הצעות מחיר מסודרות:
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שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

קריית
שרת

21/01/16

290

08/02/16

324

07/09/16

4

27/10/16

49

30/10/16

59

04/12/16

151

16/02/17
19/04/17

363
487

29/08/16

768

01/05/16
03/11/15

520
60

15/12/15

175

02/05/16
31/05/16
05/07/16
29/06/17
16/11/16

522
585
727
729
110

29/11/16

143

25/05/17

605

25/01/16
14/02/17

297
337

מנדו נייר תל אביב
אושר ציוד משרדי
טל נור  2000בע"מ
י .נתנאל שיווק
בע"מ
יצחק קוקו
יצחק קוקו
יצחק קוקו
יצחק קוקו
זאד הנדסה בע"מ
לבוטל ציוד מדעי
בעמ
כרמי אינטרלב
בע"מ
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס

₪1,155.60
₪4,001.00
₪6,225.00

22/06/16

673

05/02/17
23/02/17
15/11/15
15/05/16
07/12/16
05/03/17

302
380
92
561
168
392

יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
סחר בינלאומי ציוד
יו פרינט הדפסה
יו פרינט הדפסה
יו פרינט הדפסה

₪1,112.00
₪5,090.00
₪1,071.00
₪4,479.00
₪4,797.00
₪4,797.00
₪4,797.00

סך התשלום

שם הספק
דני רן אספקה
בע"מ
אסכולה ציוד
משרדי

₪1,115.00

שבוע אמנויות
ציוד משרדי
לחטיבה
פתיחת שנת
הלימודים

₪1,906.00
₪416.00

ציוד משרדי בסיסי
טונר למדפסות

₪1,707.00
₪819.00
₪288.90

ציוד משרדי לטיולים
נייר לניגוב ידיים
ציוד למסיבת סיום
חומרי ניקוי
וסניטציה
נייר לניגוב ידיים
יועץ בטיחות וטכנאי
נייר תעשייתי
למעבדה
ציוד בסיסי למעבדה
ציוד בסיסי למעבדה
ציוד בסיסי למעבדה
ציוד בסיסי למעבדה
בדיקת בטיחות
טיפול בסיסי
במעבדה

₪2,945.00

לב המשרד בע"מ
דני רן אספקה
בע"מ
אושר ציוד משרדי
דני רן אספקה
בע"מ
אושר ציוד משרדי
קרביץ בע"מ

הערות

₪500.00

₪4,008.00
₪410.00
₪2,596.00
₪242.00
₪907.00
₪6,227.00
₪1,168.00
₪ 3,615.00
₪573.00
₪1,400.00

ציוד בסיסי למעבדה
פולדרים לתעודות
פולדרים לתעודות
הדפסת מחברות
בחינה
תעודות ופולדרים
הדפסת הזמנות
טונר למדפסות
טונר למדפסות
טונר למדפסות
טונר למדפסות

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  19לדו"ח.
 .7מסיבות וטקסי בית הספר
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים בפרק הדן בנושא מסיבות נקבע כאמור ,כי מוסדות החינוך
יקפידו על חיסכון מרבי ועל מניעת הוצאות מיותרות ,ולכן הומלץ לקיים מסיבות וטקסים בבתי הספר בצורה
צנועה וחסכונית ולהימנע מכל פעולה המחייבת הוצאות מיותרות הן של בית הספר והן של ההורים.
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מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר מכספי ההורים בנושא מסיבות וטקסי בית הספר עולה ,כפי
שיפורט בטבלה להלן ,כי בניגוד להנחיות הנהלת בית הספר קיימה מסיבות בעלויות גבוהות ,העסיקה חברות
הפקה ,הרקדה וכדומה ,ואף אירועים יקרים בבריכה .זאת ועוד ,הנהלת בית הספר שכרה חברות הגברה
לטקסי בית הספר הרשמיים והשיתה את התשלומים על חשבון ההורים וזאת בניגוד לחוזרי מנכ"ל משרד
החינוך האוסרים לעשות כן:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

קריית
שרת

סך התשלום

שם הספק

29/12/15

235

31/12/15
10/11/16
16/11/15
08/02/16

238
95
104
326

טריקי יגאל
טריקי יגאל
טריקי יגאל
קול אור
קול אור

₪1,521.00
₪1,521.00
₪1,521.00
₪6,318.00
₪2,610.00

16/05/16

654

27/11/16

124

קול אור
קול אור

₪6,552.00
₪7,137.00

10/01/17

264

16/02/17

357

קול אור
קול אור

₪1,000.00
₪2,925.00

30/04/17

530

קול אור

₪6,142.00

18/05/17

580

קול אור

₪8,541.00

27/06/17

715

06/07/17
23/06/16
06/07/17
13/10/15

758
685
759
31

קול אור
קול אור
ליאור רז
ישראל רז
ביט הפקת אירועים

₪ 1,755.00
₪ 3,861.00
₪500.00
₪ 1,638.00
₪2,000.00

03/11/15

51

אייל צילום והפקות

₪6,885.00

19/11/15

118

אייל צילום והפקות

₪1,298.00

03/07/17

743

אייל צילום והפקות

₪ 34,398.00

03/03/16

403

28/03/16

466

10/05/16

553

29/06/16
11/07/17
03/07/17

711
765
739

06/07/17

760

05/07/16
22/08/16
27/06/17

728
756
720

גאגא בוקינג בע"מ
אייל צילום והפקות
דרכים הפקות
בע"מ
פרחי אביה
פרחי אביה
ספקים שונים
המשביר -כרט'
טעינה
אייל צילום והפקות
פאדי הפקות
נועם ביט די .ג'יי

₪17,550.00
₪11,700.00
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₪23,400.00
₪2,000.00
₪ 400.00
₪ 525.00
₪ 400.00
₪42,120.00
₪1,755.00
₪ 3,000.00

הערות

הגברה והרקדה
הגברה והרקדה
הגברה והרקדה
הגברה לטקס רבין
הגברה ליום היכרות
הגברה לטקס
הזיכרון
הגברה לטקס רבין
הגברה לערב
מגמות
הגברה לטקס ת"ז
הגברה לטק'
השואה
הגברה לטקס
הזיכרון
הגברה לטקס
מצטיין
הגברה ערב מגמה
הגברה
ערכות אלחוטיות
הפקה
צילום והפקת
תמונות
הפקת הזמנות
למסיבה
הפקת תמונות
מחזור
הופעת סטטיק
ותבורי
הפקת ספר מחזור
הפקת הפנינג
פורים
זרים למסיבת סיום
זרים
הוצאות לטקס יב'
שי לקב"ט טקס יב'
הפקת ספר מחזור
תקליטן לפורים
תקליטן סוף שנה

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

27/10/16

47

06/11/16
27/11/16
05/02/17
09/02/17

77
115
303
342

19/03/17

438

20/03/17
03/03/16
27/06/16

443
406
697

29/06/16

710

03/07/17

744

03/01/17

232

09/01/17

262

27/06/17

710

סך התשלום

שם הספק
אושרת הפקות
בע"מ
אייל צילום והפקות
מאיה מגנט
מגניפקס
אדיר מגנטים

₪7,020.00
₪6,970.00
₪3,000.00
₪1,100.00
₪1,400.00

הערות

מגניפקס
עינב זבידב
טל לב
טל לב
אן חופי ונכסים
בע"מ
אן חופי ונכסים
בע"מ
דרכים הפקות
בע"מ
סקאי הפקות
אירועים
סקאי הפקות
אירועים

₪ 36,800.00

הפקת מסיבות
צילום כיתות לת"ז
תמונות מגנט
תמונות מגנט
תמונות מגנט
תמונות מגנט
לפורים
עיצוב פוסטרים
הפקת מסיבת סיום
הפקת מסיבת סיום
אירוע מפואר
בבריכה
אירוע מפואר
בבריכה

₪7,020.00

הפקת מסיבת סיום

₪23,342.00

הפקת מסיבת סיום

₪ 17,199.00

05/03/17

393

עופר שמר הפקות

₪10,000.00

09/03/17

411

זום הפקות בע"מ

₪29,250.00

19/03/17

440

22/03/17

452

04/05/17

537

₪23,342.00

16/08/16

749

27/06/17
06/07/17

716
756

עופר שמר הפקות
זום הפקות בע"מ
סקאי הפקות
אירועים
החברה לבילוי
ובידור
רשת קהילה ופנאי
רשת קהילה ופנאי

₪7,700.00
₪5,000.00

הפקת מסיבת סיום
הפקת מסיבת
פורים
הפקת הפנינג
פורים
הפקת מסיבת
פורים
מופע קרקס לפורים
הפקת מסיבת סיום
תכנית אקסטרה
קמפ'
השכרת אולם
השכרת אולם

₪1,500.00
₪200.00
₪30,000.00
₪58,500.00
₪34,777.00

₪11,000.00
₪ 4,032.00
₪ 6,074.00

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  20לדו"ח.
 .8העסקת מורים בחשבוניות
מבדיקה חשבוניות לתשלום מכספי ההורים ששולמו על ידי בית הספר עולה ,כפי שיפורט להלן ,כי בבית הספר
מועסקים מורים/מרצים למחול ,בלט קלאסי ,מוסיקה ,פסנתרן מחול ואף מנצח תזמורת ,ללא אישור כלשהו
ואף לא נמצא דיווח וקבלת אישור מחלקת משאבי אנוש במנהל החינוך ,כאשר ישנם מועסקים ,כגון מוסיקאית
לחזרות לפני טקסי בית הספר בבית הספר שכלל לא ברור מדוע משולם להן השכר מכספי ההורים ולא מכספי
הרשות ,ובמיוחד שנכתב בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך שיש להיעזר בנושאים אלה במורי בית הספר ולא
גורמים חיצונים וזאת על מנת לחסוך בעלויות.
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שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

קריית
שרת

03/11/15

42

16/12/15
06/01/16
04/02/16
15/03/16
15/05/16
06/07/16
17/11/15
02/12/15
27/01/16
02/02/16
13/03/16
17/03/16
06/04/16
02/05/16
02/05/16
27/06/16
03/02/16
08/02/16
17/03/16
02/05/16
05/07/16
03/07/17
03/11/15
02/12/15
31/12/15
02/02/16
13/03/16
06/04/16
05/07/16
02/12/15
15/05/16
21/06/16
30/03/17
29/06/17
03/11/15
02/12/15
31/01/16
08/02/16
21/06/16
23/06/16
14/11/16
06/07/17
02/12/15

188
247
314
436
562
729
114
155
298
307
426
443
501
533
533
699
312
320
444
532
726
742
43
156
242
308
425
502
723
159
563
665
468
727
41
158
300
323
667
677
472
757
160

שם הספק

סך התשלום

הערות

פורטוגלי עופר
פורטוגלי עופר
פורטוגלי עופר
פורטוגלי עופר
פורטוגלי עופר
פורטוגלי עופר
פורטוגלי עופר
אפרת לוי
אפרת לוי
אפרת לוי
אפרת לוי
אפרת לוי
אפרת לוי
אפרת לוי
אפרת לוי
אפרת לוי
אפרת לוי
אהד קלמי
אהד קלמי
אהד קלמי
אהד קלמי
אהד קלמי
אהד קלמי
קלמן אלכסנדר
קלמן אלכסנדר
קלמן אלכסנדר
קלמן אלכסנדר
קלמן אלכסנדר
קלמן אלכסנדר
קלמן אלכסנדר
דביר יובל
דביר יובל
דביר יובל
דביר יובל
דביר יובל
אוהדי חיטמן
אוהדי חיטמן
אוהדי חיטמן
אוהדי חיטמן
אוהדי חיטמן
אוהדי חיטמן
אוהדי חיטמן
אוהדי חיטמן
שחר בורק

₪6,456.00
₪3,228.00
₪3,228.00
₪3,228.00
₪3,228.00
₪6,458.00
₪6,456.00
₪3,600.00
₪1,650.00
₪1,800.00
₪1,350.00
₪900.00
₪5,000.00
₪1,800.00
₪450.00
₪450.00
₪1,500.00
₪3,900.00
₪2,340.00
₪7,000.00
₪2,080.00
₪1,040.00
₪ 1,820.00
₪3,080.00
₪4,510.00
₪3,630.00
₪4,730.00
₪2,420.00
₪1,980.00
₪770.00
₪9,000.00
₪15,000.00
₪12,000.00
₪12,000.00
₪ 14,000.00
₪3,500.00
₪3,500.00
₪3,500.00
₪3,500.00
₪3,300.00
₪3,300.00
₪11,690.00
₪ 2,500.00
₪3,568.00

מורה למוסיקה
מורה למוסיקה
מורה למוסיקה
מורה למוסיקה
מורה למוסיקה
מורה למוסיקה
מורה למוסיקה
מורה למחול
מורה למחול
מורה למחול
מורה למחול
מורה למחול
שבוע אמנויות
מורה למחול
מורה למחול
מורה למחול
מורה למחול
מורה לבלט קלאסי
מורה לבלט קלאסי
שבוע אמנויות
מורה לבלט קלאסי
מורה לבלט קלאסי
מורה לבלט קלאסי
פסנתרן מחול
פסנתרן מחול
פסנתרן מחול
פסנתרן מחול
פסנתרן מחול
פסנתרן מחול
פסנתרן מחול
מנצח התזמורת
מנצח התזמורת
מנצח התזמורת
מנצח התזמורת
מנצח התזמורת
מורה למוסיקה
מורה למוסיקה
מורה למוסיקה
מורה למוסיקה
מורה למוסיקה
מורה למוסיקה
מורה למוסיקה
מורה למוסיקה
מקהלה
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שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

06/04/16
08/02/16
27/06/16
08/02/16
08/03/16
02/02/16
02/05/16
02/12/15
22/12/15
28/02/16
02/03/16
07/03/16
07/03/16
13/03/16
15/03/16
15/03/16
17/03/16
17/03/16
17/03/16
20/03/16
21/03/16
29/06/17
02/05/16
22/06/16
27/06/16
29/06/16
17/03/16
30/04/17

500
328
698
319
413
310
530
157
197
390
401
408
412
427
439
441
442
446
447
450
457
730
529
675
702
705
445
529

סך התשלום

שם הספק

₪8,190.00
₪3,600.00
₪4,000.00
₪880.00
₪880.00
₪4,855.50
₪4,855.50
₪3,510.00
₪7,500.00
₪7,000.00
₪1,000.00
₪2,200.00
₪2,700.00
₪2,500.00
₪7,500.00
₪9,360.00
₪3,500.00
₪5,000.00
₪1,500.00
₪5,000.00
₪4,000.00
₪ 500.00
₪350.00
₪1,200.00
₪1,350.00
₪4,095.00
₪6,000.00
₪1,755.00

שחר בורק
מיכה דיוויס
מיכה דיוויס
מיכאל אגרה
מיכאל אגרה
כפיר ניימרק
כפיר ניימרק
בלדי אולייר
לוי מאיה
בלומנטל נטע
רועי בוכבינדר
קורין מנדלסון
דוד אל
כהן יפעת
גיא דן גבריאל
אמיר לקנר
פלורנטין דורט
מור בשן
זהבי מרים
צ'רטוק אלינור
ליאור רז
ליאור רז
מורן מזוז
דני נוטמן
ספקים שונים
ליאוניד גלפרין
תומר גולן
זאב גלברג

הערות
שבוע אמנויות
הרכב כלי נשיפה
הרכב כלי נשיפה
פסנתרן מחול
פסנתרן מחול
פעילות חינוכית
פעילות חינוכית
הדרכת תלמידים
שבוע אמנויות
שבוע אמנויות
הרכב כלי נשיפה
סדנת מחזמר
הרצאות
שבוע אמנויות
שבוע אמנויות
סדנת מחזמר
סדנת בארוק
שבוע אמנויות
שבוע אמנויות
שבוע אמנויות
שבוע אמנויות
הגברה בקונצרט
הרצאה
סיוע במסיבת סיום
הקלטת תזמורת
שבוע אמנויות
סדנת גרפיקה

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  21לדו"ח.
 .2בית הספר קציר
רכש מכספי הרשות
 .1רכש ציוד משרדי ,ראשי דיו וטונרים ,ריהוט משרדי ובית ספר ,אספקה התקנה ותחזוקה של
מחשבים וציוד היקפי ,ומזגנים שלא באמצעות הספקים המורשים.
בבדיקה עם מחלקת רכש ולוגיסטיקה בעירייה עלה ,כי הספקים שזכו במכרזי הרכש העירוניים והוכרו
כמורשים לרכישה עצמאית של ציוד על ידי בתי הספר ומחירוני המקסימום המחייבים את הספקים הינם
ספקים בנושא ציוד משרדי ,ראשי דיו וטונרים ,ריהוט משרדי וריהוט בתי ספר.
למרות האמור לעיל והעובדה שהנהלת בית הספר קציר הייתה מחויבת לבצע את סוגי הרכישות הנדונים רק
באמצעות הספקים המורשים הנדונים ,היא ביצעה רכישות ישירות מספקים אחרים ,לא באמצעות הספקים
הזוכים ואף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
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בבדיקה כא מור עם האגף למערכות מידע עולה ,כי העירייה התקשרה באמצעות מפעל הפיס עם חברת טלקוד
מחשבים בע"מ ,הזוכה במכרז שפרסם מפעל הפיס לעניין אספקה התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד
היקפי.
למרות האמור לעיל והעובדה שהנהלת בית הספר קציר הייתה מחויבת לבצע רכש תקשוב על ידי העירייה
ובהתאם להנחיות לעיל ,היא ביצעה רכישות ישירות מספקים אחרים ,שלא באמצעות העירייה ואף ללא קבלת
הצעות מחיר מסודרות.
בבדיקה עם אגף מבנה ציבור במנהל תשתיות עולה ,כי ישנם ספקים מורשים כקבלני מיזוג במסגרת מכרז
עירוני כאשר הרכישה בפועל נעשית על ידי העירייה ומספקים אלה בלבד.
למרות האמור לעיל והעובדה שהנהלת בית הספר קציר הייתה מחויבת לבצע רכש מזגנים על ידי העירייה
ובהתאם להנחיות לעיל ,היא ביצעה רכישות ישירות מספקים אחרים ,שלא באמצעות העירייה ואף ללא קבלת
הצעות מחיר מסודרות.
זאת ועוד ,למרות שהשתתפות הורים במימון מזגנים הינה מכספי תרומה בלבד ולמרות שהעירייה שאינה חבה
בתשלומים עבור מזגנים אלא ניאותה לעשות כן מרצונה ובתנאי שקל מול שקל שיגבו כתרומה מההורים עולה,
כי מלוא התשלום עבור המזגנים נלקח מכספי הרשות ובניגוד להנחיות.

סוג הציוד

תאריך התשלום מס' שובר

ציוד משרדי 07/12/2015
13/04/2016
19/09/2016
22/01/2017
31/01/2017
20/04/2017
11/10/2015
ראשי דיו
22/03/2017
09/05/2017
09/05/2017
02/11/2015
ריהוט
07/12/2015
02/09/2016
27/01/2017
13/04/2016
21/12/2015
14/03/2016
02/12/2015
11/10/2015
מחשבים
28/12/2015
22/02/2016
13/12/2016
06/11/2015
12/01/2016
14/03/2016
17/05/2016

130
322
31
154
163
281
50
252
308
314
82
135
9
160
326
158
286
120
57
165
242
116
92
190
276
361

שם הספק

סך התשלום

₪ 184.50
ספר לכל
₪ 1,771.00
אסכולה בע"מ
₪ 1,434.00
אסכולה בע"מ
₪ 520.00
שרון סחר בע"מ
₪ 600.00
כל בו יונה
₪ 270.00
הום סנטר
פרינטק מיכון משרדי ₪ 1,048.00
פרינטק מיכון משרדי ₪ 3,586.33
שירותי מיכון משרדי ₪ 848.00
שירותי מיכון משרדי ₪ 246.00
תומר תעשיות בע"מ ₪ 3,625.00
תומר תעשיות בע"מ ₪ 4,118.00
תומר תעשיות בע"מ ₪ 11,711.70
תומר תעשיות בע"מ ₪ 3,966.00
₪ 9,126.00
רהיטי הכוח בע"מ
₪ 4,680.00
הדס ריהוט בע"מ
₪ 2,691.00
פורום מעצבים
₪ 350.00
כתר פלסטיק
₪160.00
פי סי סנטר
₪348.00
פי סי סנטר
₪844.00
פי סי סנטר
₪220.00
פי סי סנטר
פרינטק מיכון בע"מ ₪562.00
פרינטק מיכון בע"מ ₪562.00
פרינטק מיכון בע"מ ₪488.00
פרינטק מיכון בע"מ ₪350.00
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הערות

יבנה
בת-ים

ראשון לציון
ראשון לציון
תימורים
תימורים
תימורים
תימורים
בת-ים
פתח-תקווה
ראשון לציון

סוג הציוד

מזגנים

תאריך התשלום מס' שובר
19/09/2016
31/10/2016
09/05/2017
09/05/2017
05/06/2017
14/03/2016
19/06/2017
14/03/2016
13/12/2016
26/03/2017
11/10/2015
24/06/2016
13/12/2016
04/02/2016
08/09/15
06/10/15
21/09/15
23/08/16

28
59
311
318
360
287
383
283
107
264
58
411
102
217
28
45
38
455

שם הספק

סך התשלום

פרינטק מיכון בע"מ
פרינטק מיכון בע"מ
פרינטק מיכון בע"מ
פרינטק מיכון בע"מ
פרינטק מיכון בע"מ
אייבורי מחשבים
אייבורי מחשבים
מיקרו מחשבים
מיקרו מחשבים
מיקרו מחשבים
טכנו רם
קומטופ
שירותי מיכון משרדי
אטלנטיק מחשבים
מחסני איכות בע"מ
עידן קור מיזוג אוויר
מכרז עירייה
מכרז עירייה

₪361.53
₪2,301.39
₪358.00
₪836.55
₪1,029.00
₪107.00
₪430.00
₪130.00
₪246.00
₪130.00
₪421.00
₪292.00
₪246.00
₪200.00
₪1,600.00
₪1,150.00
₪12,000.00
₪26,340.00
102,488.00₪

הערות

אשכול פיס

דיסק חיצוני
אנטי וירוס
כרטיס מסך
אנטי וירוס
פקס
תיקון פקס
תיקון מחשב
מזגן
מזגן
 3מזגנים
 6מזגנים

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  22לדו"ח.
התייחסות כללית של מנהלת בית הספר
התייחסות מנהלת בית הספר שנמסרה לביקורת היא העתק זהה להתייחסותה לדו"ח אחר אשר עסק ברכש
חריג ,כאשר שתי ההתייחסויות אף נושאות את אותו תאריך מיום  .28/12/17לכן היא אינה רלבנטית לדו"ח
זה.
 .2רכש חומרי ניקוי ,הדפסות לסוגיהן ,ציוד מעבדה ,כלים וציוד אחזקה ,וציוד ספורט ועזרה ראשונה,
ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבתי הספר השש-שנתיים עולה עוד כאמור ,כי ישנם תחומי רכש
רבים של ציוד הרלבנטי בבתי הספר ,כאשר כמות הציוד לכל בתי הספר ועלותה במשך שנה עולה על הסכום
המזערי הקבוע בתקנות המכרזים ועומד כיום על כ ₪ 140,000-וצירוף מע"מ המחייב מכרז ,ובכל זאת לא
קיימים מכרזים עירוניים כנדרש בחוק ,כך שבפועל בתי הספר נאלצו להזמין ציוד ממקורות שונים ובמחירים
שונים ובניגוד לתקנות המכרזים.
ומבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבית הספר קציר עולה ,כפי שיפורט להלן בטבלה ,כי בוצעו
רכישות מספקים של חומרי ניקוי ,הדפסות לסוגיהן ,ציוד מעבדה ,כלים וציוד אחזקה ,וציוד ספורט ועזרה
ראשונה ,ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות ואף ללא פניה מסודרת למנהל החינוך באשר לצורך לצאת
למכרזים עירוניים בנושאים אלה בשל היקפי הרכישה המחייבים יציאה למכרז ולו גם בשל הרצון להוזיל
עלויות.

סוג הציוד
חומרי ניקוי

תאריך
התשלום

מס'
שובר

12/11/15

95

שם הספק
נייר ישראל בע"מ
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סך התשלום
₪1,229.00

הערות
תל-אביב

סוג הציוד

הדפסות

תאריך
התשלום

מס'
שובר

12/11/15
07/12/15
12/01/16
04/02/16
14/03/16
13/04/16
17/05/16
24/06/16
19/09/16
06/11/16
13/12/16
31/01/17
13/02/17
24/03/17
05/06/17
05/06/17
11/10/15
07/12/15
12/01/16
14/03/16
17/05/16
24/06/16
06/11/16
13/12/16
31/01/17
13/02/17
29/93/17
07/09/15
18/11/15
22/03/17
12/01/16
14/03/16
24/06/16
08/11/16
31/01/17
13/12/16
07/03/16
29/05/17
13/02/17
05/04/16
19/12/16
22/03/17

96
137
188
221
272
320
365
413
33
67
113
170
202
260
350
363
55
138
189
278
368
412
72
105
165
204
26
104
250
186
280
406
73
168
106
267
339
203
308
122
249

שם הספק

סך התשלום

הערות

נייר ישראל בע"מ
נייר ישראל בע"מ
נייר ישראל בע"מ
נייר ישראל בע"מ
נייר ישראל בע"מ
נייר ישראל בע"מ
נייר ישראל בע"מ
נייר ישראל בע"מ
נייר ישראל בע"מ
נייר ישראל בע"מ
נייר ישראל בע"מ
נייר ישראל בע"מ
נייר ישראל בע"מ
נייר ישראל בע"מ
נייר ישראל בע"מ
נייר ישראל בע"מ
אביטל שיווק
אביטל שיווק
אביטל שיווק
אביטל שיווק
אביטל שיווק
אביטל שיווק
אביטל שיווק
אביטל שיווק
אביטל שיווק
אביטל שיווק
אביטל שיווק
שופר סל בע"מ
ג'ונסון קלין בע"מ
שי יובל בע"מ
דפסכל שירותי דפוס
דפסכל שירותי דפוס
דפסכל שירותי דפוס
דפסכל שירותי דפוס
דפסכל שירותי דפוס
דפסכל שירותי דפוס
ש.ע.ל-שירותים
ש.ע.ל-שירותים
מידע פלסט בע"מ
פוטו טאק
פוטו טאק
פוטו טאק

₪2,494.00
₪4,330.00
₪3,101.00
₪2,165.00
₪4,798.00
₪3,101.00
₪2,165.00
₪3,101.00
₪2,165.00
₪2,633.00
₪6,202.00
₪4,330.00
₪2,165.00
₪4,504.00
₪2,165.00
₪2,165.00
₪1,147.00
₪1,330.00
₪1,264.00
₪1,439.00
₪1,485.00
₪1,148.00
₪1,532.00
₪124.00
₪1,109.00
₪1,485.00
₪1,514.00
₪1,090.00
₪597.00
₪826.00
₪2,106.00
₪8,775.00
₪11,970.00
₪4,914.00
₪2,106.00
₪10,062.00
₪112.00
₪308.00
₪11,501.00
₪2,520.00
₪360.00
₪69.74

תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ללא שובר תשלום
ראשון לציון
מושב אלישמע
תל-אביב
רמת-גן
רמת-גן
רמת-גן
רמת-גן
רמת-גן
רמת-גן
רחובות
רחובות
בני ברק
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
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סוג הציוד

ציוד מעבדה

תאריך
התשלום

מס'
שובר

27/03/17
05/06/17
29/05/16
19/09/16
22/01/17
12/01/16
19/09/16
05/06/17
04/06/17
20/06/17
02/09/15
30/08/16
06/04/16
11/04/16
30/03/16
11/04/16
15/12/15
30/12/15
12/01/16
14/03/16
07/06/16
17/07/16

266
358
376
27
155
187
32
359
342
385
20
1
310
314
298
315
148
169
184
288
397
437

09/05/17

316

07/12/15
14/03/16
13/04/16
17/05/16
19/09/16
06/11/16
22/01/17
22/03/17
09/05/17
11/10/15
19/09/16
12/01/16
09/05/17
11/10/15
02/11/15

133
279
325
360
26
68
150
248
310
54
25
192
301
61
83

06/11/16

70

14/03/17

236

שם הספק
פוטו טאק
פוטו טאק
פרינטקום
פרינטקום
פרינטקום
דפוס פרדי
דפוס פרדי
דפוס פרדי
דפוס שחף
דפוס שחף
פריזמה פרינט
פריזמה פרינט
גלמר קדם בע"מ
גלמר קדם בע"מ
פיילוטפרינט
פיילוטפרינט
ארט דיזיין בע"מ
עיצוב וייצור בובות
ויצמן נגריס
דפי אור פלסט בע"מ
בי טי איי בע"מ
עמידן ענתות בע"מ
עוז פתרונות
לאירועים
דלילה ציוד בע"מ
דלילה ציוד בע"מ
דלילה ציוד בע"מ
דלילה ציוד בע"מ
דלילה ציוד בע"מ
דלילה ציוד בע"מ
דלילה ציוד בע"מ
דלילה ציוד בע"מ
דלילה ציוד בע"מ
זאד הנדסה בע"מ
זאד הנדסה בע"מ
זליון בע"מ
זליון בע"מ
כרמי אינטרלב בע"מ
ש .רובינשטיין בע"מ
ארליך מעבדות
בע"מ
צומת צבעים
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סך התשלום

הערות
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים

₪900.00
₪540.00
₪336.00
₪2,293.00
₪468.00
₪292.00
₪374.00
₪175.00
₪680.00
₪502.00
₪750.00
₪755.00
₪1,823.00
₪1,121.00
₪2,083.00
₪351.00
₪1,082.00
₪3,800.00
₪918.45
₪1,672.00
₪1,950.00
₪117.00

הדפסת שלטים

₪460.93
₪1,689.00
₪1,671.00
₪615.00
₪2,199.00
₪1,521.00
₪817.00
₪3,326.00
₪1,967.00
₪1,181.00
₪1,180.00
₪614.25
₪260.00
₪870.00
₪856.70
₪1,277.00

הדפסה על דגלים
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
תיקון מעבדה
בדיקת בטיחות
פתח-תקווה
פתח-תקווה
כרמיאל
טירת הכרמל

₪90.00
₪205.00

משקפי אבק

הדפסה על דגלים

סוג הציוד
ציוד אחזקה

ספורט
וראשונה

תאריך
התשלום

מס'
שובר

11/10/15
02/11/15
07/12/15
04/02/16
14/03/16
17/05/16
24/06/16
19/09/16
06/11/16
13/02/17
09/05/17
05/06/17
22/02/16
06/09/16
12/05/17
05/06/17
07/12/15
24/02/16
06/09/16

52
78
131
220
281
369
409
24
71
201
317
362
244
11
326
355
141
248
12

07/12/15

142

02/02/16

212

24/02/16
17/05/17

247
333

אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
רק במוסרי
רק במוסרי
רק במוסרי
רק במוסרי
דרור כלי עבודה
דרור כלי עבודה
דרור כלי עבודה
עבודה
כלי
טל
וצבעים
עבודה
כלי
טל
וצבעים
טמבוריה בנחלה
הום סנטר

402.00 ₪
2,332.10 ₪

06/11/15
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אנרג'ים ספורט בע"מ

1,119.00 ₪

07/12/15
13/02/17
05/02/17
09/05/17
09/05/17

132
205
182
306
307

אנרג'ים ספורט בע"מ
אנרג'ים ספורט בע"מ
ספורט ורטהיימר
צורי ללוש אברסט
ארגופרו בע"מ

2,654.00 ₪
1,895.00 ₪
149.50 ₪
4,800.00 ₪
4,387.50 ₪

09/05/17

303

אלדור שירותי רפואה

1,916.00 ₪

שם הספק

סך התשלום
1,807.00 ₪
2,469.00 ₪
727.00 ₪
2,080.00 ₪
1,263.00 ₪
1,645.00 ₪
1,948.00 ₪
1,624.00 ₪
2,585.00 ₪
1,598.00 ₪
2,238.00 ₪
1,061.00 ₪
684.00 ₪
221.00 ₪
3,712.00 ₪
606.00 ₪
300.00 ₪
2,377.00 ₪
10,742.50 ₪

הערות

148.00 ₪
270.00 ₪

ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד עזרה
ראשונה

227,249.67
₪
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  23לדו"ח.
 .3רכש מקבלני שיפוצים ותחזוקה ,וציוד תחזוקה שוטפת כגון וילונות ,הדברה וכדומה בניגוד להנחיות
וללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבית הספר קציר עולה ,כי בניגוד להנחיות אגף העל יסודיים לפיו
נדרש אישור וביצוע על ידי האגף לעבודות שיפוצים כאמור פנתה הנהלת בית הספר ישירות ומיוזמתה לקבלני
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שיפוצים ותחזוקה לשם הזמנת עבודה לבית הספר של עבודות חשמל וגבס ,התקנות שטיחים ופרקט,
התקנת סוכך ,וכן הזמנת וילונות ,הדברה ,שטיחים ,מוצרי חשמל ותיקון מדיח כלים ,וכל זאת ללא קבלת
הצעות מחיר מסודרות:

סוג הציוד
שיפוצים

תחזוקה שוטפת

תאריך התשלום מס' שובר
18/09/15
16/12/15
04/05/16
18/09/16
11/01/17
16/12/15
02/11/16
17/01/17
13/02/17
16/09/15
04/02/16
16/02/16
01/11/15
29/02/16
14/03/16
24/06/16
13/04/16
20/02/17

33
151
350
22
141
153
62
145
199
30
214
236
70
255
284
410
318
215

שם הספק

סך התשלום

₪ 4,000.00
קבוצת זוהר
₪ 1,000.00
קבוצת זוהר
₪ 2,000.00
יוסי כהן-עובד זוהר
₪ 8,292.00
עץ אלון
₪ 1,263.00
גבי סוככים
₪ 1,400.00
וילונות פיינה
₪ 8,200.00
וילונות פיינה
₪ 1,800.00
וילונות פיינה
₪ 1,750.00
וילונות פיינה
₪ 2,925.00
פרופסור ג'וק
₪ 4,387.00
אליקו שטיחים
₪ 660.00
אליקו שטיחים
₪ 690.00
 TRPאלקטרוניקה
₪ 1,758.00
דן קום בע"מ
₪ 1,170.00
אלקטרוניכץ
₪ 1,170.00
אלקטרוניכץ
₪ 250.00
אביב ארקדי
ארומיד קשר אלחוטי ₪ 1,521.00
44,236.00₪

הערות
עבודות גבס
עבודות חשמל
התקנת שטיח
התקנת פרקט
התקנת סוכך
וילונות
וילונות
וילונות
וילונות
הדברה
שטיחים
שטיחים
בידורית
סוללות נטענות
החלפת חלקים
החלפת חלקים
תיקון מדיח כלים
מכשירי קשר

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  24לדו"ח.
 .4רכש ספרים וחוברות לתלמידים מכספי הרשות
בבתי הספר השש-שנתיים כאמור מופעל הסדר השאלת ספרים ,כאשר בתי הספר עצמם גובים עבור
הפרויקט במסגרת העלות המרבית שנקבעה על ידי משרד החינוך ,אולם ריכוז הטיפול בנושא השאלת ספרים
נעשה על ידי רכזות אד הוק שמשולם להן שכר ישירות מבתי הספר והספרים עצמם נרכשים מספקים שונים
ללא הצעות מחיר ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה.
ומבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי בית הספר רוכש ספרים
וחוברות גם מתקציב העירייה ,וזאת בניגוד לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ומטרות פרויקט השאלת הספרים
שאמור כולו להיות משולם מכספי ההורים בלבד:

שם בית
הספר
קציר

תאריך התשלום

מס'
שובר

02/11/15
29/01/16
13/04/16
04/06/17

77
204
324
348

שם הספק
דפסכל דפוס
חשבון הורים
טוטל גרפיקס
חשבון הורים
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סך התשלום
₪ 3,304.00
₪ 18,639.00
₪ 1,570.00
₪ 30,210.00
₪ 53,723.00

הערות
ספרים וחוברות
העברה
חוברות לימוד
העברה

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  25לדו"ח.
רכש מכספי הורים
 .1השאלת ספרי לימוד ובכלל זה חוברות עבודה
בעיריית חולון מופעל כאמור הסדר של השאלת ספרי לימוד שנועד לחסוך מההורים את הוצאות רכישתם של
ספרים וחוברות עבודה חדשים ,כאשר בבתי הספר היסודיים בחולון פרויקט השאלת הספרים נעשה על ידי
העירייה ובאמצעות פקידת רכש שמרכזת את כל הטיפול בנושא השאלת ספרים ,החל בגביה ועד הרכישה
כאשר במכרז העירוני זכו שני ספקים ,ספק לכל אזור ,ורכישת הספרים מתבצעת באמצעותם בלבד.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן כי ריכוז הטיפול בנושא השאלת
ספרים נעשה על ידי רכזות אד הוק שמשולם להן שכר ישירות מבתי הספר והספרים עצמם נרכשים מספקים
שונים ללא קבלת הצעות מחיר ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה האדירים בנושא:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

קציר

12/10/15
12/10/15
13/10/15
13/10/15
20/10/15
22/12/15
27/12/15
24/08/16
28/08/16
02/09/16
20/09/16
20/09/16
26/09/16
08/11/16
09/11/16
30/01/17
02/03/17
31/03/17

32
33
34
37
48
82
86
269
271
5
25
28
40
63
70
142
174
199

דפסכל שרותי דפוס
כל בו זכאי חיים
ספר לכל בע"מ
ספר לכל בע"מ
ספר לכל בע"מ
ספר לכל בע"מ
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
דפסכל שרותי דפוס
ספר לכל בע"מ
כל בו זכאי חיים
דפסכל שרותי דפוס
כל בו זכאי חיים
מאירה מעדיה ספרים
ספר לכל בע"מ
רכס הוצאה לאור

סך התשלום

הערות

₪ 13,311.00
₪ 2,508.60
₪ 729.35
₪ 1,324.30
₪ 1,973.65
₪ 724.86
₪ 12,786.72
₪ 155,801.81
₪ 5,581.95
₪ 9,721.80
₪ 12,459.00
₪ 1,154.43
₪ 8,671.65
₪ 2,527.00
₪ 808.28
₪ 75.00
₪ 1,612.28
₪ 260.00
₪ 232,031.68

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  26לדו"ח.
 .2טיולים וסיורים לימודיים ובכלל זה של"ח
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע ,כי השהייה והלינה בתנאי שדה הן כאמור ערך חינוכי וגם דרך להוזלת
הטיול ,ולכן יש לעודד טיולי תרמיל ולינה בחניונים מוסדרים בשיטת הקמפינג תוך שילוב הכנת הארוחות באופן
עצמאי; אפשר לגייס מאבטחים מבין מורי בית הספר וההורים; רצוי שההדרכה במהלך שעות הסיור והטיולים
החודשיים תינתן על ידי מורי הכיתות ומחנכיהן; אפשר להשיג הנחה משמעותית על טיולים המתקיימים
בעונות שאינן עונות השיא; אפשר להציע להורים לשלם עבור כלכלה רק אם כולם מוכנים לרכוש שירות זה ואם
יש הורים המתנגדים לכך ,יביאו כל התלמידים מזון מהבית; כספים שיישארו כעודף מטיול מסוים ינוצלו כדי
להקטין את ההוצאות בטיולים הבאים ואם אין אפשרות לבצע זאת ,יוחזרו הכספים להורי התלמידים.
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מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי בית הספר פועל בניגוד
להמלצות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ופונה לספקים של חברות טיולים המנהלים את כל הטיול לרבות הסעות,
מאבטחים ,מלונות או אכסניות ,ארוחות ,כניסה לאתרים ומלווים ,וזאת אף ללא קבלת הצעות מחיר ו/או מכרז
עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה האדירים בנושא:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

קציר

27/11/15
28/12/15
10/04/16
13/07/16
16/01/17
16/01/17
18/01/17
12/02/17
18/06/17

67
87
172
258
124
125
129
155
286

צעד קדימה
צוקי יעלים בע"מ
אנ"א חיפה
צוקי יעלים בע"מ
צעד קדימה
רבידים-מכרז לחינוך
צעד קדימה
צעד קדימה
צוקי יעלים בע"מ

סך התשלום
265,647.00 ₪
133,713.00 ₪
3,625.00 ₪
38,024.00 ₪
85,822.00 ₪
121,968.00 ₪
115,502.00 ₪
82,081.00 ₪
140,732.00 ₪
₪ 987,144.00

הערות
שכבות ט' ,י' ו-יב'
שכבות ז' ו-ח'
טיול מגמת אמנות
שכבת ז' לגליל
שכבת י' לגליל
שכבת יא' לירושלים
שכבת יב' לאילת
שכבת ט' למדבר יהו'
שכבת ח' לגליל

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  27לדו"ח.
 .3הסעות
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא תשלומי הורים נקבע ,בין השאר ,כי טיולים וסיורים ובכלל זה של"ח נכללים
במסגרת תשלומי הרשות ,וכי הסכומים המרביים המותרים לגביה עבור שירות זה כוללים אף את הוצאות
ההסעות במסגרת הטיול .עוד נקבע בחוזר הנדון ,כי הסכומים המרביים המותרים לגביה עבור 'סל תרבות'
כוללים הוצאות נלוות בפועל של הסעות התלמידים ושל מלווים מבוגרים במידת הצורך.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי ישנו תשלום לספקי הסעות
אוטובוסים ומיניבוסים עבור הסעת תלמידים לטיולים שנתיים ,סיורים ,פעילויות סל תרבות ,מגמות ושל"ח,
הקפצות וכדומה כאשר כלל לא ברור באם הוצאות אלה הנגבות מכספי ההורים כלולות במסגרת הוצאות הטיול
ו/או הסיור במסגרת 'סל תרבות' כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל לעיל או שהן נגבות מכספי ההורים ששילמו עבור
מטרות אחרות ,וכל זאת אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי
הרכישה האדירים בנושא:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

קציר

13/10/15
27/11/15
18/12/15
12/01/16
10/02/16
16/03/16
10/04/16
15/05/16
13/06/16

43
65
80
101
123
145
171
190
227

שם הספק
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
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סך התשלום
₪ 3,494.00
₪ 4,200.00
₪ 4,210.00
₪ 7,450.00
₪ 24,934.00
₪ 21,659.00
₪ 27,595.00
₪ 22,070.00
₪ 10,240.00

הערות
משלחת פולין
פרוייקטים
מגמות ונבחרת
מגמות ונבחרת
סל תרבות ומגמות
נבחרת ופרוייקטים
סל תרבות ופרוייקטים
מגמות ונבחרת
סל תרבות ופרוייקטים

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

17/07/16
14/10/16
11/11/16
11/11/16
11/12/16
16/01/17
18/01/17
07/02/17
08/03/16
24/04/17
16/05/17
11/06/17

263
55
71
72
100
122
128
152
179
212
228
268

שם הספק
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
דובד ואן בע"מ
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות
איתן הררי הסעות

סך התשלום
₪ 8,140.00
₪ 9,382.00
₪ 4,198.00
₪ 7,080.00
₪ 14,740.00
₪ 585.00
₪ 8,437.00
₪ 21,620.00
₪ 9,249.00
₪ 36,792.00
₪ 12,120.00
₪ 10,390.00

הערות
נבחרת ומסיבות סיום
סל תרבות ומנהיגות
פרוייקטים
נבחרת ופרוייקטים
סל תרבות ונבחרת
להקת בית הספר
סל תרבות ופרוייקטים
סל תרבות
סל תרבות
נבחרת ומגמות
מגמות ופרוייקטים
נבחרת ומצויינות

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  28לדו"ח.
 .4שיפוצים ,ציוד ותחזוקה שוטפת
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים נקבעו במפורש כאמור נושאים שאין לגבות עבורם כספים
מההורים ,בין השאר ,חומרי מלאכה ,הוצאות אחזקה ,התקנת ציוד ותשתיות ,תיקוני נגרות ,תיקוני ריהוט
וציוד ,הובלות וכדומה.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר קציר מכספי ההורים עולה ,כי בניגוד להנחיות לעיל הנהלת בית
הספר אישרה לחייב את חשבון ההורים בהוצאות בגין רכישות מספקים של ציוד תחזוקה ,חומרי מלאכה,
ריהוט ,שלטים ,מכשירי קשר ,תיקונים למכונה ולריהוט וציוד למדפסת ,וכל זאת אף ללא קבלת הצעות מחיר
מסודרות:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

קציר

21/09/15
20/01/15
02/09/16
14/09/16
16/09/16
06/04/16
16/09/15
05/06/16
27/02/17
14/05/17
29/05/17
16/06/17

26
47
4
18
20
167
15
213
169
225
240
282

שם הספק
הדס ריהוט רחוב
דני רן -אספקה בע"מ
כתר פלסטיק בע"מ
הדס ריהוט רחוב
דני רן -אספקה בע"מ
עץ אלון פרקטים
פוטו טאק
פוטו טאק
אלפא גרף
פוטו טאק
פוטו טאק
פוטו טאק
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סך התשלום
12,000.00 ₪
3,068.00 ₪
3,600.00 ₪
4,399.00 ₪
2,516.00 ₪
22,815.00 ₪
360.00 ₪
100.00 ₪
386.00 ₪
720.00 ₪
3,600.00 ₪
180.00 ₪

הסחורה
ספסלים
כיסאות
פחים לשירותים
ספסלים
שולחן עבודה
ריצוף פרקט
שלטי קאפות
שלטי קאפות
שלטי קאפות
שלטי קאפות
שלטי קאפות
שלטי קאפות

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

20/02/17
13/10/15
22/08/16
29/08/16
06/09/16
06/09/16
20/09/16
21/09/16
21/09/16
21/09/16
09/01/17
11/01/17
29/05/17

215
35
266
272
9
11
27
32
34
35
117
121
241

שם הספק
ארומיד קשר אלחוטי
איקאה ישראל
כ.א .טכנולוגיות
ארגנטולס בע"מ
רק במוסרי
הום סנטר
רובוטק בע"מ
אלקטרוניקה אוסקר
מסקו מכונות בע"מ
רובוטק בע"מ
רובוטק בע"מ
בנדפרו
לבידי לביא בע"מ

סך התשלום
1,521.00 ₪
654.41 ₪
1,966.00 ₪
589.68 ₪
1,683.00 ₪
1,053.60 ₪
5,686.20 ₪
2,805.00 ₪
1,427.00 ₪
1,615.00 ₪
10,324.10 ₪
644.00 ₪
2,809.00 ₪

הסחורה
מכשירי קשר
קופסאות
ערכת לימוד
תיקון מכונה
כלי עבודה
ארגזים לבנים
ערכת רובוטיקה
ציוד תחזוקה
תיקון מכונה
חלקים למדפסת
ציוד תחזוקה
תיקון מכונה
תיקון ריהוט
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 .5ציוד ספורט
מבדיקת טיוטת ספר הנהלים העירוני הנוגע לבתי הספר היסודיים עולה ,כי תחת סעיף ציוד ספורט מתכלה,
נקבע שרכישת ציוד מתכלה הינה באחריות ובמימון בית הספר כאשר הציוד כולל כדור ,מזרן מכל סוג ,דלגית,
רשת לשער/סל/עף ,חישוק ,מחבט ,שולחן טניס וכדומה.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר קציר מכספי ההורים עולה ,כי בניגוד לרוח חוזרי מנכ"ל משרד
החינוך ולהנחיות לעיל ,הנהלת בית הספר אישרה לחייב את חשבון ההורים בהוצאות בגין רכישות מספקים
של ציוד ספורט ,לרבות ביגוד לנבחרות ,וכל זאת ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

י.ח .מוצרי ספורט
52
26/10/15
קציר
אם .ג'י .אס ספורט
154
21/03/16
אם .ג'י .אס ספורט
185
03/05/16
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  30לדו"ח.

סך התשלום
130.00 ₪
3,809.00 ₪
29,640.00 ₪

הערות
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט

 .6ציוד משרדי ,דפוס והדפסות מכונות צילום
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים נקבעו במפורש נושאים שאין לגבות עבורם כספים
מההורים ,בין השאר ,תפעול ורכישת ציוד בסיסי של המוסד ,צורכי משרד ,חומרי ניקוי והסניטציה ,בדק
בית וכדומה.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר קציר מכספי ההורים עולה ,כי בניגוד לחוזר המנכ"ל לעיל ,הנהלת
בית הספר אישרה לחייב את חשבון ההורים בהוצאות בגין רכישות מספקים של ציוד משרדי ,הדפסת הזמנות
מבית דפוס ותשלום בעבור צילומים ממכונות צילום ,וכל זאת אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:
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שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

קציר

18/09/16

22

31/01/17

143

19/02/17

163

26/03/17
23/05/17
11/06/17
14/10/15
04/11/15
07/02/16
14/03/16
12/04/16
31/05/16
13/07/16
21/09/16
09/11/16
14/12/16
30/01/17
10/05/17

192
407
417
46
58
120
142
178
211
262
30
68
102
141
224

סך התשלום

שם הספק
אסכולה ציוד
משרדי
אסכולה ציוד
משרדי
מולטי למינציה
בע"מ
רובוטק טכנולוגיות
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
גטר גרופ בע"מ
גטר גרופ בע"מ
גטר גרופ בע"מ
גטר גרופ בע"מ
גטר גרופ בע"מ
גטר גרופ בע"מ
גטר גרופ בע"מ
גטר גרופ בע"מ
גטר גרופ בע"מ
גטר גרופ בע"מ
גטר גרופ בע"מ
גטר גרופ בע"מ

הערות

₪766.00

ציוד משרדי בסיסי

₪5,208.00

ציוד משרדי בסיסי

₪187.00
₪760.50
₪2,123.00
₪5,967.00
₪2,475.00
₪1,112.00
₪8,974.00
₪3,232.00
₪8,652.00
₪4,273.00
₪4,711.00
₪4,353.00
₪1,769.00
₪19,866.33
₪15,988.43
₪16,867.13

שלטי מדבקות
ערכת תמסורת
הדפסת הזמנות
הדפסת הזמנות
מכונות צילום
מכונות צילום
מכונות צילום
מכונות צילום
מכונות צילום
מכונות צילום
מכונות צילום
מכונות צילום
מכונות צילום
מכונות צילום
מכונות צילום
מכונות צילום
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 .7מסיבות וטקסי בית הספר
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים בפרק הדן בנושא מסיבות נקבע כאמור ,כי מוסדות החינוך
יקפידו על חיסכון מרבי ועל מניעת הוצאות מיותרות ,ולכן הומלץ לקיים מסיבות וטקסים בבתי הספר בצורה
צנועה וחסכונית ולהימנע מכל פעולה המחייבת הוצאות מיותרות הן של בית הספר והן של ההורים.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר קציר מכספי ההורים בנושא מסיבות וטקסי בית הספר עולה ,כפי
שיפורט בטבלה להלן ,כי בניגוד להנחיות הנהלת בית הספר קיימה מסיבות בעלויות גבוהות ,העסיקה חברות
הפקה ,הרקדה וכדומה ,ואף אירועים יקרים בבריכה .זאת ועוד ,הנהלת בית הספר שכרה חברות הגברה
לטקסי בית הספר הרשמיים והשיתה את התשלומים על חשבון ההורים ,וזאת בניגוד לחוזרי מנכ"ל משרד
החינוך האוסרים לעשות כן וללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

קציר

25/11/15

64

19/05/16

198

09/12/16

98

14/05/17

227

סך התשלום

שם הספק
חגי שלוש נקודות
בע"מ
חגי שלוש נקודות
בע"מ
חגי שלוש נקודות
בע"מ
חגי שלוש נקודות
72

הערות

₪3,744.00

הגברה לטקס
הזיכרון

₪15,561.00

הגברה לטקסים

₪4,095.00
₪15,561.00

הגברה לטקס רבין
הגברה לטקסים

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

14/12/15
20/03/16
29/03/16

77
153
159

07/06/16

219

08/06/16

220

14/06/16

229

22/06/16

247

22/06/16

248

12/07/16

254

04/09/16

6

20/12/16

105

30/01/17

137

20/02/17

165

15/03/17

186

מיכל הגואל וילד
לאנשים שאוהבים
פרח
טריקי יגאל
לאנשים שאוהבים
פרח
מורן סול אטרקציות
איכות חוגים
ואירועים
צעצועי א .שלי
בע"מ

₪1,150.00

22/03/17

190

04/06/17

254

יניב חיים סדנאות
מג'יק בן אימרגוט

₪12,000.00
₪6,727.00

06/06/17

263

22/06/17

293

פרחי אלנבי
אן חופי ונכסים
בע"מ

₪2,100.00

סך התשלום

שם הספק
בע"מ
גטר גרופ בע"מ
פטוס לוקוס
פורטל חדר מורים
סתיו צץי מוצרי
פרסום
קשת הפקת
אירועים
טריקי יגאל
אן חופי ונכסים
בע"מ

הערות

₪7,912.00
₪1,000.00
₪15,200.00

מכונות צילום
הפקת אירוע
קרבנל לפורים
כובעים למסיבת
סיום

₪1,404.00
₪1,053.00

הגברה ותאורה
הגברה והרקדה
אירוע מפואר
בבריכה
סידורי פרחים
למסיבה
פרחים לערב
תקשורת
הגברה והרקדה
סידורי פרחים
למסיבה
מסיבת פורים
מתקני משחקים
לפורים

₪3,745.00

₪24,460.00
₪4,230.00
₪2,050.00
₪1,053.00
₪900.00
₪6,500.00
₪8,424.00

₪23,028.00

אביזרים לפורים
בימוי והפקת
מסיבה
גרפיטי על כובעים
פרחים למסיבת
סיום
אירוע מפואר
בבריכה
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 .8העסקת מורים בחשבוניות
מבדיקה חשבוניות לתשלום מכספי ההורים ששולמו על ידי בית הספר עולה ,כפי שיפורט להלן ,כי בבית הספר
מועסקים מורים/מרצים לאמנות דיגיטלית ,להפקות בוידאו ולרובוטיקה ,ללא אישור כלשהו ואף לא נמצא דיווח
וקבלת אישור מחלקת משאבי אנוש במנהל החינוך ,כאשר ישנם מועסקים ,כגון מוסיקאית לחזרות לפני טקסי
בית הספר שכלל לא ברור מדוע משולם להן השכר מכספי ההורים ולא מכספי הרשות ,ובמיוחד שנכתב בחוזרי
מנכ"ל משרד החינוך שיש להיעזר בנושאים אלה במורי בית הספר ולא גורמים חיצונים וזאת על מנת לחסוך
בעלויות.

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

קציר

16/01/17

123

סך התשלום

שם הספק

₪1,575.00

גדי רז
73

הערות
מורה לאמנות
דיגיטלית

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

סך התשלום

שם הספק

30/01/17

133

גדי רז

₪1,425.00

13/02/17

157

גדי רז

₪1,050.00

10/09/15

11

רונן צח (יצחקי)

₪4,713.00

13/10/15

44

רונן צח (יצחקי)

₪4,713.00

04/11/15

59

רונן צח (יצחקי)

₪4,713.00

14/12/15

76

רונן צח (יצחקי)

₪4,713.00

03/01/16

90

רונן צח (יצחקי)

₪4,713.00

31/01/16

114

רונן צח (יצחקי)

₪4,713.00

25/02/16

129

רונן צח (יצחקי)

₪4,713.00

03/04/16

162

רונן צח (יצחקי)

₪4,713.00

18/04/16

182

רונן צח (יצחקי)

₪4,713.00

16/09/16

21

רונן צח (יצחקי)

₪4,713.00

07/10/16

46

רונן צח (יצחקי)

₪4,713.00

08/11/16

66

רונן צח (יצחקי)

₪4,713.00

30/01/17

134

רונן צח (יצחקי)

₪4,713.00

27/02/17

172

רונן צח (יצחקי)

₪4,713.00

31/03/17

201

רונן צח (יצחקי)

₪4,713.00

30/04/17

217

21/09/15
27/10/15
04/01/16
28/02/16
20/03/16
11/04/16
15/05/16

23
53
93
130
152
173
192

רונן צח (יצחקי)
ורד יעקב-פיקר
ורד יעקב-פיקר
ורד יעקב-פיקר
ורד יעקב-פיקר
ורד יעקב-פיקר
ורד יעקב-פיקר
ורד יעקב-פיקר

₪4,713.00
₪1,180.00
₪4,130.00
₪2,000.70
₪2,503.80
₪2,065.40
₪889.20
₪5,768.10

15/06/16

232

20/09/16
14/11/16

24
73

ורד יעקב-פיקר
ורד יעקב-פיקר
ורד יעקב-פיקר

₪936.00
₪1,719.00
₪2,363.40

74

הערות
מורה לאמנות
דיגיטלית
מורה לאמנות
דיגיטלית
הפקות בוידאו
ותחזו'
הפקות בוידאו
ותחזו'
הפקות בוידאו
ותחזו'
הפקות בוידאו
ותחזו'
הפקות בוידאו
ותחזו'
הפקות בוידאו
ותחזו'
הפקות בוידאו
ותחזו'
הפקות בוידאו
ותחזו'
הפקות בוידאו
ותחזו'
הפקות בוידאו
ותחזו'
הפקות בוידאו
ותחזו'
הפקות בוידאו
ותחזו'
הפקות בוידאו
ותחזו'
הפקות בוידאו
ותחזו'
הפקות בוידאו
ותחזו'
הפקות בוידאו
ותחזו'
חזרות לטקס רבין
חזרות לטקס רבין
חזרות מוסיקה
חזרות מוסיקה
חזרות מוסיקה
חזרות מוסיקה
חזרות לטקסים
חזרות למסיבת
סיום
חזרות מוסיקה
חזרות לטקס רבין

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

18/01/17
14/03/17

126
184

ורד יעקב-פיקר
ורד יעקב-פיקר

₪4,141.80
₪830.70

21/04/17

206

13/10/15
14/12/15
05/01/16
02/02/16
25/02/16
03/04/16
18/04/16
06/06/16
13/07/16
06/09/16
07/10/16
08/11/16
05/12/16
08/01/17
30/01/17
27/02/17
31/03/17
30/04/17
29/05/17
21/05/17

38
75
94
112
128
163
183
217
259
10
45
67
95
113
132
171
202
218
242
233

ורד יעקב-פיקר
דני אליאסיאן
דני אליאסיאן
דני אליאסיאן
דני אליאסיאן
דני אליאסיאן
דני אליאסיאן
דני אליאסיאן
דני אליאסיאן
דני אליאסיאן
דני אליאסיאן
דני אליאסיאן
דני אליאסיאן
דני אליאסיאן
דני אליאסיאן
דני אליאסיאן
דני אליאסיאן
דני אליאסיאן
דני אליאסיאן
דני אליאסיאן
פרייס שירי

₪2,749.50
₪9,100.00
₪12,900.00
₪12,900.00
₪12,900.00
₪12,900.00
₪12,900.00
₪12,900.00
₪12,900.00
₪12,900.00
₪13,000.00
₪13,000.00
₪13,000.00
₪13,000.00
₪13,000.00
₪13,000.00
₪13,000.00
₪13,000.00
₪13,000.00
₪13,000.00
₪1,150.00

סך התשלום

הערות
חזרות מוסיקה
חזרות מוסיקה
חזרות טקס יום
השואה
מורה לרובוטיקה
מורה לרובוטיקה
מורה לרובוטיקה
מורה לרובוטיקה
מורה לרובוטיקה
מורה לרובוטיקה
מורה לרובוטיקה
מורה לרובוטיקה
מורה לרובוטיקה
מורה לרובוטיקה
מורה לרובוטיקה
מורה לרובוטיקה
מורה לרובוטיקה
מורה לרובוטיקה
מורה לרובוטיקה
מורה לרובוטיקה
מורה לרובוטיקה
מורה לרובוטיקה
מורה לרובוטיקה
חונכות תסריט
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 .3בית הספר אילון
רכש מכספי הרשות
 .1רכש ציוד משרדי ,ראשי דיו וטונרים ,ריהוט משרדי ובית ספר ,אספקה התקנה ותחזוקה של
מחשבים וציוד היקפי ,ומזגנים שלא באמצעות הספקים המורשים.
בבדיקה כאמור עם מחלקת רכש ולוגיסטיקה בעירייה עלה ,כי הספקים שזכו במכרזי הרכש העירוניים והוכרו
כמורשים לרכישה עצמאית של ציוד על ידי בתי הספר ומחירוני המקסימום המחייבים את הספקים הינם
ספקים בנושא ציוד משרדי ,ראשי דיו וטונרים ,ריהוט משרדי וריהוט בתי ספר.
למרות האמור לעיל והעובדה שהנהלת בית הספר אילון הייתה מחויבת לבצע את סוגי הרכישות הנדונים רק
באמצעות הספקים המורשים הנדונים ,היא ביצעה רכישות ישירות מספקים אחרים ,לא באמצעות הספקים
הזוכים ואף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
בבדיקה כאמור ע ם האגף למערכות מידע עולה ,כי העירייה התקשרה באמצעות מפעל הפיס עם חברת
מחשבים אחת ,הזוכה במכרז שפרסם מפעל הפיס לעניין אספקה התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד
היקפי.
למרות האמור לעיל והעובדה שהנהלת בית הספר אילון הייתה מחויבת לבצע רכש תקשוב על ידי העירייה
ובהתא ם להנחיות לעיל ,היא ביצעה רכישות ישירות מספקים אחרים ,שלא באמצעות העירייה ואף ללא קבלת
הצעות מחיר מסודרות.
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זאת ועוד ,למרות שהשתתפות הורים במימון מזגנים הינה מכספי תרומה בלבד ולמרות שהעירייה שאינה חבה
בתשלומים עבור מזגנים אלא ניאותה לעשות כן מרצונה ובתנאי שקל מול שקל שיגבו כתרומה מההורים עולה,
כי מלוא התשלום עבור המזגנים נלקח מכספי הרשות ובניגוד להנחיות.

סוג הציוד
ציוד
משרדי

ראשי דיו

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

סך התשלום

הערות

21/09/2015

36

רון לאושר בע"מ

₪ 10,470.00

כולל ציוד ניקיון

13/10/2015
16/11/2015
03/12/2015
14/03/2016
03/12/2015
17/01/2016
01/02/2016
28/02/2016
14/03/2016
12/04/2016
17/05/2016
16/06/2016
23/06/2016
13/07/2016
26/07/2016
24/11/2016

64
83
90
206
101
134
153
184
209
237
257
284
298
311
318
72

25/12/2015

103

31/01/2017

145

23/02/2017

158

07/05/2017

216

15/06/2017

245

15/06/2017

258

16/06/2016
23/01/2017
16/11/2015

286
133
83

₪ 2,269.00
רון לאושר בע"מ
₪ 5,589.00
רון לאושר בע"מ
₪ 382.00
רון לאושר בע"מ
₪ 2,090.00
רון לאושר בע"מ
₪ 2,335.00
אושר ציוד משרדי
₪ 7,479.00
אושר ציוד משרדי
₪ 3,519.00
אושר ציוד משרדי
₪ 9,238.00
אושר ציוד משרדי
₪ 10,264.00
אושר ציוד משרדי
₪ 7,348.00
אושר ציוד משרדי
₪ 3,967.00
אושר ציוד משרדי
₪ 3,365.00
אושר ציוד משרדי
₪ 2,064.00
אושר ציוד משרדי
₪ 6,387.00
אושר ציוד משרדי
₪ 10,762.00
אושר ציוד משרדי
מכשירי ₪ 9,704.00
פרפקט
כתיבה
מכשירי ₪ 8,724.00
פרפקט
כתיבה
מכשירי ₪ 6,341.00
פרפקט
כתיבה
מכשירי ₪ 8,791.00
פרפקט
כתיבה
מכשירי ₪ 14,981.00
פרפקט
כתיבה
מכשירי ₪ 2,006.00
פרפקט
כתיבה
מכשירי ₪ 3,637.00
פרפקט
כתיבה
₪ 1,521.00
שיברסקי אנדריי
₪ 594.00
הסטוק אור יהודה
₪ 5,589.00
רון לאושר בע"מ

03/12/2015

101

אושר ציוד משרדי

₪ 2,335.00

17/01/2016

134

אושר ציוד משרדי

₪ 7,479.00

24/11/2016

72

מכשירי ₪ 9,704.00

פרפקט
כתיבה
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כולל ציוד ניקיון
כולל טונר וציוד ניקיון

כולל טונר וציוד ניקיון
כולל טונר וציוד ניקיון
כולל ציוד ניקיון
כולל ציוד ניקיון
כולל ציוד ניקיון
כולל ציוד ניקיון
כולל ציוד ניקיון
כולל ציוד ניקיון
כולל ציוד ניקיון
כולל ציוד ניקיון
כולל טונר וציוד ניקיון
כולל טונר וציוד ניקיון
כולל טונר וציוד ניקיון
כולל טונר וציוד ניקיון
כולל ציוד ניקיון
כולל ציוד ניקיון

הובלת ציוד משרדי
ציוד

כולל
וניקיון
כולל ציוד
וניקיון
כולל ציוד
וניקיון
כולל ציוד
וניקיון

משרדי
משרדי
משרדי
משרדי

סוג הציוד

ריהוט

מחשבים

מזגנים

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק
פרפקט
כתיבה
מכשירי
פרפקט
כתיבה
מכשירי
פרפקט
כתיבה
אושר ציוד משרדי
אושר ציוד משרדי
נגריית רהיטים מזרחי
ח.ל .צעצועים בע"מ
איקאה
ד"ר גב
כתר פלסטיק
אייבורי מחשבים
אייבורי מחשבים
אייבורי מחשבים
אייבורי מחשבים
אייבורי מחשבים
אייבורי מחשבים
אייבורי מחשבים
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
ספייק איי טי בע"מ
אריה גנדלמן
ווידיגאיט בע"מ
אחים יוגנד
אחים יוגנד
אחים יוגנד
סעד מערכות וידאו
סעד מערכות וידאו
ארומיד קשר אלחוטי
ארומיד קשר אלחוטי
שרון רייכטר
פרוג'קט מערכות
מכרז עירייה
מכרז עירייה

סך התשלום

25/12/2015

103

מכשירי ₪ 8,724.00

31/01/2017

145

₪ 6,341.00

23/02/2017

158

21/02/2016
31/10/2016
02/05/2016
08/05/2016
09/05/2016
28/08/2016
18/06/2017
08/09/2015
24/09/2015
26/10/2015
11/01/2016
15/02/2016
22/03/2016
31/05/2016
24/12/2015
28/02/2016
26/09/2016
06/12/2016
25/12/2016
23/02/2017
20/04/2017
15/06/2017
20/10/2015
22/11/2015
28/02/2016
13/10/2015
16/11/2015
24/12/2015
21/09/2015
12/04/2016
24/11/2016
06/12/2016
16/05/2016
20/04/2017
26/09/16
24/11/16

50
242
246
247
6
262
33
46
73
124
155
218
269
120
191
23
83
105
164
201
246
66
85
183
57
82
112
43
226
67
82
249
206
33
75
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₪ 8,791.00
 3,180.00ש"ח
₪ 29,568.00
₪ 7,839.00
₪ 1,200.00
₪ 1,598.00
₪ 690.00
 1,082.25ש"ח
₪3,915.00
₪945.00
₪650.00
₪3,231.00
₪460.00
₪575.00
₪550.00
₪6,915.00
₪5,748.00
₪19,340.00
₪1,147.00
₪1,486.00
₪1,813.00
₪234.00
₪7,447.00
₪10,051.47
₪1,005.00
₪927.00
₪68,466.00
₪3,109.00
₪796.00
₪34,987.00
₪23,704.00
₪298.00
₪129.00
₪1,580.00
₪28,665.00
₪7,780.00
₪8,780.00

הערות
ציוד

כולל
וניקיון
כולל ציוד משרדי
וניקיון
כולל ציוד משרדי
וניקיון
ללא שובר תשלום
יפו
פופים
ראש העין
מחשב נייח

ציוד לקולנוע
ציוד לקולנוע

מקרן

ציוד לקולנוע
ציוד לקולנוע
ציוד לקולנוע
ציוד לקולנוע
ציוד לקולנוע

בידורית
מערכת הגברה
 2מזגנים
 2מזגנים

משרדי

סוג הציוד

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

סך התשלום

הערות

482,680.72₪
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  34לדו"ח.
התייחסות כללית של מנהלת בית הספר
"אני מנהלת את התיכון השש שנתי ע"ש פנחס אילון מתאריך  .1.9.2016לאחר שקראתי את הערות המבקר
אני מקבלת הערות אלה ואיישם אותם בהמשך .כמוכן אודה על השתלמות מסודרת בנושא".
התייחסות מנהלת בית הספר-אספקת מחשבים וציוד היקפי
"רכישות המחשבים בביה"ס מבוצעות דרך החברה שזכתה במכרז העירוני ,ולמיטב הבנתי חברה זו עוסקת
במחשבים ולא ציוד אלקטרוני ולכן שאר הציוד נרכש מחברות אחרות ,לאחר השוואת מחירים .בכל מצב בו לא
נרכש הציוד דרך החברה שזכתה במכרז העירוני ,נבדקו הצעות מחיר ובחרתי את ההצעה הנמוכה ביותר .אם
ההוראה היא לרכוש רק מהחברה שזכתה במכרז העירוני ,כך אעשה .המטרה היא לחסוך בכספי הניהול של
ביה"ס.
 .2רכש חומרי ניקוי ,הדפסות לסוגיהן ,ציוד מעבדה ,כלים וציוד אחזקה ,וציוד ספורט ועזרה ראשונה,
ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבתי הספר השש-שנתיים עולה עוד כאמור ,כי ישנם תחומי רכש
רבים של ציוד הרלבנטי בבתי הספר ,כאשר כמות הציוד לכל בתי הספר ועלותה במשך שנה עולה על הסכום
המזערי הקבוע בתקנות המכרזים ועומד כיום על כ ₪ 140,000-וצירוף מע"מ המחייב מכרז ,ובכל זאת לא
קיימים מכרזים עירוניים כנדרש בחוק כנראה בשל חוסר תקשורת בין בתי הספר למנהל החינוך ,ובין מנהל
החינוך למחלקת רכש ולוגיסטיקה על הצורך בכך כך שבפועל בתי הספר נאלצו להזמין ציוד ממקורות שונים
ובמחירים שונים ובניגוד לתקנות המכרזים.
ומבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבית הספר אילון עולה ,כפי שיפורט להלן בטבלה ,כי בוצעו
רכישות מספקים של חומרי ניקוי ,הדפסות לסוגיהן ,ציוד מעבדה ,כלים וציוד אחזקה ,וציוד ספורט ועזרה
ראשונה  ,ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות ואף ללא פניה מסודרת למנהל החינוך באשר לצורך לצאת
למכרזים עירוניים בנושאים אלה בשל היקפי הרכישה המחייבים יציאה למכרז ולו גם בשל הרצון להוזיל
עלויות.

סוג הציוד
חומרי ניקוי

תאריך
התשלום

מס'
שובר

21/09/15
13/10/15

36
64

רון לאושר בע"מ
רון לאושר בע"מ

16/11/15

83

רון לאושר בע"מ

₪5,589.00

03/12/15

101

אושר ציוד משרדי

₪2,335.00

17/01/16

134

01/02/16
28/02/16
14/03/16
12/04/16
16/06/16

153
184
209
237
284

אושר ציוד משרדי
אושר ציוד משרדי
אושר ציוד משרדי
אושר ציוד משרדי
אושר ציוד משרדי
אושר ציוד משרדי

שם הספק

סך התשלום
₪10,470.00
₪2,269.00
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₪7,479.00
₪3,519.00
₪9,238.00
₪10,264.00
₪7,348.00
₪3,365.00

הערות
כולל ציוד משרדי
כולל ציוד משרדי
כולל ציוד משרדי
וטונר
כולל ציוד משרדי
וטונר
כולל ציוד משרדי
וטונר
כולל ציוד משרדי
כולל ציוד משרדי
כולל ציוד משרדי
כולל ציוד משרדי
כולל ציוד משרדי

סוג הציוד

הדפסות

ציוד מעבדה

תאריך
התשלום

מס'
שובר

23/06/16
13/07/16
26/07/16

298
311
318

24/11/16

72

25/12/15

103

31/01/17

145

23/02/17

158

07/05/17

216

15/06/17

245

21/09/15
01/02/16
14/03/16
12/04/16
17/05/17
23/06/16
18/08/16
23/02/17
08/03/17
20/04/17
15/06/17
16/02/16
30/06/16
07/03/17
28/02/16
12/01/17
16/06/16
01/02/16
28/02/16
08/03/17
30/04/17
16/11/15
03/12/15
03/12/15
24/12/15
17/01/16
28/02/16
23/06/16

39
143
207
232
253
293
325
162
181
203
247
156
301
173
188
120
279
142
181
176
213
81
98
98
117
133
182
292

שם הספק

סך התשלום

אושר ציוד משרדי
אושר ציוד משרדי
אושר ציוד משרדי
מכשירי
פרפקט
כתיבה
מכשיר
פרפקט
כתיבה
מכשיר
פרפקט
כתיבה
מכשיר
פרפקט
כתיבה
מכשיר
פרפקט
כתיבה
מכשיר
פרפקט
כתיבה
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
קרול קרמונה
קרול קרמונה
קרול קרמונה
סטודיו טל-רם
סטודיו טל-רם
אבילפסט
כל שלט הדפסות
כל שלט הדפסות
כל שלט הדפסות
ריתוכי דניאל
ש .רובינשטיין בע"מ
ש .רובינשטיין בע"מ
ש .רובינשטיין בע"מ
ש .רובינשטיין בע"מ
ש .רובינשטיין בע"מ
ש .רובינשטיין בע"מ
ש .רובינשטיין בע"מ

₪2,064.00
₪6,387.00
₪10,762.00
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₪9,704.00
₪8,724.00
₪6,341.00
₪8,791.00
₪14,981.00
₪2,006.00
₪2,667.00
₪5,300.00
₪4,247.00
₪4,715.00
₪433.00
₪562.00
₪789.00
₪12,589.00
₪1,124.00
₪3,001.00
₪1,404.00
₪1,900.00
₪405.00
₪1,200.00
₪999.00
₪886.00
₪2,340.00
₪716.00
₪580.00
₪1,872.00
₪1,989.00
₪6,143.00
₪766.00
₪766.00
₪812.00
₪747.00
₪1,186.00
₪2,760.00

הערות
כולל ציוד משרדי
כולל ציוד משרדי
כולל ציוד משרדי
כולל ציוד משרדי
וטונר
כולל ציוד משרדי
וטונר
כולל ציוד משרדי
וטונר
כולל ציוד משרדי
וטונר
כולל ציוד משרדי
כולל ציוד משרדי
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
הדפסת הזמנות
הדפסת תעודות
הדפסת הזמנות

הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
טירת הכרמל
טירת הכרמל
טירת הכרמל
טירת הכרמל
טירת הכרמל
טירת הכרמל
טירת הכרמל

סוג הציוד

ציוד אחזקה

ספורט
וראשונה

תאריך
התשלום

מס'
שובר

26/09/16
24/11/16
06/12/16
23/05/17
16/11/15
24/12/15
23/05/17
28/02/16
13/10/15
16/11/15
03/12/15
24/12/15
28/02/16
23/04/16
16/06/16
18/08/16
13/10/16
24/11/16
07/05/17
13/10/15

27
65
84
230
80
118
229
175
59
79
97
113
173
235
278
324
46
71
220
58

17/05/16

259

13/10/16
03/12/15
24/11/16
12/01/17

41
94
66
122

שם הספק

סך התשלום

ש .רובינשטיין בע"מ
ש .רובינשטיין בע"מ
ש .רובינשטיין בע"מ
ש .רובינשטיין בע"מ
זליון בע"מ
זליון בע"מ
זליון בע"מ
טנגו אירועים
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
ספקים שונים
ספורט
אנרג'ים
בע"מ
ספורט גום בע"מ
ממרם ציוד רפואי
אריאל מדיק בע"מ
אריאל מדיק בע"מ

₪5,595.00
₪1,404.00
₪752.00
₪2,300.00
₪260.00
₪399.00
₪260.00
₪500.00
₪ 536.00
₪ 4,460.00
₪ 412.00
₪ 710.00
₪ 629.00
₪ 1,452.00
₪ 591.00
₪ 1,228.00
₪ 1,575.00
₪ 3,207.00
₪ 2,461.00
₪ 397.90
₪ 7,071.00
₪ 1,400.00
₪ 1,626.00
₪ 883.00
₪ 486.00

הערות
טירת הכרמל
טירת הכרמל
טירת הכרמל
טירת הכרמל
פתח-תקווה
פתח-תקווה
פתח-תקווה
קרח יבש
13/10/15
16/11/15
03/12/15
24/12/15
28/02/16
23/04/16
16/06/16
18/08/16
13/10/16
24/11/16
07/05/17
13/10/15
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד עזרה ראשונה
ציוד עזרה ראשונה
ציוד עזרה ראשונה

235,128.90
₪
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 .3רכש מקבלני שיפוצים ותחזוקה ,וציוד תחזוקה שוטפת כגון וילונות ,הדברה וכדומה בניגוד להנחיות
וללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבית הספר קריית שרת עולה ,כי בניגוד להנחיות אגף העל יסודיים
לפיו נדרש אישור וביצוע על ידי האגף לעבודות שיפוצים כאמור פנתה הנהלת בית הספר ישירות ומיוזמתה
לקבלני שיפוצים ותחזוקה לשם הזמנת עבודה לבית הספר של עבודות גבס ,התקנות וחיבורים ,התקנת
שטיחים ,טפטים ומראות ,וכן הזמנת וילונות ,הדברה ,גינון ,כלי מטבח ומקרר ,אף ללא קבלת הצעות מחיר
מסודרות:
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סוג הציוד
שיפוצים

תחזוקה
שוטפת

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

סך התשלום

02/09/15

30

אלקטרוניץ

₪ 3,894.00

13/10/15

62

אלקטרוניץ

₪ 2,413.00

01/02/16

150

אלקטרוניץ

₪ 164.00

12/04/16

236

אלקטרוניץ

₪ 4,328.00

28/02/16

174

אופיס סנטר

₪ 293.00

28/02/16

189

אופיס סנטר

₪ 2,165.00

12/04/16

229

אופיס סנטר

₪ 328.00

31/01/17

142

אופיס סנטר

₪ 4,446.00

12/04/16
02/05/16
11/09/16
29/01/17
09/02/17

225
241
15
137
152

מרכז פסג"ה חולון
א.פ .עיצובים
מדי אבישי
מרדכי ברדה
גיא מקלחונים

₪ 7,371.00
₪ 5,750.00
₪ 2,000.00
₪ 1,270.00
₪ 760.00

18/08/16

329

וילונות דיווין

₪ 7,912.00

01/09/16
08/12/16
08/05/16
10/10/16
08/03/17
07/05/17
17/05/16
21/08/16
25/08/16
20/12/16

10
88
245
39
175
214
254
1
5
98

29/05/17

239

09/10/16
24/12/15
23/05/17

38
105
235

וילונות דיווין
וילונות דיווין
אור שטיחים ווילונות
הסטוק
אבירן הדברות
אבירן הדברות
א.ב .שירותי הדברה
משתלת גן ירק
משתלת גן ירק
מסעוד שפיק-גינון
משתלות
כליף
בע"מ
אפרים רמים
בזיל הזול
מחסני חשמל

₪ 3,941.00
₪ 5,695.00
₪ 6,068.00
₪ 430.00
₪ 300.00
₪ 800.00
₪ 1,404.00
₪ 950.00
₪ 250.00
₪ 1,100.00
₪ 229.50
₪ 5,040.00
₪ 490.00
₪ 649.00
70,440.05₪
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הערות
התקנות
וחיבורים
התקנות
וחיבורים
התקנות
וחיבורים
התקנות
וחיבורים
התקנות
וחיבורים
התקנות
וחיבורים
התקנות
וחיבורים
התקנות
וחיבורים
עבודות גבס
התקנת שטיח
הדבקת טפטים
מפות
התקנת מראות
וילונות
וילונות
וילונות
וילונות
וילונות
הדברה
הדברה
הדברה
גינון
גינון
גינון
גינון
מזוזות
כלי מטבח
מקרר

 .4רכש ספרים וחוברות לתלמידים מכספי הרשות
בבתי הספר השש-שנתיים כאמור מופעל הסדר השאלת ספרים ,כאשר בתי הספר עצמם גובים עבור
הפרויקט במסגרת העלות המרבית שנקבעה על ידי משרד החינוך ,אולם ריכוז הטיפול בנושא השאלת ספרים
נעשה על ידי רכזות אד הוק שמשולם להן שכר ישירות מבתי הספר והספרים עצמם נרכשים מספקים שונים
ללא הצעות מחיר ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה.
ומבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי בית הספר רוכש ספרים
וחוברות גם מתקציב העירייה ,וזאת בניגוד לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ומטרות פרויקט השאלת הספרים
שאמור כולו להיות משולם מכספי ההורים בלבד:

שם בית
הספר
אילון

תאריך התשלום

מס'
שובר

שם הספק

02/09/15
02/09/15
21/09/15
28/02/16
02/03/16
17/05/16
18/08/16
06/10/16
27/10/16
24/11/16
20/03/17

28
29
35
187
195
261
330
37
49
64
184

רכס פרויקטים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
לילך רוזה
ספר לכל
חשבון הורים
כל בו זכאי חיים
מור דגן
ספרי מדי
כל בו זכאי חיים

סך התשלום
1,530.00 ₪
2,227.25 ₪
7,133.11 ₪
6,064.26 ₪
7,868.00 ₪
233.04 ₪
35,200.00 ₪
71,088.64 ₪
9,268.00 ₪
2,051.00 ₪
45,872.20 ₪
₪ 188,535.30

הערות
ספרי לימוד
ספרי לימוד
ספרי לימוד
ספרי לימוד
תשלום לרכזת
ספרי לימוד
העברה?
ספרי לימוד
תשלום לרכזת
ספרי לימוד
ספרי לימוד
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התייחסות מנהלת בית הספר-השאלת ספרים
"ביום  13.3.2018הגיע ה אחראי על השאלת הספרים בתיכון אילון ,למחלקת הכספים בעיריית חולון בנוגע
לכספים המגיעים לתיכון ממנהלת השאלת ספרים בגין התלמידים שנרשמו לפרויקט ,לאחר בירור עלה כי כל
הנתונים מוסדרים ואין צורך לשנות דבר ,והכספים יועברו אלינו בהקדם .יחד עם זאת מגיעים לנו כספים
מוועדת החריגים ,הבקשה הוגשה אך לא ניתן מענה ונתבקשנו ליצור קשר עם מנהלת השאלת הספרים
לבירור בעניין .עוד באותו היום התקיימה שיחה עם מנהלת השאלת הספרים והתברר שנפלה טעות בהגשת
הדו"ח הממוחשב שנעשה על ידי עיריית חולון במערכת התקציבית של מנהלת השאלת ספרים .הטעות
נעשתה בהקלדת הסכומים ,במקום להקליד סכום הכנסות בית-ספר מתשלומי הורים מדמי השאלה בסך כולל
של  ₪ 188,480עבור חטיבת הביניים והתיכון כאחד הוקלד סכום זה בנפרד ,פעם לחטה"ב ופעם לחט"ע דבר
שהביא להכפלה פיקטיבית של תקציב ביה"ס .כתוצאה מטעות זו במקום לדווח למנהלת השאלת ספרים על
חריגה תקציבית של  .₪ 90,504בהתאם לבקשה המפורטת שהוגשה לוועדת החריגים ,נרשמה יתרה
פיקטיבית ,כך שמבחינת מנהלת השאלת ספרים אין צורך באישור התקציב החריג .ביום שני ה19.2.2018-
התקיימה שיחה עם מנהלת פרויקט השאלת ספרים שהבהירה לנו שמקור הטעות הינו בדיווח שנעשה על ידי
עיריית חולון וכי התקציב שיועד לוועדת חריגים סגור וחולק כבר ואין לה כרגע מקורות תקציביים בכדי לכסות
את הגרעון שבו מצוי בית-הספר .כל שביכולתה לעשות הוא להזין את הנתונים הנכונים לדוח ביצוע לשנה
הבאה בתקווה שחלק מהגרעון יכוסה עקב הטעות שנעשתה ,אך אין בידה להבטיח דבר .בהתאם לכך
התקיימה שיחת וועידה בין האחראי מטעם תיכון אילון ,האחראית מטעם פרויקט השאלת ספרים ופקידה
מעיריית חולון שהופקדה על הזנת הנתונים למערכת התקציבית .הפקידה הודתה בטעות שנעשתה וטענה
שכך הבינה מתוך חוברת ההנחיות .לדבריה חשבה שמדובר רק בדיווח וכי תעשה ביקורת מטעם מנהלת
השאלת ספרים על הנתונים וזאת בהתאם להצהרת דו"ח מנהלת שהוגשה והבקשה המפורטת לוועדת
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חריגים .מנהל הפרויקט הסבירה שמדובר בנתוני אמת שמהווים את מהות הדיווח ואין לצפות ממנהלת
השאלת ספרים שאחראית על אלפי בתי ספר ,לפקח אישית על כל הזנת הנתונים מצד הרשויות .מנהל
הפרויקט הסבירה לפקידת העירייה שהיא ביצעה דיווח חלקי בלבד ,כאשר הפרט החשוב ביותר שהינו הכנסות
בית ספר היא דווחה דיווח כפול דבר שהוביל להכפלת ההכנסות ולמצג שווא .כן ביקשה אחראית הפרויקט
מפרויקט השאלת הספרים לדעת מי ייקח אחריות על הטעות ויעניק מענה לבית הספר שמצוי כעת ביתרת חוב
של  .₪ 90,504פקידת העירייה השיבה שהיא רק פקידה ,בורג קטן במערכת שהתבקשה לסייע בדיווח
הנתונים וכך עשתה .באותה השיחה הובהר לה שהטעות נעשתה לא רק כלפי תיכון אילון אלא כלפי כל מוסדות
החינוך השש-שנתיים שבהם נעשה רישום לחטיבת הביניים ולתיכון ,טעות שהובילה לחריגה תקציבית של
מאות אלפי שקלים .בסיום השיחה הופנתה האחראית מהשאלת הספרים לאחראית על הפקידה ,להמשך
טיפול וקבלת מענה .אשמח לשיתוף פעולה ולמענה בכל שאלה והבהרה נושא".
 .5הזנת תלמידים
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה עולה ,כי בבית הספר ישנו פרויקט הזנה לתלמידים שבמסגרתו
מחולקים ארוחות וכריכים לתלמידים בבתי הספר שהוריהם במצב כלכלי קשה.
אמנם נראה שניתנה הבטחה כלשהי בעל-פה מהנהלת העיר ו/או מאגף העל יסוד במנהל החינוך לפי
ההתכתבויות בתיק ,אולם אין כל אישור בכתב ובפועל הכסף משולם מכספי העירייה שהועברו לבתי הספר
למטרות אחרות ,וכפי שיפורט להלן הפניה לספקי המזון אף לא נעשתה במסגרת הצעות מחיר מסודרות ומכרז
המתבקש בשל היקפי התשלומים.

שם בית
הספר
אילון

תאריך התשלום

מס' שובר

21/09/15
20/10/15
24/12/15
17/01/16
22/02/16
14/03/16
17/05/16
13/07/16
18/08/16
18/08/16
13/10/16
13/11/16
25/12/16
31/01/17
23/02/17
26/03/17
20/04/17
07/05/17
15/06/17

42
67
116
132
167
202
251
312
322
327
40
58
102
146
168
189
204
222
249

שם הספק
נשים מבשלות בע"מ
נשים מבשלות בע"מ
נשים מבשלות בע"מ
נשים מבשלות בע"מ
נשים מבשלות בע"מ
נשים מבשלות בע"מ
נשים מבשלות בע"מ
נשים מבשלות בע"מ
עדי.מ קייטרניג
נשים מבשלות בע"מ
נשים מבשלות בע"מ
עדי.מ קייטרניג
עדי.מ קייטרניג
עדי.מ קייטרניג
עדי.מ קייטרניג
עדי.מ קייטרניג
עדי.מ קייטרניג
עדי.מ קייטרניג
עדי.מ קייטרניג

סך התשלום

הערות

6,434.00 ₪
8,248.20 ₪
14,858.20 ₪
10,793.25 ₪
12,162.15 ₪
12,162.15 ₪
11,144.25 ₪
10,670.00 ₪
3,387.00 ₪
11,389.00 ₪
11,285.00 ₪
6,160.00 ₪
12,587.00 ₪
11,099.00 ₪
13,159.00 ₪
11,443.00 ₪
10,012.00 ₪
6,007.00 ₪
10,298.00 ₪
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התייחסות מנהלת בית הספר-הזנת תלמידים
"בבית הספר ישנו פרויקט הזנת תלמידים שבמסגרתו מחולקות ארוחות צהריים לתלמידים אוטיסטים
שלומדים במוסד .התקציב נכנס דרך הרשות ומיועד להוצאה זו .מכיוון שאין מכרז בנושא מטעם הרשות ולא
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הייתי מודעת שעלי לערוך מכרז ,הנני מתחייבת שבתום החוזה אבצע מכרז על פי הנחיות העיריה או לחילופין
הרשות היא זו שתבצע את המכרז ותיידע אותי".
רכש מכספי הורים
 .1השאלת ספרי לימוד ובכלל זה חוברות עבודה
בעיריית חולון מופעל הסדר של השאלת ספרי לימוד שנועד לחסוך מההורים את הוצאות רכישתם של ספרים
וחוברות עבודה חדשים ,כאשר בבתי הספר היסודיים בחולון פרויקט השאלת הספרים נעשה על ידי העירייה
ובאמצעות פקידת רכש שמרכזת את כל הטיפול בנושא השאלת ספרים ,החל בגביה ועד הרכישה כאשר
במכרז העירוני זכו שני ספקים ,ספק לכל אזור ,ורכישת הספרים מתבצעת באמצעותם בלבד.
מבדיקת חשבוניות רכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן כי ריכוז הטיפול בנושא השאלת
ספרים נעשה על ידי רכז ות אד הוק שמשולם להן שכר ישירות מבתי הספר והספרים עצמם נרכשים מספקים
שונים ללא קבלת הצעות מחיר ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה האדירים בנושא:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

אילון

13/10/15
22/11/15
03/12/15
03/12/15
03/12/15
24/12/15
24/12/15
02/02/16
31/10/16
22/11/16
22/11/16
22/11/16
06/12/16
25/12/16
23/02/17
19/06/17

19
45
53
57
59
70
77
103
204
227
229
232
240
255
304
455

שם הספק
יאיר הפקות דפוס
דפוס אורגד
יאיר הפקות דפוס
סטודיו טל-רם בע"מ
חי סחר בע"מ
מטח-טכנ' חינוכית
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
מטח-טכנ' חינוכית
דפוס אורגד
יאיר הפקות דפוס
סטודיו טל-רם בע"מ
דפוס אורגד
ספר לכל בע"מ
מאירום דיגיטל
יאיר הפקות דפוס

סך התשלום
₪ 6,663.00
₪ 7,030.00
₪ 468.00
₪ 5,717.00
₪ 1,415.00
₪ 6,570.00
₪ 538.00
₪ 791.00
₪ 1,125.00
₪ 3,791.00
₪ 532.00
₪ 6,669.00
₪ 3,510.00
₪ 1,159.00
₪ 246.00
₪ 1,814.00
₪ 48,038.00

הערות
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  39לדו"ח.
 .2טיולים וסיורים לימודיים ובכלל זה של"ח
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע ,כי השהייה והלינה בתנאי שדה הן כאמור ערך חינוכי וגם דרך להוזלת
הטיול ,ולכן יש לעודד טיולי תרמיל ולינה בחניונים מוסדרים בשיטת הקמפינג תוך שילוב הכנת הארוחות באופן
עצמאי; אפשר לגייס מאבטחים מבין מורי בית הספר וההורים; רצוי שההדרכה במהלך שעות הסיור והטיולים
החודשיים תינתן על ידי מורי הכיתות ומחנכיהן; אפשר להשיג הנחה משמעותית על טיולים המתקיימים
בעונות שאינן עונות השיא; אפשר להציע להורים לשלם עבור כלכלה רק אם כולם מוכנים לרכוש שירות זה ואם
יש הורים המתנגדים לכך ,יביאו כל התלמידים מזון מהבית; כספים שיישארו כעודף מטיול מסוים ינוצלו כדי
להקטין את ההוצאות בטיולים הבאים ואם אין אפשרות לבצע זאת ,יוחזרו הכספים להורי התלמידים.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי בית הספר פועל בניגוד
להמלצות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ופונה לספקים של חברות טיולים המנהלים את כל הטיול לרבות הסעות,
84

מאבטחים ,מלונות או אכסניות ,ארוחות ,כניסה לאתרים ומלווים ,וזאת אף ללא קבלת הצעות מחיר ו/או מכרז
עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה האדירים בנושא:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

אילון

02/11/15

25

17/01/16
03/04/16
12/04/16
17/05/16
23/06/16
03/11/16
22/11/16
19/12/16
10/01/17
08/03/17
26/03/17
20/04/17
16/05/17
15/06/17
19/06/17

91
172
179
193
244
214
233
248
276
326
354
363
390
442
461

שם הספק
החברה
הטבע
קשרי תעופה
קשרי תעופה
קשרי תעופה
קשרי תעופה
קשרי תעופה
קשרי תעופה
קשרי תעופה
קשרי תעופה
קשרי תעופה
קשרי תעופה
קשרי תעופה
קשרי תעופה
קשרי תעופה
קשרי תעופה
קשרי תעופה

להגנת

סך התשלום

12,360.00 ₪
91,154.00 ₪
124,141.00 ₪
180,560.00 ₪
140,348.00 ₪
73,626.00 ₪
23,073.00 ₪
4,995.00 ₪
121,418.00 ₪
5,110.00 ₪
6,790.00 ₪
97,238.00 ₪
80,902.00 ₪
185,830.00 ₪
11,840.00 ₪
45,680.00 ₪
₪ 1,205,065

הערות

הפרשים
שכבת יא' לגולן
שכבת יב' לאילת
שכבת ז' לגליל
שכבות ז' ,ח' ,ט' ו-יא'
שכבות ז' ,ט' ו-י'
יום גיבוש לשכבת ז'
יום נחשון ח' בת"א
שכבת יא' לגולן
יום נחשון י' לי-ם
יום נחשון יא' לתל-חי
שכבת יב' לאילת
שכבת י' לנגב
שכבת ז' לגלבוע
יום נחשון י' לת"א
יום גיבוש לשכבת ט'
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 .3הסעות
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא תשלומי הורים נקבע ,בין השאר ,כי טיולים וסיורים ובכלל זה של"ח נכללים
במסגרת תשלומי הרשות ,וכי הסכומים המרביים המותרים לגביה עבור שירות זה כוללים אף את הוצאות
ההסעות במסגרת הטיול .עוד נקבע בחוזר הנדון ,כי הסכומים המרביים המותרים לגביה עבור 'סל תרבות'
כוללים הוצאות נלוות בפועל של הסעות התלמידים ושל מלווים מבוגרים במידת הצורך.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי ישנו תשלום לספקי הסעות
אוטובוסים ומיניבוסים עבור הסעת תלמידים לטיולים שנתיים ,סיורים ,פעילויות סל תרבות ,מגמות ושל"ח,
הקפצות וכדומה כאשר כלל לא ברור באם הוצאות אלה הנגבות מכספי ההורים כלולות במסגרת הוצאות הטיול
ו/או הסיור במסגרת 'סל תרבות' כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל לעיל או שהן נגבות מכספי ההורים ששילמו עבור
מטרות אחרות ,וכל זאת אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי
הרכישה האדירים בנושא:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

אילון

02/11/15
22/11/15
22/11/15

26
37
40

שם הספק
מסיעי שאשא בע"מ
חן הגליל בע"מ
מסיעי שאשא בע"מ
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סך התשלום
4,550.00 ₪
4,300.00 ₪
8,500.00 ₪

הערות
הקפצות
יום שדה לפלמחים
מגמות

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

סך התשלום

הערות

03/12/15
24/12/15
17/01/16
17/01/16
02/02/16
02/02/16
23/02/16
14/03/16
14/03/16
03/04/16
03/04/16
12/04/16
17/05/16
17/05/16
14/06/16
30/06/16
30/06/16
17/08/16
31/10/16
31/10/16
08/11/16
22/11/16
06/12/16
25/12/16
10/01/17
09/02/17
12/02/17
23/02/17
08/03/17
26/03/17
04/05/17
04/05/17

54
76
82
88
104
113
129
136
147
159
168
181
197
198
218
255
263
288
207
209
217
220
237
251
257
288
302
317
327
353
379
387

מסיעי שאשא בע"מ
מסיעי שאשא בע"מ
מסיעי שאשא בע"מ
חן הגליל בע"מ
חן הגליל בע"מ
מסיעי שאשא בע"מ
מסיעי שאשא בע"מ
חן הגליל בע"מ
מסיעי שאשא בע"מ
חן הגליל בע"מ
מסיעי שאשא בע"מ
חן הגליל בע"מ
חן הגליל בע"מ
מסיעי שאשא בע"מ
חן הגליל בע"מ
חן הגליל בע"מ
מסיעי שאשא בע"מ
מסיעי שאשא בע"מ
חן הגליל בע"מ
מסיעי שאשא בע"מ
אבי הסעות-מונית
מסיעי שאשא בע"מ
חן הגליל בע"מ
מסיעי שאשא בע"מ
מסיעי שאשא בע"מ
חן הגליל בע"מ
מסיעי שאשא בע"מ
מסיעי שאשא בע"מ
חן הגליל בע"מ
מסיעי שאשא בע"מ
מסיעי שאשא בע"מ
חן הגליל בע"מ

9,245.00 ₪
11,150.00 ₪
6,260.00 ₪
900.00 ₪
2,650.00 ₪
8,050.00 ₪
26,920.00 ₪
2,800.00 ₪
10,690.00 ₪
6,700.00 ₪
9,217.00 ₪
7,900.00 ₪
3,600.00 ₪
11,580.00 ₪
7,200.00 ₪
5,800.00 ₪
18,980.00 ₪
700.00 ₪
1,100.00 ₪
13,140.00 ₪
1,200.00 ₪
6,460.00 ₪
9,100.00 ₪
10,250.00 ₪
7,570.00 ₪
11,600.00 ₪
32,215.00 ₪
3,990.00 ₪
1,800.00 ₪
5,870.00 ₪
12,780.00 ₪
9,000.00 ₪

קט רגל בפארק פרס
הקפצות ופולין
סל תרבות ומחוננים
יום שדה לפלמחים
ימי שדה ונחשון
סל תרבות והקפצות
טיולים והקפצות
יום שדה ביפו
סל תרבות והקפצות
ימי שדה בתל-אביב
סל תרבות
ימי שדה בירושלים
ימי שדה בירושלים
סל תרבות ומגמות
ימי שדה בירושלים
ימי שדה בירושלים
סל תרבות והקפצות
סל תרבות
ימי שדה ביפו
סל תרבות ופרוייקטים
החזרת תלמידים
טיולים והקפצות
ימי שדה ביפו
סל תרבות ופולין
סל תרבות והקפצות
ימי שדה בירושלים
סל תרבות ופרוייקטים
סל תרבות ופרוייקטים
ימי שדה בסטף
יום קולנוע ומחוננים
סל תרבות ומגמות
ימי שדה בירושלים

23/05/17

403

חן הגליל בע"מ

1,800.00 ₪

ימי שדה בסטף
סל תרבות ומגמות
ימי שדה בתל-אביב
נחשון ומגמות

מסיעי שאשא בע"מ
418
11/06/17
חן הגליל בע"מ
423
15/06/17
מסיעי שאשא בע"מ
439
15/06/17
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  41לדו"ח.
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14,160.00 ₪
3,300.00 ₪
4,680.00 ₪

 .4שיפוצים ,ציוד ותחזוקה שוטפת
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים נקבעו במפורש כאמור נושאים שאין לגבות עבורם כספים
מההורים ,בין השאר ,חומרי מלאכה ,הוצאות אחזקה ,התקנת ציוד ותשתיות ,תיקוני נגרות ,תיקוני ריהוט
וציוד ,הובלות וכדומה.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר אילון מכספי ההורים עולה ,כי בניגוד להנחיות לעיל הנהלת בית
הספר אישרה לחייב את חשבון ההורים בהוצאות בגין רכישות מספקים של ריהוט ,וילונות ,שלטים ,תיקוני
נגרות ,ציוד תחזוקה ומטענים ניידים וכדומה ,וכל זאת אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

איקאה ישראל
233
20/06/16
אילון
איקאה ישראל
234
20/06/16
מילגה
260
30/06/16
כתר פלסטיק בע"מ
281
24/01/17
כתר פלסטיק בע"מ
447
18/06/17
וילונות דיווין
281
17/08/16
מדי אבישי
191
11/09/16
רון לאושר בע"מ
47
22/11/15
קרול קרמונה
173
07/04/16
יאיר הדפסות דפוס
364
20/04/17
כל שלט
471
26/06/17
גרין וואלי בע"מ
34
15/11/15
אחים קדוש בע"מ
361
20/04/17
רק במוסרי
100
02/02/16
EBAY
157
03/04/16
דאון טאון הפקות
188
09/05/16
החזר למורה
207
14/06/16
פרחי ציון
279
17/08/16
נגריית ירחי
282
17/08/16
אושר שיווק בע"מ
203
31/10/16
באג מולטיסיסטם
243
06/12/16
ארגמן מתכת בע"מ
250
25/12/16
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  42לדו"ח.

סך התשלום
1,119.50 ₪
1,349.50 ₪
1,320.00 ₪
1,372.76 ₪
3,419.90 ₪
8,400.00 ₪
2,000.00 ₪
1,542.00 ₪
1,030.00 ₪
1,211.00 ₪
1,596.00 ₪
3,802.00 ₪
414.00 ₪
54.00 ₪
324.97 ₪
1,271.50 ₪
247.90 ₪
3,260.00 ₪
585.00 ₪
337.00 ₪
420.60 ₪
1,673.00 ₪

הסחורה
שטיח ווילון
ארונית ומדפים
פופים והדומים
כיסאות
כיסאות
וילונות
טפטים
שלטי קאפות
שלטי ברזנט
שלטי קאפות
שלטי שמשונית
קוביות בטון
ציוד תחזוקה
צבע
משאבות מים
ייעוץ טכני
הוצאות דלק
זרי פרחים
תיקון נגרות
אקדחי סיכות
מטענים ניידים
צבעים

 .5ציוד ספורט
מבדיקת טיוטת ספר הנהלים העירוני הנוגע לבתי הספר היסודיים עולה ,כי תחת סעיף ציוד ספורט מתכלה,
נקבע שרכישת ציוד מתכלה הינה באחריות ובמימון בית הספר כאשר הציוד כולל כדור ,מזרן מכל סוג ,דלגית,
רשת לשער/סל/עף ,חישוק ,מחבט ,שולחן טניס וכדומה.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר אילון מכספי ההורים עולה ,כי בניגוד לרוח חוזרי מנכ"ל משרד
החינוך ולהנחיות לעיל ,הנהלת בית הספר אישרה לחייב את חשבון ההורים בהוצאות בגין רכישות מספקים
של ציוד ספורט ,וכל זאת אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:

87

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

טל ספורט
164
03/04/16
אילון
אנרג'ים ספורט בע"מ
183
12/04/16
אנרג'ים ספורט בע"מ
196
17/05/16
ג.ס.ט ספורט בע"מ
264
10/01/17
ג.ס.ט ספורט בע"מ
286
09/02/17
ג.ס.ט ספורט בע"מ
384
04/05/17
בש-גל ספורט בע"מ
385
04/05/17
בש-גל ספורט בע"מ
389
16/05/17
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  43לדו"ח.

סך התשלום
₪ 810.81
₪ 642.00
₪ 1,500.00
₪ 1,638.00
₪ 1,312.00
₪ 1,467.00
₪ 509.00
₪ 527.00

הערות
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט

 .6ציוד משרדי ומעבדה בסיסי ,טונר למדפסות חומרי ניקוי
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים נקבעו במפורש נושאים שאין לגבות עבורם כספים
מההורים ,בין השאר ,תפעול ורכישת ציוד בסיסי של המוסד ,צורכי משרד ,חומרי ניקוי והסניטציה ,בדק
בית וכדומה.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר אילון מכספי ההורים עולה ,כי בניגוד לחוזר המנכ"ל לעיל ,הנהלת
בית הספר אישרה לחייב את חשבון ההורים בהוצאות בגין רכישות מספקים של ציוד משרדי בסיסי ,הדפסות
וכריכה בבית דפוס של תעודות ,וציוד בסיסי למעבדה כולל בדיקות תקופתיות ,וכדומה ,וכל זאת אף ללא קבלת
הצעות מחיר מסודרות:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

אילון

17/01/16
03/04/16
14/06/16
23/06/16
13/07/16
26/07/16

90
167
217
252
274
277

12/02/17

292

16/02/17
15/06/17
17/05/16
16/06/16
23/06/16

303
191
224
246

אושר ציוד משרדי
אושר ציוד משרדי
אושר ציוד משרדי
אושר ציוד משרדי
אושר ציוד משרדי
אושר ציוד משרדי
פרפקט מכשירי
כתיבה
אייבורי מחשבים
פרינטק בע"מ
אושר ציוד משרדי
יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס

01/11/16

213

12/02/17
23/02/17
01/03/17
04/05/17

293
314
318
381

02/11/15

31

יאיר הפקות דפוס
יאיר הפקות דפוס
סטודיו טל-רם
יאיר הפקות דפוס
נורית ניהול ושיווק
ש .רובינשטיין
בע"מ

סך התשלום

שם הספק

88

₪641.00
₪2,139.00
₪8,546.00
₪620.00
₪1,609.10
₪3,858.09
₪830.00
₪219.00
₪3,034.00
₪4,596.00
₪6,235.00
₪6,674.00
₪1,322.00
₪807.00
₪7,125.00
₪2,480.00
₪1,112.00
₪1,258.00

הערות
ציוד למסיבת סיום
ציוד ליום השואה
ציוד משרדי בסיסי
ציוד משרדי בסיסי
ציוד משרדי בסיסי
ציוד משרדי בסיסי
ציוד משרדי בסיסי
טונר למדפסות
מכונות צילום
ציוד משרדי בסיסי
הדפסת הזמנות
הדפסת תעודות
בחינה ושלטי
שמשונית
הדפסת פלאיירים
פולדרים לתעודות
קאפה ופלאיירים
כריכה לתעודות
ציוד בסיסי למעבדה

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

23/06/16

241

31/10/16
31/10/16
10/01/17

210
211
273

סך התשלום

שם הספק
ש .רובינשטיין
בע"מ
זאד הנדסה בע"מ
זליון בע"מ
זליון בע"מ

₪1,784.00
₪386.10
₪519.00
₪201.00

הערות

ציוד בסיסי למעבדה
בדיקת בטיחות
ציוד בסיסי למעבדה
תיקון טכנאי

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  44לדו"ח.
 .7מסיבות וטקסי בית הספר
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים בפרק הדן בנושא מסיבות נקבע כאמור ,כי מוסדות החינוך
יקפידו על חיסכון מרבי ועל מניעת הוצאות מיותרות ,ולכן הומלץ לקיים מסיבות וטקסים בבתי הספר בצורה
צנועה וחסכונית ולהימנע מכל פעולה המחייבת הוצאות מיותרות הן של בית הספר והן של ההורים.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר אילון מכספי ההורים בנושא מסיבות וטקסי בית הספר עולה ,כפי
שיפורט בטבלה להלן ,כי בניגוד להמלצה בהנחיות הנהלת בית הספר קיימה מסיבות בעלויות גבוהות,
העסיקה חברות הפקה ,תפאורה וכדומה .זאת ועוד ,הנהלת בית הספר שכרה חברות הגברה לטקסי בית
הספר הרשמיים והשיתה את התשלומים על חשבון ההורים וזאת בניגוד לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך האוסרים
לעשות כן:
שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

אילון

13/10/15

17

14/06/16

216

23/06/16

249

25/09/16

193

25/09/16

195

28/03/17

356

23/05/17

402

21/01/16
29/03/16
14/06/16
31/10/16
26/03/17
26/06/17

92
153
213
201
349
470

ניר שמואל הגברה
אולטרסאונד
מוסיקה
טליק בימוי והפקה
טליק בימוי והפקה
טליק בימוי והפקה
טליק בימוי והפקה
טליק בימוי והפקה
טליק בימוי והפקה

23/02/16

125

09/06/16

205

16/06/16
16/06/16

225
226

המושיב
כליף משתלות
בע"מ
יואל קדם צילום
המושיב

סך התשלום

שם הספק
אולטרסאונד
מוסיקה
אולטרסאונד
מוסיקה
אולטרסאונד
מוסיקה
זום הפקות בע"מ
אולטרסאונד
מוסיקה

₪1,500.00
₪9,500.00
₪6,000.00
₪3,500.00
₪1,755.00
₪2,000.00
₪8,775.00
₪20,000.00
₪20,000.00
₪21,000.00
₪20,500.00
₪20,000.00
₪10,000.00
₪1,500.00
₪1,015.00
₪1,287.00
₪1,800.00
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הערות
הגברה לפתיחת
לימודים
הגברה לטקס
הזיכרון
הגברה לטקס
שורשים
הגברה ותאורה
הגברה לפתיחה
הגברה למסיבת
פורים
הגברה לטקס
השואה
הפקת מסיבת סיום
הפקת מסיבת סיום
הפקת מסיבת סיום
הפקת מסיבת סיום
הפקת מסיבת סיום
הפקת מסיבת סיום
כיסאות למסיבת
סיום
פרחים למסיבת
סיום
צילום מסיבת סיום
כיסאות למסיבת

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

23/06/16

251

טליק בימוי והפקה

13/07/16

275

המושיב

28/08/16

190

כיסאות מוסיקליים

11/06/17

415

דוד כליף אירועים

₪2,691.00

15/06/17

428

המושיב

₪1,620.00

15/06/17

434

כל שלט שלטים

₪1,182.00

19/06/17

452

אקו"ם בע"מ

₪939.51

19/06/17

460

פרחי ציון

₪8,680.00

08/03/17

321

בלאדי-אוריאן קיים

₪3,000.00

20/03/17

337

וובטרגט בע"מ

₪2,950.00

26/03/17

347

 DJליסט הפקות

₪3,500.00

סך התשלום

₪819.00
₪1,770.00
₪1,200.00

הערות
סיום
פירוטכניקה
למסיבה
כיסאות לטקס
שורשים
מפות שולחן
לשורשים
כיסאות למסיבת
סיום
כיסאות לטקס
שורשים
תפאורה למסיבת
סיום
רישיון להשמעת
מוסיקה
פרחים למסיבות
וטקס
טבון פיצות לפורים
שולחנות משחק
לפורים
די.ג'יי למסיבת
פורים

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  45לדו"ח.
 .4בית הספר קוגל
רכש מכספי הרשות
 .1רכש ציוד משרדי ,ראשי דיו וטונרים ,ריהוט משרדי ובית ספר ,אספקה התקנה ותחזוקה של
מחשבים וציוד היקפי ,ומזגנים שלא באמצעות הספקים המורשים.
בבדיקה עם מחלקת רכש ולוגיסטיקה בעירייה עלה ,כי הספקים שזכו במכרזי הרכש העירוניים והוכרו
כמורשים לרכישה עצמאית של ציוד על ידי בתי הספר ומחירוני המקסימום המחייבים את הספקים הינם
ספקים בנושא ציוד משרדי ,ראשי דיו וטונרים ,ריהוט משרדי וריהוט בתי ספר.
למרות האמור לעיל והעובדה שהנהלת בית הספר קוגל הייתה מחויבת לבצע את סוגי הרכישות הנדונים רק
באמצעות הספקים המורשים הנדונים ,היא ביצעה רכישות ישירות מספקים אחרים ,לא באמצעות הספקים
הזוכים ואף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
בבדיקה כאמור עם האגף למערכות מידע עולה ,כי העירייה התקשרה באמצעות מפעל הפיס עם חברת טלקוד
מחשבים בע"מ ,הזוכה במכרז שפרסם מפעל הפיס לעניין אספקה התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד
היקפי.
למרות האמור לעיל והעובדה שהנהלת בית הספר קוגל הייתה מחויבת לבצע רכש תקשוב על ידי העירייה
ובהתאם להנחיות לעיל ,היא ביצעה רכישות ישירות מספקים אחרים ,שלא באמצעות העירייה ואף ללא קבלת
הצעות מחיר מסודרות.
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סוג הציוד
ציוד
משרדי

ראשי דיו

ריהוט

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

סך התשלום

20/10/2015

60

אסכולה בע"מ

₪ 710.00

12/11/2015
16/12/2015
03/02/2016
21/02/2016
05/04/2016
05/06/2016
07/07/2016
11/07/2016
15/09/2016
26/10/2016
17/11/2016
18/01/2017
22/02/2017
16/12/2015
14/01/2016
27/03/2016
12/04/2016
05/06/2016
20/10/2015
12/04/2016
08/09/2015
09/11/2015
15/12/2015
14/01/2016
03/02/2016
07/03/2016
15/03/2016
04/04/2016
05/04/2016
12/04/2016
08/06/2016
07/07/2016
18/09/2016
17/11/2016
15/12/2016
18/01/2017
21/02/2017
23/04/2017
04/04/2016
15/12/2016

93
135
207
223
316
392
440
456
4
61
101
175
246
131
176
294
330
391
71
337
15
86
126
175
204

אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אושר ציוד משרדי
אושר ציוד משרדי
אושר ציוד משרדי
אושר ציוד משרדי
אושר ציוד משרדי
רון לאושר בע"מ
רון לאושר בע"מ
ששון שיווק ושירות
ששון שיווק ושירות
ששון שיווק ושירות
ששון שיווק ושירות
ששון שיווק ושירות
ששון שיווק ושירות
ששון שיווק ושירות
ששון שיווק ושירות
ששון שיווק ושירות
ששון שיווק ושירות
ששון שיווק ושירות
ששון שיווק ושירות
ששון שיווק ושירות
ששון שיווק ושירות
ששון שיווק ושירות
ששון שיווק ושירות
ששון שיווק ושירות
ששון שיווק ושירות
ס.י.מדה בע"מ
מגוון  2002בע"מ

₪ 859.00
₪ 1,360.00
₪ 881.00
₪ 1,133.00
₪ 484.00
₪ 2,403.00
₪ 775.00
₪ 304.00
₪ 8,298.00
₪ 1,348.00
₪ 2,161.00
₪ 1,832.00
₪ 2,659.00
₪ 1,169.00
₪ 1,788.00
₪ 1,692.00
₪ 493.00
₪ 368.00
₪ 881.00
₪ 610.00
₪ 4,816.00
₪ 2,116.00
₪ 2,091.00
₪ 1,537.00
₪ 3,625.00
₪ 1,418.00
₪ 1,740.00
₪ 288.00
₪ 1,188.00
₪ 515.00
₪ 2,933.00
₪ 329.00
₪ 2,274.00
₪ 2,607.00
₪ 2,653.00
₪ 1,230.00
₪ 893.00
₪ 687.00
₪ 228.00
₪ 7,400.00

283
313
319
339
405
445
13
92
131
182
244
312
312
128
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הערות

ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון

ללא שובר תשלום

אשדוד

סוג הציוד

מחשבים

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

סך התשלום

הערות
אשדוד
אשדוד
אשדוד
ציוד וריהוט
מהות
שולחן ישיבות
ניצני עוז

18/01/2017
07/02/2017
23/04/2017
29/09/2016

179
205
298
23

מגוון  2002בע"מ
מגוון  2002בע"מ
מגוון  2002בע"מ
איקאה

₪ 4,633.00
₪ 7,957.00
₪ 19,691.00
₪ 1,864.00

29/09/2016
31/01/2017
16/02/2017
08/09/2015
15/12/2015
12/04/2016
15/01/2017
03/02/2016
15/03/2016
05/06/2016
15/12/2016
31/12/2015
03/03/2016
30/10/2016
23/02/2017
08/12/2016
16/02/2017
17/11/2016
07/02/2017
01/09/2015
09/11/2015
16/12/2015
16/03/2016
27/06/2016

24
190
214
16
115
328
163
201
279
393
132
151
252
66
247
119
215
96
204
12
80
140
286
432

מסך הקרנה ידני
מחשב נייד

07/11/2016
21/02/2017

81
229

מיליון כיסאות
ירוק בעיר
הום סנטר
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
פי סי סנטר
פי סי סנטר
פי סי סנטר
פי סי סנטר
אייבורי מחשבים
אייבורי מחשבים
תמליל  2100בע"מ
תמליל  2100בע"מ
קיי אס פי
קיי אס פי
י.ר .סבן מחשבים
י.ר .סבן מחשבים
די סי אס מחשבים
מעגל סגור בע"מ
נקסט פרו
מרכז הסאונד
א.ד.ס .סודאי
מחשבים
וולקום טכנולוגיות
עולם הסאונד בע"מ

₪ 4,459.00
₪ 6,535.60
₪ 1,151.70
₪1,274.00
₪702.00
₪1,170.00
₪50,404.00
₪2,539.00
₪199.00
₪171.00
₪186.00
₪582.00
₪425.00
₪453.00
₪525.00
₪553.00
₪490.00
₪772.00
₪339.00
₪307.00
₪2,860.00
₪1,755.00
₪411.00
₪4,040.00
₪505.00
₪833.00

בידורית

לחדר

מערכת מצלמות

ציוד לקולנוע

521,454.09
₪
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  46לדו"ח.
התייחסות כללית של מנהלת בית הספר
"הצעות מחיר נמצאות בית הספר לכל הרכישות מעל  ₪ 1000בהתאם לנוהל ,בעתיד נצמיד אותן לחשבונית
הרכישה .רכישות עד  ₪ 1000בוצעו ללא הצעות מחיר בהתאם לנוהל שפורסם .לגבי טיולים ,בכל שנה
מתקיימים מכרזי טיולים והיסעים ברשות וועד ההורים המקבל הצעות מחיר ומחליט מי יהיו הספקים .כל
הישיבות מתויקות בתיק וועד ההורים וכן ההחלטות שהתקבלו .הכל נעשה ע"פ הנוהל המוכר לנו בנושא.
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ההצעות כוללות תמחור מפורט של כל הנדרש לטיול -הסעים ,אבטחה ,לינה ,הדרכה ואוכל .במידה ויש נהלים
אחרים אבקש לקבלם".
התייחסות מנהלת בית הספר -ציוד משרדי
"ישנ ם ספקים שלא ידענו על קיומם ונעבור לעבוד איתם .עם זאת ברצוני לציין כי במכרז ציוד משרדי פנימי
שביצענו בבית הספר מצאנו ספק זול יותר מספק העירייה".
 .2רכש חומרי ניקוי ,הדפסות לסוגיהן ,ציוד מעבדה ,כלים וציוד אחזקה ,וציוד ספורט ועזרה ראשונה,
ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבתי הספר השש-שנתיים עולה עוד כאמור ,כי ישנם תחומי רכש
רבים של ציוד הרלבנטי בבתי הספר ,כאשר כמות הציוד לכל בתי הספר ועלותה במשך שנה עולה על הסכום
המזערי הקבוע בתקנות המכרזים ועומד כיום על כ ₪ 140,000-וצירוף מע"מ המחייב מכרז ,ובכל זאת לא
קיימים מכרזים עירוניים כנדרש בחוק כנראה בשל חוסר תקשורת בין בתי הספר למנהל החינוך ,ובין מנהל
החינוך למחלקת רכש ולוגיסטיקה על הצורך בכך כך שבפועל בתי הספר נאלצו להזמין ציוד ממקורות שונים
ובמחירים שונים ובניגוד לתקנות המכרזים.
ומבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבית הספר קוגל עולה ,כפי שיפורט להלן בטבלה ,כי בוצעו רכישות
מספקים של חומרי ניקוי ,הדפסות לסוגיהן ,ציוד מעבדה ,כלים וציוד אחזקה ,וציוד ספורט ועזרה ראשונה,
ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות ואף ללא פניה מסודרת למנהל החינוך באשר לצורך לצאת למכרזים
עירוניים בנושאים אלה בשל היקפי הרכישה המחייבים יציאה למכרז ולו גם בשל הרצון להוזיל עלויות.

סוג הציוד
חומרי ניקוי

הדפסות
ציוד מעבדה

תאריך התשלום מס' שובר
12/10/15
20/10/15
15/12/15
14/01/16
22/02/16
27/03/16
04/04/16
12/04/16
16/05/16
22/06/16
29/09/16
29/09/16
17/11/16
15/12/16
18/01/17
14/02/17
14/02/17
21/02/17
08/03/17
08/06/16
20/10/15
15/12/15
21/02/16
15/03/16

41
68
120
172
235
295
311
333
367
427
31
34
102
129
186
211
212
232
259
404
72
127
233
281

שם הספק
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
אלינור ציוד משרדי
ש .רובינשטיין בע"מ
ש .רובינשטיין בע"מ
ש .רובינשטיין בע"מ
ש .רובינשטיין בע"מ
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סך התשלום

הערות

₪201.00
₪5,538.00
₪1,849.00
₪2,504.00
₪2,203.00
₪1,743.00
₪1,392.00
₪959.00
₪2,984.00
₪1,879.00
₪28,764.00
₪1,726.00
₪2,516.00
₪2,504.00
₪1,989.00
₪6,435.00
₪1,115.00
₪539.00
₪1,872.00
₪1,322.00
₪1,223.00
₪373.00
₪220.00
₪614.00

מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
טירת הכרמל
טירת הכרמל
טירת הכרמל
טירת הכרמל

סוג הציוד

ספורט וראשונה

תאריך התשלום מס' שובר
05/04/16
07/07/16
11/07/16
18/09/16
26/10/16
15/12/16
12/10/15
12/11/15
02/11/16
02/01/17
03/02/16
16/05/16
29/09/16
21/02/17
12/10/15
20/10/15
21/02/16
07/02/17
23/04/17
08/09/15
20/10/15
15/03/16
04/04/16
17/11/16
09/11/15
14/01/16
27/03/16
05/04/16
29/09/16
05/12/16
07/02/17
21/02/17
14/06/16

318
439
455
12
60
130
42
100
76
144
203
368
35
234
39
65
226
208
301
18
58
271
307
93
88
173
300
317
36
116
206
235
413

שם הספק

סך התשלום

ש .רובינשטיין בע"מ
ש .רובינשטיין בע"מ
ש .רובינשטיין בע"מ
ש .רובינשטיין בע"מ
ש .רובינשטיין בע"מ
ש .רובינשטיין בע"מ
עין דור מערכות בע"מ
עין דור מערכות בע"מ
עין דור מערכות בע"מ
עין דור מערכות בע"מ
ס.י .מדה בע"מ
ס.י .מדה בע"מ
ס.י .מדה בע"מ
ס.י .מדה בע"מ
זליון בע"מ
זליון בע"מ
זליון בע"מ
שולמן ציוד מעבדה
שולמן ציוד מעבדה
אוניב' בר אילן
אלון-עבודה בגובה
דלילה ציוד בע"מ
חצי חינם בע"מ
דקר-ציוד רפואי בע"מ
ספורט גום בע"מ
ספורט גום בע"מ
ספורט גום בע"מ
ספורט גום בע"מ
ספורט גום בע"מ
ספורט גום בע"מ
ספורט גום בע"מ
ספורט גום בע"מ
ספורט מדליות בע"מ

₪618.00
₪2,909.00
₪1,343.00
₪605.00
₪1,989.00
₪2,442.00
₪625.00
₪743.00
₪737.00
₪620.00
₪319.00
₪603.00
₪456.00
₪1,168.00
₪295.00
₪244.00
₪315.00
₪12,177.00
₪2,475.00
₪700.00
₪590.00
₪87.00
₪400.00
₪197.00
₪ 2,297.00
₪ 868.00
₪ 1,142.00
₪ 143.00
₪ 246.00
₪ 2,057.00
₪ 811.00
₪ 629.00
₪ 1,336.00
114,650.00₪

הערות
טירת הכרמל
טירת הכרמל
טירת הכרמל
טירת הכרמל
טירת הכרמל
טירת הכרמל

פתח-תקווה
פתח-תקווה
פתח-תקווה
תל-אביב
תל-אביב
מנוי
בדיקת בטיחות
נתניה
מגשי מתכת
משקפי אבק
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  47לדו"ח.
התייחסות מנהלת בית הספר -ציוד מעבדה
"קיימות רכישות שלהן ספק יחיד בארץ לדוגמה בדיקת מנדפים ,החלפת קולנות במעבדות מדעים (חברה
לנושא) ולכן להן אין להן הצעות מחיר .מדובר בשירותים שנתיים המחויבים בנהלי הבטיחות .כמו כן ,רכישת
ציוד לבגרויות בביולוגיה מתרחשת רק דרך אונ' בר אילן".
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 .3רכש מקבלני תחזוקה ,וציוד תחזוקה שוטפת כגון וילונות ,מקררים וכדומה בניגוד להנחיות וללא
קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבית הספר קוגל עולה ,כי בניגוד להנחיות פנתה הנהלת בית הספר
ישירות ומיוזמתה לקבלני ותחזוקה לשם הזמנת עבודת תיקון מרכזיה לבית הספר ,וכן הזמינה וילונות,
ומוצרי חשמל ,אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:

סוג הציוד תאריך התשלום מס' שובר

שם הספק

סך התשלום

הערות

שיפוצים
123
15/12/15
א.א.ג .שטיחן בע"מ  ₪ 1,180.00וילונות
א.א.ג .שטיחן בע"מ ₪ 300.00
206
03/02/16
וילונות
₪
234.00
בע"מ
שטיחן
א.א.ג.
284
15/03/16
וילונות
₪ 690.30
ריקמתי
74
25/10/15
מזוזות
מחסני חשמל
19
22/09/16
 ₪ 1,000.00מקרר
₪
1,000.00
חשמל
מחסני
80
06/11/16
מקרר
₪ 350.00
שופר סל שלי
247
02/03/16
טוסטר
מטלון תקשורת
100
17/11/16
 ₪ 4,095.00תיקון מרכזייה
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  48לדו"ח.
התייחסות מנהלת בית הספר
"התבצעו לעיתים רכישות מספקים שאליהם נותבנו מהעירייה כמו מגוון באשדוד שאליו הופנינו ע"י מנהלת
האגף העל יסודי לשעבר" ,ספק לשטיחים" שנאמר לנו שהוא ספק של העירייה ו"חברה לטלפוניה" שהיה ספק
של העירייה והופנה על ידיה לתיקון המרכזייה".
 .4רכש ספרים וחוברות לתלמידים מכספי הרשות
בבתי הספר השש-שנתיים כאמור מופעל הסדר השאלת ספרים ,כאשר בתי הספר עצמם גובים עבור
הפרויקט במסגרת העלות המרבית שנקבעה על ידי משרד החינוך ,אולם ריכוז הטיפול בנושא השאלת ספרים
נעשה על ידי רכזות אד הוק שמשולם להן שכר ישירות מבתי הספר והספרים עצמם נרכשים מספקים שונים
ללא הצעות מחיר ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה.
ומבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי בית הספר רוכש ספרים
וחוברות גם מתקציב העירייה ,וזאת בניגוד לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ומטרות פרויקט השאלת הספרים
שאמור כולו להיות משולם מכספי ההורים בלבד:

שם בית
הספר
קוגל

תאריך התשלום

מס'
שובר

20/10/15
20/10/15
09/11/15
09/11/15
09/11/15
12/11/15
15/12/15
15/03/16
29/09/16
02/11/16
17/11/16

57
70
81
82
87
98
119
273
25
72
104

שם הספק
אליניר ציוד משרדי
סטודיו טל רם
אליניר ציוד משרדי
ברק אור בע"מ
מרקביץ
מורן יוזמות
כל בו זכאי חיים
חי סחר בע"מ
ברק אור בע"מ
חי סחר בע"מ
כל בו זכאי חיים
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סך התשלום
₪ 1,303.00
₪ 7,011.00
₪ 858.00
₪ 674.00
₪ 980.00
₪ 720.00
₪ 17,200.00
₪ 560.00
₪ 468.00
₪ 1,269.00
₪ 45,205.10

הערות
ספרי לימוד
חוברות לימוד
ספרי לימוד
חוברות לימוד
ספרי לימוד
ספרי לימוד
ספרי לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד
ספרי לימוד

שם בית
הספר

תאריך התשלום

מס'
שובר

שם הספק

סך התשלום

הערות

₪ 76,248.10
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  49לדו"ח.
התייחסות מנהלת בית הספר
"רכישת הספרים שנעשתה מתקציב העיריה נעשתה בתקציב שהעירייה קיבלה ממשרד החינוך והעבירה לבית
הספר למטרת רכישת ספרי לימוד בפרויקט השאלת ספרים .מדובר בסעיף ייעודי לנושא".
רכש מכספי הורים
 .1השאלת ספרי לימוד ובכלל זה חוברות עבודה
בעיריית חולון מופעל כאמור הסדר של השאלת ספרי לימוד שנועד לחסוך מההורים את הוצאות רכישתם של
ספרים וחוברות עבודה חדשים ,כאשר בבתי הספר היסודיים בחולון פרויקט השאלת הספרים נעשה על ידי
העירייה ובאמצעות פקידת רכש שמרכזת את כל הטיפול בנושא השאלת ספרים ,החל בגביה ועד הרכישה
כאשר במכרז העירוני זכו שני ספקים ,ספק לכל אזור ,ורכישת הספרים מתבצעת באמצעותם בלבד.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן כי ריכוז הטיפול בנושא השאלת
ספרים נעשה על ידי רכז ות אד הוק שמשולם להן שכר ישירות מבתי הספר והספרים עצמם נרכשים מספקים
שונים ללא קבלת הצעות מחיר ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה האדירים בנושא:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

קוגל

20/10/15
12/11/15
16/12/15
22/03/16
22/05/16
08/06/16
20/06/16
11/07/16
21/09/16
17/11/16
24/11/16
02/02/17

30
52
67
162
223
265
304
341
23
50
61
115

כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
צומת ספרים
חשבון עירייה
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים

סך התשלום
₪ 18,055.00
₪ 3,049.90
₪ 2,751.78
₪ 13,877.36
₪ 7,733.40
₪ 4,802.96
₪ 10,887.20
₪ 66,789.00
₪ 76,916.62
₪ 19,523.06
₪ 2,042.31
₪ 67,602.85
₪ 294,033.54

הערות

יתרות מתשס"ה

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  50לדו"ח.
התייחסות מנהלת בית הספר
"הספק לרכישת ספרים הוא הספק שהעירייה הפנתה את בתי הספר אליו לרכישת ספרי לימוד לפרויקט
השאלת ספרים ולא בחירה של בית הספר".
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 .5בית הספר נבון
רכש מכספי הרשות
 .1רכש ציוד משרדי ,ראשי דיו וטונרים ,אספקה התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי ,ומזגנים
שלא באמצעות הספקים המורשים.
בבדיקה עם מ חלקת רכש ולוגיסטיקה בעירייה עלה ,כי הספקים שזכו במכרזי הרכש העירוניים והוכרו
כמורשים לרכישה עצמאית של ציוד על ידי בתי הספר ומחירוני המקסימום המחייבים את הספקים הינם
ספקים בנושא ציוד משרדי ,וראשי דיו וטונרים.
למרות האמור לעיל והעובדה שהנהלת בית הספר נבון הייתה מחויבת לבצע את סוגי הרכישות הנדונים רק
באמצעות הספקים המורשים הנדונים ,היא ביצעה רכישות ישירות מספקים אחרים ,לא באמצעות הספקים
הזוכים ואף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
בבדיקה כאמור עם אגף למערכות מידע עולה ,כי העירייה התקשרה באמצעות מפעל הפיס עם חברת טלקוד
מחשבים בע"מ ,הזוכה במכרז שפרסם מפעל הפיס לעניין אספקה התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד
היקפי.
למרות האמור לעיל והעובדה שהנהלת בית הספר נבון הייתה מחויבת לבצע רכש תקשוב על ידי העירייה
ובהתאם להנחיות לעיל ,היא ביצעה רכישות ישירות מספקים אחרים ,שלא באמצעות העירייה ואף ללא קבלת
הצעות מחיר מסודרות.
בבדיקה עם אגף מבנה ציבור במנהל תשתיות עולה ,כי ישנם ספקים מורשים כקבלני מיזוג במסגרת מכרז
עירוני כאשר הרכישה בפועל נעשית על ידי העירייה ומספקים אלה בלבד.
למרות האמור לעיל והעובדה שהנהלת בית הספר נבון הייתה מחויבת לבצע רכש מזגנים על ידי העירייה
ובהתאם להנחיות לעיל ,היא ביצעה רכישות ישירות מספקים אחרים ,שלא באמצעות העירייה ואף ללא קבלת
הצעות מחיר מסודרות.

סוג הציוד

תאריך התשלום מס' שובר

ציוד משרדי 13/10/2015
31/12/2015
11/02/2016
10/03/2016
11/04/2016
09/05/2016
15/06/2016
22/06/2016
11/07/2016

22
83
108
128
160
176
203
213
223

שם הספק
קרביץ בע"מ
קרביץ בע"מ
קרביץ בע"מ
קרביץ בע"מ
קרביץ בע"מ
קרביץ בע"מ
קרביץ בע"מ
קרביץ בע"מ
קרביץ בע"מ
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סך התשלום
₪ 5,460.50
₪ 8,067.80
₪ 2,764.50
₪ 1,946.60
₪ 6,356.30
₪ 418.90
₪ 5,319.40
₪ 351.40
₪ 599.60

הערות
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין

סוג הציוד

ראשי דיו

מחשבים

תאריך התשלום מס' שובר
26/10/2016
14/12/2016
08/02/2017
20/03/2017
04/04/2017
12/06/2017
11/11/2015
07/01/2016
08/06/2016
26/10/2016
14/12/2016
08/01/2017
08/02/2017
20/03/2017
05/04/2017
10/03/2016
11/04/2016
11/07/2016
11/11/2015
08/02/2017
04/04/2017
13/10/2015
11/11/2015
27/12/2015
10/03/2016
11/04/2016
09/05/2016
09/06/2016
22/06/2016
11/07/2016
26/10/2016
22/11/2016
14/12/2016
08/01/2017
08/02/2017
20/03/2017
05/04/2017
11/02/2016
10/03/2016
09/05/2016
11/11/2015
27/12/2015
26/10/2016

36
89
142
175
197
252
39
85
199
35
83
113
146
180
206
131
162
226
45
141
199
23
46
72
126
157
179
200
212
220
38
61
86
112
143
178
205
106
135
174
47
74
40

שם הספק

סך התשלום

קרביץ בע"מ
קרביץ בע"מ
קרביץ בע"מ
קרביץ בע"מ
קרביץ בע"מ
קרביץ בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אושר ציוד משרדי
אושר ציוד משרדי
אושר ציוד משרדי
אושר ציוד משרדי
פרומו שיווק בע"מ
הנייר בע"מ
תמר תעשיות בע"מ
תמר תעשיות בע"מ
תמר תעשיות בע"מ
תמר תעשיות בע"מ
תמר תעשיות בע"מ
תמר תעשיות בע"מ
תמר תעשיות בע"מ
תמר תעשיות בע"מ
תמר תעשיות בע"מ
תמר תעשיות בע"מ
תמר תעשיות בע"מ
תמר תעשיות בע"מ
תמר תעשיות בע"מ
תמר תעשיות בע"מ
תמר תעשיות בע"מ
תמר תעשיות בע"מ
מגה פרינט בע"מ
מגה פרינט בע"מ
מגה פרינט בע"מ
י.א .מיטווך בע"מ
י.א .מיטווך בע"מ
י.א .מיטווך בע"מ

₪ 18,507.10
₪ 9,517.40
₪ 1,838.20
₪ 1,419.70
₪ 686.80
₪ 6,774.80
₪ 361.00
₪ 753.00
₪ 804.00
₪ 4,280.00
₪ 1,275.00
₪ 1,181.00
₪ 1,095.00
₪ 325.00
₪ 136.00
₪ 2,737.00
₪ 565.00
₪ 469.00
₪ 828.00
₪ 152.00
₪ 880.00
₪ 5,186.00
₪ 1,310.00
₪ 4,224.00
₪ 187.00
₪ 2,586.00
₪ 410.00
₪ 986.00
₪ 4,408.00
₪ 6,014.00
₪ 5,078.00
₪ 1,324.00
₪ 912.00
₪ 2,129.00
₪ 1,778.00
₪ 749.00
₪ 3,838.00
₪ 3,826.00
₪ 4,328.00
₪ 409.00
₪388.40
₪573.30
₪409.50
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הערות
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין
סניף מודיעין

ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
פתח-תקווה
פתח-תקווה
ראשון לציון
גבעתיים
גבעתיים
גבעתיים
גבעתיים
גבעתיים
גבעתיים
גבעתיים
גבעתיים
גבעתיים
גבעתיים
גבעתיים
גבעתיים
גבעתיים
גבעתיים
גבעתיים
גבעתיים
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
בני ברק
בני ברק
בני ברק

סוג הציוד

מזגנים

תאריך התשלום מס' שובר
22/11/2016
08/01/2017
08/02/2017
04/04/2017
22/11/2016
08/01/2017
08/02/2017
12/06/2017
22/11/2016
08/01/2017
17/09/2015
11/11/2015
28/12/2015
10/02/2016
07/03/2016
26/10/2016
16/09/2015

60
105
136
201
66
110
137
262
71
117
15
48
80
104
125
44
14

שם הספק

סך התשלום

הערות

י.א .מיטווך בע"מ
י.א .מיטווך בע"מ
י.א .מיטווך בע"מ
י.א .מיטווך בע"מ
מגה פרינט בע"מ
מגה פרינט בע"מ
מגה פרינט בע"מ
מגה פרינט בע"מ
סופטק ויז'ן בע"מ
סופטק ויז'ן בע"מ
אייבורי מחשבים
יאיר אלקטרוניקה
אינטרקול מערכות
אלקטרוניץ
אופיס  3000בע"מ
הנייר
ע.ש.פתרונות מיזוג

₪1,880.20
₪1,292.90
₪964.10
₪243.40
₪2,633.00
₪1,263.00
₪924.00
₪491.00
₪23,400.00
₪4,871.00
₪1,081.00
₪1,888.00
₪675.00
₪1,112.00
₪428.00
₪6,087.00
₪3,700.00
189,856.80₪

בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
מדפסת
מדפסת
מדפסת
מדפסת
מתקני טעינה
מתקני טעינה
מגברים למקרן
מגברים למקרן
בידורית
מגרסה
 2מזגנים

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  51לדו"ח.
התייחסות כללית של מנהל בית הספר
"עיינתי בקפידה בדו"ח המבקר ,כפי שפורסם .אציין שהתחלתי את תפקידי כמנהל גימנסיה "נבון" ביום
 ,1.9.2016ובפועל הגעתי לביה"ס ביום  ,17.8.2016כך שאתייחס כאן רק לאותם ליקויים ובעיות שעלו
במסגרת זמן זו .הצעות מחיר -ביה"ס פועל על-פי הנהלים ,ואנו מבקשים  3הצעות מחיר בטרם רכישה עבור
פריטים שעלותם  ₪ 1000ויותר .קלסרי הצעות המחיר לא נאספו לבדיקה מביה"ס .נשמח להעביר לעיון את
כל החומר".
התייחסות מנהל בית הספר -אספקת מחשבים וציוד היפקי ,ציוד משרדי
"כידוע ,הספק העירוני לציוד מחשבים הינה חברה שזכתה במכרז העירוני .יחד עם זאת ,החברה אינה
מספקת חלק מהציוד ההיקפי הנדרש ,ועל-כן ביה"ס רכש פריטים כאלה ואחרים מחברות אחרות .כך ,למשל,
נרכשו כרטיסי רשת ,כבלים ,מטען לנייד וכו' דרך חברה אחרת .רוב הרכישות שלא בוצעו דרך החברה שזכתה
במכרז העירוני היו עבור פריטים שעלותם נמוכה – כמה מאות שקלים לפרטים לכל היותר .מתקני אחסון
וטעינה ,שעלותם גבוהה ,נרכשו דרך חברה נוספת משום שהחברה שזכתה במכרז העירוני לא מספקת ארונות
כאלה .באשר לציוד משרדי -הספק העירוני ,החבר שזכתה במכרז העירוני ,יקרה בצורה משמעותית מחברה
אחרת .בכל מקרה -חודדו ההנחיות באשר לצורך ב 3-הצעות מחיר בגין עבודה מול חברה שאינה הספק
העירוני .בנוסף ,כל בעלי העניין הונחו בצורה שאינה משתמעת לשני פנים לרכוש ציוד משרדי רק דרך הספקים
העירוניים".
 .2רכש חומרי ניקוי ,הדפסות לסוגיהן ,ציוד מעבדה ,כלים וציוד אחזקה ,וציוד ספורט ועזרה ראשונה,
ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבתי הספר השש-שנתיים עולה עוד כאמור ,כי ישנם תחומי רכש
רבים של ציוד הרלבנטי בבתי הספר ,כאשר כמות הציוד לכל בתי הספר ועלותה במשך שנה עולה על הסכום
המזערי הקבוע בתקנות המכרזים ועומד כיום על כ ₪ 140,000-וצירוף מע"מ המחייב מכרז ,ובכל זאת לא
קיימים מכרזים עירוניים כנדרש בחוק כנראה בשל חוסר תקשורת בין בתי הספר למנהל החינוך ,ובין מנהל
החינוך למחלקת רכש ולוגיסטיקה על הצורך בכך כך שבפועל בתי הספר נאלצו להזמין ציוד ממקורות שונים
ובמחירים שונים ובניגוד לתקנות המכרזים.
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ומבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבית הספר נבון עולה ,כפי שיפורט להלן בטבלה ,כי בוצעו רכישות
מספקים של חומרי ניקוי ,הדפסות לסוגיהן ,בדיקה בטחות במעבדה ,כלים וציוד אחזקה ,וציוד ספורט
ועזרה ראשונה  ,ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות ואף ללא פניה מסודרת למנהל החינוך באשר לצורך לצאת
למכרזים עירוניים בנושאים אלה בשל היקפי הרכישה המחייבים יציאה למכרז ולו גם בשל הרצון להוזיל
עלויות.

סוג הציוד
חומרי ניקוי

הדפסות

תאריך
התשלום

מס'
שובר

10/09/15
13/10/15
11/11/15
27/12/15
11/02/16
10/03/16
09/05/16
26/10/16
22/11/16
08/01/17
20/03/17
05/04/17
12/06/17
13/10/15
06/12/15
19/06/16
31/08/16
24/11/16
09/02/17
18/06/17
10/03/16
11/07/16
09/10/16
20/03/17
20/03/17
12/06/17
13/10/15
26/10/16
08/01/17
09/02/17
04/04/17
20/06/17
26/10/16
08/01/17
08/02/17
04/04/17
11/05/17

12
18
40
71
101
127
180
46
65
111
177
207
260
20
62
209
15
72
156
270
134
222
31
183
181
261
25
43
108
153
195
274
41
106
139
202
234

שם הספק
שי יובל בע"מ
שי יובל בע"מ
שי יובל בע"מ
שי יובל בע"מ
שי יובל בע"מ
שי יובל בע"מ
שי יובל בע"מ
שי יובל בע"מ
שי יובל בע"מ
שי יובל בע"מ
שי יובל בע"מ
שי יובל בע"מ
שי יובל בע"מ
כל בו אלירן
כל בו אלירן
כל בו אלירן
כל בו אלירן
כל בו אלירן
כל בו אלירן
כל בו אלירן
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
דאלאס מוצרי נייר
דאלאס מוצרי נייר
דפוס נח מדיה בע"מ
דפוס נח מדיה בע"מ
דפוס נח מדיה בע"מ
דפוס נח מדיה בע"מ
דפוס נח מדיה בע"מ
דפוס נח מדיה בע"מ
סלה דיגיטל בע"מ
סלה דיגיטל בע"מ
סלה דיגיטל בע"מ
סלה דיגיטל בע"מ
סלה דיגיטל בע"מ
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סך התשלום
₪1,239.00
₪808.00
₪925.00
₪1,010.00
₪975.00
₪687.00
₪788.00
₪1,127.00
₪721.00
₪657.00
₪900.00
₪234.00
₪713.00
₪1,290.00
₪259.00
₪250.00
₪485.80
₪354.00
₪552.00
₪341.00
₪2,003.00
₪556.00
₪4,069.00
₪936.00
₪2,444.00
₪1,833.00
₪7,823.00
₪1,755.00
₪456.00
₪386.00
₪632.00
₪761.00
₪2,153.00
₪2,457.00
₪2,995.00
₪2,691.00
₪1,797.00

הערות
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב

מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
אשדוד
אשדוד
באר שבע
באר שבע
באר שבע
באר שבע
באר שבע
באר שבע
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

סך התשלום

הערות

11/02/16
10/03/16
09/05/16
25/08/16

105
138
178
8

בלאנקו פרסום בע"מ
בלאנקו פרסום בע"מ
בלאנקו פרסום בע"מ
בלאנקו פרסום בע"מ

₪5,265.00
₪21,388.00
₪140.00
₪5,090.00

13/10/15

28

קומפיוטרגרד בע"מ

₪1,805.30

ציוד מעבדה
ציוד אחזקה

20/12/16
11/05/17
04/04/17
28/12/15
11/11/15
10/03/16
22/11/16
08/02/17

98
235
198
76
43
139
59
138

אלפא גרף
אלפא גרף
ארגל שלטים בע"מ
זאד הנדסה בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ
אחים קדוש בע"מ

₪948.00
₪460.00
₪702.00
₪643.50
₪ 6,712.00
₪ 383.00
₪ 824.00
₪ 787.00

אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
כרטיס
הדפסת
עובד
הדפסת מניפות
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
בדיקת בטיחות

ספורט
וראשונה

12/06/17

259

פרופר ספורט

₪ 10,434.00

16/09/15

13

14/02/16
20/03/17

112
184

סוג הציוד

לעזרה

החברה
ראשונה
אלדור שירותי רפואה
אלדור שירותי רפואה

₪ 1,049.00
₪ 1,246.00
₪ 303.00

ציוד ספורט
ציוד עזרה ראשונה
ציוד עזרה ראשונה
ציוד עזרה ראשונה

108,242.60
₪
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  52לדו"ח.
התייחסות מנהל בית הספר -חומרי ניקוי ,הדפסות ,אחזקה
"כל ההוצאות עבור אחזקה ,הדפסות וכו' שהוצאו מאז שמוניתי למנהל ביה"ס נמוכות מ ,₪ 1000-ועל-כן לא
מחויבות בהצעות מחיר".
 .3רכש מקבלני שיפוצים ותחזוקה ,וציוד תחזוקה שוטפת כגון וילונות ,הדברה וכדומה בניגוד להנחיות
וללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבית הספר נבון עולה ,כי בניגוד להנחיות אגף העל יסודיים לפיו
נדרש אישור וביצוע על ידי האגף לעבודות שיפוצים כאמור פנתה הנהלת בית הספר ישירות ומיוזמתה לקבלני
שיפוצים ותחזוקה לשם הזמנת עבודת גבס ,התקנת ארונות תקשורת והתקנות וחיבורים ,וכן הזמנת וילונות,
הדברה ,גינון ,ומוצרי חשמל ,אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:

סוג הציוד
שיפוצים

תאריך
התשלום

מס'
שובר

13/10/15

27

תיקוני איכות-לוי

11/04/16
09/02/17

163
149

אלפא ביתא שיווק
אקספרס תעשיות

שם הספק

סך התשלום

₪ 7,020.00
₪ 11,671.00
₪ 2,691.00
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הערות
התקנות
וחיבורים
ארונות תקשורת
עבודות גבס

סוג הציוד
תחזוקה
שוטפת

תאריך
התשלום

מס'
שובר

11/11/15

41

שטיחי אלי סננס

08/02/17
14/12/16
05/07/16
05/10/16
12/02/17
14/02/16
03/11/16

133
85
216
26
159
111
53

22/11/16

70

25/01/17
230/3/17
21/05/17

127
191
243

אשד תל-אביב
דויטש ובניו הדברה
אייס-אוטו דיפו
אייס-אוטו דיפו
אייס-אוטו דיפו
קנדי חשמל בע"מ
הום סנטר בע"מ
אלקטרו
אוסקר
בע"מ
דיגיטל אלקטריק
שייבה קריה
א.י .כתר אלקטריק

שם הספק

סך התשלום

₪ 6,029.00
₪ 7,231.00
₪ 1,170.00
₪ 1,119.20
₪ 299.00
₪ 519.80
₪ 130.00
₪ 119.90
₪ 720.00
₪ 579.00
₪ 260.00
₪ 575.00
40,133.90
₪

הערות

וילונות
וילונות
הדברה
 7אמגזיות
מיחם וטרמוס
 2טוסטרים
מאוורר
 3רדיו דיסק
מקרר מיני
קופות כסף
מקרר מיני

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  53לדו"ח.
התייחסות מנהל בית הספר -תחזוקה שוטפת
"רוב ההוצאות עבור תחזוקה שוטפת שהוצאו מאז שמוניתי למנהל ביה"ס נמוכות ב ,₪ 1000-ועל-כן לא
מחויבות בהצעות מחיר .באשר לווילונות -אכן ביקשנו  3הצעות מחיר כנדרש".
 .4רכש ספרים וחוברות לתלמידים מכספי הרשות
בבתי הספר השש-שנתיים כאמור מופעל הסדר השאלת ספרים ,כאשר בתי הספר עצמם גובים עבור
הפרויקט במסגרת העלות המרבית שנקבעה על ידי משרד החינוך ,אולם ריכוז הטיפול בנושא השאלת ספרים
נעשה על ידי רכזות אד הוק שמשולם להן שכר ישירות מבתי הספר והספרים עצמם נרכשים מספקים שונים
ללא הצעות מחיר ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה.
ומבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי בית הספר רוכש ספרים
וחוברות גם מתקציב העירייה ,וזאת בניגוד לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ומטרות פרויקט השאלת הספרים
שאמור כולו להיות משולם מכספי ההורים בלבד:

שם בית
הספר
נבון

תאריך התשלום

מס'
שובר

22/02/16
13/03/16
22/05/16
22/11/16
09/02/17
30/04/17

119
143
190
67
151
221

שם הספק
ש.כ .מאגרי אנוש
אריק כהן ספרים
חשבון הורים
מטח טכנולוגיה
אריק כהן ספרים
ש.כ .מאגרי אנוש
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סך התשלום
₪ 10,612.00
₪ 67.40
₪ 560.00
₪ 600.00
₪ 47.80
₪ 10,668.00
₪ 22,555.20

הערות
תשלום לרכזת
ספרי לימוד
העברה
ספרי לימוד
ספרי לימוד
תשלום לרכזת

התייחסות מנהל בית הספר -ספרים וחוברות
"רוב ההוצאות הרשומות בוצעו בטרם מוניתי לתפקידי .בכל אופן -יש לציין שהחטיבה העליונה של ביה"ס לא
הייתה בתוכנית השאלת ספרי לימוד עד ספטמבר  ,2017כך שהחוברות והספרים שנרכשו נעשו על-חשבון
כספי הרשות".
רכש מכספי הורים
 .1השאלת ספרי לימוד ובכלל זה חוברות עבודה
בעיריית חולון מופעל הסדר של השאלת ספרי לימוד שנועד לחסוך מההורים את הוצאות רכישתם של ספרים
וחוברות עבודה חדשים ,כאשר בבתי הספר היסודיים בחולון פרויקט השאלת הספרים נעשה על ידי העירייה
ובאמצעות פקידת רכש שמרכזת את כל הטיפול בנושא השאלת ספרים ,החל בגביה ועד הרכישה כאשר
במכרז העירוני זכו שני ספקים ,ספק לכל אזור ,ורכישת הספרים מתבצעת באמצעותם בלבד.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן כי ריכוז הטיפול בנושא השאלת
ספרים נעשה על ידי רכזות אד הוק שמשולם להן שכר ישירות מבתי הספר והספרים עצמם נרכשים מספקים
שונים ללא קבלת הצעות מחיר ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה האדירים בנושא:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

נבון

07/09/15
13/10/15
23/10/15
29/10/15
24/11/15
24/12/15
24/12/15
30/12/15
31/12/15
31/12/15
24/01/16
07/02/16
07/02/16
07/02/16

1
8
24
27
52
60
61
77
81
82
99
106
109
113

דני בוק -ספרים
דפוס נח מדיה
מבט לחלונות ספרים
סטודיו טל-רם בע"מ
אורית פרץ ספרים
סטודיו טל-רם בע"מ
כל בו זכאי חיים
סטודיו טל-רם בע"מ
מכון וינגייט
מבט לחלונות ספרים
כ .בונוס הפצות בע"מ
כל בו זכאי חיים
סטודיו טל-רם בע"מ
חי סחר בע"מ

₪ 188.00
₪ 16,393.00
₪ 4,160.00
₪ 388.00
₪ 1,480.00
₪ 3,046.00
₪ 2,584.55
₪ 360.00
₪ 830.00
₪ 358.00
₪ 2,145.00
₪ 12,492.98
₪ 411.00
₪ 4,757.00

07/02/16

116

אריק כהן ספרים

₪ 132.00

14/03/16
06/04/16
11/04/16
11/04/16
16/05/16
16/05/16
15/08/16
25/10/16
25/10/16
26/10/16

136
154
164
166
194
195
269
26
31
40

דפוס נח מדיה
כ .בונוס הפצות בע"מ
סלה דיגיטל בע"מ
רוז הפצות
דפוס נח מדיה
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
רכס הוצאה לאור
אורית פרץ ספרים

₪ 11,577.00
₪ 605.00
₪ 562.00
₪ 1,638.56
₪ 1,708.00
₪ 421.09
₪ 20,391.00
₪ 16,670.00
₪ 1,650.00
₪ 2,725.00
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סך התשלום

הערות

חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד

חוברות לימוד
חוברות לימוד
דיסקים להבנת
הנשמע
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

16/11/16
22/11/16
22/11/16
28/11/16
14/12/16
09/01/17
10/01/17
06/02/17
27/02/17
19/03/17
05/04/17

48
52
59
62
68
94
100
108
122
140
167

כ .בונוס הפצות בע"מ
כל בו זכאי חיים
חי סחר בע"מ
רכס הוצאה לאור
סטודיו טל-רם בע"מ
כל בו זכאי חיים
כ .בונוס הפצות בע"מ
כל בו זכאי חיים
כ .בונוס הפצות בע"מ
סטודיו טל-רם בע"מ
סלה דיגיטל בע"מ

סך התשלום
₪ 2,255.00
₪ 39,098.90
₪ 6,583.00
₪ 2,530.00
₪ 1,166.00
₪ 12,721.01
₪ 330.00
₪ 2,100.00
₪ 1,485.00
₪ 254.00
₪ 702.00
₪ 176,898.09

הערות

חוברות לימוד
חוברות לימוד

חוברות לימוד
חוברות לימוד
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התייחסות מנהל בית הספר
"בעיריית חולון אין פקידת רכש המרכזת את הטיפול בנושא השאלת ספרים ,ועל-כן העניין מושת על רכזות
אד-הוק .במקרה שלנו מדובר ברכזת קבועה שעושה זאת מדי שנה .לא ניתן לקבל הצעות מחיר על ספרי
לימוד .כל ספר ייחודי בפני עצמו ומוצא על-ידי הוצאת ספרים אחת".
 .2טיולים וסיורים לימודיים ובכלל זה של"ח
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע ,כי השהייה והלינה בתנאי שדה הן כאמור ערך חינוכי וגם דרך להוזלת
הטיול ,ולכן יש לעודד טיולי תרמיל ולינה בחניונים מוסדרים בשיטת הקמפינג תוך שילוב הכנת הארוחות באופן
עצמאי; אפשר לגייס מאבטחים מבין מורי בית הספר וההורים; רצוי שההדרכה במהלך שעות הסיור והטיולים
החודשיים תינתן על ידי מורי הכיתות ומחנכיהן; אפשר להשיג הנחה משמעותית על טיולים המתקיימים
בעונות שאינן עונות השיא; אפשר להציע להורים לשלם עבור כלכלה רק אם כולם מוכנים לרכוש שירות זה ואם
יש הורים המתנגדים לכך ,יביאו כל התלמידים מזון מהבית; כספים שיישארו כעודף מטיול מסוים ינוצלו כדי
להקטין את ההוצאות בטיולים הבאים ואם אין אפשרות לבצע זאת ,יוחזרו הכספים להורי התלמידים.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי בית הספר פועל בניגוד
להמלצות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ופונה לספקים של חברות טיולים המנהלים את כל הטיול לרבות הסעות,
מאבטחים ,מלונות או אכסניות ,ארוחות ,כניסה לאתרים ומלווים ,וזאת אף ללא קבלת הצעות מחיר ו/או מכרז
עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה האדירים בנושא:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

נבון

11/11/15

42

18/01/16

97

07/02/16
07/02/16

104
112

שם הספק
להגנת

סך התשלום

החברה
הטבע
להגנת
החברה
80,076.00
הטבע
12,325.00
שביל בצד-טיולים
8,232.00
מדיאל מפעלי נופש
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14,445.00

הערות

שכבת י'-סיור סליחות
שכבת יב' לאילת
הסעות לטיולים
יום גיבוש לשכבת ז'

17/03/16
28/03/16
01/05/16

139
144
176

01/06/16

207

01/06/16
22/06/16
22/11/16
05/04/17
23/04/17
11/05/17

208
244
50
170
184
199

מסע מבראשית
שחר יהושוע
שביל בצד-טיולים
להגנת
החברה
הטבע
מסע מבראשית
שביל בצד-טיולים
שביל בצד-טיולים
בשביל ישראל
מסע מבראשית
קשרי תעופה

69,721.00
700.00
177,098.00
53,896.00
10,926.00
5,970.00
125,852.00
58,807.00
56,094.00
101,230.00
₪ 775,372.00

שכבת יא' לירושלים
הדרכת סיור
שכבת י' לשדה בוקר
שכבת ז' לגליל
שכבת יא'-מקדמה
הסעות לטיולים
שכבת יב'-טיול שנתי
שכבת י' לגולן
שכבת יא' לירושלים
שכבות ז' ו-ט'
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התייחסות מנהל בית הספר
"בית הספר פועל כחוק .בוצעו מכרזי טיולים ונבחרו ספקים .השוואות בין ספקי טיולים הם בתחום התוכן ,ולא
בתחום המחיר ,שכן המחיר לתלמיד הוא קבוע ונקבע על-ידי ועדת הכנסת במסגרת אישור חוזר תשלומי
הורים .הספק דואג לכל מרכיבי הטיול ,לרבות הסעות .החברות המצוינות בדו"ח מוכרות היטב במערכת
החינוך ומספקות שירותי טיול למאות בתי-ספר .יוצא מן הכלל היא חברת נסיעות שמופעלת על-ידי עמותה
שהיא ת.פ של משרד החינוך".
 .3הסעות
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא תשלומי הורים נקבע ,בין השאר ,כי טיולים וסיורים ובכלל זה של"ח נכללים
במסגרת תשלומי הרשות ,וכי הסכומים המרביים המותרים לגביה עבור שירות זה כוללים אף את הוצאות
ההסעות במסגרת הטיול .עוד נקבע בחוזר הנדון ,כי הסכומים המרביים המותרים לגביה עבור 'סל תרבות'
כוללים הוצאות נלוות בפועל של הסעות התלמידים ושל מלווים מבוגרים במידת הצורך.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי ישנו תשלום לספקי הסעות
אוטובוסים ומיניבוסים עבור הסעת תלמידים לטיולים שנתיים ,סיורים ,פעילויות סל תרבות ,מגמות ושל"ח,
הקפצות וכדומה כאשר כלל לא ברור באם הוצאות אלה הנגבות מכספי ההורים כלולות במסגרת הוצאות הטיול
ו/או הסיור ב מסגרת 'סל תרבות' כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל לעיל או שהן נגבות מכספי ההורים ששילמו עבור
מטרות אחרות ,וכל זאת אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי
הרכישה האדירים בנושא:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

נבון

08/11/15
17/03/16
16/05/16
28/08/16
14/12/16
14/12/16
09/01/17
09/01/17
08/02/17

32
141
191
9
74
79
93
96
114

שם הספק
רכבת ישראל בע"מ
טיולי תור שני בע"מ
רני טיולים ואוטוב'
אגד הסעים
טיולי תור שני בע"מ
ורסנו תום הסעות
טיולי תור שני בע"מ
מסיעי שאשא בע"מ
שביל בצד-טיולים
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סך התשלום
6,068.00 ₪
400.00 ₪
7,560.00 ₪
7,800.00 ₪
1,150.00 ₪
351.00 ₪
600.00 ₪
17,248.00 ₪
1,600.00 ₪

הערות
כרטיסיות לשל"ח
הסעה מונגשת
ספורט ימי באילת
הסעה מונגשת פולין
הסעה מונגשת
כדורעף
מגמת טכנומדע
סל תרבות ושל"ח
סמינר מתמטיקה

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

08/02/17
08/02/17
09/03/17
09/03/17
22/03/17
22/03/17
05/04/17
23/04/17
11/05/17
12/06/17
14/06/17
17/09/15
18/02/16
14/12/16
11/11/15
16/12/15
10/01/16
11/02/16
28/03/16
14/04/16

115
117
134
139
153
154
169
186
207
227
230
4
123
71
39
56
87
117
149
174

מסיעי שאשא בע"מ
שביל בצד-טיולים
מסיעי שאשא בע"מ
נופי עד בע"מ
רני טיולים ואוטוב'
קורש שי הסעות
מסיעי שאשא בע"מ
נופי עד בע"מ
מסיעי שאשא בע"מ
קורש שי הסעות
מסיעי שאשא בע"מ
רפי סממה-מונית
רפי סממה-מונית
פליפ פרבר-מונית
ליאור הסעות-מיניבוס
ליאור הסעות-מיניבוס
ליאור הסעות-מיניבוס
ליאור הסעות-מיניבוס
ליאור הסעות-מיניבוס
ליאור הסעות-מיניבוס

17,820.00 ₪
2,550.00 ₪
20,715.00 ₪
400.00 ₪
7,700.00 ₪
935.00 ₪
13,865.00 ₪
500.00 ₪
16,625.00 ₪
643.00 ₪
14,456.00 ₪
240.00 ₪
900.00 ₪
380.00 ₪
1,180.00 ₪
3,089.00 ₪
1,170.00 ₪
2,574.00 ₪
1,521.00 ₪
1,685.00 ₪

08/05/16

183

ליאור הסעות-מיניבוס

1,870.00 ₪

08/06/16
26/06/16
25/10/16
22/11/16
14/12/16
09/01/17
06/02/17
09/03/17
05/04/17
11/05/17
12/06/17
04/11/15
24/12/15
10/01/16
07/02/16
06/04/16
10/04/16

223
251
25
57
72
86
107
132
171
200
226
31
64
90
107
155
159

ליאור הסעות-מיניבוס
ליאור הסעות-מיניבוס
ליאור הסעות-מיניבוס
ליאור הסעות-מיניבוס
ליאור הסעות-מיניבוס
ליאור הסעות-מיניבוס
ליאור הסעות-מיניבוס
ליאור הסעות-מיניבוס
ליאור הסעות-מיניבוס
ליאור הסעות-מיניבוס
ליאור הסעות-מיניבוס
צ'ירניאבסקי -מיניבוס
צ'ירניאבסקי -מיניבוס
צ'ירניאבסקי -מיניבוס
צ'ירניאבסקי -מיניבוס
צ'ירניאבסקי -מיניבוס
צ'ירניאבסקי -מיניבוס

1,404.00 ₪
819.00 ₪
585.00 ₪
1,404.00 ₪
2,750.00 ₪
2,516.00 ₪
3,381.00 ₪
2,984.00 ₪
3,335.00 ₪
878.00 ₪
1,170.00 ₪
8,045.00 ₪
11,715.00 ₪
4,970.00 ₪
10,690.00 ₪
17,125.00 ₪
9,555.00 ₪
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סך התשלום

הערות
מגמות ושל"ח
מגמת טכנומדע
סל תרבות ושל"ח
הקפצה
ספורט ימי באילת
הסעה מונגשת
מגמות ושל"ח
הסעה מונגשת
סל תרבות ומגמות
הסעה מונגשת
של"ח ומגמות
נסיעה לשדה בוקר
הסעה מונגשת
הסעת המורה מיכה
הסעות חדר כושר
הסעות חדר כושר
הסעות כדורעף וכושר
הסעות כדורעף וכושר
הסעות כדורעף
מגמת ערבית
לג.חביבה
הסעות כדורעף
הסעות חדר כושר
הסעת המורה מיכה
הסעת אק' וחדר כושר
הסעת אק' וחדר כושר
הסעות כדורעף וכושר
הקפצות מורים
הסעות כדורעף וכושר
הסעות אק' וכדורעף
הסעות אק' וכדורעף
הסעות אקרובטיקה
אקרובטיקה ופולין
אקרובטיקה ומגמות
אקרובטיקה ופולין
סל תרבות ומגמות
מגמות ושל"ח
של"ח

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

צ'ירניאבסקי -מיניבוס
184
08/05/16
צ'ירניאבסקי -מיניבוס
217
08/06/16
צ'ירניאבסקי -מיניבוס
256
28/06/16
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  57לדו"ח.

סך התשלום
3,150.00 ₪
14,005.00 ₪
14,400.00 ₪

הערות
אקרובטיקה ומצוינות
סל תרבות ושל"ח
אקרובטיקה ומצוינות

התייחסות מנהל בית הספר
"ביה"ס מנהל כנדרש חשבון הורים וחשבון כספי עירייה נפרדים .כל הסעה נבדקת לגופה וההוצאה יוצאת
מהחשבון הנכון .רישום מדויק מופיע על גבי כל חשבונית .כל ההסעות המופיעות בדו"ח ,החל מיום 1.9.16
(היום בו נכנסתי לתפקידי) יצאו מחשבון הורים ,בעבור פעילויות של תלמידים :הצגות סל תרבות ,מגמות
ספורט ,סיורים וכיוצ"ב .הרינו להזכיר שביה"ס מוציא מאות הסעות מדי שנה".
 .4ציוד ותחזוקה שוטפת
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים נקבעו במפורש כאמור נושאים שאין לגבות עבורם כספים
מההורים ,בין השאר ,חומרי מלאכה ,הוצאות אחזקה ,התקנת ציוד ותשתיות ,תיקוני נגרות ,תיקוני ריהוט
וציוד ,הובלות וכדומה.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר נבון מכספי ההורים עולה ,כי בניגוד להנחיות לעיל הנהלת בית
הספר אישרה לחייב את חשבון ההורים בהוצאות בגין שלטים ,ריהוט ,וסוללות ,וכל זאת אף ללא קבלת הצעות
מחיר מסודרות:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

יריב אירועים בע"מ
147
16/03/17
נבון
שלטי גביש בע"מ
121
11/02/16
ארגל שלטים בע"מ
28
25/10/16
רימון אינסטלציה
80
14/12/16
מזא"ה פרחים
241
22/06/16
סקאי הפקות-רבסקי
209
11/05/17
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  58לדו"ח.

סך התשלום
 1,989.00ש"ח
₪ 94.00
₪ 421.00
₪ 484.00
₪ 1,700.00
₪ 9,068.00

הסחורה
פוף גדול
שלטי קאפות
שלטי שמשונית
סוללות
זרי פרחים
תלבושות להצגה

התייחסות מנהל בית הספר
"אכן במספר מקרים בודדים נרכש ציוד דרך כספי הורים .מדובר בסכומים מאד קטנים .הנהלים חודדו
והתופעה לא תחזור על עצמה .סעיף "תלבושות להצגה" המופיע בדו"ח הינו חלק מטקס סיום י"ב ,שממומן
כולו מכספי הורים".
 .5ציוד ספורט
מבדיקת טיוטת ספר הנהלים העירוני הנוגע לבתי הספר היסודיים עולה ,כי תחת סעיף ציוד ספורט מתכלה,
נקבע שרכישת ציוד מתכלה הינה באחריות ובמימון בית הספר כאשר הציוד כולל כדור ,מזרן מכל סוג ,דלגית,
רשת לשער/סל/עף ,חישוק ,מחבט ,שולחן טניס וכדומה.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר נבון מכספי ההורים עולה ,כי בניגוד לרוח חוזרי מנכ"ל משרד
החינוך ולהנחיות לעיל ,הנהלת בית הספר אישרה לחייב את חשבון ההורים בהוצאות בגין רכישות מספקים
של ציוד ספורט ,לרבות ביגוד לנבחרות ,וכל זאת ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:
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שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

ספורט גום בע"מ
37
11/11/15
נבון
בש-גל ספורט בע"מ
40
11/11/15
פרופר ספורט
41
11/11/15
בש-גל ספורט בע"מ
73
30/12/15
פרופר ספורט
74
30/12/15
ספורט גום בע"מ
89
10/01/16
פרופר ספורט
108
07/02/16
ספורט גום בע"מ
110
07/02/16
קשר שיווק ספורט
196
16/05/16
פרופר ספורט
268
15/08/16
ספורט גום בע"מ
110
06/02/17
בית מרקחת פרמסקי
182
03/05/16
בית מרקחת פרמסקי
87
09/01/17
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  59לדו"ח.

סך התשלום
₪ 1,023.00
₪ 3,298.00
₪ 3,948.00
₪ 1,572.00
₪ 351.00
₪ 4,210.00
₪ 140.00
₪ 140.00
₪ 5,698.00
₪ 6,933.00
₪ 2,132.00
₪ 249.70
₪ 138.00

הערות
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד עזרה ראשונה
ציוד עזרה ראשונה

התייחסות מנהל בית הספר
"כל ההוצאות המצוינות ,למעט שתיים ,יצאו טרם זמני".
 .6ציוד משרדי ומעבדה בסיסי ,חומרי ניקוי וסניטציה
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים נקבעו במפורש נושאים שאין לגבות עבורם כספים
מההורים ,בין השאר ,תפעול ורכישת ציוד בסיסי של המוסד ,צורכי משרד ,חומרי ניקוי והסניטציה.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר נבון מכספי ההורים עולה ,כי בניגוד לחוזר המנכ"ל לעיל ,הנהלת
בית הספר אישרה לחייב את חשבון ההורים בהוצאות בגין רכישות מספקים של ציוד משרדי ,חומרי ניקוי
וסניטציה ,ציוד בסיסי למעבדה כולל בדיקות תקופתיות ,וכל זאת אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

נבון

15/10/15

15

סך התשלום

שם הספק

15/12/15

45

05/04/17
11/11/15
22/06/16
14/12/16
09/01/17
07/05/17

181
34
245
76
97
194

רון לאושר בע"מ
ציוד
אסכולה
משרדי
קרביץ בע"מ
דלילה ציוד בע"מ
שולמן ציוד מעבדה
זאד הנדסה בע"מ
זליון בע"מ
דלילה ציוד בע"מ

₪2,227.60
₪1,830.00
₪31,227.00
₪643.50
₪574.00
₪1,539.00

30/12/15

71

שי יובל בע"מ

₪150.00

09/01/17

90

שי יובל בע"מ

₪176.00

05/04/17

179

כלבו חן שלומי

₪360.00
108

הערות

₪3,286.00

ציוד משרדי בסיסי

₪1,277.00

ציוד משרדי בסיסי
ציוד משרדי בסיסי
ציוד בסיסי למעבדה
ציוד בסיסי למעבדה
בדיקת בטיחות
ציוד בסיסי למעבדה
ציוד בסיסי למעבדה
חומרי ניקוי
וסניטציה
חומרי ניקוי
וסניטציה
חומרי ניקוי

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

סך התשלום

שם הספק

הערות
וסניטציה

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  60לדו"ח.
התייחסות מנהל בית הספר
"אכן במספר מקרים בודדים נרכש ציוד דרך כספי הורים .הנהלים חודדו והתופעה לא תחזור על עצמה".
 .7מסיבות וטקסי בית הספר
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים בפרק הדן בנושא מסיבות נקבע כאמור ,כי מוסדות החינוך
יקפידו על חיסכון מרבי ועל מניעת הוצאות מיותרות ,ולכן הומלץ לקיים מסיבות וטקסים בבתי הספר בצורה
צנועה וחסכונית ולהימנע מכל פעולה המחייבת הוצאות מיותרות הן של בית הספר והן של ההורים.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר נבון מכספי ההורים בנושא מסיבות וטקסי בית הספר עולה ,כפי
שיפורט בטבלה להלן ,כי בניגוד להנחיות הנהלת בית הספר קיימה מסיבות בעלויות גבוהות ,העסיקה חברות
הפקה ,והשכרת אולמות .זאת ועוד ,הנהלת בית הספר שכרה חברות הגברה לטקסי בית הספר הרשמיים
והשיתה את התשלומים על חש בון ההורים וזאת בניגוד לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך האוסרים לעשות כן וללא
קבלת הצעות מחיר מסודרות:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

נבון

סך התשלום

שם הספק

28/03/16

148

זום הפקות בע"מ

₪20,000.00

14/04/16
15/06/16
15/06/16
15/06/16

175
231
232
234

₪4,000.00
₪4,000.00
₪4,000.00
₪18,250.00

29/01/17

103

14/03/17

144

16/03/17

149

24/05/17

217

04/07/16
11/02/16
11/02/16
22/11/15
22/12/15

259
119
120
44
58

הערות
הפקת הפנינג
פורים
הפקת מסיבת סיום
הפקת מסיבת סיום
הפקת מסיבת סיום
הפקת מסיבת סיום

אלון הררי הפקות
אלון הררי הפקות
אלון הררי הפקות
אלון הררי הפקות
הפקות
סקאי
אירועים
הפקות
סקאי
אירועים
הפקות
סקאי
אירועים
הפקות
סקאי
אירועים
דוד דואק צלם
דוד דואק צלם
דוד דואק צלם
ליאור שחר מוסיקה
ליאור שחר מוסיקה

₪10,500.00

הפקת מסיבת סיום

₪9,500.00

הפקת מסיבת סיום

₪19,188.00

הפקת מסיבת
פורים

₪7,664.00

עריכת מסיבת סיום

₪2,940.00
₪720.00
₪540.00
₪4,500.00
₪1,800.00

11/05/16

189

ליאור שחר מוסיקה

₪7,000.00

22/11/16

61

ליאור שחר מוסיקה

₪1,900.00

14/12/16

69

ליאור שחר מוסיקה

₪900.00

03/05/17

193

ליאור שחר מוסיקה

₪4,600.00

צילום מסיבת סיום
מקדמה לצילום
מקדמה לצילום
הגברה לטקס רבין
הגברה לטקס מינכן
הגברה לטקס
הזיכרון
הגברה לטקס רבין
הגברה לטקס מב'
שלמה
הגברה לטקס
הזיכרון
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שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

12/06/17

223

סך התשלום

שם הספק

קול אור
לבילוי

הערות

₪4,446.00

הגברה למסיבת
סיום

₪8,000.00

השכרת אולם

החברה
206
01/06/16
ובידור
לבילוי
החברה
₪8,332.00
263
12/07/16
ובידור
 270רשת קהילה ופנאי ₪1,155.00
15/08/16
 234רשת קהילה ופנאי ₪4,732.00
14/06/17
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  61לדו"ח.

השכרת אולם
השכרת אולם
השכרת אולם

התייחסות מנהל בית הספר
"אירועים בית ספריים ,טקסים ,מסיבות – ממומנות באמצעות כספי הורים ,תחת סעיף "מסיבות כיתתיות"
כמופיע בחוזר התשלומים .כל ההוצאות -שכירת אולם ,חברות הגברה וכו' ,הוצאו בגין אירועים בית-ספריים
שכאלה ,עבור תלמידים והורים ,ובהשתתפות תלמידים והורים ,ועל-כן הושתו על חשבון הורים".
 .8העסקת מורים בחשבוניות
מבדיקה חשבוניות לתשלום מכספי ההורים ששולמו על ידי בית הספר ,כפי שיפורט להלן ,כי בבית הספר
מועסקת יועצת מחשוב ,ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות ואף כלל לא ברור מדוע משולם להן השכר מכספי
ההורים ולא מכספי הרשות.
יוסף ,כי מטעם אגף תקשוב בעירייה ישנה רפרנטית מחשוב של בתי הספר השש שנתיים ולכן עוד יותר
תמוהה בלשון המעטה החלטת הנהלת בית הספר להעסיק יועץ מחשוב בתשלום ועוד מכספי הורים בניגוד
לחוזר מנכ"ל משרד החינוך האוסר זאת במפורש.

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

סך התשלום

שם הספק

₪10,000.00
₪5,000.00
₪5,000.00
₪5,000.00
₪5,000.00
₪5,000.00
₪5,000.00
₪5,000.00
₪4,700.00
₪4,700.00
₪4,700.00
₪4,700.00
₪2,500.00
₪2,500.00
₪2,500.00
₪2,500.00

גל בר-און
14
15/10/15
נבון
גל בר-און
85
31/12/15
גל בר-און
91
10/01/16
 103גל בר-און
07/02/16
14/03/16
 133גל בר-און
10/04/16
 157גל בר-און
08/05/16
 186גל בר-און
09/06/16
 229גל בר-און
15
13/10/16
גל בר-און
46
14/11/16
גל בר-און
67
14/12/16
גל בר-און
85
04/01/17
גל בר-און
08/02/17
 119גל בר-און
16/03/17
 145גל בר-און
30/04/17
 191גל בר-און
11/05/17
 197גל בר-און
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  62לדו"ח.
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הערות
יועצת מיחשוב
יועצת מיחשוב
יועצת מיחשוב
יועצת מיחשוב
יועצת מיחשוב
יועצת מיחשוב
יועצת מיחשוב
יועצת מיחשוב
יועצת מיחשוב
יועצת מיחשוב
יועצת מיחשוב
יועצת מיחשוב
יועצת מיחשוב
יועצת מיחשוב
יועצת מיחשוב
יועצת מיחשוב

התייחסות מנהל בית הספר
"העסקת יועצת המחשוב הופסקה לפני כשנה .ביה"ס לא יחזור על הטעות".
 .6בית הספר יבנה
רכש מכספי הרשות
 .1רכש ציוד משרדי ,ראשי דיו וטונרים ,אספקה התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי.
בבדיקה עם מנהל מחלקת רכש ולוגיסטיקה בעירייה עלה ,כי הספקים שזכו במכרזי הרכש העירוניים והוכרו
כמורשים לרכישה עצמאית של ציוד על ידי בתי הספר ומחירוני המקסימום המחייבים את הספקים הינם
ספקים בנושא ציוד משרדי וראשי דיו וטונרים.
למרות האמור לעיל והעובדה שהנהלת בית הספר יבנה הייתה מחויבת לבצע את סוגי הרכישות הנדונים רק
באמצעות הספקים המורשים הנדונים ,היא ביצעה רכישות ישירות מספקים אחרים ,לא באמצעות הספקים
הזוכים ואף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
בבדיקה עם האגף למערכות מידע עולה ,כי העירייה התקשרה באמצעות מפעל הפיס עם חברת טלקוד
מחשבים בע"מ ,הזוכה במכרז שפרסם מפעל הפיס לעניין אספקה התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד
היקפי

סוג הציוד

תאריך התשלום מס' שובר

ציוד משרדי 28/12/2015
10/07/2016
13/07/2016
15/12/2016
09/03/2017
09/03/2017
15/03/2017
08/05/2017
28/02/2016
10/07/2016
22/08/2016
28/11/2016
16/12/2016
15/03/2017
01/06/2017
10/07/2016
28/02/2016
ראשי דיו
25/05/2016
10/07/2016
15/12/2016
20/02/2017
04/05/2017
18/05/2016
מחשבים
18/05/2016
13/07/2016

32
122
131
21
66
66
69
95
56
120
143
14
28
70
108
125
55
91
123
22
54
94
88
179
130

שם הספק

סך התשלום

אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
פסטל ציוד משרדי
פסטל ציוד משרדי
פסטל ציוד משרדי
פסטל ציוד משרדי
פסטל ציוד משרדי
פסטל ציוד משרדי
פסטל ציוד משרדי
ספרי מדי
צוק רם
צוק רם
צוק רם
צוק רם
צוק רם
צוק רם
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
צוק רם

₪ 8,000.00
₪ 3,549.00
₪ 239.00
₪ 1,196.00
₪ 2,801.00
₪ 234.00
₪ 1,246.00
₪ 136.00
₪ 960.00
₪ 101.00
₪ 2,373.00
₪ 2,605.00
₪ 1,257.00
₪ 1,641.00
₪ 357.00
₪ 193.10
₪ 10,638.00
₪ 5,581.00
₪ 6,287.00
₪ 9,667.00
₪ 7,958.00
₪ 964.00
₪987.00
₪878.00
₪1,078.00
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הערות

תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב

בידורית

09/05/2017
16/02/2016
07/04/2016

צוק רם
שליו טכנולוגויות
שלומי עסיס

97
44
76

₪434.00
אנטי וירוס
₪16,216.00
מקרן
₪600.00
₪ 88,176.10

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  63לדו"ח.
למרות האמור לעיל והעובדה שהנהלת בית הספר יבנה הייתה מחויבת לבצע רכש תקשוב על ידי העירייה
ובהתאם להנחיות לעיל ,היא ביצעה רכישות ישירות מספקים אחרים ,שלא באמצעות העירייה ואף ללא קבלת
הצעות מחיר מסודרות.
התייחסות כללית של מנהלת בית הספר
התייחסות מנהלת בית הספר שנמסרה לביקורת היא העתק זהה להתייחסותה לדו"ח אחר אשר עסק ברכש
חריג ,ללא ציון תאריך בשתי ההתייחסויות .לכן ,היא אינה רלבנטית לדו"ח זה.
 .2רכש חומרי ניקוי ,הדפסות לסוגיהן וציוד ספורט ,ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבתי הספר השש-שנתיים עולה עוד כאמור ,כי ישנם תחומי רכש
רבים של ציוד הרלבנטי בבתי הספר ,כאשר כמות הציוד לכל בתי הספר ועלותה במשך שנה עולה על הסכום
המזערי הקבוע בתקנות המכרזים ועומד כיום על כ ₪ 140,000-וצירוף מע"מ המחייב מכרז ,ובכל זאת לא
קיימים מכרזים עירוניים כנדרש בחוק כנראה בשל חוסר תקשורת בין בתי הספר למנהל החינוך ,ובין מנהל
החינוך למחלקת רכש ולוגיסטיקה על הצורך בכך כך שבפועל בתי הספר נאלצו להזמין ציוד ממקורות שונים
ובמחירים שונים ובניגוד לתקנות המכרזים.
ומבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבית הספר יבנה עולה ,כפי שיפורט להלן בטבלה ,כי בוצעו
רכישות מספקים של חומרי ניקוי ,הדפסות לסוגיהן וציוד ספורט ,ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות ואף ללא
פניה מסודרת למנהל החינוך באשר לצורך לצאת למכרזים עירוניים בנושאים אלה בשל היקפי הרכישה
המחייבים יציאה למכרז ולו גם בשל הרצון להוזיל עלויות.

סוג הציוד
חומרי ניקוי

הדפסות

תאריך התשלום מס' שובר
27/12/15
30/05/16
15/12/16
19/03/17
13/06/17
16/12/15
17/02/16
31/05/16
05/01/17
19/03/17
14/05/17
08/03/16
14/04/16
15/12/16
26/01/17

28
93
23
75
121
24
39
94
30
72
100
62
80
26
40

שם הספק

סך התשלום

₪8,907.00
מנדו נייר תל-אביב
₪1,673.00
מנדו נייר תל-אביב
₪4,694.00
מנדו נייר תל-אביב
₪1,788.00
מנדו נייר תל-אביב
₪346.00
מנדו נייר תל-אביב
₪1,349.00
דיל תעשיות בע"מ
₪231.00
י .נתנאל שיווק בע"מ
₪450.00
סגול דפוס דיגיטלי
₪562.00
סגול דפוס דיגיטלי
₪4,915.00
ירון שיווק ודפוס
₪503.00
ירון שיווק ודפוס
₪360.00
סינית עיצוב גרפי
קונוס תדמית ותקשורת ₪316.00
₪2,691.00
תובל תקשורת
₪270.00
דפוס יהודה
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הערות
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
אשדוד
כפר קאסם
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת שלטים
הדפסת פליירים
הדפסת שלטים
הדפסת שילוט

סוג הציוד
ציוד ספורט

תאריך התשלום מס' שובר
17/03/16

68

שם הספק
אנרג'ים ספורט בע"מ

סך התשלום
₪ 595.00
₪ 29,650.00

הערות
ציוד ספורט

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  64לדו"ח.
 .3רכש מקבלני שיפוצים ותחזוקה ,וציוד תחזוקה שוטפת כגון וילונות ,הדברה וכדומה בניגוד להנחיות
וללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבית הספר קריית שרת עולה ,כי בניגוד להנחיות אגף העל יסודיים
לפיו נדרש אישור וביצוע על ידי האגף לעבודות שיפוצים כאמור פנתה הנהלת בית הספר ישירות ומיוזמתה
לקבלני שיפוצים ותחזוקה לשם הזמנת עבודות גבס ,פירוק וצביעה ,הקמת קיר הנצחה ,התקנות וחיבורים,
וכן הזמנת וילונות ,הדברה ,גינון ,וטלפונים נייחים ,אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:

סוג הציוד
שיפוצים

תחזוקה
שוטפת

תאריך
התשלום

מס'
שובר

10/04/16

77

18/05/16

87

25/01/17
23/02/17
08/05/17
16/12/15

39
57
96
22

ש .נחום בניה בע"מ
תקשורת
פארק
בע"מ
א.ס .פלס בע"מ
שלומי עסיס
יורוקום
ש.נחום בניה בע"מ

₪ 14,274.00
₪ 819.00
₪ 321.75
₪ 5,769.00

14/03/16
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פאר ישראל וילונות

₪ 468.00

15/12/16
19/10/16
17/11/16
08/03/17
15/12/15
05/01/17
06/02/17

24
6
10
64
20
31
44

פאר ישראל וילונות
אבי הדברות
אבי הדברות
אבי הדברות
יורוקום
יורוקום
יורוקום

₪ 350.00
₪ 1,800.00
₪ 850.00
₪ 994.00
₪ 105.00
₪ 369.00
₪ 41.00
59,866.75
₪

שם הספק

סך התשלום
₪ 4,446.00
₪ 29,250.00

הערות
עבודות גבס
הקמת קיר
הנצחה
פירוק וצביעה
התקנות וחיבורים
התקנות וחיבורים
בניית קיר זכוכית
וילונות
וילונות
הדברה
הדברה
הדברה
טלפונים נייחים
טלפונים נייחים
טלפונים נייחים

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  65לדו"ח.
 .4רכש ספרים וחוברות לתלמידים מכספי הרשות
בבתי הספר השש-שנתיים כאמור מופעל הסדר השאלת ספרים ,כאשר בתי הספר עצמם גובים עבור
הפרויקט במסגרת העלות המרבית שנקבעה על ידי משרד החינוך ,אולם ריכוז הטיפול בנושא השאלת ספרים
נעשה על ידי רכזות אד הוק שמשולם להן שכר ישירות מבתי הספר והספרים עצמם נרכשים מספקים שונים
ללא הצעות מחיר ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה.
ומבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי בית הספר רוכש ספרים
וחוברות גם מתקציב העירייה ,וזאת בניגוד לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ומטרות פרויקט השאלת הספרים
שאמור כולו להיות משולם מכספי ההורים בלבד:
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שם בית
הספר
יבנה

תאריך התשלום

מס'
שובר

20/12/15
27/12/15
17/01/16
07/06/16

26
30
38
101

שם הספק
רכס פרויקטים
אריק כהן ספרים
הכל לנוער-לוי אבי
הכל לנוער-לוי אבי

סך התשלום
₪ 2,340.00
₪ 316.80
₪ 7,453.00
₪ 2,498.00
₪ 12,607.80

הערות
ספרי לימוד
דיסקי לימוד
ספרי לימוד
ספרי לימוד

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  66לדו"ח.
רכש מכספי הורים
 .1השאלת ספרי לימוד ובכלל זה חוברות עבודה
בעיריית חולון מופעל הסדר של השאלת ספרי לימוד שנועד לחסוך מההורים את הוצאות רכישתם של ספרים
וחוברות עבודה חדשים ,כאשר בבתי הספר היסודיים בחולון פרויקט השאלת הספרים נעשה על ידי העירייה
ובאמצעות פקידת רכש שמרכזת את כל הטיפול בנושא השאלת ספרים ,החל בגביה ועד הרכישה כאשר
במכרז העירוני זכו שני ספקים ,ספק לכל אזור ,ורכישת הספרים מתבצעת באמצעותם בלבד.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן כי ריכוז הטיפול בנושא השאלת
ספרים נעשה על ידי רכזות אד הוק שמשולם להן שכר ישירות מבתי הספר והספרים עצמם נרכשים מספקים
שונים ללא קבלת הצעות מחיר ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה האדירים בנושא:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

יבנה

17/01/16
20/01/16
22/05/16
07/07/16
21/08/16
07/11/16
07/11/16
09/11/16
17/11/16
23/02/17
20/03/17
23/03/17

60
66
184
219
318
9
10
11
15
84
116
126

הכל לנוער לוי אבי
סטודיו אפקט טיב
מדרשיית נועם
הכל לנוער לוי אבי
אליניר ציוד משרדי
צילום זול
הכל לנוער לוי אבי
הכל לנוער לוי אבי
חוי לנדוירט
אליניר ציוד משרדי
קופי דפוס אישי בע"מ
מדרשיית נועם

סך התשלום
₪ 3,712.00
₪ 1,500.00
₪ 510.00
₪ 12,249.00
₪ 1,509.00
₪ 1,224.00
₪ 410.00
₪ 5,620.00
₪ 926.00
₪ 674.00
₪ 4,320.00
₪ 1,115.00
₪ 33,769.00

הערות

אתר מדברים ערבית
חוברות לימוד

חוברות לימוד

חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד
חוברות לימוד

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  67לדו"ח.
 .2טיולים וסיורים לימודיים ובכלל זה של"ח
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע ,כי השהייה והלינה בתנאי שדה הן כאמור ערך חינוכי וגם דרך להוזלת
הטיול ,ולכן יש לעודד טיולי תרמיל ולינה בחניונים מוסדרים בשיטת הקמפינג תוך שילוב הכנת הארוחות באופן
עצמאי; אפשר לגייס מאבטחים מבין מורי בית הספר וההורים; רצוי שההדרכה במהלך שעות הסיור והטיולים
החודשיים תינתן על ידי מורי הכיתות ומחנכיהן; אפשר להשיג הנחה משמעותית על טיולים המתקיימים
בעונות שאינן עונות השיא; אפשר להציע להורים לשלם עבור כלכלה רק אם כולם מוכנים לרכוש שירות זה ואם
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יש הורים המתנגדים לכך ,יביאו כל התלמידים מזון מהבית; כספים שיישארו כעודף מטיול מסוים ינוצלו כדי
להקטין את ההוצאות בטיולים הבאים ואם אין אפשרות לבצע זאת ,יוחזרו הכספים להורי התלמידים.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי בית הספר פועל בניגוד
להמלצות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ופונה לספקים של חברות טיולים המנהלים את כל הטיול לרבות הסעות,
מאבטחים ,מלונות או אכסניות ,ארוחות ,כניסה לאתרים ומלווים ,וזאת אף ללא קבלת הצעות מחיר ו/או מכרז
עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה האדירים בנושא:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

יבנה

05/01/16
19/01/16
05/05/16
03/07/16
18/08/16
21/08/16
26/12/16
26/12/16
20/03/17

47
65
166
260
311
321
35
36
118

טללים -יוזמות
תיירות באופק חדש
צוריאל -מרכז לזהות
טללים -יוזמות
מסע משמעותי גליל
קשרי תעופה
מדרשת הדרום
טללים -יוזמות
אנ"א מצפה רמון

סך התשלום
24,226.00 ₪
26,136.00 ₪
41,122.00 ₪
52,346.00 ₪
35,185.00 ₪
14,372.00 ₪
20,217.00 ₪
31,630.00 ₪
57,218.50 ₪
₪ 302,452.50

הערות
אולפנת יב' לצפת
שכבת ח' ו-ט' סמינריון
סמינריון אולפנא בעכו
שכבות ז-יא לעין גדי
שכבות ז-ט לגליל
שכבת י' לגליל
שכבת יב' לנגב
שכבות ז-ח לגולן
שבת אולפנא ז'-יב'

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  68לדו"ח.
 .3הסעות
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא תשלומי הורים נקבע ,בין השאר ,כי טיולים וסיורים ובכלל זה של"ח נכללים
במסגרת תשלומי הרשות ,וכי הסכומים המרביים המותרים לגביה עבור שירות זה כוללים אף את הוצאות
ההסעות במסגרת הטיול .עוד נקבע בחוזר הנדון ,כי הסכומים המרביים המותרים לגביה עבור 'סל תרבות'
כוללים הוצאות נלוות בפועל של הסעות התלמידים ושל מלווים מבוגרים במידת הצורך.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי ישנו תשלום לספקי הסעות
אוטובוסים ומיניבוסים עבור הסעת תלמידים לטיולים שנתיים ,סיורים ,פעילויות סל תרבות ,מגמות ושל"ח,
הקפצות וכדומה כאשר כלל לא ברור באם הוצאות אלה הנגבות מכספי ההורים כלולות במסגרת הוצאות הטיול
ו/או הסיור במסגרת 'סל תרבות' כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל לעיל או שהן נגבות מכספי ההורים ששילמו עבור
מטרות אחרות ,וכל זאת אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי
הרכישה האדירים בנושא:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

יבנה

שם הספק

סך התשלום

01/12/15
14/01/16
14/01/16
25/01/16

30
58
59
71

קלר יוסף הסעות
דרכי נועם הסעות
דרכי נועם הסעות
קלר יוסף הסעות

₪ 12,450.00
₪ 3,550.00
₪ 7,488.00
₪ 4,500.00

07/02/16

84

קלר יוסף הסעות

₪ 25,125.00

09/03/16

114

נתיבי אמונים הסעות

₪ 2,000.00

115

הערות
טיולים שנתיים
אולפנא לירושלים
שבת סמינריון תל חי
אולפנא סיור סליחות
שבת אולפנא וימי
שדה

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

סך התשלום

09/03/16
18/04/16
21/04/16
18/05/16

115
156
161
176

נתיבי אמונים הסעות
נתיבי אמונים הסעות
קלר יוסף הסעות
נתיבי אמונים הסעות

₪ 3,900.00
₪ 3,744.00
₪ 16,029.00
₪ 3,510.00

18/05/16

177

יואב הסעות

₪ 1,510.00

25/05/16

195

קלר יוסף הסעות

₪ 4,914.00

יואב הסעות
196
25/05/16
דרכי נועם הסעות
211
01/06/16
סין הרשקו יעל
234
22/06/16
קלר יוסף הסעות
258
03/07/16
יואב הסעות
293
14/07/16
דרכי נועם הסעות
291
12/07/16
נתיבי אמונים הסעות
294
14/07/16
יואב הסעות
300
19/07/16
מרגלית רכב בע"מ
21
06/12/16
יואב הסעות
67
07/02/17
יואב הסעות
72
09/02/17
נתיבי אמונים הסעות
73
09/02/17
קלר יוסף הסעות
81
20/02/17
יואב הסעות
107
15/03/17
נתיבי אמונים הסעות
125
22/03/17
קלר יוסף הסעות
134
29/03/17
מסיעי מערבי בע"מ
181
22/05/17
קלר יוסף הסעות
189
22/05/17
קלר יוסף הסעות
190
22/05/17
קלר יוסף הסעות
191
22/05/17
יואב הסעות
212
13/06/17
מסיעי מערבי בע"מ
222
25/06/17
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₪ 1,936.00
₪ 8,073.00
₪ 500.00
₪ 14,869.00
₪ 1,170.00
₪ 7,254.00
₪ 3,393.00
₪ 855.00
₪ 15,310.00
₪ 1,170.00
₪ 1,404.00
₪ 8,658.00
₪ 7,019.00
₪ 2,106.00
₪ 21,946.00
₪ 13,689.00
₪ 936.00
₪ 1,053.00
₪ 1,872.00
₪ 6,727.00
₪ 1,404.00
₪ 994.00

הערות
ימי עיון בטבריה
שבת סמינריון תל חי
של"ח וימי עיון
שבת סמינריון
הסעה לתחרות
ספורט
שבת סמינריון
באשדוד
מגמות ותחרות ספורט
סיור לכותל ולכנסת
הסעת ניצולת שואה
טיול שנתי וימי עיון
סיור ליד ושם
סל תרבות וסיורים
טיול לקייקים
הפרשים
טיול שנתי וסיור
הפרשים
תחרות ספורט ומודיע'
שבת אולפנא בשלומי
של"ח ומשלחת פולין
שבת סמינריון
שבת סמינריון וסיורים
של"ח וימי שדה
מחפשים את המטמון
מגמת אמנות
של"ח
שבת סמינריון
של"ח
הסעה לרעננה -ג'אמפ

 .4שיפוצים ,ציוד ותחזוקה שוטפת
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים נקבעו במפורש כאמור נושאים שאין לגבות עבורם כספים
מההורים ,בין השאר ,חומרי מלאכה ,הוצאות אחזקה ,התקנת ציוד ותשתיות ,תיקוני נגרות ,תיקוני ריהוט
וציוד ,הובלות וכדומה.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר יבנה מכספי ההורים עולה ,כי בניגוד להנחיות לעיל הנהלת בית
הספר אישרה לחייב את חשבון ההורים בהוצאות בגין רכישות מספקים של בניית קיר זכוכית ,וילונות ותיקונם,
שלטי קאפות ,תיקון טכנאי וכדומה ,שלטים וכדומה ,וכל זאת אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:
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שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

פאר ישראל וילונות
31
01/12/15
יבנה
פאר ישראל וילונות
267
05/07/16
אבי הדברות
251
30/06/16
אחים קדוש בע"מ
320
21/08/16
שליו טכנולוגיות
33
26/12/16
טי.אר.אם בע"מ
49
23/01/17
ירון שיווק ודפוס
113
19/03/17
א.צ .ג'רבי
122
20/03/17
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סך התשלום
13,500.00 ₪
14,479.00 ₪
1,170.00 ₪
1,303.00 ₪
585.00 ₪
2,948.00 ₪
421.00 ₪
4,446.00 ₪

הסחורה
וילונות
תיקון וילונות
הדברה
ציוד תחזוקה
תיקון טכנאי
קוליסות מקרטון
שלטי קאפות
קופסאות סנדביץ

 .5ציוד ספורט
מבדיקת טיוטת ספר הנהלים העירוני הנוגע לבתי הספר היסודיים עולה ,כי תחת סעיף ציוד ספורט מתכלה,
נקבע שרכישת ציוד מתכלה הינה באחריות ובמימון בית הספר כאשר הציוד כולל כדור ,מזרן מכל סוג ,דלגית,
רשת לשער/סל/עף ,חישוק ,מחבט ,שולחן טניס וכדומה.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר יבנה מכספי ההורים עולה ,כי בניגוד לרוח חוזרי מנכ"ל משרד
החינוך ולהנחיות לעיל ,הנהלת בית הספר אישרה לחייב את חשבון ההורים בהוצאות בגין רכישות מספקים
של ציוד ספורט ,וכל זאת ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק
אנרג'ים ספורט בע"מ

129
20/03/16
יבנה
264
03/07/16
אנרג'ים ספורט בע"מ
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סך התשלום
₪ 6,080.00
₪ 811.00

הערות
ציוד ספורט
ציוד ספורט

 .6ציוד משרדי ומעבדה בסיסי ,חומרי ניקוי וסניטציה ,דפוס והדפסות במכונות צילום
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים נקבעו במפורש נושאים שאין לגבות עבורם כספים
מההורים ,בין השאר ,תפעול ורכישת ציוד בסיסי של המוסד ,צורכי משרד ,חומרי ניקוי והסניטציה ,בדק
בית וכדומה.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר יבנה מכספי ההורים עולה ,כי בניגוד לחוזר המנכ"ל לעיל ,הנהלת
בית הספר אישרה לחייב את חשבון ההורים בהוצאות בגין רכישות מספקים של ציוד משרדי ,חומרי ניקוי
וסניטציה ,דפוס ואף הדפסות במכונות צילום ,וכל זאת ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

יבנה

07/06/16

218

12/07/16

270

סך התשלום

שם הספק
מדי-צרכי

ספרי
משרד
פסטל ציוד משרדי

117

הערות

₪3,002.60

ציוד משרדי בסיסי

₪600.00

ציוד משרדי בסיסי

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

14/07/16
15/03/17
14/05/17
14/12/15
13/01/16
21/03/17
22/05/17

289
106
168
36
57
123
184

18/01/16

64

19/04/16

159

19/04/16

160

פסטל ציוד משרדי
פסטל ציוד משרדי
איתר שיווק בע"מ
אוניב' בר אילן
זאד הנדסה בע"מ
אוניב' בר אילן
זאד הנדסה בע"מ
י .נתנאל שיווק
₪819.00
בע"מ
י .נתנאל שיווק
₪1,839.00
בע"מ
י .נתנאל שיווק
₪819.00
בע"מ

29/06/16

246

מנדו נייר תל אביב

₪5,090.00

29/06/16

248

מנדו נייר תל אביב

₪1,282.00

19/03/17

115

מנדו נייר תל אביב

₪6,997.00

10/05/17

165

מנדו נייר תל אביב

₪9,160.00

06/01/16

49

04/05/16

164

דפוס דש
פרומו מדיה פרסום

₪5,026.00
₪4,505.00

18/05/17

174

31/05/16
31/05/16

203
204

דפוס דש
סגול דפוס דיגיטלי
סגול דפוס דיגיטלי

₪2,494.00
₪292.00
₪468.00

12/07/16

273

דפוס דש

₪2,387.00

09/03/17

98

30/03/17
20/01/16
10/02/16
16/02/16
18/05/16
12/07/16
26/12/16
25/04/17
24/09/15

140
68
92
95
178
277
34
151
27

דפוס דש
אייל צילום והפקות
גרזון מיכון משרדי
גסטטנרטק בע"מ
גרזון מיכון משרדי
גרזון מיכון משרדי
גרזון מיכון משרדי
גרזון מיכון משרדי
גרזון מיכון משרדי
שטראוס מים בע"מ

₪9,880.00
₪5,382.00
₪1,273.00
₪246.66
₪5,576.00
₪7,165.00
₪7,651.00
₪8,622.00
₪6,960.00
₪620.00

סך התשלום

שם הספק

₪1,808.00
₪1,596.00
₪637.00
₪500.00
₪389.40
₪600.00
₪3,457.35

129
27/03/17
ארז צילומי צבע
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  72לדו"ח.

₪378.00

118

הערות
ציוד משרדי בסיסי
ציוד משרדי בסיסי
ציוד משרדי בסיסי
מנוי שנתי למעבדה
בדיקת בטיחות
מנוי שנתי למעבדה
ניקוי מנדף תקופתי
חומרי ניקוי
וסניטציה
חומרי ניקוי
וסניטציה
חומרי ניקוי
וסניטציה
חומרי ניקוי
וסניטציה
חומרי ניקוי
וסניטציה
ניקוי
חומרי
וסניטציה
חומרי ניקוי
וסניטציה
הדפסת דפי
מבחנים
פולדרים לתעודות
הדפסת דפי
מבחנים
פנקסי קבלות
פנקסי קבלות
הדפסת דפי
מבחנים
הדפסת דפי
מבחנים
פולדרים לתעודות
מכונות צילום
מכונות צילום
מכונות צילום
מכונות צילום
מכונות צילום
מכונות צילום
מכונות צילום
מתקני שתיה
הדפסת כרטיסי
ברכה

 .1בית הספר הרצוג
רכש מכספי הרשות
 .1רכש ציוד משרדי ,ראשי דיו וטונרים ,ריהוט משרדי ובית ספר ,אספקה התקנה ותחזוקה של
מחשבים וציוד היקפי ,ומזגנים שלא באמצעות הספקים המורשים.
בבדיקה עם מ חלקת רכש ולוגיסטיקה בעירייה עלה ,כי הספקים שזכו במכרזי הרכש העירוניים והוכרו
כמורשים לרכישה עצמאית של ציוד על ידי בתי הספר ומחירוני המקסימום המחייבים את הספקים הינם
ספקים בנושא ציוד משרדי ,ראשי דיו וטונרים ,ריהוט משרדי וריהוט בתי ספר.
למרות האמור לעיל והעובדה שהנהלת בית הספר הרצוג הייתה מחויבת לבצע את סוגי הרכישות הנדונים רק
באמצעות הספקים המורשים הנדונים ,היא ביצעה רכישות ישירות מספקים אחרים ,לא באמצעות הספקים
הזוכים ואף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
בבדיקה כאמור עם האגף למערכות מידע עולה ,כי העירייה התקשרה באמצעות מפעל הפיס עם חברת טלקוד
מחשבים בע"מ ,הזוכה במכרז שפרסם מפעל הפיס לעניין אספקה התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד
היקפי.
למרות האמור לעיל והעובדה שהנהלת בית הספר הרצוג הייתה מחויבת לבצע רכש תקשוב על ידי העירייה
ובהתאם להנחיות לעיל ,היא ביצעה רכישות ישירות מספקים אחרים ,שלא באמצעות העירייה ואף ללא קבלת
הצעות מחיר מסודרות.
בבדיקה עם אגף מבנה ציבור במנהל תשתיות עולה ,כי ישנם ספקים מורשים כקבלני מיזוג במסגרת מכרז
עירוני כאשר הרכישה בפועל נעשית על ידי העירייה ומספקים אלה בלבד.
למרות שהשתתפות הורים במימון מזגנים הינה מכספי תרומה בלבד ולמרות שהעירייה שאינה חבה
בתשלומים עבור מזגנים אלא ניאותה לעשות כן מרצונה ובתנאי שקל מול שקל שיגבו כתרומה מההורים עולה,
כי מלוא התשלום עבור המזגנים נלקח מכספי הרשות ובניגוד להנחיות.

סוג הציוד

תאריך התשלום מס' שובר

ציוד משרדי 10/09/2015
11/10/2015
30/11/2015
18/01/2016
31/01/2016
18/02/2016
21/03/2016
05/05/2016
02/06/2016
29/06/2016
17/08/2016
06/09/2016
28/09/2016
03/11/2016
01/12/2016
03/01/2017
12/02/2017
29/03/2017
19/04/2017

16
34
61
95
100
128
169
186
216
240
275
21
42
61
79
118
162
190
206

שם הספק
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
אסכולה בע"מ
119

סך התשלום
₪ 4,236.00
₪ 3,356.00
₪ 4,380.00
₪ 6,208.00
₪ 35.00
₪ 459.00
₪ 736.00
₪ 6,571.00
₪ 1,225
₪ 734.00
₪ 4,492.00
₪ 12,040.00
₪ 5,204.00
₪ 701.00
₪ 1,977.00
₪ 304.00
₪ 5,933.00
₪ 4,981.00
₪ 3,492.00

הערות

סוג הציוד

תאריך התשלום מס' שובר

שם הספק

סך התשלום

₪ 4,326.00
אסכולה בע"מ
275
25/06/2017
₪ 148.00
מרכז הספר
162
21/03/2016
₪ 183.00
מרכז הספר
86
07/12/2016
₪ 468.00
אלפא גרף
99
18/12/2016
₪ 8,519.31
אלפא טונרים
13
10/09/2015
ראשי דיו
₪ 549.90
אלפא טונרים
102
31/01/2016
₪ 288.99
אלפא טונרים
133
18/02/2016
₪ 1,953.90
אלפא טונרים
166
21/03/2016
₪ 618.00
אלפא טונרים
193
05/05/2016
₪ 746.00
אלפא טונרים
210
02/06/2016
₪ 4,024.80
אלפא טונרים
235
29/06/2016
₪ 462.00
אלפא טונרים
267
15/08/2016
₪ 7,226.00
אלפא טונרים
44
28/09/2016
₪ 4,153.00
אלפא טונרים
64
20/11/2016
₪ 1,875.00
אלפא טונרים
156
12/02/2017
₪ 1,697.00
אטלנטיק מחשבים
176
26/02/2017
₪ 696.00
אטלנטיק מחשבים
236
23/05/2017
₪ 1,767.00
אטלנטיק מחשבים
280
25/06/2017
₪ 1,839.00
מכניק ריקום בע"מ
178
26/02/2017
₪ 617.76
צילום עתיק בע"מ
279
25/06/2017
₪ 467.01
איקאה
50
29/11/2015
ריהוט
₪ 1,170.00
יורם טיוטו
93
18/01/2016
ארגמן מתכת בע"מ ₪ 628.00
132
18/02/2016
₪ 1,755.00
אלקטרוניץ
212
02/06/2016
₪ 2,223.00
יונתן גולדסמיט
63
20/11/2016
₪ 11,300.00
רקוטקס בע"מ
115
03/01/2017
₪ 2,581.00
בר טל ריהוטים
239
29/05/2017
₪180.00
אטלנטיק מחשבים
85
04/01/2016
מחשבים
₪179.00
אטלנטיק מחשבים
213
02/06/2016
₪352.00
אטלנטיק מחשבים
193
29/03/2017
₪1,697.00
אטלנטיק מחשבים
09/03/2017
₪820.00
דנאור מערכות
12
10/09/2015
₪527.00
דנאור מערכות
238
29/06/2016
₪2,150.00
טרטל מערכות
67
30/11/2015
₪441.00
טי אל אף מחשבים
187
05/05/2016
₪748.80
יורוקום תקשורת
70
20/11/2016
₪230.00
קיי אס פי
128
17/01/2017
ארומיד קשר אלחוטי ₪2,282.00
139
26/01/2017
מזגנים
₪15,560.00
מכרז עירייה
28
19/09/2016
154,512.67₪
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  73לדו"ח.
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הערות

בני ברק
בני ברק
תל-אביב
פתח-תקווה
פתח-תקווה
פתח-תקווה
פתח-תקווה
פתח-תקווה
פתח-תקווה
פתח-תקווה
פתח-תקווה
פתח-תקווה
פתח-תקווה
פתח-תקווה

תל-אביב

הובלת ריהוט תרומה
ארון לספריה
ארונות
בני ברק

ללא שובר תשלום

בידורית

 2מזגנים

התיחסות כללית של מנהל בית הספר
"רכישות ללא הצעות מחיר -לא סביר בכל קניה קטנה לקבל שלוש הצעות מחיר הדבר יביא לבירוקרטיה
מיותרת .צריך לקבוע שמעל  3000ש"ח הדבר מחייב  3הצעות מחיר .ספקי העיריה -כל הרעיון בניהול עצמי
הוא לאפשר רכש מהיר וזול לסכומים נמוכים .ספקי העיריה ,בלא מעט מקרים יקרים מספקים אחרים .הציוד
ברמה נמוכה מתכלה במהירות וגורם למורת רוח ובזבוז כספים".
התייחסות מנהל בית הספר -מזגנים
"רכש מזגנים התבצע דרך העיריה".
 .2רכש חומרי ניקוי ,הדפסות לסוגיהן ,ציוד מעבדה ,כלים וציוד אחזקה ,וציוד ספורט ועזרה ראשונה,
ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבתי הספר השש-שנתיים עולה עוד כאמור ,כי ישנם תחומי רכש
רבים של ציוד הרלבנטי בבתי הספר ,כאשר כמות הציוד לכל בתי הספר ועלותה במשך שנה עולה על הסכום
המזערי הקבוע בתקנות המכרזים ועומד כיום על כ ₪ 140,000-וצירוף מע"מ המחייב מכרז ,ובכל זאת לא
קיימים מכרזים עירוניים כנדרש בחוק כנראה בשל חוסר תקשורת בין בתי הספר למנהל החינוך ,ובין מנהל
החינוך למחלקת רכש ולוגי סטיקה על הצורך בכך כך שבפועל בתי הספר נאלצו להזמין ציוד ממקורות שונים
ובמחירים שונים ובניגוד לתקנות המכרזים.
ומבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבית הספר קריית שרת עולה ,כפי שיפורט להלן בטבלה ,כי בוצעו
רכישות מספקים של חומרי ניקוי ,הדפסות לסוגיהן ,ציוד מעבדה ,כלים וציוד אחזקה ,וציוד ספורט ועזרה
ראשונה  ,ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות ואף ללא פניה מסודרת למנהל החינוך באשר לצורך לצאת
למכרזים עירוניים בנושאים אלה בשל היקפי הרכישה המחייבים יציאה למכרז ולו גם בשל הרצון להוזיל
עלויות.

סוג הציוד
חומרי ניקוי

הדפסות

תאריך התשלום מס' שובר
11/10/15
31/01/16
18/02/16
21/03/16
28/08/16
24/12/15
02/06/16
03/11/16
20/11/16
12/02/17
23/05/17
31/01/16
14/09/16
03/01/17
14/06/17
18/02/16
21/03/16
28/08/16
21/02/17
25/06/17
31/01/16
27/03/17

30
104
127
170
4
81
217
54
69
166
233
111
23
113
266
129
163
6
174
276
110
186

שם הספק

סך התשלום

₪3,601.00
מנדו נייר תל-אביב
₪1,100.00
מנדו נייר תל-אביב
₪5,327.00
מנדו נייר תל-אביב
₪749.00
מנדו נייר תל-אביב
₪743.00
מנדו נייר תל-אביב
₪1,109.00
שי יובל בע"מ
₪1,295.00
שי יובל בע"מ
₪2,059.00
שי יובל בע"מ
₪2,723.00
שי יובל בע"מ
₪1,148.00
שי יובל בע"מ
₪988.00
שי יובל בע"מ
א.א .תאומים אדלמן ₪585.00
א.א .תאומים אדלמן ₪585.00
א.א .תאומים אדלמן ₪585.00
י .נתנאל שיווק בע"מ ₪994.00
₪4,370.00
יאיר הפקות דפוס
₪4,037.00
יאיר הפקות דפוס
₪7,069.00
יאיר הפקות דפוס
₪7,072.00
יאיר הפקות דפוס
₪3,101.00
יאיר הפקות דפוס
₪1,220.00
דפוס חבצלת בע"מ
₪6,669.00
נורית שיווק בע"מ
121

הערות
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
רחובות
רחובות
רחובות
כפר קאסם
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
הדפסת שלטים
קיבוץ פלמחים

סוג הציוד

תאריך התשלום מס' שובר

שם הספק

סך התשלום

ציוד מעבדה
63
30/11/15
₪5,458.00
יצחק קוקו
105
31/01/16
₪2,110.00
יצחק קוקו
136
30/03/16
₪1,715.00
יצחק קוקו
26
14/09/16
₪1,613.00
יצחק קוקו
164
12/02/17
₪2,289.50
יצחק קוקו
235
23/05/17
₪1,321.00
יצחק קוקו
101
31/01/16
₪386.10
זאד הנדסה בע"מ
158
12/02/17
₪386.10
זאד הנדסה בע"מ
48
29/11/15
₪739.00
חצי חינם בע"מ
66
30/11/15
₪783.00
זליון בע"מ
ציוד אחזקה
42
08/11/15
₪ 1,936.00
אחים קדוש בע"מ
59
30/11/15
₪ 927.00
אחים קדוש בע"מ
109
31/01/16
₪ 2,443.00
אחים קדוש בע"מ
134
18/02/16
₪ 1,816.00
אחים קדוש בע"מ
189
05/05/16
₪ 405.00
אחים קדוש בע"מ
211
02/06/16
₪ 864.00
אחים קדוש בע"מ
269
15/08/16
₪ 3,491.00
אחים קדוש בע"מ
84
07/12/16
₪ 856.00
אחים קדוש בע"מ
25
07/10/15
₪ 900.00
רוסגבס בע"מ
ציוד ספורט
113
31/01/16
ספורטיב ציוד ספורט ₪ 4,668.00
122
07/02/16
ספורטיב ציוד ספורט ₪ 5,155.00
236
29/06/16
₪ 176.00
שולמן -ציוד לימודי
97,565.20₪
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  74לדו"ח.

הערות
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
בדיקת בטיחות
בדיקת בטיחות
ציוד מעבדה
פתח-תקווה
08/11/15
30/11/15
31/01/16
18/02/16
05/05/16
02/06/16
15/08/16
07/12/16
07/10/15
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט

 .3רכש מקבלני שיפוצים ותחזוקה ,וציוד תחזוקה שוטפת כגון וילונות ,הדברה וכדומה בניגוד להנחיות
וללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבית הספר הרצוג עולה ,כי בניגוד להנחיות אגף העל יסודיים לפיו
נדרש אישור וביצוע על ידי האגף לעבודות שיפוצים כאמור פנתה הנהלת בית הספר ישירות ומיוזמתה לקבלני
שיפוצים ותחזוקה לשם הזמנת עבודה לבית הספר של עבודות צביעה וגבס ,מדידות ושיפוץ וצבע ,וכן
להזמנת וילונות ,ומוצרי חשמל ,אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:

סוג הציוד
שיפוצים

תחזוקה
שוטפת

תאריך
התשלום

מס'
שובר

29/08/16
15/01/17
26/01/17
14/02/17

9
126
137
167

סרגי-תלמיד
קבוצת זוהר
מדחת מדידות
שחטר גיורא

25/10/15

39

01/12/15

69

ארגמן וילונות
ארגמן וילונות

03/01/16

86

ארגמן וילונות

שם הספק

122

סך התשלום
₪ 650.00
₪ 1,143.00
₪ 2,340.00
₪ 994.00

הערות
עבודות צביעה
עבודות גבס
מדידות
שיפוץ וצבע
וילונות
וילונות

₪ 5,717.00
₪ 3,600.00
₪
 26,600.00וילונות

סוג הציוד

תאריך
התשלום

מס'
שובר

15/08/16
14/02/17
30/11/15
29/05/16
28/08/16
23/05/17

266
168
62
203
8
232

06/01/16

88

10/01/17
12/02/17

123
157

שם הספק
רקוטקס בע"מ
רקוטקס בע"מ
חשמל שיא
חשמל שיא
י.מ .מאור חשמל
י.מ .מאור חשמל
אלכס מכונות
תפירה
סלון חולון בע"מ
אלקטרוניכץ

סך התשלום

הערות

₪ 9,137.00
₪ 3,654.00
₪ 1,275.00
₪ 800.00
₪ 3,213.00
₪ 1,054.00

וילונות
וילונות
 3רדיו דיסק
 2רדיו דיסק
מאווררים
תאורה
תיקון מכונת
תפירה
טוסטר
תיקון מיקסר

₪ 250.00
₪ 200.00
₪ 351.00
60,978.00₪

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  75לדו"ח.
 .4רכש ספרים וחוברות לתלמידים מכספי הרשות
בבתי הספר השש-שנתיים כאמור מופעל הסדר השאלת ספרים ,כאשר בתי הספר עצמם גובים עבור
הפרויקט במסגרת העלות המרבית שנקבעה על ידי משרד החינוך ,אולם ריכוז הטיפול בנושא השאלת ספרים
נעשה על ידי רכזות אד הוק שמשולם להן שכר ישירות מבתי הספר והספרים עצמם נרכשים מספקים שונים
ללא הצעות מחיר ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה.
ומבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי בית הספר רוכש ספרים
וחוברות גם מתקציב העירייה ,וזאת בניגוד לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ומטרות פרויקט השאלת הספרים
שאמור כולו להיות משולם מכספי ההורים בלבד:

שם בית
הספר
הרצוג

תאריך התשלום

מס'
שובר

03/01/16
07/02/16
24/02/16
28/08/16
04/06/17
03/07/17
10/07/17

87
120
135
5
247
249
255

שם הספק
לירון פיירמן ספרים
חשבון הורים
לירון פיירמן ספרים
לירון פיירמן ספרים
חשבון הורים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים

סך התשלום

הערות

 ₪ 4,200.00ספרי לימוד
 ₪ 26,390.00העברה
 ₪ 4,200.00ספרי לימוד
 ₪ 2,940.00ספרי לימוד
 ₪ 8,668.00העברה
משולש קטלוגי
₪ 731.25
 ₪ 1,608.75כריכות לספרים
₪ 48,738.00

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  76לדו"ח.
 .5רכש למשלחות פולין
כידוע ,בשנים האחרונות יוצאים תלמידים מבית הספר לפולין במסגרת משלחות בהתאם המתווה שקבע
משרד החינוך לפיו ההורים נושאים בעלות השתתפותם (למעט סיוע להורים עם קשיים כלכליים) ,ומבדיקת
חשבוניות הרכש מכספי העירייה עולה ,כי בית הספר רכש על חשבון העירייה שירותי הסעה לנתב"ג ,יומני
מסע ,מדליות ,צ'ופרים ,והשתלמות בנושא ,וזאת אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:

123

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

הרצוג

10/09/15
16/09/15
17/09/15
20/09/15
20/09/15
29/11/15
30/11/15
30/11/15
10/05/16
04/07/16
25/09/16
03/11/16
20/11/16
20/11/16

7
19
21
23
24
49
53
55
198
252
35
56
65
75

שם הספק
שי שיווק מתנות
טסה שוקולוד בע"מ
מדליות ומגנים בע"מ
לוין אוואנגרד בע"מ
מקס
פלאפון ורכבת ישראל
בון תור בע"מ
אורנג'
עידו קולטון -מרצה
יד ושם
ספקים שונים
איתן הררי הסעות
לוין אוואנגרד בע"מ
איתן הררי הסעות

סך התשלום
₪ 4,017.00
₪ 881.30
₪ 212.00
₪ 3,369.00
₪ 335.90
₪ 440.90
₪ 180.00
₪ 315.00
₪ 1,500.00
₪ 300.00
₪ 1,054.00
₪ 1,800.00
₪ 3,200.00
₪ 2,400.00
₪ 20,005.10

הערות
צ'ופרים לפולין
שוקולדים
מדליות
יומני מסע
צ'ופרים לפולין
החזר הוצאות
הסעה לנתב"ג
החזר הוצאות
הרצאה
השתלמות מורים
צ'ופרים לפולין
הסעות
יומני מסע
הסעה לנתב"ג

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  77לדו"ח.
 .6הזנת תלמידים
מבדיקת החשבוניות בבתי הספר השש שנתיים ששולמו מכספי העירייה עולה ,כי בבית הספר הרצוג ישנו
פרויקט הזנה לתלמידים שבמסגרתו מחולקים ארוחות וכריכים לתלמידים בבתי הספר שהוריהם במצב כלכלי
קשה.
אמנם נראה ,כי ניתנה הבטחה כלשהי בעל-פה מהנהלת העיר ו/או מאגף העל יסוד במנהל החינוך לפי
ההתכתבויות ,אולם לא ניתן אישור בכתב ובפועל הכסף שולם מכספי העירייה שהועברו לבתי הספר למטרות
אחרות ,וכפי שיפורט להלן הפניה לספקי המזון אף לא נעשתה במסגרת הצעות מחיר ומכרז המתבקש בשל
היקפי התשלומים.

שם בית
הספר
הרצוג

תאריך התשלום

מס' שובר

29/11/15
27/12/15
18/01/16
24/02/16
21/03/16
05/05/16
30/10/16
07/12/16
03/01/17
21/02/17

47
83
92
137
194
51
83
110
173

שם הספק
אורט ישראל
אורט ישראל
אורט ישראל
אורט ישראל
אורט ישראל
אורט ישראל
אורט ישראל
אורט ישראל
אורט ישראל
אורט ישראל
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סך התשלום
₪ 6,075.00
₪ 6,075.00
₪ 5,670.00
₪ 8,505.00
₪ 9,155.00
₪ 17,430.00
₪ 7,500.00
₪ 7,690.00
₪ 6,100.00
₪ 8,910.00

הערות

אין שובר תשלום

שם בית
הספר

תאריך התשלום

מס' שובר

07/03/17
23/04/17
23/05/17
25/06/17

210
231
277

שם הספק
אורט ישראל
אורט ישראל
אורט ישראל
אורט ישראל

סך התשלום
₪ 8,910.00
₪ 9,920.00
₪ 8,710.00
₪ 12,890.00
₪123,540.00

הערות
אין שובר תשלום
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 .7העסקת מורים בחשבונית
במסמך הרשמי היחיד כאמור שפרסם אגף החינוך העל -יסודי 'צידה לדרך' ,תחת סעיף תקציב שעות
אפקטיביות ,נקבע ,בין השאר ,כי בנוסף לשעות התקן ,עומד לרשות כל מנהל תקציב שעות אפקטיביות.
בשונה משעות תקן המשולמות  12חודשים בשנה וגוררות אחריהן שעות פרטניות ושעות תומכות הוראה,
שעות אלו משולמות רק על הוראה בפועל ,ללא חופשות וחגים ,ללא ימי מחלה וכדומה .בשעות האפקטיביות
ניתן להעסיק מורים (העובדים במקביל בשעות תקן) ,או מתרגלים ,סטודנטים וכדומה .הכל כמובן תוך הסכמה
הדדית עם המועסקים ובאישור מחלקת משאבי אנוש.
מבדיקה של חשבוניות הרכש מכספי העירייה עולה ,כפי שיפורט להלן ,כי הנהלת בית הספר מעסיקה מרצה
במסגרת תכנית מניעת נשירה ומורה ללימוד מתמטיקה ,ובניגוד להנחיות היא לא דיווחה למנהלת מחלקת
משאבי אנוש במנהל החינוך על עצם העסקת המורים ו/או על שעות התגבור שבוצעו בחודש החולף.
כן כלל לא ברור מדוע התשלום למורה ללימוד מתמטיקה להלן נעשה מחשבון העירייה ולא מחשבון ההורים
עבור מגמות:

שם בית
הספר
הרצוג

תאריך התשלום

מס' שובר

שם הספק

08/01/17
08/02/17
16/03/17
26/04/17
12/06/17
16/05/17
16/05/17
21/05/17
04/06/17
19/04/17
16/05/17
16/05/17
04/06/17

122
150
183
211
259
220
224
228
243
203
184
221
242

שירן לוי
שירן לוי
שירן לוי
שירן לוי
שירן לוי
דן אברמוביץ
דן אברמוביץ
דן אברמוביץ
דן אברמוביץ
אלון עמיר
אלון עמיר
אלון עמיר
אלון עמיר
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סך התשלום
₪ 5,800.00
₪ 8,280.00
₪ 9,600.00
₪ 8,400.00
₪ 11,220.00
₪ 6,460.00
₪ 554.00
₪ 6,246.00
₪ 6,290.00
₪ 10,500.00
₪ 4,650.00
₪ 8,100.00
₪ 4,500.00

הסחורה
תכנית מניעת נשירה
תכנית מניעת נשירה
תכנית מניעת נשירה
תכנית מניעת נשירה
תכנית מניעת נשירה
לימוד מתמטיקה
לימוד מתמטיקה
לימוד מתמטיקה
לימוד מתמטיקה
תגבור מתמטיקה
תגבור מתמטיקה
תגבור מתמטיקה
תגבור מתמטיקה

התייחסות מנהל בית הספר
" המורים שאנחנו מעסיקים תמורת חשבוניות הם מומחים בתחומם ועלותם בהתאם .תשלום דרך העיריה יביא
לכך שלא תהיה לנו יכולת להעשיר את תכנית הלימודים (ראה המחסור במתרגלי אומץ בשל השכר הנמוך
שהם מקבלים)".
רכש מכספי הורים
 .1השאלת ספרי לימוד ובכלל זה חוברות עבודה
בעיריית חולון מופעל כאמור הסדר של השאלת ספרי לימוד שנועד לחסוך מההורים את הוצאות רכישתם של
ספרים וחוברות עבודה חדשים ,כאשר בבתי הספר היסודיים בחולון פרויקט השאלת הספרים נעשה על ידי
העירייה ובאמצעות פקידת רכש שמרכזת את כל הטיפול בנושא השאלת ספרים ,החל בגביה ועד הרכישה
כאשר במכרז העירוני זכו שני ספקים ,ספק לכל אזור ,ורכישת הספרים מתבצעת באמצעותם בלבד.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן כי ריכוז הטיפול בנושא השאלת
ספרים נעשה על ידי רכזות אד הוק שמשולם להן שכר ישירות מבתי הספר והספרים עצמם נרכשים מספקים
שונים ללא קבלת הצעות מחיר ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה האדירים בנושא:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

הרצוג

11/10/15
25/10/15
25/10/15
15/12/15
24/02/16
24/02/16
09/05/16
28/08/16
07/09/16
27/10/16
10/11/16
17/11/16
03/01/17

12
13
14
20
108
109
164
2
3
13
15
21
33

שם הספק
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
ש.כ .מאגרי אנוש
כל בו זכאי חיים
יאיר הפקות דפוס
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
חשבון עירייה
כל בו זכאי חיים

סך התשלום
₪ 15,101.55
₪ 11,132.00
₪ 5,451.28
₪ 1,166.23
₪ 9,804.32
₪ 11,480.00
₪ 1,095.00
₪ 16,075.00
₪ 80,041.81
₪ 23,671.90
₪ 10,243.64
₪ 1,982.00
₪ 1,175.62
₪ 188,420.35

הערות

תשלום לרכזת
חוברות לימוד

החזר תשלום
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 .2טיולים וסיורים לימודיים ובכלל זה של"ח
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע ,כי השהייה והלינה בתנאי שדה הן כאמור ערך חינוכי וגם דרך להוזלת
הטיול ,ולכן יש לעודד טיולי תרמיל ולינה בחניונים מוסדרים בשיטת הקמפינג תוך שילוב הכנת הארוחות באופן
עצמאי; אפשר לגייס מאבטחים מבין מורי בית הספר וההורים; רצוי שההדרכה במהלך שעות הסיור והטיולים
החודשיים תינתן על ידי מורי הכיתות ומחנכיהן; אפשר להשיג הנחה משמעותית על טיולים המתקיימים
בעונות שאינן עונות השיא; אפשר להציע להורים לשלם עבור כלכלה רק אם כולם מוכנים לרכוש שירות זה ואם
יש הורים המתנגדים לכך ,יביאו כל התלמידים מזון מהבית; כספים שיישארו כעודף מטיול מסוים ינוצלו כדי
להקטין את ההוצאות בטיולים הבאים ואם אין אפשרות לבצע זאת ,יוחזרו הכספים להורי התלמידים.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי בית הספר פועל בניגוד
להמלצות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ופונה לספקים של חברות טיולים המנהלים את כל הטיול לרבות הסעות,
מאבטחים ,מלונות או אכסניות ,ארוחות ,כניסה לאתרים ומלווים ,וזאת אף ללא קבלת הצעות מחיר ו/או מכרז
עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה האדירים בנושא:
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שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

הרצוג

12/01/16
12/01/16
27/03/16
02/06/16
10/11/16
22/01/17
23/01/17
30/04/17
14/05/17
07/06/17
14/06/17

55
56
120
187
19
49
52
146
148
167
184

שם הספק
שביל בצד-טיולים
שביל בצד-טיולים
שביל בצד-טיולים
שביל בצד-טיולים
שביל בצד-טיולים
שביל בצד-טיולים
פליי מיוזיק תאורה
שביל בצד-טיולים
הקייטרינג של סמי
שביל בצד-טיולים
הקייטרינג של סמי

סך התשלום
₪ 875.00
₪ 205,162.00
₪ 695.00
₪ 196,353.00
₪ 840.00
₪ 203,849.00
₪ 200.00
₪ 77,342.00
₪ 4,000.00
₪ 64,133.00
₪ 4,400.00
₪ 757,849.00

הערות
כניסה לשמורת תל דן
שכבת יא' לגולן
אבטחה לטיול
שכבת י' למצדה
הפרשים
שכבת יב' לאילת
תאורה לטיול
שכבות ז' וח'-גלבוע
ארוחת בוקר-טיול
שכבות ז'-ח'-גליל
ארוחת צהריים-טיול
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התייחסות מנהל בית הספר
"בי"ס הוא לא חברת טיולים ואין ביכולתו לארגן טיול על כל היבטיו הביטחוניים והלוגיסטיים".
 .3הסעות
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא תשלומי הורים נקבע ,בין השאר ,כי טיולים וסיורים ובכלל זה של"ח נכללים
במסגרת תשלומי הרשות ,וכי הסכומים המרביים המותרים לגביה עבור שירות זה כוללים אף את הוצאות
ההסעות במסגרת הטיול .עוד נקבע בחוזר הנדון ,כי הסכומים המרביים המותרים לגביה עבור 'סל תרבות'
כוללים הוצאות נלוות בפועל של הסעות התלמידים ושל מלווים מבוגרים במידת הצורך.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי ישנו תשלום לספקי הסעות
אוטובוסים ומיניבוסים עבור הסעת תלמידים לטיולים שנתיים ,סיורים ,פעילויות סל תרבות ,מגמות ושל"ח,
הקפצות וכדומה כאשר כלל לא ברור באם הוצאות אלה הנגבות מכספי ההורים כלולות במסגרת הוצאות הטיול
ו/או הסיור במ סגרת 'סל תרבות' כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל לעיל או שהן נגבות מכספי ההורים ששילמו עבור
מטרות אחרות ,וכל זאת אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי
הרכישה האדירים בנושא:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

הרצוג

שם הספק

סך התשלום

15/12/15
15/12/15
27/12/15

18
22
34

בון תור נסיעות
אשכנזי יצחק-מונית
איתן הררי הסעות

₪ 11,450.00
₪ 240.00
₪ 14,709.00

27/12/15

38

07/01/16
18/01/16
15/02/16

50
65
95

בון תור נסיעות
בון תור נסיעות
איתן הררי הסעות
יד שרה מכל הלב

₪ 1,480.00
₪ 7,730.00
₪ 7,495.00
₪ 180.00
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הערות
מגמות ושל"ח
הסעת מרצה
סל תרבות ושל"ח
נסיעה לצומת עד
הלום
מגמות ושל"ח
מגמות והפקה
הסעה מונגשת

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

96
15/02/16
טיולי תור שני בע"מ
107
24/02/16
טיולי תור שני בע"מ
111
24/02/16
איתן הררי הסעות
21/02/17
איתן הררי הסעות
116
27/03/16
איתן הררי הסעות
167
15/05/16
איתן הררי הסעות
230
03/07/16
איתן הררי הסעות
24
01/12/16
איתן הררי הסעות
30
03/01/17
איתן הררי הסעות
50
23/01/17
איתן הררי הסעות
53
23/01/17
טיולי תור שני בע"מ
60
26/01/17
איתן הררי הסעות
74
26/02/17
איתן הררי הסעות
82
07/03/17
טיולי תור שני בע"מ
124
28/03/17
איתן הררי הסעות
127
29/03/17
איתן הררי הסעות
128
19/04/17
טיולי תור שני בע"מ
131
27/04/17
איתן הררי הסעות
155
23/05/17
איתן הררי הסעות
159
23/05/17
טיולי תור שני בע"מ
176
11/06/17
איתן הררי הסעות
193
20/06/17
איתן הררי הסעות
217
22/06/17
איתן הררי הסעות
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סך התשלום
₪ 400.00
₪ 800.00
₪ 12,626.00
₪ 2,200.00
₪ 55,589.00
₪ 25,238.00
₪ 42,090.00
₪ 3,600.00
₪ 10,720.00
₪ 9,800.00
₪ 175.00
₪ 10,050.00
₪ 7,500.00
₪ 700.00
₪ 8,919.00
₪ 9,760.00
₪ 1,170.00
₪ 13,100.00
₪ 5,750.00
₪ 700.00
₪ 12,703.00
₪ 10,528.00
₪ 10,800.00

הערות
הסעה מונגשת
הסעות מונגשות
נבחרת ספורט ושל"ח
נסיעה לירושלים
מגמות ושל"ח
מגמות ושל"ח
סל תרבות ומגמות
מגמות ושל"ח
נבחרת ומגמות
סל תרבות ושל"ח
הסעה מונגשת
של"ח ומועצ' תלמידים
נבחרת ספורט ומגמות
הסעה מונגשת
סל תרבות ומגמות
סל תרבות ומגמות
נסיעה לפלמחים
מגמות ומסיבות
של"ח וסל תרבות
הסעה מונגשת
של"ח ומגמות
מגמות וסיורים
נסיעה להוד השרון

 .4שיפוצים ,ציוד ותחזוקה שוטפת
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים נקבעו במפורש כאמור נושאים שאין לגבות עבורם כספים
מההורים ,בין השאר ,חומרי מלאכה ,הוצאות אחזקה ,התקנת ציוד ותשתיות ,תיקוני נגרות ,תיקוני ריהוט
וציוד ,הובלות וכדומה.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר הרצוג מכספי ההורים עולה ,כי בניגוד להנחיות לעיל הנהלת בית
הספר אישרה לחייב את חשבון ההורים בהוצאות בגין רכישות מספקים של ציוד תחזוקה ,טונר ,ציוד תחזוקה
וכדומה ,וכל זאת ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:
שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

הרצוג

04/01/16
24/05/16
29/03/17
27/04/17

44
184
126
144

שם הספק
תמונתי דיגיטל בע"מ
אחים יוגנד בע"מ
אטלנטיק מחשבים
שולמן ציוד לימודי
128

סך התשלום
₪ 524.00
₪ 1,025.00
₪ 5,686.00
₪ 380.00

הסחורה
שלטי שמשונית
אוזניות
טונר
גלובוס מואר

195
20/06/17
זאוס אביב בע"מ
202
20/06/17
הום סנטר
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  83לדו"ח.

₪ 2,726.00
₪ 3,624.87

דיסקאונקי ורמקולים
ציוד תחזוקה

 .5ציוד משרדי ומעבדה בסיסי ,טונר למדפסות חומרי ניקוי
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים נקבעו במפורש נושאים שאין לגבות עבורם כספים
מההורים ,בין השאר ,תפעול ורכישת ציוד בסיסי של המוסד ,צורכי משרד ,חומרי ניקוי והסניטציה ,בדק
בית וכדומה.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר הרצוג מכספי ההורים עולה ,כי בניגוד לחוזר המנכ"ל לעיל,
הנהלת בית הספר אישרה לחייב את חשבון ההורים בהוצאות בגין רכישות מספקים של ציוד משרדי ,וכל זאת
אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:
שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

סך התשלום

שם הספק
ציוד

אסכולה
233
06/07/16
הרצוג
משרדי
רשבל שיוק בע"מ
10/07/16
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  84לדו"ח.

הערות

₪4,535.00

ציוד משרדי בסיסי

₪2,549.00

ציוד בסיסי

 .6מסיבות וטקסי בית הספר
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים בפרק הדן בנושא מסיבות נקבע כאמור ,כי מוסדות החינוך
יקפידו על חיסכון מרבי ועל מניעת הוצאות מיותרות ,ולכן הומלץ לקיים מסיבות וטקסים בבתי הספר בצורה
צנועה וחסכונית ולהימנע מכל פעולה המחייבת הוצאות מיותרות הן של בית הספר והן של ההורים.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר הרצוג מכספי ההורים בנושא מסיבות וטקסי בית הספר עולה ,כפי
שיפורט בטבלה להלן ,כי בניגוד להנחיות הנהלת בית הספר קיימה מסיבות בעלויות גבוהות ,העסיקה חברות
הפקה ,במאים ,ואף אולמות אירועים .זאת ועוד ,הנהלת בית הספר שכרה חברות הגברה לטקסי בית הספר
הרשמיים ,לרבות בדיקות חשמל והשיתה את התשלומים על חשבון ההורים ,וזאת בניגוד לחוזרי מנכ"ל משרד
החינוך האוסרים לעשות כן:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

הרצוג

סך התשלום

שם הספק

11/01/16
11/01/16
31/01/17
08/03/17
21/05/17
20/06/17
20/06/17
20/03/16
08/03/17

53
52
63
98
154
198
199
112
97

פריינטא אמיתי
רמי לב -במאי
רמי לב -במאי
רמי לב -במאי
רמי לב -במאי
פריינטא אמיתי
רמי לב -במאי
תותילנד הפקות
אקו"ם בע"מ

₪4,680.00
₪4,680.00
₪9,400.00
₪11,800.00
₪7,000.00
₪12,680.00
₪21,800.00
₪17,000.00
₪1,064.00

16/03/17

102

11/10/15

9

מלודיה  770בע"מ
רז שאער הפקות

₪51,500.00
₪1,150.00

08/02/16

87

03/04/16

134

אלון לוי הגברה
אלון לוי הגברה

₪2,250.00
₪2,800.00
129

הערות
הקלטות שירה
מוסיקה להצגה
הפקה שנתית
מוסיקה להצגה
הפקת תאטרון
הקלטות שירה
הפקת שירים
הפקת מסיבת סיום
רישיון ל מוסיקה
אולם מפואר
לפורים
תפאורה לאירוע
הגברה למועצת
תלמיד
הגברה למסיבת

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

02/05/16

153

03/05/16

157

11/05/16

166

סבי וחנן טמסוט
גנרטורים פלוס
בע"מ
סבי וחנן טמסוט
השכרת ציוד
לאירועים
ארנולד בריל-
חשמל
עידו קולטון בימוי
יאור יעקב בימוי
בי אס אל

₪1,404.00
₪4,000.00
₪12,500.00
₪2,340.00
₪18,837.00

13/05/16

סך התשלום

שם הספק

₪14,040.00
₪2,340.00
₪7,605.00
₪6,400.00

17/05/16

176

17/05/16
23/05/16
16/06/16

177
183
208

19/06/16

211

מגה קול הגברה

01/12/16

25

05/02/17
07/03/17
27/03/17
27/04/17

64
91
113
133

תומר לוי אירועים
תומר לוי אירועים
זיו וולושין הגברה
אבי בן דוד הגברה
קולטון עידו בימוי

₪1,800.00
₪1,800.00
₪14,040.00
₪13,700.00
₪10,000.00

27/04/17

142

01/05/17

147

שאול ששון הגברה
סבי וחנן טמסוט
אמיר קסטרו
תאורה

₪10,000.00
₪6,435.00
₪2,340.00

25/06/17

224

24/02/16
27/03/16
19/06/16

119
122
210

יאור יעקב בימוי
בר אור וידאו
בר אור וידאו
דור הבמה

₪42,500.00
₪5,031.00
₪1,579.50
₪12,577.50

19/06/16

212

22/06/16

216

27/06/16

223

22/06/17

221

02/06/17

222

כיסאות מוסיקליים
מ .כפיר הנדסה
ובטיחות
ארנולד בריל-
חשמל
גנרטורים פלוס
בע"מ
אוהלי נתנוב בע"מ

₪4,420.00

18/01/16

66

03/02/16

79

אקו"ם בע"מ
לייט אפ דה נייט
בע"מ

₪2,750.00

03/02/16

80

19/06/16

209

מלודיה  770בע"מ
גנרטורים פלוס

₪31,500.00
₪3,978.00

15/05/17

₪2,106.00
₪702.00
₪3,159.00
₪12,243.50
₪1,064.00
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הערות
פורים
הגברה לטקס
השואה
גנרטורים יום
השואה
הגברה ליום הזיכרון
כיסאות למסיבת
סיום
בדיקת חשמל
לטקס
בימוי טקס הזיכרון
בימוי טקס השואה
תפעול טקס השואה
הגברה מסיבת
סיום
הגברה בטקס
סליחות
הגברה יום צה"ל
הגברה לבגרויות
הגברה להצגה
בימוי טקס השואה
הגברה טקס
השואה
הגברה ליום הזיכרון
תאורה לטקס
בימוי טקסי בית
הספר
צילום הפקת וידאו
צילום הפקת בגרות
במה למסיבת סיום
כיסאות למסיבת
סיום
בדיקת
קונסטרוקציה
בדיקת חשמל
לטקס
גנרטורים לטקס
סיום
במה וכיסאות לטקס
רישיון להשמעת
מוסיקה
הגברה מסיבת
סמסטר
אולם מפואר
למסיבה
גנרטורים למסיבת

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

סך התשלום

שם הספק

בע"מ
עדן אור
228
27/06/17
כוריאוגרפיה
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  85לדו"ח.

₪5,000.00

הערות
סיום
כוריאוגרפיה
למסיבה

התייחסות מנהל בית הספר
"לבית הספר אין יכולת פנימית לבצע טקס מכובד .ביצוע הטקסים בעזרת ספקים מקצועיים הוא תנאי לביצוע
הטקסים".
 .7העסקת מורים בחשבוניות
מבדיקת חשבוניות לתשלום מכספי ההורים ששולמו על ידי בית הספר עולה ,כפי שיפורט להלן ,כי בבתי הספר
מועסקים מורה לבימוי ומוסיקה ,ללא אישור כלשהו ו/או דיווח וקבלת אישור מחלקת משאבי אנוש במנהל
החינוך ,ואף בניגוד להמלצות חוזר מנכ"ל משרד החינוך שיש להיעזר בנושאים אלה במורי בית הספר ולא
גורמים חיצונים וזאת על מנת לחסוך בעלויות:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

סך התשלום

שם הספק

₪3,760.00
₪11,280.00
₪3,760.00
₪3,760.00
₪3,760.00
₪3,760.00
₪3,760.00
₪3,760.00
₪9,600.00
₪2,400.00
₪2,400.00
₪2,400.00
₪2,400.00

רמי לב -במאי
3
08/10/15
הרצוג
רמי לב -במאי
35
27/12/15
רמי לב -במאי
73
28/01/16
רמי לב -במאי
99
24/02/16
 117רמי לב -במאי
27/03/16
 159רמי לב -במאי
08/05/16
 188רמי לב -במאי
02/06/16
 226רמי לב -במאי
27/06/16
רמי לב -במאי
44
04/01/17
רמי לב -במאי
79
07/03/17
 112רמי לב -במאי
27/03/17
27/04/17
 135רמי לב -במאי
04/06/17
 165רמי לב -במאי
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  86לדו"ח.

הערות
במאי ומוסיקאי
במאי ומוסיקאי
במאי ומוסיקאי
במאי ומוסיקאי
במאי ומוסיקאי
במאי ומוסיקאי
במאי ומוסיקאי
במאי ומוסיקאי
במאי ומוסיקאי
במאי ומוסיקאי
במאי ומוסיקאי
במאי ומוסיקאי
במאי ומוסיקאי

 .8בית הספר עתידים
רכש מכספי הרשות
 .1רכש ציוד משרדי ,ראשי דיו וטונרים ,ריהוט משרדי ובית ספר ,אספקה התקנה ותחזוקה של
מחשבים וציוד היקפי ,ומזגנים שלא באמצעות הספקים המורשים.
בבדיקה עם מחלקת רכש ולוגיסטיקה בעירייה עלה ,כי הספקים שזכו במכרזי הרכש העירוניים והוכרו
כמורשים לרכישה עצמאית של ציוד על ידי בתי הספר ומחירוני המקסימום המחייבים את הספקים הינם
ספקים בנושא ציוד משרדי ,ראשי דיו וטונרים ,ריהוט משרדי וריהוט בתי ספר.
למרות האמור לעיל והעובדה שהנהלת בית הספר קריית שרת הייתה מחויבת לבצע את סוגי הרכישות
הנדונים רק באמצעות הספקים המורשים הנדונים ,היא ביצעה רכישות ישירות מספקים אחרים ,לא באמצעות
הספקים הזוכים ואף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
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בבדיקה כאמור עם האגף למערכות מידע עולה ,כי העירייה התקשרה באמצעות מפעל הפיס עם חברת טלקוד
מחשבים בע"מ ,הזוכה במכרז שפרסם מפעל הפיס לעניין אספקה התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד
היקפי.
למרות האמור לעיל והעובדה שהנהלת בית הספר עתידים הייתה מחויבת לבצע רכש תקשוב על ידי העירייה
ובהתאם להנחיות לעיל ,הי א ביצעה רכישות ישירות מספקים אחרים ,שלא באמצעות העירייה ואף ללא קבלת
הצעות מחיר מסודרות.
בבדיקה עם אגף מבנה ציבור במנהל תשתיות עולה ,כי ישנם ספקים מורשים כקבלני מיזוג במסגרת מכרז
עירוני כאשר הרכישה בפועל נעשית על ידי העירייה ומספקים אלה בלבד.
למרות האמור לעיל והעובדה שהנהלת בית הספר עתידים הייתה מחויבת לבצע רכש מזגנים על ידי העירייה
ובהתאם להנחיות לעיל ,היא ביצעה רכישות ישירות מספקים אחרים ,שלא באמצעות העירייה ואף ללא קבלת
הצעות מחיר מסודרות.
זאת ועוד ,למרות שהשתתפות הורים במימון מזגנים הינה מכספי תרומה בלבד ולמרות שהעירייה שאינה חבה
בתשלומים עבור מזגנים אלא ניאותה לעשות כן מרצונה ובתנאי שקל מול שקל שיגבו כתרומה מההורים עולה,
כי מלוא התשלום עבור המזגנים נלקח מכספי הרשות ובניגוד להנחיות.

סוג הציוד
ציוד
משרדי

ראשי דיו

תאריך
התשלום
28/03/2017
29/03/2017
08/01/2017
06/03/2017
26/08/2015
06/10/2015
01/11/2015
22/11/2015
16/12/2015
04/01/2016
18/01/2016
09/02/2016
11/04/2016
28/03/2016
01/05/2016
08/05/2016
26/06/2016
29/06/2016
10/07/2016
26/09/2016
01/11/2016
29/11/2016
12/12/2016
25/01/2017

מס'
שובר
89
160
97
142
249
29
43
57
78
93
110
126
178
164
191
194
229
235
253
8
39
63
73
110

שם הספק

סך התשלום

אסכולה בע"מ

₪ 159.00

אסכולה בע"מ
לייזר קט תעשיות
לייזר קט תעשיות
ששון שיווק
ששון שיווק
ששון שיווק
ששון שיווק
ששון שיווק
ששון שיווק
ששון שיווק
ששון שיווק
ששון שיווק
ששון שיווק
ששון שיווק
ששון שיווק
ששון שיווק
ששון שיווק
ששון שיווק
ששון שיווק
ששון שיווק
ששון שיווק
ששון שיווק
ששון שיווק

₪ 197.00
₪ 420.00
₪ 520.00
₪ 1,133.00
₪ 1,760.00
₪ 334.00
₪ 649.00
₪ 1,146.00
₪ 796.00
₪ 1,465.00
₪ 1,568.00
₪ 1,501.00
₪ 287.00
₪ 1,229.00
₪ 88.00
₪ 614.00
₪ 2,726.00
₪ 281.00
₪ 2,914.00
₪ 281.00
₪ 351.00
₪ 514.00
₪ 4,189.00
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הערות

תל-אביב
תל-אביב

סוג הציוד

ריהוט

תאריך
התשלום

מס'
שובר

09/02/2017
21/02/2017
11/05/2017
14/06/2017
22/06/2017
21/03/2016
28/09/2016
01/12/2016
19/03/2017
27/04/2017

120
130
187
223
235
161
23
82
151

27/04/2017

מחשבים

מזגנים

03/05/2017
14/05/2017
04/06/2017
19/06/2017
10/07/2017
08/09/2015
10/11/2015
16/12/2015
29/12/2015
11/01/2016
03/02/2016
26/06/2016
04/07/2016
27/09/2016
27/10/2016
01/11/2016
08/01/2017
25/01/2017
19/02/2017
05/02/2017
07/05/2017
21/11/16
06/03/17
07/07/16
21/08/2017
27/08/2017

173
175
179
193
208
229
256
16
77
90
98
118
227
239
12
33
42
98
111
127
117
182
57
140
250
267
271

סך התשלום

שם הספק

₪ 2,796.00
₪ 222.00
₪ 2,560.00
₪ 631.00
₪ 1,891.00
₪ 552.00
₪ 1,106.00
₪ 297.00
₪ 424.00
נס ₪ 25,997.00

ששון שיווק
ששון שיווק
ששון שיווק
ששון שיווק
ששון שיווק
פרינטק בע"מ
פרינטק בע"מ
פרינטק בע"מ
פרינטק בע"מ
אלפא ביתא
ציונה
אלפא ביתא נס
ציונה
פסים ריהוט גן
איקאה
מודל חדש בע"מ
מודל חדש בע"מ
רכיבי חינוך והוראה
אטלנטיק מחשבים
אטלנטיק מחשבים
אטלנטיק מחשבים
אטלנטיק מחשבים
אטלנטיק מחשבים
אטלנטיק מחשבים
אטלנטיק מחשבים
אטלנטיק מחשבים
אטלנטיק מחשבים
אטלנטיק מחשבים
אטלנטיק מחשבים
אטלנטיק מחשבים
אטלנטיק מחשבים
אטלנטיק מחשבים
אלקטרוניץ
אלקטרוניץ
נקודת קור
נקודת קור
מכרז עירייה
מכרז עירייה

₪ 3,000.00
₪ 1,535.20
₪ 7,897.00
₪ 7,898.00
₪ 14,040.00
₪175.00
₪200.00
₪850.00
₪200.00
₪790.00
₪105.00
₪2,940.00
₪90.00
₪740.00
₪100.00
₪175.00
₪289.00
₪4,282.00
₪270.00
₪936.00
₪491.00
₪877.50
₪5,400.00
₪6,780.00
₪ 13,170.00

מכרז עירייה

₪ 1,170.00
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אור יהודה
אור יהודה
אור יהודה
אור יהודה

₪ 1,076.00

137,074.70₪
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הערות

מושב גאולים
ציוד וריהוט
ארון ארכיון
ארון ארכיון
לוחות לכיתות
ללא שובר תשלום

מחשב עריכה

פירוק מזגנים
 2מזגנים
 2מזגנים
 3מזגנים
התקני נעילה
למזגנים

התייחסות כללית של מנהל בית הספר
"רוב ההערות מתייחסות לתקופות קודמות ,או שלא נבדקו מול כל הגורמים בבית הספר .תיכון "עתידים"
מתנהל בתחום הכספי -ללא דופי .חברת חיצונית מטעם העירייה ,רואי החשבון ,בדקו אותנו באופן קבוע ועיתי,
וקיבלנו שבחים לעילא ולעילא .חלק מההערות -אינן קשורות לבית הספר .כל ההוצאות בהסכמת ובשיתוף ועד
ההורים ,דבר המגובה בפרוטוקולים מהישיבות".
התייחסות מנהל בית הספר
"ציוד משרדי -בית הספר מקיים השוואת מחירים תקופתית ורוכש את הציוד מספק שהצעת המחיר שלו נמוכה
ועונה על דרישות בית הספר .לדוגמא :ציוד לאומנות ,נייר צילום וכיו' .ראשי דיו -בית הספר מקיים השוואה
ורוכש את הציוד על פי דרישות בית הספר ,או הסכמים קודמים כמו מכונת שכפול או מכונת צילום .ריהוט-
מתקיימת השוואת מחירים ,יש קלסר הצעות מחיר .מחשבים -ציוד עזר כמו כרטיסים ,קבלים ,כרטיסי ,USB
דיסקים וכד' תמיד לאחר בדיקת המחירים בחברות השונות .מזגנים -לאחר דרישת עלות גבוהה ממחלקת
הרכש ,נרכשו עצמאית  2מזגנים ,החלטת מנהל".
 .2רכש חומרי ניקוי ,הדפסות לסוגיהן ,ציוד מעבדה ,כלים וציוד אחזקה ,וציוד ספורט ועזרה ראשונה,
ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבתי הספר השש-שנתיים עולה עוד כאמור ,כי ישנם תחומי רכש
רבים של ציוד הרלבנטי בבתי הספר ,כאשר כמות הציוד לכל בתי הספר ועלותה במשך שנה עולה על הסכום
המזערי הקבוע בתקנות המכרזים ועומד כיום על כ ₪ 140,000-וצירוף מע"מ המחייב מכרז ,ובכל זאת לא
קיימים מכרזים עירוניים כנדרש בחוק כנראה בשל חוסר תקשורת בין בתי הספר למנהל החינוך ,ובין מנהל
החינוך למחלקת רכש ולוגיסטיקה על הצורך בכך כך שבפועל בתי הספר נאלצו להזמין ציוד ממקורות שונים
ובמחירים שונים ובניגוד לתקנות המכרזים.
ומבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבית הספר עתידים עולה ,כפי שיפורט להלן בטבלה ,כי בוצעו
רכישות מספקים של חומרי ניקוי ,הדפסות לסוגיהן ,ציוד מעבדה ,כלים וציוד אחזקה ,וציוד ספורט ,ללא
קבלת הצעות מחיר מסודרות ואף ללא פניה מסודרת למנהל החינוך באשר לצורך לצאת למכרזים עירוניים
בנושאים אלה בשל היקפי הרכישה המחייבים יציאה למכרז ולו גם בשל הרצון להוזיל עלויות:

סוג הציוד
חומרי ניקוי

הדפסות

תאריך
התשלום

מס'
שובר

06/10/15
17/11/15
16/12/15
11/01/16
09/02/16
21/03/16
13/04/16
27/09/16
01/11/16
15/11/16
08/01/17
31/01/17
11/05/17
22/11/15
17/02/16
01/05/16
02/06/16

25
50
79
101
125
162
181
16
40
52
93
115
184
61
137
189
214

שם הספק
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
מנדו נייר תל-אביב
דפוס יאיר
דפוס יאיר
דפוס יאיר
דפוס יאיר
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סך התשלום
₪2,604.00
₪1,306.00
₪1,053.00
₪13,242.00
₪585.00
₪246.00
₪6,084.00
₪8,405.00
₪288.00
₪4,563.00
₪2,268.00
₪11,993.00
₪333.00
₪468.00
₪2,048.00
₪351.00
₪1,989.00

הערות
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
מושב חמד
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב

08/01/17
21/02/17
11/05/17
22/05/17
05/06/17
14/06/17
26/06/17
01/11/15
16/12/15
21/06/16
22/02/16

95
129
190
202
211
225
240
41
76
221
143

28/02/16

ציוד מעבדה

ציוד אחזקה

ספורט
וראשונה

07/06/17
05/06/17
10/04/16
22/11/15
26/11/15
11/01/16
16/02/16
13/03/16
01/05/16
02/06/16
27/09/16
12/12/16
25/01/17
07/03/17
11/05/17
16/02/16
12/06/17
22/02/16
08/09/15
26/09/16
29/11/16
05/02/17
14/05/17
03/07/17
27/12/15
18/01/16
07/07/16
22/06/17
03/04/17
03/05/17

214
212
175
58
70
100
133
154
188
213
14
72
112
143
186
134
218
142
15
6
65
118
192
248
86
107
251
236
165
178

17/11/15
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08/06/16

217

דפוס יאיר
דפוס יאיר
דפוס יאיר
דפוס יאיר
דפוס יאיר
דפוס יאיר
דפוס יאיר
הראל מערכות תיב"ם
הראל מערכות תיב"ם
הראל מערכות תיב"ם
הראל מערכות תיב"ם

₪1,790.00
₪2,867.00
₪2,668.00
₪2,164.00
₪ 1,989.00
₪ 1,018.00
₪ 1,732.00
₪13,000.00
₪1,500.00
₪500.00
₪550.00

הראל מערכות תיב"ם
הראל מערכות תיב"ם
איי טי שחר בע"מ
חי סחר
יבין ידע בע"מ
יבין ידע בע"מ
יבין ידע בע"מ
יבין ידע בע"מ
יבין ידע בע"מ
יבין ידע בע"מ
יבין ידע בע"מ
יבין ידע בע"מ
יבין ידע בע"מ
יבין ידע בע"מ
יבין ידע בע"מ
יבין ידע בע"מ
זאד הנדסה בע"מ
זאד הנדסה בע"מ
מעבדות סכנין בע"מ
אהרוני סנטר
אהרוני סנטר
אהרוני סנטר
אהרוני סנטר
אהרוני סנטר
אהרוני סנטר
עזרא מרכז הבית
עזרא מרכז הבית
עזרא מרכז הבית
ב.מ .טק בע"מ
הום סנטר
אחים קדוש בע"מ

₪550.00
₪ 2,950.00
₪ 702.00
₪650.00
₪1,926.00
₪919.00
₪1,060.00
₪3,748.00
₪1,039.00
₪3,639.00
₪1,562.00
₪2,047.00
₪784.00
₪1,216.00
₪1,865.00
₪3,416.00
₪678.60
₪ 678.60
₪7,583.90
280.00
465.00
408.00
238.00
1,304.00
₪ 310.00
1,170.00
110.00
439.00
₪ 1.220.00
1,429.66
660.00

ספורט גום בע"מ
ספורט גום בע"מ

135

3,922.00
4,113.00

תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
הדפסת חוברות

ללא שובר
תשלום
עיצוב פוסטר
הדפסת חוברות
קיסריה
קיסריה
קיסריה
קיסריה
קיסריה
קיסריה
קיסריה
קיסריה
קיסריה
קיסריה
קיסריה
קיסריה
בדיקת בטיחות
בדיקת בטיחות

ציוד ספורט
ציוד ספורט

15/03/17

148

17/11/15
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ספורט גום בע"מ
מרכוס יעקב-
נמכר123

10/01/17

99

איחוד הצלה ישראל

5,000.00

ציוד ספורט

4,630.00

ציוד ספורט
ציוד עזרה
ראשונה

1,137.35
151,454.11
₪

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  88לדו"ח.
התייחסות מנהל בית הספר
"חומרי ניקוי והדפסות -בית הספר מקיים השוואת מחירים תקופתית בטרם הרכישה .בהערות "ללא שובר"
החשבוניות נמצאות ומשויכות לשובר המתאים .ציוד מעבדה -בית הספר מקיים השוואת מחירים תקופתית
בטרם הרכישה .ציוד אחזקה -שכפולי מפתחות ,חומרים לאחזקת בית ,כגון ברגים ,מנעולים ,ידיות וכד' -ריכוזי
הוצאות .ספורט -מורים לספורט מקבלים הצעות מחיר ומזמינים לאחר אישור מנהל .עזרה ראשונה -החברה
עוסקת בציוד עזרה ראשונה לבתי ספר".
 .3רכש מקבלני שיפוצים ותחזוקה ,וציוד תחזוקה שוטפת כגון וילונות ,הדברה וכדומה בניגוד להנחיות
וללא קבלת הצעות מחיר מסודרות.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי העירייה בבית הספר קריית שרת עולה ,כי בניגוד להנחיות אגף העל יסודיים
לפיו נדרש אישור וביצוע על ידי האגף לעבודות שיפוצים כאמור פנתה הנהלת בית הספר ישירות ומיוזמתה
לקבלני שיפוצים ותחזוקה לשם הזמנת עבודה לבית הספר של ריצוף קומות שלמות ,פירוק והתקנת דלתות,
עבודות גבס ,התקנת דשא סינטטי ועבודות מסגרות ,וכן להזמנת וילונות ,הדברה ,הובלות ומכשירי קשר,
אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:

סוג הציוד
שיפוצים

תאריך
התשלום
21/10/15
13/01/16
20/08/17
25/08/16
28/09/16
02/03/17
11/05/17
11/05/17
03/07/17
13/07/17

תחזוקה
שוטפת

מס'
שובר

שם הספק

סך התשלום

הערות

א.מ .נתן בע"מ

105
265

א.מ .נתן בע"מ
א.מ .נתן בע"מ
היימן גולן

114,519.00
₪
₪ 60,220.00
₪ 43,407.00
₪ 26,165.00

ריצוף קומה

17
138
188
189

ולדיניר מסגרות
קולור פלוס
א.מ .נתן בע"מ
מסגריית בן עמי
קולור פלוס/איגור

₪ 468.00
₪ 8,775.00
₪ 9,126
₪ 4,095
₪ 5,850.00

קולור פלוס/איגור

₪ 23,320.00

מודל חדש בע"מ

₪ 10,530.00

40

273

247
259

20/08/17

264

18/10/15

37

26/11/15
08/05/16
22/01/17

72
193
103

רמי וילונות
רמי וילונות
רמי וילונות
רמי וילונות

136

₪ 4,800.00
₪ 1,100.00
₪ 1,600.00
₪ 1,740.00

ריצוף קומה
התקנת דלתות
התקנת דשא
סינטטי
עבודות מסגרות
עבודות גבס
התקנת דלתות
עבודת מסגרות
עבודות חשמל
וגבס
עבודות חשמל
וגבס
התקנת מנעולים
וילונות
וילונות
וילונות
וילונות

סוג הציוד

תאריך
התשלום

מס'
שובר

22/05/17
22/08/16
21/05/17
13/04/16
26/06/17
26/06/17
26/06/17
03/07/17
27/08/17
27/09/16

204
271
201
182
239
241
242
251
272
13

15/11/16
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הערות

שם הספק

סך התשלום

רמי וילונות
דודי בוזלו הדברות
דודי בוזלו הדברות
אריה הדברות
אוסקר הובלות
ולדימיר הובלות
אוסקר הובלות
אוסקר הובלות
אוסקר הובלות
מטלון תקשורת
ארומיד קשר
אלחוטי

₪ 3,740.00
₪ 2,106.00
₪ 877.50
₪ 4,972.50
₪ 2,925.00
₪ 1,404.00
₪ 585.00
₪ 4,914.00
₪ 2,600.00
₪ 1,059.00

וילונות
הדברה
הדברה
הדברה
הובלות ריהוט
הובלות ריהוט
הובלות
הובלה והרכבה
הרכבת לוחות
תיקון מרכזייה

₪ 1,714.00

מכשירי קשר

342,612.00
₪
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התייחסות מנהל בית הספר
"בית הספר מקיים השוואת מחירים בטרם הרכישה .קיימות הצעות מחיר בקלסר המנהל".
רכש מכספי הורים
 .1השאלת ספרי לימוד ובכלל זה חוברות עבודה
בעיריית חולון מופעל הסדר של השאלת ספרי לימוד שנועד לחסוך מההורים את הוצאות רכישתם של ספרים
וחוברות עבודה חדשים ,כאשר בבתי הספר היסודיים בחולון פרויקט השאלת הספרים נעשה על ידי העירייה
ובאמצעות פקידת רכש שמרכזת את כל הטיפול בנושא השאלת ספרים ,החל בגביה ועד הרכישה כאשר
במכרז העירוני זכו שני ספקים ,ספק לכל אזור ,ורכישת הספרים מתבצעת באמצעותם בלבד.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן כי ריכוז הטיפול בנושא השאלת
ספרים נעשה על ידי רכזות אד הוק שמשולם להן שכר ישירות מבתי הספר והספרים עצמם נרכשים מספקים
שונים ללא קבלת הצעות מחיר ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה האדירים בנושא:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

עתידים

08/09/15
08/09/15
06/10/16
12/10/15
12/10/15
20/10/15
01/11/15
17/11/15
17/11/15

4
5
6
7
8
16
21
28
30

שם הספק
ליון הוצאה לאור
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
ליון הוצאה לאור
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
פוקץ פזית
הכל לנוער לוי אבי
אריק כהן ספרים
137

סך התשלום
₪ 1,000.00
₪ 856.73
₪ 10,977.21
₪ 1,000.00
₪ 11,297.79
₪ 10,886.29
₪ 7,582.00
₪ 156.00
₪ 79.20

הערות

תשלום לרכזת

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

סך התשלום

21/12/15
16/02/16
21/03/16
28/03/16
21/06/16
29/06/16
30/06/16
04/07/16
11/07/16
16/08/16
09/10/16
09/10/16
27/10/16
01/11/16
29/11/16
08/12/16
08/01/17
24/01/17
08/02/17
22/05/17

51
81
97
105
152
168
170
175
179
184
4
5
14
21
33
36
49
53
62
109
135
139
157
158

כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
אריק כהן ספרים
קונדור מוצרי פרסום
כל בו זכאי חיים
אריק כהן ספרים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
ליון הוצאה לאור
כל בו זכאי חיים
פוקץ פזית
הראל מערכות תיב"ם
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
הראל מערכות תיב"ם
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
קונדור מוצרי פרסום
פוקץ פזית
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים
כל בו זכאי חיים

₪ 2,223.12
₪ 9,754.10
₪ 1,671.78
₪ 94.60
₪ 3,627.00
₪ 136,443.66
₪ 34.10
₪ 56,019.51
₪ 23,686.57
₪ 1,600.00
₪ 61,105.99
₪ 11,368.00
₪ 17,000.00
₪ 8,747.48
₪ 5,300.03
₪ 1,965.09
₪ 700.00
₪ 5,539.75
₪ 3,803.67
₪ 3,627.00
₪ 2,000.00
₪ 52,292.81
₪ 75,961.09
₪ 18,854.70
₪ 547,255.24

26/06/17
03/07/17
28/08/17
28/08/17

הערות

תיקי בד לספרים
דיסקים לאנגלית

תשלום לרכזת
חוברות לימוד

חוברות לימוד

תיקי בד לספרים
תשלום לרכזת

העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  90לדו"ח.
התייחסות מנהל בית הספר
"השאלת ספרי לימוד וחוברות עבודה -הספרן מקיים השוואת מחירים בטרם הרכישה .תשלום לרכזת נעשה
על פי הנחיית חברת מרמנ"ת המפעילה את הפרויקט".
 .2טיולים וסיורים לימודיים ובכלל זה של"ח
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע ,כי השהייה והלינה בתנאי שדה הן כאמור ערך חינוכי וגם דרך להוזלת
הטיול ,ולכן יש לעודד טיולי תרמיל ולינה בחניונים מוסדרים בשיטת הקמפינג תוך שילוב הכנת הארוחות באופן
עצמאי; אפשר לגייס מאבטחים מבין מורי בית הספר וההורים; רצוי שההדרכה במהלך שעות הסיור והטיולים
החודשיים תינתן על ידי מורי הכיתות ומחנכיהן; אפשר להשיג הנחה משמעותית על טיולים המתקיימים
בעונות שאינן עונות השיא; אפשר להציע להורים לשלם עבור כלכלה רק אם כולם מוכנים לרכוש שירות זה ואם
יש הורים המתנגדים לכך ,יביאו כל התלמידים מזון מהבית; כספים שיישארו כעודף מטיול מסוים ינוצלו כדי
להקטין את ההוצאות בטיולים הבאים ואם אין אפשרות לבצע זאת ,יוחזרו הכספים להורי התלמידים.
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מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי בית הספר פועל בניגוד
להמלצות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ופונה לספקים של חברות טיולים המנהלים את כל הטיול לרבות הסעות,
מאבטחים ,מלונות א ו אכסניות ,ארוחות ,כניסה לאתרים ומלווים ,וזאת אף ללא קבלת הצעות מחיר ו/או מכרז
עירוני קיים המתבקש לאור היקפי הרכישה האדירים בנושא:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

עתידים

17/11/15
12/01/16
12/01/16
07/03/16
05/04/16
05/04/16
02/05/16
17/05/16
03/11/16
03/11/16
27/03/17
03/04/17
05/07/17
31/08/17

29
60
64
89
108
109
118
128
24
26
83
90
141
155

שם הספק
צוקי יעלים בע"מ
צוקי יעלים בע"מ
צוקי יעלים בע"מ
צוקי יעלים בע"מ
צוקי יעלים בע"מ
צוקי יעלים בע"מ
צוקי יעלים בע"מ
צוקי יעלים בע"מ
צוקי יעלים בע"מ
צוקי יעלים בע"מ
צוקי יעלים בע"מ
צוקי יעלים בע"מ
צוקי יעלים בע"מ
שביל בצד -טיולים

סך התשלום
₪ 2,397.00
₪ 48,209.00
₪ 63,400.00
₪ 680.00
₪ 112,136.00
₪ 131,276.00
₪ 700.00
₪ 957.00
₪ 84,004.00
₪ 47,009.00
₪ 880.00
₪ 98,321.00
₪ 1,360.00
₪ 15,680.00

הערות
אבטחה לטיול
שכבת יא' לרמת הגולן
שכבת יב' לאילת
אבטחה לטיול
שכבות ז' ו-ח' לגליל
שכבות ט' ,י' ו-יב'
חובש לטיול
הפרשים
שכבת יב' לאילת
שכבת יא' לגולן
חובש לטיול
שכבות ז' ו-ח' לגליל
שכבת ז' לירושלים
שכבות ח' ו-ט''
לירושלים

₪ 607,009.00
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  91לדו"ח.
התייחסות מנהל בית הספר
"בית הספר מקיים השוואת מחירים ומכרזים וקיימות הצעות מחיר מסודרות מהחברות השונות".
 .3הסעות
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא תשלומי הורים נקבע ,בין השאר ,כי טיולים וסיורים ובכלל זה של"ח נכללים
במסגרת תשלומי הרשות ,וכי הסכומים המרביים המותרים לגביה עבור שירות זה כוללים אף את הוצאות
ההסעות במסגרת הטיול .עוד נקבע בחוזר הנדון ,כי הסכומים המרביים המותרים לגביה עבור 'סל תרבות'
כוללים הוצאות נלוות בפועל של הסעות התלמידים ושל מלווים מבוגרים במידת הצורך.
מבדיקת חשבוניות הרכש מכספי ההורים עולה ,כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי ישנו תשלום לספקי הסעות
אוטובוסים ומיניבוסים עבור הסעת תלמידים לטיולים שנתיים ,סיורים ,פעילויות סל תרבות ,מגמות ושל"ח,
הקפצות וכדומה כאשר כלל לא ברור באם הוצאות אלה הנגבות מכספי ההורים כלולות במסגרת הוצאות הטיול
ו/או הסיור במ סגרת 'סל תרבות' כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל לעיל או שהן נגבות מכספי ההורים ששילמו עבור
מטרות אחרות ,וכל זאת אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות ו/או מכרז עירוני קיים המתבקש לאור היקפי
הרכישה האדירים בנושא:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

עתידים

17/11/15

32

שם הספק
דרור הסעות
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סך התשלום
₪ 7,816.00

הערות
סל תרבות

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

סך התשלום

הערות

 ₪ 500.00מצויינות להרצליה
 ₪ 16,801.00סל תרבות והקפצות
 ₪ 8,529.00כדורשת והקפצות
 ₪ 14,539.00סל תרבות והקפצות
 ₪ 16,440.00סל תרבות והקפצות
 ₪ 23,859.00סל תרבות והקפצות
 ₪ 21,528.00סל תרבות והקפצות
 ₪ 1,123.00הקפצה לבית להיות
 ₪ 38,787.00סיורים וטיול מורים
 ₪ 4,212.00הסעות לתל השומר
 ₪ 7,488.00נסיעה לירושלים
 ₪ 6,330.00סל תרבות והקפצות
 ₪ 17,316.00סל תרבות ושל"ח
 ₪ 6,201.00סל תרבות ונבחרת
 ₪ 22,917.00מגמות וחינוך גופני
 ₪ 16,614.00הסעות שכבות
 ₪ 20,475.00הסעות שכבות

33
17/11/15
דרור הסעות
40
15/12/15
דרור הסעות
61
12/01/16
דרור הסעות
75
08/02/16
דרור הסעות
94
13/03/16
דרור הסעות
122
09/05/16
דרור הסעות
164
22/06/16
דרור הסעות
165
22/06/16
דרור הסעות
176
05/07/16
דרור הסעות
15
27/10/16
דרור הסעות
30
20/11/16
דרור הסעות
38
12/12/16
דרור הסעות
51
12/01/17
דרור הסעות
63
08/02/17
דרור הסעות
104
14/05/17
דרור הסעות
134
26/06/17
דרור הסעות
146
10/07/17
דרור הסעות
כרמל אוטובוסים
72
07/03/17
 ₪ 7,400.00סל תרבות והקפצות
2015
סל תרבות וחינוך
כרמל אוטובוסים
102
14/05/17
 ₪ 12,720.00גופני
2015
כרמל אוטובוסים
156
22/08/17
 ₪ 10,720.00סל תרבות והקפצות
2015
90
03/04/17
 ₪ 98,321.00שכבות ז' ו-ח' לגליל
צוקי יעלים בע"מ
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  92לדו"ח.
התייחסות מנהל בית הספר
"רכז טיולים והסעות מקיים השוואת מחירים תקופתית .החברה שאנו עובדים אתה שומרת על רמת שירות
גבוהה במחיר נמוך".
 .4שיפוצים ,ציוד ותחזוקה שוטפת
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים נקבעו במפורש כאמור נושאים שאין לגבות עבורם כספים
מההורים ,בין השאר ,חומרי מלאכה ,הוצאות אחזקה ,התקנת ציוד ותשתיות ,תיקוני נגרות ,תיקוני ריהוט
וציוד ,הובלות וכדומה.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר עתידים מכספי ההורים עולה ,כי בניגוד להנחיות לעיל הנהלת
בית הספר אישרה לחייב את חשבון ההורים בהוצאות בגין רכישות מספקים של תיקון ואיטום גג בית הספר,
במות לימי זיכרון ,מצלמת וידאו והתקנת שלטים ,וכל זאת אף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

עתידים

20/10/15
01/05/17

97

שם הספק
אחזקות איטום מוסרי
רעות-השכרת כיסאות
140

סך התשלום
₪ 7,582.00
₪ 1,700.00

הסחורה
תיקון ואיטום הגג
השכרת כיסאות

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

124
16/05/16
מיסטר מור בע"מ
96
30/04/17
מיסטר מור בע"מ
11
15/10/15
גור נט מדיה
136
02/06/16
הלפרין בטיחות בע"מ
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  93לדו"ח.

סך התשלום
₪ 2,106.00
₪ 2,048.00
₪ 1,330.00
₪ 1,839.00

הסחורה
במה ליום הזיכרון
במה ליום הזיכרון
מצלמת וידאו
התקנת שלטים

התייחסות מנהל בית הספר
"חשבונית החברה לאיטום -לא שייך לבית ספרנו ,ספק שאינו מוכר ובוודאי שלא שולם מחשבון הורים שלנו.
השכרת כיסאות ובמות -במסגרת פעילות חינוך חברתי ערכי ,הממומן על ידי כספי ההורים .רווחת התלמידים-
ומחשבון הורים תמיד .התקנת שלטים -פעילות תלמידים  PBLוהתוצרים של פעילות זו".
 .5מסיבות וטקסי בית הספר
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי הורים בפרק הדן בנושא מסיבות נקבע כאמור ,כי מוסדות החינוך
יקפידו על חיסכון מרבי ועל מניעת הוצאות מיותרות ,ולכן הומלץ לקיים מסיבות וטקסים בבתי הספר בצורה
צנועה וחסכונית ולהימנע מכל פעולה המחייבת הוצאות מיותרות הן של בית הספר והן של ההורים.
מבדיקת חשבוניות הרכש שביצע בית הספר עתידית מכספי ההורים בנושא מסיבות וטקסי בית הספר עולה,
כפי שיפורט בטבלה להלן ,כי בניגוד להנחיות הנהלת בית הספר קיימה מסיבות בעלויות גבוהות ,העסיקה
חברות הפקה ,אולפן הקלטות ,וחברות הגברה וכדומה .זאת ועוד ,הנהלת בית הספר שכרה אולמות לטקסי
בית הספר הרשמיים והשיתה את התשלומים על חשבון ההורים וזאת בניגוד לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך
האוסרים לעשות כן ואף ללא קבלת הצעות מחיר מסודרות:

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

שם הספק

עתידים

27/03/16

100

שלומי עמרם-צילום

₪1,404.00

02/05/16

119

₪1,989.00

07/03/17

70

06/06/17

115

26/06/17

136

27/03/16

103

22/05/17

111

11/06/17

118

11/06/17

119

15/06/17

122

19/06/17

124

סך התשלום

הערות
מגנטים למסיבת
פורים
הגברה למסיבת
פורים

טים סאונד
סקאי הפקות
אירועים
סקאי הפקות
אירועים
סקאי הפקות
אירועים
דרכים הפקות
בע"מ
סאונד-טופ

₪32,200.00

הפקת מסיבת סיום

₪ 3,800.00

הפקת מסיבת סיום

₪ 10,000.00

הפקת מסיבת סיום

₪30,420.00
₪ 7,800.39

קול אור

₪ 3,861.00

ברוש טק בע"מ
טוטל גרפיקס
בע"מ

₪ 3,885.00

הופעת שחר חסון
אולפן הקלטות
הגברה מסיבת
סיום
גלימות למסיבת
סיום

₪ 2,618.00

נעם שרייטר

₪ 2,000.00

ספרי מחזור
עבודה במסיבת
סיום
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שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

19/06/17

125

22/06/17

131

20/08/17

149

סך התשלום

שם הספק
הגינה של סבתא
חנה

₪ 2,200.00

הבל יעל

650.40

אקו"ם

₪ 271.00

12/07/16

182

משען בע"מ

₪7,000.00

12/07/16

183

משען בע"מ

₪3,000.00

06/06/17

116

משען בע"מ

₪ 3,000.00

03/07/17

137

משען בע"מ

₪ 3,500.00

 117רשת קהילה ופנאי
11/06/17
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  94לדו"ח.

₪ 4,432.00

הערות
פרחים למסיבת
סיום
חומרים למסיבת
סיום
זכויות יוצרים
מסיבה
השכרת אולם
לטקסים
השכרת אולם
לטקסים
השכרת אולם
לטקסים
השכרת אולם
לטקסים
השכרת אולם
למסיבה

התייחסות מנהל בית הספר
"בית הספר מקיים השוואת מחירים בטרם ההתקשרות וההוצאות הן בצורה צנועה וחסכונית ותמיד בשיתוף
ועד ההורים ובאישורו".
 .6העסקת מורים בחשבוניות
מבדיקה של חשבוניות לתשלום מכספי ההורים ששולמו על ידי בית הספר עולה ,כפי שיפורט להלן ,כי בבית
הספר מועסק מרצה למשפטים ,ללא אישור כלשהו ו/או דיווח וקבלת אישור מחלקת משאבי אנוש במנהל
החינוך ,כאשר מועסק מנהל להקת בית הספר באופן קבוע שכלל לא ברור מדוע משולם לו השכר מכספי
ההורים ולא מכספי הרשות ,ובמיוחד שנכתב בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך שיש להיעזר בנושאים אלה במורי
בית הספר ולא גורמים חיצונים וזאת על מנת לחסוך בעלויות.

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

עתידים

15/10/15

13

דגני צברי

01/11/15

19

דגני צברי

16/11/15

25

דגני צברי

26/11/16

37

דגני צברי

21/12/15

54

דגני צברי

02/02/16

70

דגני צברי

01/03/16

84

05/04/16

107

דגני צברי
דגני צברי

סך התשלום

שם הספק

₪4,800.00
₪4,800.00
₪3,799.99
₪4,800.00
₪4,800.00
₪4,800.00
₪4,800.00
₪4,800.00
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הערות
ניהול להקת בית
הספר
ניהול להקת בית
הספר
ניהול להקת בית
הספר
ניהול להקת בית
הספר
ניהול להקת בית
הספר
ניהול להקת בית
הספר
ניהול להקת בית
הספר
ניהול להקת בית

שם בית
הספר

תאריך
התשלום

מס'
שובר

08/05/16

120

דגני צברי

29/06/16

167

דגני צברי

30/06/16

169

דגני צברי

09/10/16

6

דגני צברי

08/12/16

35

דגני צברי

02/01/17

47

דגני צברי

05/02/17

61

דגני צברי

09/03/17

74

דגני צברי

סך התשלום

שם הספק

₪4,800.00
₪4,800.00
₪4,800.00
₪4,800.00
₪4,800.00
₪4,800.00
₪4,800.00
₪4,800.00
₪4,800.00

98
03/05/17
דגני צברי
מאור מוסקוביץ-
47
16/12/15
עו"ד
מאור מוסקוביץ-
59
11/01/16
עו"ד
מאור מוסקוביץ-
76
10/02/16
עו"ד
מאור מוסקוביץ-
90
09/03/16
עו"ד
מאור מוסקוביץ-
125
16/05/16
עו"ד
מאור מוסקוביץ-
137
02/06/16
עו"ד
מאור מוסקוביץ-
171
03/07/16
עו"ד
מאור מוסקוביץ-
7
09/10/16
עו"ד
מאור מוסקוביץ-
28
15/11/16
עו"ד
מאור מוסקוביץ-
48
04/01/17
עו"ד
העתק החשבוניות מצ"ב ומסומן כנספח  95לדו"ח

₪4,400.00
₪4,400.00
₪4,400.00
₪4,400.00
₪2,270.00
₪2,554.00
₪2,508.54
₪4,400.00
₪4,400.00
₪1,214.50

הערות
הספר
ניהול להקת בית
הספר
ניהול להקת בית
הספר
ניהול להקת בית
הספר
ניהול להקת בית
הספר
ניהול להקת בית
הספר
ניהול להקת בית
הספר
ניהול להקת בית
הספר
ניהול להקת בית
הספר
ניהול להקת בית
הספר
לימוד מגמת
משפטים
לימוד מגמת
משפטים
לימוד מגמת
משפטים
לימוד מגמת
משפטים
לימוד מגמת
משפטים
לימוד מגמת
משפטים
לימוד מגמת
משפטים
לימוד מגמת
משפטים
לימוד מגמת
משפטים
לימוד מגמת
משפטים

התייחסות מנהל בית הספר
"מנהלת הלהקה והמרצה למשפטים -אינן מורות .הן עוסקות בהעשרה מעבר לשעות הלימודים על-פי בחירת
ההורים .זאת הצורה היחידה שאפשר היה לקיים את להקת בית הספר משום שאין לנו מגמת מוזיקה ,ובעלות
צנועה מול השעות שמנהלת הלהקה משקיעה .מגמת משפטים -הדרך היחידה להעשיר את תלמידי בית הספר
במגמה ייחודית על ידי עורכת דין פעילה".
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מבדיקת הנהלים הרלבנטיים לביקורת הנידונה עולה ,כי קיימים  5נהלים עירוניים רלבנטיים כאשר הנוהל
האחרון יצא ביום :27/08/17
• נוהל רכש ומחסן במוסדות חינוך על יסודי מיום .27/08/02
• נוהל ועדת רכש התקשרויות ובלאי משנת  2009שעודכן ביום .17/05/17
• נוהל רכש ציוד מחשבים ותוכנה במוסדות חינוך מיום .16/07/08
• נוהל קופת תלמידים -תשלומי הורים מיום .25/08/02
• רכש מחשבים לרבות ציוד נלווה ומזגנים לבתי ספר בניהול עצמי מיום .27/08/17

5.1

נוהל רכש ומחסן במוסדות חינוך על יסודי

מטרת הרכש הינה לרכוש את הטובין ואת השירותים הנדרשים במועד הדרוש ובטיב המחיר המיטביים ,כאשר
מטרת הנוהל הינה קביעת דפוסים אחידים לניהול הרכש והמחסן במוסדות חינוך על יסודי.
בסעיף העקרונות נקבע ,בין השאר ,כי האחריות לניהול הרכש חלה על מנהל בית הספר כאשר הוא רשאי
להסמיך את סגנו לענייני אדמיניסטרציה לטפל בתחום זה ,כי כל ציוד שיירכש לבית הספר דרך העירייה יוזמן
דרך מחלקת רכש ואספקה ,פרט למקרים בהם יוזמן ישירות על ידי מנהל בית הספר ,וכי יש לסמן כל ציוד בעל
ערך שהינו רכוש העירייה באמצעות מחסן העירייה או עובד תחזוקה.
בנוהל הנדון נקבע ,כי פרסומים יעשו באמצעות הדוברות ,הדפסות באמצעות אגף אמרכלות ,שלטים חיצוניים
באמצעות יחידת חזות העיר ושילוט ,אבטחה ושמירה באמצעות מחלקת הביטחון ומחשוב באמצעות היחידה
למערכות מידע.
עוד נקבע בנוהל ,כי כל רכישת ציוד וריהוט ,גם אם הם אינם מתקציב העירייה ,טעונות רישום באמצעות טופס
קבלת ציוד למלאי שיועבר למנהל החינוך וליחידת האינוונטר במחלקת רכש ואספקה שכן הציוד והריהוט
הופכים ל רכוש העירייה לכל דבר ,וכי בית ספר אשר ברשותו ציוד בלאי אינו רשאי לזרוק את הציוד אלא עליו
לפנות למחסן העירוני להוצאת ציוד מתכלה/מתבלה מהאינוונטר של בית הספר.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  96לדו"ח.
מבדיקת הנוהל עצמו עולה ,כי בשל העובדה שהוא יצא משנת  2002הוא אינו מעודכן באשר לתפקידים
הקיימים כיום ואף אינו מפורט דיו.
מבדיקת הרכש בבתי הספר השש-שנתיים עולה ,כי לכאורה בניגוד לנוהל הנדון לא מבוצע סימון של כל ציוד
בעל ערך שהינו רכוש העירייה ,וכי לא מבוצע רישום ודיווח לאינוונטר העירוני על כל ציוד וריהוט בית ספרי
כולל גם ריהוט וציוד שלא נרכשו מתקציב העירייה.

5.2

נוהל ועדת רכש ,התקשרויות ובלאי

בנוהל ועדת רכש ובלאי שעודכן לאחרונה ( )17/05/17כאמור נקבע ,בין השאר ,כי הנוהל חל על כל יחידות
העירייה והוא כולל את כל סוגי ההתקשרויות שסכומם אינו עולה על  ₪ 140,000בצירוף מע"מ נכון למועד
עדכון הנוהל בהתאם לחוזר משרד הפנים ,ובהתאם לתקציב מאושר ,הוא אינו מחייב עריכת מכרז זוטא.
עוד נקבע בנוהל ועדת רכש בעקבות העדכון האחרון ,בין השאר ,כי לא תבוצע רכישת טובין (ציוד ומיטלטלין)
ושאינה טובין (רכישת שירותים ,פרויקטים וכדומה) מעל לגובה של  ₪ 50,000בצירוף מע"מ ,באופן מצרפי,
אלא באישור מראש מאת הוועדה ובכפוף להוראות כל דין ,וכי במידה ומעוניינים לבחור בהצעה שאינה הזולה
ביותר בכל סכום ו/או מדובר על ספק יחיד ו/או בהיעדר הצעות נוספות ,נדרש אישור ועדת רכש.
בנוהל ועדת רכש נקבע אף ,כי מנהל מחלקת רכש ואספקה ,באישור יו"ר ועדת רכש ,רשאי לרכוש טובין ללא
אישור מאת הוועדה אם לדעתו הרכישה הכרחית ודחופה ,ובלבד שסכום הרכישה אינו עולה על ₪ 140,000
בצירוף מע"מ ,נכון למועד עדכון הנוהל ,ובהתאם לתקציב המאושר.
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העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  97לדו"ח.
מבדיקת הרכש בתי הספר השש-שנתיים עולה ,כי בניגוד לנוהל הנדון רכישת טובין ושאינה טובים מעל גובה
של  ₪ 50,000בצירוף מע"מ באופן צרפי מבוצעת ללא אישור מראש של ועדת רכש ,התקשרויות ובלאי.

5.3

נוהל רכש ציוד מחשבים ותוכנה במוסדות חינוך

מטרת הנוהל הינה לקבוע דפוס אחיד לטיפול בבקשות רכש מחשוב למוסדות חינוך ולהגדיר את תהליך
הרכישה עד לאספקת הציוד והתקנתו.
בפרק הרקע לנוהל נקבע ,כי העירייה רוכשת ציוד מחשבים ,תוכנות ,לומדות וציוד נלווה עבור מוסדות החינוך
בעיר וכי פעילות העירייה כוללת גם התקנה של תשתיות נדרשות כגון חשמל ,תקשורת ,ריהוט ,מיזוג ואבטחת
ציוד.
ועדת הקצאות מחשוב בחינוך היא אשר דנה באישור הקצאת פריטי מחשוב למוסדות החינוך בעיר וועדת רכש
מחשוב בחינוך היא אשר בוחנת את הספקים והצעות המחיר השונות לגבי אותם פריטים שלגביהם קיים אישור
של ועדת הקצאות מחשוב כאשר מתאם מחשוב במוסדות חינוך הינו עובד אגף מערכות מידע ותקשוב.
בפרק העקרונות נקבע ,כי ועדת רכש מחשוב בחינוך לא תאשר רכישה אלא באישור מראש של ועדת הקצאות
מחשוב בחינוך ,וכי בקשות תועלנה לוועדת הקצאות מחשוב בחינוך רק לאחר קבלת אישור פדגוגי ותקציבי
לרכישה ובמקרה של השתתפות מוסד החינוך ברכישה (שמ"ש) ,לאחר קבלת הסכום הדרוש ממוסד החינוך.
עוד נקבע בנוהל ,כי כאשר ערכה של הסחורה המבוקשת הינו בטווח המחירים המחייב מכרז יש לפעול לפי
הכתוב בנוהל הכנת חוזים ומכרזים ,וכי ועדת רכש מחשוב בחינוך יכולה לאשר ביצוע רכישות על ידי
התקשרות בחוזה עם ספק אשר יזכה במכרז שיפורסם מטעם החשב הכללי באוצר להזמנת טובים ו/או יכולה
לאשר ביצוע רכישות על ידי התקשרות בחוזה עם החברות הזוכות במכרזי החברה למשק וכלכלה של השלטון
המקומי ,וזאת בתנאי שהחוזה שייחתם הוא במסגרת התקציב המאושר והתקבל אישור מנכ"ל משרד הפנים
מידי שנה בשנה או באופן ספציפי ,בהתאמה.
בנוהל נקבע ,כי כאשר מדובר ציוד (בכל סכום שהוא) או כאשר הצעות המחיר לעבודה ושירותים הינם מעל
 ,₪ 30,000אגף מערכות מידע ותקשוב ימליץ על הספק והצעות המחיר אשר יידונו בוועדת רכש מחשוב
בחינוך.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  98לדו"ח.
מבדיקת הרכש בבתי הספר השש-שנתיים עולה ,כי בניגוד לנוהל הנדון בתי הספר רוכשים ישירות ציוד
מחשבים ,לומדות וציוד נלווה ,לרבות התקנה של תשתיות נדרשות כגון חשמל ,תקשורת ,ריהוט ,מיזוג אוויר
ואבטחת ציוד.
עוד עולה ,כי לכאורה בניגוד לנוהל הנדון בתי הספר פועלים לרכישה ישירה של ציוד מחשבים ללא אישור
כלשהו של ועדת הקצאות מחשוב ו/או ועדת רכש מחשוב.

5.4

נוהל קופת תלמידים -תשלומי הורים

בסעיף הרקע לנוהל נקבע ,כי תשלומי הורים לבתי הספר מהווים חלק ניכר מתקבולי בית הספר והם נועדו
לחזק ולתגבר את העבודה החינוכית בבית הספר ,כי מכיוון שנושא תשלומי הורים הוא נושא רגיש חשוב לדאוג
לניהול מקצועי של תשלומי ההורים ,וכי מכיוון שמדיניות משרד החינוך מכוונת להקל ככל האפשר את נטל
ההוצאות יש לצמצם דרישות לתשלום מההורים גם אם הם הותרו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך ,כאשר מטרת
הנוהל הינה קביעת דפוסים אחידים לניהול מקצועי של תשלומי הורים במוסדות חינוך על יסודי.
בסעיף תשלומי הרשות בנוהל נקבע שהם כוללים ,בין השאר ,טיולים וסיורים לימודיים (כולל של"ח); ספרי
ספריה ובתנאי שבית הספר אכן מספק שירותי השאלת ספרים; השאלת ספרי/חוברות לימוד במקום רכישתם
על י די ההורים; תכנית לימודים נוספת (תל"ן) בכפוף למפורט בחוזר מנכ"ל ובתאום עם אגף לחינוך על יסודי
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וחשבות המנהל; סל תרבות הכולל אירועי תרבות כגון ביקורים בתאטרון ,קונצרטים ,קולנוע והופעות
אומנותיות מחוץ לכותלי בית הספר; חוגים :טכנולוגיה ,כדורעף ,חינוך ימי ,חינוך גופני ,מחול ,מוסיקה וכדומה.
עוד נקבע בסעיף תשלומי רשות בנוהל שהם כוללים דמי בחינות; חוברות עבודה מיוחדות; רכישת תלבושת
אחידה למקהלה ,תזמורת וקבוצות ספורט בתיאום עם ועד ההורים והסכמת ההורים; תמונות מחזור ,עלון
כיתה ועיתון בית ספר; ומסיבות וחגיגות :בתנאי שיוקפד על חיסכון מרבי ועל מניעת הוצאות מיותרות; אין
להזמין מבחוץ במאים ,אמרגנים ,שחקנים או אנשי מקצוע לשם ארגון המופעים אלא לפעול בכוחות הפנימיים
של בית הספר כולל הורים מתנדבים; יש להקפיד שלא לקיים מסיבות וחגיגות באולמות שיש לשלם עבור
השימוש בהם (במקרים חריגים יש לקבל אישור מראש ממנהל החינוך); אירועים מיוחדים שאי אפשר לקיים
בבית הספר בשל מגבלת אולם/חצר ,יש לקיים באולמות העירייה ולגבי מסיבת סיום המחיר אינו כולל ספר
מחזור או קלטת וידאו.
בנוהל הנדון תחת סעיף איסור גביה נקבע ,בין השאר ,כי חל איסור לגבות מההורים כספים עבור אחזקה ,ציוד,
התקנת ציוד ותשתיות ,מכונות צילום ,תפעול ורכישת ציוד בסיסי של המוסד ,צרכי משרד ,חומרי ניקוי
וסניטציה ,סיוד ,צביעה ,תיקוני ריהוט וציוד ,הובלות וכדומה .כן נאסר לגבות מההורים עבור שכפול חוזרים
מנהליים כולל הודעות של בית הספר להורים ,שירותי היגיינה ועזרה ראשונה ,טיפול מונע על ידי עבודת
עובדים סוציאליים למניעת חיסורים ונשירה ,יעוץ מקצועי ,עמלה בגין גביית תשלומים כלשהם וכדומה.
עוד נקבע ,כי חובה לוודא כי ניהול חשבונות החו"ז מבטיח ,בין השאר ,מניעת העברת כספים בין סוגי פעילויות
שונות ,כיתות שונות ושכבות שונות ,תוך הבטחה כי כל כיתה תחויב ותקבל את מלוא השירות בגינו שילמה,
אל לא מעבר לכך .כן נקבע בנספח לנוהל מהי אחריות מנהל בית הספר בנושא ומהי אחריות סגן מנהל בית
הספר/מנה"ח/מזכירה האחראים לתחום המנהל הכספי.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  99לדו"ח.
מבדיקת הנוהל הנדון עצמו עולה ,כי הוא אינו מעודכן בנושא השימוש ביתרות כספי ההורים שלפי חוזר מנכ"ל
משרד החינוך העדכני מחייב את בתי הספר להחזיר את היתרות שנצברו להורים ו/או להעבירם לשנה הבאה
עבור אותה מטרה ולקזז מהסכום שאותו תלמיד יצטרך לשלם.
מבדיקת הרכש בבתי הספר השש-שנתיים עולה ,כי בניגוד לנוהל הנדון מועסקים בכל הנוגע לחגיגות ומסיבות
בתי הספר מעסיקים במאים ואנשי מקצוע חיצוניים לארגון המופעים ולא נעשה שימוש בכוחות פנימיים של בית
הספר כו לל הורים מתנדבים ,וכי לנוהל הנדון המסיבות והחגיגות הבית ספריות מתקיימות באולמות שמשלמים
עליהם.
עוד עולה ,כי בניגוד לנוהל הנדון מתבצע רכש מכספי ההורים של אחזקה ,ציוד ,מכונות צילום צרכי משרד,
שירותי היגיינה ועזרה ראשונה וכדומה ,וכי בניגוד לנוהל הנדון כספים מועברים מסעיף אחד לאחר ,ישנה
העברה בין סוגי פעילויות שונות ,כיתות שונות ושכבות שונות ,וכל כיתה מחויבת ומקבלת מעבר או מתחת
לשירות בגינו היא שילמה.

5.5

רכש מחשבים לרבות ציוד נלווה ומזגנים לבתי ספר בניהול עצמי

בעיר חולון קיימים בתי ספר שמיישמים את תפיסת הניהול העצמי בתהליכי רכש ,התקשרויות ומכרזים תוך
הקפדה על הוראות החוק וכלי מנהל תקין ,כאשר נוהל זה עונה על הצרכים הדחופים של בית הספר בניהול
עצמי במסגרת הנהלים העירוניים בתחומי רכש ומנהל תקין.
מטרת הנוהל הינה יצירת תהליך רכש שהוא בבחינת 'עזרה ראשונה' בתחום המחשוב ,לרבות ציוד נלווה ורכש
מזגנים עבור בתי הספר בניהול עצמי ,וייעול דפוסי פעולה שיבטיחו אספקה מהירה לבית הספר תוך שמירה
על החוק ,הנהלים העירוניים וכללי מנהל תקין.
בסעיף העקרונות בנוהל נקבע ,בין השאר ,כי תתאפשר רכישת מחשוב לרבות ציוד נלווה בהליך 'עזרה
ראשונה' לבתי הספר בניהול עצמי בהיקף של עד  ₪ 20,000למוצר באישור פדגוגי של סגן מנהל החינוך
שיוודא לפני מתן האישור התאמה של מפרט הציוד הנדרש לרשת בית ספרית עם מתאמת מחשוב מוסדות
חינוך באגף למערכות מידע ,ללא צורך בוועדה עירונית להקצאות ,וכי כדי לא לעכב את אספקת המוצר ,המנהל
ירכוש את המחשוב הנדרש מכספי ניהול עצמי מספקי העירייה (על פי מפרטי משרד החינוך הכוללים תמחור)
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או לחילופין יפנה לקבלת  3הצעות מחיר .אם בית הספר זכאי להחזרי שמ"ש ,הכסף יועבר לבית הספר עד 30
ימי עבודה באחריות אגף תקציבים.
עוד נקבע בסעיף העקרונות בנוהל בין השאר ,כי תתאפשר רכישת מזגן עם תשתית קיימת (כלומר החלפת
מזגן שהתקלקל ולא רכש מזגן חדש) בהליך 'עזרה ראשונה' עד  ₪ 20,000למוצר לשנה לבתי הספר בניהול
עצמי כאשר באחריות מנהל בית הספר לפנות למנהל ארגון מוסדות חינוך לאישור המפרט ,ללא צורך
בחתימות נוספות ו/או ו עדת רכש ולאחריו מנהל בית הספר ירכוש את המזגן לרבות התקנה מכספי ניהול עצמי
מספקי העירייה או לחילופין הוא יפנה לקבלת  3הצעות מחיר ,ללא צורך באישורים/חתימות נוספים.
בסעיף השיטה לנוהל נקבע בכל הנוגע לרכישת מחשוב וציוד נלווה ,בין השאר ,כי לאחר קבלת הצעות המחיר
מנהל בית הספר ישאף לבחור בהצעה המתאימה והזולה ביותר ובמקרים בהם נבחרה הצעה שאינה הזולה
ביותר עליו לנמק בכתב את הסיבה ,ובכל הנוגע לרכישת מזגן נקבע ,בין השאר ,כי לאחר קבלת הצעות המחיר
מנהל בית הספר ישאף לבחור בהצעה המתאימה והזולה ביותר.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  100לדו"ח.
מבדיקת הנוהל על ידי הביקורת כאמור עולה ,כי במידה ויתאפשר לכל אחד מבתי ספר השש שנתיים לרכוש
ממחשוב וציוד נלווה ו/או מזגן עם תשתית קיימת בהיקף של  ₪ 20,000למוצר בשנה ,סכומי הרכישה הכוללת
של חשוב וציוד נלווה או מזגנים יעלו על הסכום המזערי הקבוע בתקנה (8א) לתקנות המכרזים כפי שמתעדכן
מעת לעת ועומד כיום על כ 140,000-ש"ח בצירוף מע"מ ,שכן כל אחד ואחד מבתי הספר אינו בעל אישיות
משפטית נפרדת אלא מהווה חלק אינטגרלי מהעירייה שהינה האישיות המשפטית היחידה .בנוסף ,מנהל
החינוך לא יכול לפקח באופן מעשי שהסכום המצרפי של כלל בתי הספר לא יעבור את הסכום המזערי הקבוע
בתקנות המכרזים.
יודגש ,כי עצם מתן האפשרות לבית הספר לפנות לקבלת  3הצעות מחיר ולא לחייבם להשתמש במכרזים
הקיימים התקפים מנוגדת לכאורה לחוק המכרזים שכן רכישת טובים ,שירותים או עבודות על פי מכרז מרכזי
של העירייה צריכה להתבצע מהספקים שזכו במכרז המרכזי בלבד.
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מהממצאים המפורטים בטיוטת הדו"ח הנדונה עולה ,כי רמת הפיקוח והבקרה במנהל החינוך לוקה בחסר
בלשון המעטה ,וכי המנהל לא פיקח על השימוש שנעשה בפועל בבתי הספר השש שנתיים בתקציבים
העירוניים המועברים אליהם במסגרת הניהול העצמי ולא פיקח על השימוש שנעשה על ידם בכספי ההורים .כן
הוא לא דאג להוציא נהלים מפורטים ומסודרים בכל הנושאים הרלבנטיים לפעילות בתי הספר בתחום הרכש
ולאכיפתם ,ואף הוא לא דאג לרישום כל הציוד שנרכש על ידי בתי הספר באינוונטר העירוני.
זאת ועוד ,מנהל החינוך לא דאג לצאת למכרזים עירוניים נוספים הרלבנטיים לבתי הספר ,כגון :חומרי ניקוי
וסניטציה ,הדפסות לסוגיהן ,ציוד מעבדה ,כלים וציוד אחזקה ,ציוד ספורט ,ציוד עזרה ראשונה וכדומה ,למרות
שסך הרכישות של בתי הספר בכל אחד מסוגי הרכש מחייב יציאה למכרז עירוני מסודר .ובכל הנוגע לרכש
מכספי הורים העירייה מנהל החינוך לא דאג לצאת אף במכרזים עירוניים נוספים בנושאים ,כגון :השאלת ספרי
לימוד ,חברות טיולים ,הסעות ,וכדומה ,למרות שסך הרכישות של בתי הספר בכל אחד מסוגי הרכש מחייב
יציאה למכרז עירוני מסודר.
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עיריית חולון
HOLON MUNICIPALITY
לשכת מבקר העירייה

יוני 2018
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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1.1

מבוא -כללי

מחלקת הקופה והמסלקה אחראית על קליטה ,רישום ובקרה באמצעות הפקת דו"חות רבעוניים ושנתיים על
כלל הכנסות העירייה ,בכל אמצעי התשלום ,בכל מקומות הגבייה ,לרבות בבנקים השונים ,באינטרנט ובקופת
העירייה ולכל סוגי השירות.

1.2

מטרת הביקורת

הביקורת באה לבדוק את אופן פעילות מחלקת הקופה והמסלקה ויחסי הגומלים בינה לבין גורמים פנימיים
וחיצוניים רלבנטיים ,וזאת במטרה להצביע על ליקויים במצב הקיים ,באם ישנם ,ולהמליץ על דרכים לתיקונם
כל זאת מתוך כוונה לשפר וליעל את התפקוד בגזרות הנבדקות.

1.3
•
•
•
•

מבוא -היקף הביקורת
המבנה ארגוני של המחלקה.
נהלי העירייה הרלבנטיים.
קופת העירייה.
המסלקה.

הביקורת נערכה באמצעות פגישות ושיחות עם מנהלת המחלקה ועובדיה ,ביקורת פתע בקופה ,עם רפרנטית
של האגף למערכות מידע ועיון במסמכים רלבנטיים.
התייחסות מנהלת מחלקת הקופה והמסלקה מופיעה באופן פרטני לאחר הפרקים הרלבנטיים בריכוז
ההמלצות בדו"ח ,והיא מצורפת כנספח  43לדו"ח.

1.4

ריכוז ממצאים עיקריים

ריכוז הממצאים העיקריים יפורטו בפרקים הבאים

המלצות מתוך פרק  -2המבנה הארגוני של המחלקה
•
•

מבדיקת המצב בפועל עולה ,כי אמנם בהתאם לנהלי העירייה אמורות לעבוד שתי פקידות בקופת
העירייה בזמן שעות הפתיחה ,אולם בפועל בחודשים האחרונים ישנה פקידת קופה אחת בלבד בזמן
משמרת כאשר לעיתים נאלצת פקידת המסלקה למלא את הקופה הלא מאוישת.
לארבעת עובדות המחלקה כולל מנהלת המחלקה ישנה הרשאה זהה לכל פעולה במערכת המגע לרבות
ביטול שורת חיוב ,וכי ההרשאות לשימוש הן גורפות כמעט לכל הפעולות כולל ביטול שורת חיוב ו/או זיכוי
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•

מבלי הבחנה בין הרשאות הייחודיות לנושא מסוים שבתחום עיסוקה של העובדת בלבד או הרשאה
מקיפה יותר למנהל בכל יחידה.
זאת ועוד עולה ,כי למרות שישנם עובדים שעזבו את תפקידם במערך השומה ,במערך הגביה וכדומה
לתפקידים אחרים בעירייה שאינם מצריכים את הרשאה למערכת מג"ע כלל ו/או עובדים שעזבו את
העירייה ,עדיין ההרשאות שניתנו להם לא נמחקו ,והם עדיין יכולות/עלולות לבצע כל פעולה במערכת ללא
סמכות כלשהי.

המלצות מתוך פרק  -3נהלי העירייה הרלבנטיים
•

מבדיקת הנהלים העדכניים שהועברו על ידי מנהלת המחלקה עולה ,כי ישנם  7נהלים העוסקים ברוב
פעילות קופת העירייה וכי ישנם  13נהלים נוספים העוסקים ברוב פעילות המסלקה ,כאשר נראה שהם
קצרים וחסרים ,חלקם חוזרים על עצמם ואף ישנם נושאים נוספים המתבצעים על ידי הקופה והמסלקה
ושאינם באים לידי ביטוי בנהלים .זאת ועוד ,הנהלים אינם מפורטים דיים בכך שהם לא כוללים סכמת
שלבי פעולה ,לרבות טפסים וסוגי המסכים הרלבנטיים לכל שלב בפעולות הנדונות .כן לא ברור מדוע כלל
הנהלים לא מרוכזים בשני נהלים ברורים ומפורטים :האחד ,שיעסוק בקופה והשני שיעסוק במסלקה.

המלצות מתוך פרק  -4קופת העירייה
•
•
•

•

•

•
•
•

•

לאחר ביצוע עסקה ולא חשוב מאיזה מסך בוצע העסקה או סוג אמצעי התשלום ,מנפיקה המערכת קבלה
לתושב כאשר העתק ידני ממנה לא נחתם על ידי התושב ואף לא נשמר על ידי פקידות הקופה.
מבדיקת חתימת הבלדרים על ספר המתקן עולה ,כי חסרים תאריך ושעה בטופס על מנת לדעת מתי
בדיוק נלקחו השקים לבנקים ואף אין את מס' תעודת הזהות של אותו בלדר שחתם.
אין פירוט באשר להפקדה יומית בכספת של כל השקים הדחויים שנצברו אצל הפקידות השונות באגף
ההכנסה שמגיעות פיזית לקופת העירייה לשם כך ,ולא מתבצעת ספירת השקים וסכומם מיד עם קבלתם
ולפני הפקדתם בכספת לרבות שם הפקידה ושעת ההפקדה עם חתימה על אישור וקבלת העתק על
הפקדתה.
פקידות הקופה יצרו מיוזמתן טבלת אקסל אשר מרכזת בתוכה את השקים החוזרים לפי מספר סידורי,
פרטים על השק ,המשך טיפול וכדומה .אולם ,אין אזכורים לטיפול במערכת ו/או וידוא כי כל הגורמים
הרלבנטיים בעירייה מודעים לחזרת השק ופועלים בהתאם .כן ,לא ברור מהיכן בדיוק מגיעים השקים,
מאילו מחלקות בעירייה או בנקים ,האם ישנו טופס קבלה ומסירה חתום ,מהם זמני הקבלה/מסירה.
לעיתים קרובות מחלקות שונות וגורמים חוץ עירוניים מגיעים לקופת העירייה על מנת לשמור בכספת
הקופה כספי מזומן או שקים שונים הנמצאים ברשותם ופקידות הקבלה מעבירות את המעטפות כמות
שהם לכספת מבלי לבדוק את תכולתן ומבלי לתת מסמך כלשהו בידי המפקיד על עצם ההפקדה ו/או על
סכומה.
מטבעות הכסף שנצברו במכונת הצילום שבכניסה לבניין העירייה נאספים על ידי עובד תחזוקה ומועברים
להפקדה בקופה מבלי שבוצעה ספירה המטבעות והסכום הכולל לפני ההפקדה ומבלי שהופק ו/או נמסר
מסמך כלשהו המאשר את ההפקדה וסכומה לאותו עובד תחזוקה.
מבדיקת התנאים הפיזיים בחדר קופת העירייה עולה ,כי אין עמדה נגישה נמוכה לנכים תושבי חולון
המגיעים לשלם ,ולעיתים לשם סיוע להם נאלצת פקידת הקופה לצאת על מנת לסייע ובכך חשופה
הקופה.
עוד עולה מהבדיקה ,כי מאחורי דלת הקופה אין מצלמה המאפשרת לפקידות הקופה לדעת מי דופק על
הדלת לפני לחיצה על זמזמם פתיחת הדלת ,וכי בין עמדות הקופה למחשב אין מחיצה המאפשרת
פעילויות נוספות של קופאיות הקופה מבלי שהתושבים יכולים לצפות על הנעשה ,כולל העובדה שכספת
הקופה פתוחה ברציפות החל מפתיחתה בשעות הבוקר ועד לסיום ספירות כסף והשקים בסיום שעות
העבודה.
זאת ועוד ,העובדה שבחודשים האחרונים נאלצת פקידה קופת לשהות בחדר הקופות לבדה במהלך כל
המשמרת אינה מוסיפה להגנה על הקופה ,כאשר לחצן המצוקה הקיים מועבר לפקיד הקבלה בכניסה
לבניין העירייה שלא תמיד מגיע מידית.

המלצות מתוך פרק  -5המסלקה

•

ההפרדה בין התקבולים המגיעים מהרווחה לשאר התשלומים הממוגנטים שעוברים ישירות למערכת
מג"ע קיימת המון שנים ולא ברור לביקורת מדוע לא ניתן להפוך גם תקבולים אלה לממוגנטים על מנת
לאפשר עבודה אוטומטית ולא ידנית כדי להקל על עבודתה של פקידת המסלקה.
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•

•

•

•

•

בשל העובדה שתקבולי המנות כוללים מנות נפרדות לתשלומים שיש להם מס' מסלקה ,לתשלומי רישיון
כלב בווטרינריה ,לבית משפט לעניינים מקומיים ,לפיקוח עירוני בנושא גללי כלבים ועישון ,ומערכות
המקבילות למערכת מג"ע של הרווחה והחניה ,נאלצת פקידת המסלקה בתום כל חודש להכין דו"ח אקסל
ייעודי וידני המהווה את סך כל התקבולים שהתקבלו מהבנקים השונים לאותו חודש בו ישנו פירוט של
התקבולים ברמה יומית מכל בנק ובנק.
כן ,במהלך בדיקת התקבולים ובמידה ואין התאמה בינם לבין דו"ח הגביה ביצוע ההתאמה נעשה על ידי
בדיקה ממוחשבת במסגרת טעויות נפוצות כגון הקלדה שגויה ,מספר מסלקה עם טעות בספירה וכדומה,
ולטענת פקידת המסלקה נושא זה היה יכול להיפטר ולהקל את העבודה לפחות בעבודה המרכזית מול
בנק הדואר במידה ועל כל שובר תשלום היה מונפק ברקוד וכך היו נמנעות הטעיות הנפוצות.
ובאשר לשוברים מהווטרינריה עולה ,כי השוברים 'הירוקים' מגיעים עם מספר מסלקה ממוגנט המקבל
את העבודה ,וכי בשל העובדה שהשוברים "הוורודים" מגיעים לא ממוגנטים נאלצת פקידת המסלקה
לפתוח קובץ אב ו'להקים' אותו מחדש באופן ידני באופן המסרבל את עבודתה.
אין נוהל ברור ומסודר לדרך העבודה בין המסלקה למחלקות ולגורמים השונים לעיל כך שבפועל כל אחת
ואחת בוחרת את הדרך באופן פיזי ידני או במייל להעברות הבנקאיות לפקידת המסלקה ובזמנים שונים
ואין אפשרות לעקוב ולבקר אחר ריכוז כל פעולות ההעברה מהגורמים השונים .כן לא ניתן לוודא באם
חשבון התושב אכן זוכה בפועל בכל אחת ואחת מהעברות ונוצר פתח לטעויות.
זאת ועוד ,עצם העובדה שבנוסף למסירת השובר ישנו צורך בדף בנק ממחלקת התאמות בנקים ידני
המאשר את הפקדת הכסף על ידי התושב שהוא הכרחי יוצרת סרבול נוסף המקשה על יעילות העבודה
בנושא זה.
אין מנגנון עבודה מסודר בנושא מול הגורמים הרלבנטיים ובעיקר בין פקידת המסלקה והאחראית לנושא
הוראות קבע מטעם מחלקת גביה ,בין השאר ,באשר למועדי העברת הדיווח ,כך שלעיתים נוצרים
עיכובים מיותרים בהוצאות פקודות היומן כולל לפי סעיפים תקציביים בסוף כל חודש ,שכן ההנחיות הן
שאין להשאיר את חשבון העירייה ביתרות זכות האמורות להיות מוחזרות לתושב.
זאת ועוד ,החזרי חניה ו/או וטרינריה נעשים באמצעות טופס פקודת זיכוי ידני החתום על ידי מנהל אגף
ההכנסות לאחר בדיקה מול התושב ,מחלקת החניה באגף הפיקוח ואף התביעה העירונית וההחזר נעשה
שק בלבד ולא בהעברות בנקאיות ,ובשל כך ישנו סרבול בעבודת פקידת המסלקה בשל פרוצדורה שלמה
הכוללת שיחת טלפון לתושב ו/או הגעתו ו/או שליחת השק לכתובתו ,כאשר אצל פקידת המסלקה ישנו
קלסר נפרד להחזרים.
ישנם מספר מועט של עובדי עירייה בעלי חוב ארנונה אשר מנוכה ממשכורתם ,ולא ברור לביקורת מדוע
פעולה זו נעשית באופן ידני ולא באופן אוטומטי המנכה את החוב החודשי הפרוס ומזכה את חשבון
החייב.

 1.5ריכוז ההמלצות בדו"ח
המלצות מתוך פרק  -2המבנה הארגוני של המחלקה
•
•
•

יש לוודא בהתאם לנוהל העירוני ,כי בכל שעות קבלת הקהל בקופת העירייה ובמהלך כל השבוע יהיו שתי
פקידות קופה ובשתי עמדות הקבלה.
יש לפעול יחד עם האגף מערכות מידע למתן הרשאות למערכת מג"ע בהתאם לפעילות המותרת לכל
פקידה ופקידה במחלקה ולמנהלת המחלקה ,לרבות הגבלת הצפייה במסכים במערכת שאינם רלבנטיים
ו/או מניעת פעולות מעבר למותר במסגרת העבודה.
יש לפעול יחד עם האגף למערכות מידע על מנת לבטל לאלתר את כל ההרשאות שניתנו למי שעזב את
תפקידו ואין לו יותר נגיעה למערכת מג"ע ,לרבות הכנת טופס ייעודי לביטול ההרשאה שיועבר לאגף
למערכות מידע מיד עם עזיבתו של עובד.

המלצות מתוך פרק  -3נהלי העירייה הרלבנטיים
•

יש לרכז את כל הנהלים הקיימים לכדי שני נהלים עיקריים :האחד ,נוהל עבודת הקופה והשני ,נוהל
עבודת המסלקה ,ובכל אחד מהם לפרט את כל הנושאים והפעולות הרלבנטיים ,לרבות הטפסים וסוגי
המסכים הרלבנטיים לכל שלב ושלב בפעולות הנדונות ,ולפרט את החסר פירוט כפי שצוין בממצאים
העיקריים בפרק זה.
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המלצות מתוך פרק  -4קופת העירייה
•
•
•

•

•
•

•
•

•

הביקורת ממליצה ,כי כל קבלה לתושב על עסקה שבוצעה בקופה תיסרק ותוכנס למערכת כנספח
להערות לביצוע אותה עסקה ,וזאת על מנת שיישאר תיעוד מפורט על אישור העסקה מצד התושב.
יש לעדכן את ספר המתקן ,כך שיכלול תאריך ,שעת קבלת שקי ההפקדה ,ומספר תעודת הזהות של
הבלדר מטעם חברה חיצונית ו/או עובד עירייה שזו משימתו בטופס הייעודי.
יש להכין טופס ייעודי בשני העתקים שימולא מדי יום על ידי כל אחת מפקידות אגף הכנסות המפקידות
שקים דחויים בקופת העירייה ,ובו יפורטו מספרי השקים ,תאריך הפירעון של כל שק ,סכומם הכולל,
וחתימתן ,כולל שמם המלא ,תפקידן ושעת החתימה ,כאשר פקידת הקופה תבצע בדיקה מיד עם קבלת
השקים מכל אחת מהפקידות ,תאשר קבלתם ותמסור העתק לאותה פקידה.
יש לפעול יחד עם האגף למערכות מידע כדי ליצור במערכת המג"ע מנגנון משותף של כל השקים
החוזרים לפי מספר סידורי ,פרטים על השק ,המשך טיפול וכדומה ,כדי לוודא שכל הגורמים הרלבנטיים
בעירייה מודעים לחזרת השק ופועלים בהתאם .כן ,יש לפרט בטופס ייעודי בשני העתקים מהיכן מגיעים
השקים ,לרבות אישור קבלה ומסירה ומועדן חתום.
יש להורות לפקידות הקופה שלא לשמור כספי מזומן או שקים שונים במעטפות בכספת הקופה מבלי
לבדוק את תכולתן ומבלי למלא טופס ייעודי בשני העתקים על זהות המפקיד ,תאריך ושעה ,סכום
ההפקדה וחתימת המוסר ופקידת הקופה ,ומסירת העתק למוסר המעטפה.
יש להכין טופס ייעודי בשני העתקים שימולא על ידי עובד העירייה המרוקן את מטבעות הכסף שנצברו
במכונת הצילום שבכניסה לבניין העירייה ,ובו יפורט סך המטבעות מכל סוג וסכומם ,תאריך הריקון
וחתימת אותו עובד ,לרבות אישור קבלת הסכום המדויק על ידי פקידת הקופה ומסירת העתק לאותו
עובד.
יש לדאוג לעמדה נגישה לנכים תושבי חולון המגיעים לשלם בקופה ועד להנגשת העמדה יש לוודא
שפקידת קופה תצא לסייע אך ורק כאשר בקופה ישנה פקידה נוספת והדלת נעולה.
יש לסגור את כספת הקופה במהלך שעות קבלת הקהל ולדאוג להתקנת מצלמה מאחורי דלת הקופה
שתאפשר לפקידות הקופה לדעת מי דופק על הדלת לפני לחיצה על זמזמם הפתיחה .כן הביקורת
ממליצה על התקנת מחיצה בין עמדות הקופה לפעילות הנוספת המבוצעת על ידי פקידות הקופה כדי לא
לאפשר לתושבים אפשרות לצפות על הנעשה בעיקר בכל הנוגע לכספת ולמיקומה.
הביקורת ממליצה לחבר את לחצן המצוקה כך שישדר את האות ישירות למאבטח בניין העירייה וזאת על
מנת שיוכל להגיב בהקדם האפשרי.

המלצות מתוך פרק  -5המסלקה
•
•
•
•
•
•

הביקורת ממליצה לפעול יחד עם האגף למערכות מידע על מנת להפוך את כל השוברים והתקבולים
לעירייה כולל מהרווחה לממוגנטים שעוברים ישירות למערכת מג"ע על מנת לאפשר עבודה אוטומטית
ויעילה.
כן ממליצה הביקורת להורות על הנפקת ברקוד על השוברים המשולמים בבנק הדואר שם משולמים
מרבית התקבולים עבור העירייה כדי למנוע טעויות הקלדה וכדומה הגורמים לחוסר התאמה ,וזאת על
מנת לייעל את עבודת המסלקה.
יש לציור מנגנון מסודר ,יעיל וכתוב באשר לדרך העבודה בין המסלקה למחלקות ולגורמים השונים,
לרבות מחלקת התאמות בנקים בכל הנוגע להעברות בנקאיות ולווידוא שאכן חשבון התושב מזוכה וכל
הגורמים הרלבנטיים מעודכנים באופן אוטומטי.
יש ליצור מנגנון מסודר ,יעיל וכתוב לדרך העבודה בין המסלקה ובין האחראית לנושא מטעם מחלקת
גביה ,לרבות באשר למועדי העברת הדיווח.
יש ליצור מנגנון מסודר ,יעיל וכתוב לדרך העבודה בכל הנוגע להחזרי חניה ו/או וטרינריה הנעשים
באמצעות טופס פקודת זיכוי ידני בדיקת אפשרות התשלום בהעברה בנקאית בדומה להחזרים בנושאים
אחרים.
הביקורת ממליצה כי פעולת הניכוי והזיכוי של עובדי עירייה בעלי חוב ארנונה תעשה באופן אוטומטי.
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1.6

סיכום

הביקורת כאמור באה לבדוק את אופן פעילות מחלקת הקופה והמסלקה ,המבנה הארגוני ,נהלי העירייה
הרלבנטיים ,ויחסי הגומלים בינה לבין גורמים פנימיים וחיצוניים ,וזאת במטרה להצביע על ליקויים במצב
הקיים ,ולהמליץ על דרכים לתיקונם כל זאת מתוך כוונה לשפר וליעל את התפקוד בגזרות הנבדקות.
במהלך הביקורת נמצאו ממצאים בתחומי הבדיקה שנבדקו המחייבים את תיקונם באמצעות המחלקה
ובשיתוף הגורמים הרלבנטיים בעירייה כדי למנוע הישנותם בעתיד בתחומים הבאים:
•
•
•
•
•
•

בחודשים האחרונים ישנה פקידת קופה אחת בלבד בזמן משמרת כאשר לעיתים נאלצת פקידת המסלקה
למלא את הקופה הלא מאוישת.
לארבעת עובדות המחלקה כולל מנהלת המחלקה ישנה הרשאה זהה לכל פעולה במערכת המגע לרבות
ביטול שורת חיוב ,וההרשאות לשימוש הן גורפות כמעט לכל הפעולות.
הנהלים אינם מפורטים ולא כוללים סכמת שלבי פעולה ,ולא טפסים וסוגי המסכים הרלבנטיים לכל שלב
בפעולות הנדונות .כן לא ברור מדוע כלל הנהלים לא מרוכזים בשני נהלים ברורים ומפורטים :האחד,
שיעסוק בקופה והשני שיעסוק במסלקה.
בקופה לא מתבצעת ספירת השקים הדחויים וסכומם מיד עם קבלתם ולפני הפקדתם בכספת.
ישנו סרבול בשל ההפרדה הקיימת בין התקבולים המגיעים מאגף הפיקוח והנוגעים לדו"חות החניה
וממנהל הרווחה לבין שאר התשלומים הממוגנטים שעוברים ישירות למערכת מג"ע ,ובין התקבולים שאין
להם מספר מסלקה לאלה שיש.
אין מנגנון עבודה יעיל ,מסודר וכתוב בין המסלקה למחלקות ולגורמים השונים עמם היא עובדת בכל
הנוגע להעברות בנקאיות ,הוראות קבע ,החזרים ,זיכויים ידניים בחניה ובווטרינריה וכדומה.

בשלב התייחסות לטיוטת דו"ח הביקורת ,מנהלת המחלקה פנתה בכתב למנהל אגף הביטחון בבקשה לרענן
נהלים בכל הנוגע לאופן הטיפול ברגע לחיצה על לחצן המצוקה של פקידות הקופה ,למנהל התחזוקה בבקשה
להתקין מצלמה בדלת הקופה ,ולווטרינר העירוני בנושא התשלום הידני באמצעות השוברים 'הוורודים'.
הביקורת מאמינה שיישום המלצות הביקורת הבונות המופיעות בטיוטת דו"ח הביקורת ,יביאו לשיפור ולייעול
סדרי אופן ביצוע הרכש בבתי הספר השש-שנתיים שבניהול עצמי בנושאים שנבדקו.
הביקורת מודה על שיתוף הפעולה לו זכתה ממנהל אגף ההכנסות ,ממנהלת מחלקת קופה ומסלקה,
ומעובדותיה.
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מבדיקת המבנה הארגוני של המחלקה עולה ,כי מלבד מנהלת המחלקה ישנן שתי עובדות בקופת העירייה
ועובדת נוספת במסלקה ב 100%-משרה כל אחת:

מנהלת המחלקה

פקידת מסלקה
פקידת קופה

2.1

פקידת קופה

כללי

מחלקת הקופה והמסלקה אחראית כאמור על קליטה ורישום של כלל הכנסות העירייה ,בכל אמצעי התשלום,
בכל מקומות הגבייה ,ולכל סוגי השירות ,והיא כפופה ישירות למנהל אגף ההכנסות בעירייה.
משיחה עם מנהלת המחלקה עולה ,כי הקופה והמסלקה אוחדו לפני כארבע וחצי שנים ולפני כשלוש שנים הם
הפכו למחלקה ,וכי בעבר במסלקה עבדו שתי פקידות במסלקה ושתי פקידות בקופה אולם בשנים האחרונות
הורד תקן אחד ולפיכך פקידת המסלקה מבצעת את כל עבודות המסלקה לבדה ,כאשר מנהלת המחלקה
ופקידת המסלקה יושבות בקומה  3ושתי פקידות בקופה שבקומה .1
מבדיקת המצב בפועל עולה ,כי אמנם בהתאם לנהלי העירייה אמורות לעבוד שתי פקידות בקופת העירייה
בזמן שעות הפתיחה ,אולם בפועל בחודשים האחרונים ישנה פקידת קופה אחת בלבד בזמן משמרת כאשר
לעיתים נאלצת פקידת המסלקה למלא את הקופה הלא מאוישת.
יוסף ,כי במהלך הביקורת בוצ ע פיילוט בשיתוך האגף למערכות מידע על מנת לייעל את עבודת המחלקה כך
שפעולות מסוימות שנדרשו באופן ידני כגון פקודות יומן הופכות לאוטומטיות אולם טרם ברורה מידת הצלחת
הפיילוט ויעילותו.

2.2

הרשאות

מבדיקת רשימת ההרשאות שהועברה לביקורת על ידי האגף למערכות מידע עולה ,כי ישנם כ 200-הרשאות
לעבודה במערכת הגבייה העירונית (להלן" :מערכת מג"ע) ממנה עולה שלארבעת עובדות המחלקה כולל
מנהלת המחלקה ישנה הרשאה זהה לכל פעולה במערכת המגע לרבות ביטול שורת חיוב ,וכי ההרשאות
לשימוש הן גורפות כמעט לכל הפעולות מבלי הבחנה בין הרשאות הייחודיות לנושא מסוים שבתחום עיסוקה
של העובדת בלבד או הרשאה מקיפה יותר למנהל בכל יחידה.
מבירור עם רפרנטית לנושא באגף מערכות מידע עולה ,כי למערכת ישנן שתי אפשרויות לצפייה ולפעולות בכל
מסך וברגע שניתנת הרשאה לפעולות העובדת יכולה לבצע כל פעולה ,כולל ביטול שורת חיוב ו/או זיכוי.
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זאת ועוד עולה ,כי למרות שישנם עובדים שעזבו את תפקידם במערך השומה ,במערך הגביה וכדומה
לתפקידים אחרים בעירייה שאינם מצריכים את הרשאה למערכת מג"ע כלל ו/או עובדים שעזבו את העירייה,
עדיין ההרשאות שניתנו להם לא נמחקו ,והם עדיין יכולות/עלולות לבצע כל פעולה במערכת ללא סמכות
כלשהי.

2.3

פקידת המסלקה

משיחה עם פקידת המסלקה עולה ,כי במסגרת תפקידה היא אחראית לקלוט מידי יום את כל התקבולים
מהבנקים השונים לטובת העירייה באמצעות משיכת קבצים דרך מסך  ,901כאשר כעבור מספר ימים מגיעים
מהבנקים השוברים הפיזיים בחלוקה לנושאים :השוברים הממוגנטים (ארנונה ,היטלים ,חינוך ,שילוט ,פיקוח,
בית משפט וכדומה) ,ואז תפקידה 'לאזן' ולאשר את המנות כאשר במידה וישנה אי התאמה ,היא בודקת את
מהותה ומתקנת במידת הצורך ,ואף מוציאה פקודת יומן.
עוד עולה כי בכל הנוגע לשוברים הלא ממוגנטים של החניה והרווחה ,פקידת המסלקה מקבלת מידי שבוע
תקבולים במערכת החניה הנפרדת ,ואז תפקידה הוא 'לאזן' את המנות כאשר היא אף מקבלת בקשות להחזר
כספים בגין ביטול קנס או תשלום שובר כפול ,והיא מבצעת החזר לתושב על ידי הנפקת שק .בכל הנוגע
לתקבולים המתקבלים עבור מנהל הרווחה ,הם מגיעים מהבנקים באמצעות שוברים ידניים בלבד ,כאשר
פקידת המסלקה מקלידה אותם ידנית ומזכה את חשבון התושב.
פקידת המסלקה מרכזת בטופס ידני את כל התקבולים הממוגנטים והלא ממוגנטים שהגיעו מידי יום באותו
חודש כולל רישיונות כלבים מהווטרינריה ,בית משפט לעניינים מקומיים ,רווחה ופיקוח ,ובסופו היא מעלה אותו
על קובץ אקסל ייעודי ,מפיקה דו"ח גבייה מהמערכת ובודקת שהסכומים תואמים ,ומוציאה פקודת יומן.
במסגרת תפקידה מקבלת פקידת המסלקה את כל העברות הבנקאיות מהמחלקות השונות ,ממשרדי עו"ד
חיצוניים ,חברת הגביה החיצונית וכדומה ,ואחרי שהיא מוודאת שסך הסכום בבנק תואם לשובר הידני היא
מזכה את חשבון החייב .זאת ועוד ,פקידת המסלקה מקבלת אסמכתאות באשר להוראות קבע בנק ,אשראי,
החזרי מס"ב לתושבים ,הוראות קבע חובות ,ואף ביטולי הוראות קבע והיא מעדכנת את ההחזרים ו/או ביטול
הוראות הקבע בחשבונות התושב .כן היא מקבלת אחת לחודש רשימה ובה פירוט עובדי העירייה בעלי חוב
ארנונה אשר מנוכה ממשכורתם והיא מעדכנת את הזיכוי במערכת מג"ע.
עוד עולה ,כי פקידת המסלקה מטפלת בשקים חוזרים ובעיקולי בנקים הקשורים לחניה והיא מקבלת קהל כולל
מענה טלפוני בנושא ,ואף מבצעת רישום הנהלת חשבונות לאחר קבלת השוברים הידניים מהבנקים השונים
והפרדתם לפי נושאים לתיוק .כן ,היא מסייעת בקופת העירייה במקרה של היעדרות אחת הקופאיות.

2.4

פקידות הקופה

משיחה עם פקידות הקופה עולה ,כי בקופת העירייה ניתן לשלם את תשלומי העירייה השונים בכסף מזומן,
שיק-מזומן וכרטיס אשראי (באשראי עסקה רגילה או עסקת קרדיט) .בקופת העירייה אף מרוכזים כל אמצעי
התשלום ,כולל שיקים דחויים מהמחלקות השונות לביקורת החתמה והפקדה ,כאשר עם סיום ההפקדה
בכספת הם מועברים לבנקים השונים בהתאם לחשבונות העירייה ,ואף משודרים על ידי הקופה ישירות
לחברות האשראי .יוסף ,כי גם שקים חוזרים מכלל הבנקים וסניפי הדואר מגיעים לקופה ,נקלטים במערכת
נרשמים בטבלאות ועוברים לידיעת המחלקות הרלוונטיות שבגינו חזר השק כאשר בסוף חודש מבצעות
פקידות הקופה התאמה ופקודות יומן.
בסוף כל חודש מבצעות פקידות הקופה התאמות בנקים והתאמות כרטיסי אשראי בין מקומות הגביה
והסעיפים השונים ,בתום ביצוע ההתאמה מוקלדות פקודות יומן במערכת לרבות פקודות יומן למערכת
( vetclickמערכת גביית תשלומי ווטרינריה באשראי) כאשר הפקודות מעוברות למחלקת הנהלת חשבונות
להמשך ביקורת ותוספת למאזן החודשי .בקופת העירייה אף קיימת קופה קטנה -שק על סכום של ₪ 20,000
שהופך למזומן ונמצא בקופה משל עצמה  ,כאשר כל עובד אשר מציג בונד חתום מקבל מזומן במקום.

156

2.5

מנהלת המחלקה

משיחה עם מנהלת המחלקה עולה ,כי במסגרת תפקידה היא מנפיקה מאזני גבייה לאותו חודש בפרופיל מס 4
(פילוח מקומות גבייה) ובפרופיל מס ( 6פילוח סוגי שירות) ובודקת שאכן כל הסכומים נקלטו כראוי.
כן ,בתום כל חודש באחריותה להעביר לגזבר העירייה ולמנהל אגף הכנסות דו"חות גבייה מפורטים ומפולחים
לפי סוגי שירו ת ,סוגי נכס וכדומה; בסוף רבעון היא מבצעת דוח גבייה מפורט של ארנונה ומעבירה אותו
לאישור מנהל אגף הכנסות וגזבר העירייה ולאחר מכן חשבת העירייה מעלה את הדוח לאתר של משרד
הפנים; ובסוף שנה היא מפיקה דו"ח גבייה מקיף של כל הכנסות העירייה .כן היא עורכת דו"חות מפורטים
למבקר משרד הפנים של סך חובות העירייה בפילוח גודל חוב וסוג נכס ,ההנחות שניתנו לתושבים בארנונה,
דוחות חובות מסופקים.
התייחסות מנהלת המחלקה
"עקב מחלה מתמשכת של אחת העובדות נאלצה הקופאית השנייה לעבוד לבד בזמן קבלת קהל .בעת הצורך
ניתן גיבוי על ידי עובדות אחרות מהאגף(.בימים אלו אנו מגייסים קופאית חדשה לעיריית חולון וכך הקופאית
העוברת למחלקה אחרת תהיה גיבוי בעת היעדרות אחת הקופאיות .עקב אילוצי מערכת הגבייה -אוטומציה-
אין אפשרות להגדיר את הרשאות המשתמש למסכים אלו באופן יזום או פרטני לנושא מסוים .ההרשאה הינה
הרשאה גורפת .בנושא הרשאות לעובדים שעזבו את תפקידם במערך הגבייה והשומה וטרם נמחקו להם
ההרשאות -הנושא אינו רלוונטי למסלקה וקופה .הנושא טופל והוחלט כי כל עובד שעוזב יועבר שם העוזב
ליחידת המחשב ,לגבי העבר נמחקו המשתמשים שעזבו האגף".
2.6
•
•
•

המלצות הביקורת
יש לוודא בהתאם לנוהל העירוני ,כי בכל שעות קבלת הקהל בקופת העירייה ובמהלך כל השבוע יהיו שתי
פקידות קופה ובשתי עמדות הקבלה.
יש לפעול יחד עם האגף מערכות מידע למתן הרשאות למערכת מג"ע בהתאם לפעילות המותרת לכל
פקידה ופקידה במחלקה ולמנהלת המחלקה ,לרבות הגבלת הצפייה במסכים במערכת שאינם רלבנטיים
ו/או מניעת פעולות מעבר למותר במסגרת העבודה.
יש לפעול יחד עם האגף למערכות מידע על מנת לבטל לאלתר את כל ההרשאות שניתנו למי שעזב את
תפקידו ואין לו יותר נגיעה למערכת מג"ע ,לרבות הכנת טופס ייעודי לביטול ההרשאה שיועבר לאגף
למערכות מידע מיד עם עזיבתו של עובד.
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יובהר ,כי רוב מכריע של הנהלים הרלבנטיים למחלקה ומפורסמים באתר 'הפורטלון' הינם משנת  .2001אולם,
מאחר והובהר על ידי מנהלת המחלקה שישנם נהלים חדשים שהוכנו החל מחודש אוקטובר  ,2017הועברו
לאישור רשמי כנוהל עירוני באמצעות מנהלת אגף איכות ותהליכים עבודה בעירייה ,ואף המחלקה כבר פועלת
לפיהם עובר לתחילת הביקורת ,החליטה הביקורת להתייחס לנהלים החדשים.
מבדיקת הנהלים העדכניים שהועברו על ידי מנהלת המחלקה עולה ,כי ישנם  7נהלים העוסקים ברוב פעילות
קופת העירייה וכי ישנם  13נהלים נוספים העוסקים ברוב פעילות המסלקה ,כאשר נראה שהם קצרים וחסרים
ואף ישנם נושאים נוספים המתבצעים על ידי הקופה והמסלקה ושאינם באים לידי ביטוי בנהלים ,כדלקמן:

3.1

קופת העירייה

נוהל קבלת קהל -תשלומים מיום 01/10/17
בנוהל הנדון נקבע אמנם ,כי הקופה כוללת שתי עובדות וכי המדור מתפקד באמצעות שתי עמדות קבלת קהל
לביצוע תשלומים ותקבולים מהתושבים .אולם מבדיקת המצב בפועל עולה ,כי בחודשים האחרונים ישנה
עמדת קבלה אחת פתוחה ופקידת הקופה מתפקדת לבדה על כל המשתמע מכך.
באשר לשיטת ה עבודה נקבע בנוהל ,בין השאר ,כי יש לקבל את השובר ואמצעי התשלום מהתושב כאשר:
תשלום במזומן -מוגבל עד לסך של  ,₪ 10,000יש לבדוק את השטרות ותקינותם ,להקליד את הסכום
לתשלום ,לוודא קליטה ,להפיק קבלה ולמסור לתושב .תשלום בשק -ניתן לקבל שיק רק ע"ש המחזיק בנכס או
כל קשר אחר לנכס (שם ,שם משפחה ,כתובת המופיעים על השיק) ,אם הפרטים על השיק אינם תואמים
לפרטי הנכס דרוש תעודה מזהה של בעל השיק או אישור מיוחד של מנהלי המחלקות ,יש לבדוק מלל רשום
על השיק ותקינותו באמצעות קורא אופטי; תשלום בכרטיס אשראי -מ  ₪ 20עד  ,₪ 40,000רק בהצגת כרטיס
אשראי בלבד בליווי תעודה מזהה של בעל הכרטיס אשראי .יש להעביר בקורא המגנטי ולוודא קריאה והמשך
לפי מזומן .בכל מקרה של שטר מזויף ,שק לא תקין או אי מתן אישור אשראי יש לעדכן את התושב ,כאשר
בסוף התהליך המשלם מקבל קבלה עבור התשלום שבוצע.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  1לדו"ח.
מבדיקת הנוהל הנדון עולה ,כי הוא אינו מפורט דיו בכך שהוא לא כולל סכמת שלבי פעולה לתשלום במזומן,
לתשלום בשיק ולתשלום בכרטיס אשראי ,לרבות טפסים וסוגי המסכים הרלבנטיים לכל שלב בפעולות
הנדונות .כן ,הנוהל לא כולל התייחסות לשעות קבלת הקהל בקופה ולטיפול בתושבים בעלי מוגבלויות הזקוקים
לסיוע ומי המנהל ותפקידו שהינו בעל הסמכות היחידה לאשר הפקדת שק למרות שאין התאמה בין פרטי השק
לפרטי בעל הנכס.

נוהל עבודה פנימית -תשלומים בקופה מיום 01/10/17
בנוהל הנדון נכתב ,כי בסוף משמרת ולאחר שעות קבלת קהל מבצעים העובדים סגירה של קופה ,כאשר
הסגירה כוללת ספירה של הכסף וביצוע התאמות בין התקבולים השונים ,וכי על כל פקיד אשר גובה תשלום
בכל אמצעי התשלום ובכל מקומות הגבייה ,חייב לסגור קופה באופן יומי וקבוע.
באשר לשיטת העבודה נקבע בנוהל ,כי בסוף המשמרת ,יש למיין את התקבולים לפי סוגי תשלום :מזומן,
שקים ,אשראי כאשר מזומן -את המזומן יש למיין לפי סוגי השטרות ,ולהפקיד לבנק; שקים -יש לספור את
השקים ,לבצע התאמה ולהפקידם בבנק; אשראי -התשלומים אשר בוצעו באשראי יש לבצע התאמה ויש
לשמור העתקים לביצוע התאמה ורישום בהנהלת חשבונות.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  2לדו"ח.
מבדיקת הנוהל הנדון עולה ,כי הוא אינו מפורט דיו בכך שהוא לא כולל סכמת שלבי פעולה ואת כל הטפסים
ו/או צילומי המסך הרלבנטיים לכל שלב ושלב בנספחים ,וכי הוא לא מפרט שההפקדה של המזומן והשקים
אינם מועברים בפועל להפקדה מידית בבנק ,אלא מופקדים בכספת שבקופת העירייה עד להגעת הבלדרים,
לרוב כפעמיים בשבוע בלבד.
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כן טפסי הרישום מול הבלדרים אינם כוללים שם מלא של הבלדר ,תעודת הזהות שלו ,ותאריך מדויק של
הגעתו כולל שעת ההגעה ,ולא מצוין הסכום ההתחלתי המדויק בכל אחת מעמדות הקבלה אותו יש לבדוק על
מנת לוודא שאין מחסור או עודף.
זאת ועוד ,אין פירוט באשר להפקדה יומית בכספת של כל השקים הדחויים שנצברו אצל הפקידות השונות
באגף ההכנסה שמגיעות פיזית לקופת העירייה לשם כך ,והצורך בספירת השקים וסכומם מיד עם קבלתם
ולפני הפקדתם בכספת לרבות שם הפקידה ושעת ההפקדה עם חתימה על אישור וקבלת העתק על הפקדתה.

נוהל קופה קטנה באגף הכנסות מיום 01/10/17
בנוהל הנדון נקבע ,כי קופה קטנה מוחזקת ומנוהלת על-ידי מנהלת מדור בקופה ,כי משמשת לביצוע החזרי
כספים לעובדים באישור הגזברות ,וכי הסכום העומד בקופה קטנה הינו על סך  .₪ 20,000עוד נקבע ,כי
הקופה הקטנה מיועדת להוצאות לא מתוכננות בסכום שלא עולה על  5,000ש"ח להוצאה ,כי כל עובד עירייה
שמתוקף תפקידו נדרש להוצאה זו ,וכי ההחזר מתבצע רק לאחר חתימת גזבר העירייה.
באשר לשיטת העבודה נקבע בנוהל ,כי קבלת אישור תשלום להחזר תשלום לאחר אישור של גזבר העירייה,
יש לוודא שהטופס חתום ע"י ראש מנהל; יש לשמור כל מסמך שהתקבל; כאשר יתרת הסכום בקופה עומדת
על כ  10,000יש לבקש צ'ק השלמה בצירוף המסמכים הרלוונטיים ליחידת החשבות ולהמירו במזומן; בסוף
חודש דצמבר מפקידים את כל יתרת הקופה קטנה לבנק.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  3לדו"ח.
מבדיקת הנוהל הנדון עולה ,כי הוא אינו מפורט דיו בכך שהוא לא כולל סכמת שלבי פעולה ואת כל הטפסים
ו/או צילומי המסך הרלבנטיים לכל שלב ושלב בנספחים ,וכי הוא לא מפרט את שלבי ניהול הקופה הקטנה,
לרבות קבלת הטופס הירוק מהגזברות המכיל  7אישורי בקשה להחזרים האחרונים ,ריכוז הסכומים והכנסתם
למעטפה כפי שפירטה בפני הביקורת פקידת הקופה ,והתאמתם עם יחידת החשבות.
זאת ועוד ,בנוהל אין פירוט שלבי ספירת היתרה בקופה הקטנה מידי סוף יום ובדיקה מול התשלומים ששולמו
על מנת לוודא שהסכום מאוזן עם אסמכתאות נלוות ,ווידוא הפקדת הכסף בכספת.

נוהל שקים חוזרים מיום 01/01/18
בנוהל הנדון נקבע ,כי שק שלא כובד ולא נפרע על -ידי הבנק נשלח מהבנק לעירייה ביחד עם הודעת אי כיבוד,
וכי הטיפול בשיקים חוזרים לכל האגף מופקד בידי קופת עיריית חולון .עוד נקבע ,כי כל שק חוזר (למעט סיבות
טכניות) מחויב באופן מידי על ידי מנהלת מדור שקים חוזרים במערכת הגבייה.
באשר לשיטת העבודה נקבע בנוהל ,כי שק שחוזר מתקבל בעירייה בטווח זמנים של כשבוע עד עשרה ימים
מיום החזרתו כאשר סיבות ההחזרה האפשריות הן :אין כיסוי מספיק ,חשבון מוגבל או שק מבוטל; במידה
וסיבת ההחזרה של צ'יק היא טכנית יש להפקיד את השק בשנית ולבטל עמלות וריבית לתושב באישור חתום
של מנהל גבייה; מנהלת מדור שקים חוזרים קופה קולטת שק ומחייבת חשבון שעליו שילמו עם שק ואת כל
הסעיפים ששילמו עבורם; במקביל כל שק מקבל מספר סידורי בטבלת אקסל שקים חוזרים מסלקה; כל שק
נרשם בטבלה ניהול רישום ריכוז ומעקב משלמים עם פרטים הנדרשים לטיפול; השק נסרק במסמכים; שליחת
מכתב המודיע על חוב בגין שק חוזר לדרכי תשלום; לאחר מספר ימים יש ליצור קשר עם התושב ולהודיע על
שק חוזר ,כאשר שקים על נכס לא פעיל עוברים לטיפול עו"ד; טיפול בשקים חוזרים עוברים לגבייה ויש לבצע
רישום פקודת יומן במערכת הפיננסית.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  4לדו"ח.
מבדיקת הנוהל הנדון עולה ,כי הוא אינו מפורט דיו בכך שהוא לא כולל סכמת שלבי פעולה ואת כל הטפסים
ו/או צילומי המסך הרלבנטיים לכל שלב ושלב בנספחים ,וכי הוא לא מפרט מהיכן מגיעים השקים ,מאילו
מחלקות בעירייה או בנקים ,האם ישנו טופס קבלה ומסירה חתום ,מהם זמני הקבלה/מסירה ,ומה קורה עם
שקים שהפכו לאור הזמן שחלף לשק מזומן.

נוהל טיפול בקבלת תשלום בכרטיס אשראי מיום 01/01/18
בנוהל הנדון נקבע ,כי אחת מאפשרויות תשלום המסים העומדות בפני התושבים היא באמצעות כרטיס
אשראי ,כאשר קבלת התשלומים נעשית מכלל מחלקות העירייה ,אינטרנט ,מענה קולי ,מחלקת וטרינריה,
רישוי עסקים ,קידום האישה ,רווחה ומלגם חניה.
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עוד נקבע בנוהל ,כי עסקה בכרטיס אשראי מתקבלת מבעל הכרטיס בלבד ובהצגת תעודת זהות; ניתן לשלם
בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט החל משלושה תשלומים ומעלה; ביטול עסקה על ידי הקופה בלבד; הקופה
ניתן לקבל תשלום אשראי עד סכום של  ;₪ 40,000יש לרשום פקודות יומן בהתאם לחברת האשראי
והסעיפים הנכונים ,וכי לוודא סגירת כל הקופות בכל יום ופרט בסוף החודש.
באשר לשיטת העבודה נקבע בנוהל ,כי יש להעביר כרטיס אשראי בקורא האופטי; יש לבדוק פרטי בעל כרטיס
האשראי ,שם ומשפחה ,מס' ת"ז ומס' טלפון; יש לבדוק את סוג תשלום :תשלום אחד ,קרדיט ,ויזה 30 +
וכיו"ב; יש לבדוק אישור במערכת שבא והנפקת קבלה; ויש לסגור קופה בסוף יום.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  5לדו"ח.
מבדיקת הנוהל עולה ,כי הוא מהוה חזרה על נוהל קבלת קהל-תשלומים מיום  01/10/17לעיל ,מעבר לעובדה
שהוא אינו מפורט דיו בכך שהוא לא כולל סכמת שלבי פעולה ואת כל הטפסים ו/או צילומי המסך הרלבנטיים
לכל שלב ושלב בנספחים.

נוהל טיפול בביטול תשלום בכרטיס אשראי מיום 01/10/17
בנוהל הנדון נקבע ,בין השאר ,כי ביטול עסקה מתבצעת על ידי הקופה בלבד; עסקה ששוגרה מבוטלת מול
חברת האשראי ,במערכת מג"ע ובהנהלת חשבנות; עסקה שלא שוגרה מבוטלת מול מג"ע בלבד ,וכי יש
לרשום הערות במערכת מג"ע ,סיבת הביטול מספר עסקה וקופה ,מס' פניה של חברת האשראי.
ובאשר לשיטת העבודה נקבע בנוהל ,כי יש לקבל הבקשה בדבר ביטול התשלום; יש לבדוק האם אכן בוצע
תשלום בחשבון; אם לא זכאי  -יש לידע את התושב; יש לבקש ביטול לחברת האשראי ,יש לבטל במערכת
מג"ע לפי הסעיפים; יש לשלוח מכתב ביטול לתושב ולרשום פקודת יומן.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  6לדו"ח.
מבדיקת הנוהל הנדון עולה ,כי הוא אינו מפורט דיו בכך שהוא לא כולל סכמת שלבי פעולה ואת כל הטפסים
ו/או צילומי המסך הרלבנטיים לכל שלב ושלב בנספחים.
כן ,הנוהל לא מפרט את דרך טיפול פקידות הקופה מול הגורמים השונים בעירייה המבקשים את ביטול
התשלום ,לרבות הטפסים הנדרשים ,הגורם המאשר ,חתימתו והמסכים הרלבנטיים לטיפול במערכת מג"ע.

נוהל טיפול בהתאמה וריכוז הכנסות מקופת העירייה מיום 01/10/17
בנוהל הנדון נקבע ,כי בקופת העירייה ניתן לשלם בכל אמצעי התשלום :כסף מזומן ,שק מזומן ,כרטיס אשראי
ולא ניתן לשלם בשק דחוי ,וכי מתקבלים אך ורק שוברים לעיריית חולון ,תשלום בגין אישור לטאבו מתקבל
במזומן או באשראי בלבד כאשר ביטול עסקה מתבצע על ידי הקופה בלבד.
ובאשר לשיטת העבודה נקבע בנוהל ,כי יש לקבל שובר ,תשלום ואמצעי התשלום; יש לסגור קופה והפקדה
לפי אמצעי התשלום; בסוף יום יש לבצע סגירת ושליחת השק לבנק על ידי הבלדרים אחת ליומיים; יש להעביר
פירוט ההפקדות ללשכת הגזבר; יש לאשר את ההפקדות לאחר קבלת אסמכתאות מהבנק ,ויש לרשום פקודות
יומן על פי אמצעי התשלום והסעיפים המתאימים.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  7לדו"ח.
מבדיקת הנוהל עולה ,כי הוא מהווה חזרה על נוהל קבלת עבודה פנימית-תשלום בקופה מיום  01/10/17לעיל,
מעבר לעובדה שהוא אינו מפורט דיו בכך שהוא לא כולל סכמת שלבי פעולה ואת כל הטפסים ו/או צילומי
המסך הרלבנטיים לכל שלב ושלב בנספחים.
לסיכום ומבדיקה מעמיקה של הנהלים הנדונים לעיל עולה ,כי מדובר בנהלים תמציתיים ,חסרים ,לא מפורטים
דיים ,בחלקם חוזרים על עצמם ובחלקם אף לא מעודכנים ,וכלל לא ברור מדוע הם לא מרוכזים בנוהל אחד
מרוכז ,ברור ומפורט.
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3.2

המסלקה

נוהל טיפול בהתאמה וריכוז – ממוגנט מיום 01/01/18
בנוהל הנדון נקבע ,כי מידי יום המסלקה קולטת במערכת אוטומציה במסך  901קובץ ובו סך התשלומים
המתקבלים מבנקים בלבד מידי יום לטובת העירייה בגין סוגי השירות ,וכי המסלקה דואגת לעדכן את חשבונות
התושבים במערכת.
ובאשר לשיטת העבודה נקבע בנוהל ,כי יש לשלוף ולשגר קובץ ממערכת האוטומציה ,לקבלת אסמכתאות
מהבנקים ולבדוק התאמת סכומי המנות מול השוברים כאשר אם קיימת אי התאמה ,יש לבדוק את מקורה
ולתקן בהתאם ואם יש התאמה מלאה יש לאזן ולאשר את המנה; בסופו של כל חודש נרשמת פקודת יומן
במערכת הפיננסית ומבוצעות פקודות היומן להנהלת חשבונות -שמור העתק.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  8לדו"ח.
מבדיקת הנוהל הנדון עולה ,כי הוא אינו מפורט דיו בכך שהוא לא כולל סכמת שלבי פעולה ואת כל הטפסים
ו/או צילומי המסך הרלבנטיים לכל שלב ושלב בנספחים.
כן ,הנוהל לא כולל את אופן עבודת פקידת המסלקה ודרך ההתאמה בין המידע המתקבל מהבנקים אל מול
השוברים ,התקלות האפשריות ודרך הטיפול בהן ,כיצד מעודכנים חשבונות התושבים והאם ישנה בקרה על
מנת לוודא שאכן הזיכוי בוצע בפועל ,איזו פקודת יומן יוצאת וכיצד היא מדווחת להנהלת החשבונות .כן ,אין
קביעת מועד לסגירת המנות אל מול הגורמים הרלבנטיים ותאריכים מוגדרים בכל חודש עד להעברת פקודות
היומן להנהלת החשבונות.

נוהל העברות בנקאיות -ידני מיום 01/01/18
בנוהל הנדון נקבע ,כי חלק מהתקבולים מועברים דרך העברות בנקאיות לבנקים השונים מתושבי העיר לטובת
תשלומי מיסים והיטלים ,וכי המסלקה דואגת לעדכן את חשבונות התושב כך שהוא יזוכה לאחר ההעברה
הבנקאית שהוא ביצע.
ובאשר לשיטת העבודה נקבע בנוהל ,כי יש לקבל ספח ודף בנק מהמחלקה הרלוונטית ,יש לוודא כי הסכום
המתקבל בבנק זהה לספח ,יש לזכות את התושב בסכום הנקוב לפי תאריך ערך ,וכי יש לאזן ולאשר את המנה
ולרשום אותה בגיליון אקסל החודשי הייעודי למסלקה ,ולאחר הזרמת השובר למג"ע יש לבצע פקודת יומן.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  9לדו"ח.
מבדיקת הנוהל הנדון עולה ,כי הוא אינו מפורט דיו בכך שהוא לא כולל סכמת שלבי פעולה ואת כל הטפסים
ו/או צילומי המסך הרלבנטיים לכל שלב ושלב בנספחים.
זאת ועוד ,בפועל גורמים חיצוניים ופנימיים מגיעים פיזית לפקידת המסלקה או באמצעות שליחת מייל אליה,
ואין נוהל מפורט ומסודר הקובע את שיטת העבודה ,זמנים מסודרים ועדכונים הדדיים על הביצוע .כן ,אין פירוט
של העברות הבנקאיות שבוצעו מידי יום ודרך העברת האסמכתא לכך לגורמים הרלבנטיים.

נוהל התאמה בין ספרי עזר מסלקה לספר ראשי מיום 01/01/18
בנוהל הנדון נקבע ,כי בסוף כל רבעון נעשית במסלקה בדיקה והתאמות של דוחות הגבייה ממערכת מג"ע אל
מול רישום בספר הראשי ,כאשר מטרת הבדיקה וההתאמה הנה לוודא כי אין טעויות בהתאמה של כלל סעיפי
ההכנסות העירייה.
ובאשר לשיטת העבודה נקבע בנוהל ,כי יש להפיק דוחות גבייה לפי סוג שירות לרבעון המדובר; יש להפיק
כרטסות לפי הסעיפים התקציבים ולבצע בדיקה והתאמה .במידה וקיימים הפרשים יש לבדוק את המהות
ולתקנם במידת הצורך; יש לערוך דוח גבייה רבעוני (מאזן) ,כולל דוח יתרות חייבים ,דוח התאמות .את הדוח
הבדוק יש להעביר למנהל אגף ההכנסות לשם בדיקתו וחתימתו .את הדוח החתום יש להעביר לגזבר העירייה,
ואת הדוח החתום על ידו יש להעביר לחשבת העירייה ולמשרד הפנים.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  10לדו"ח.
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מבדיקת הנוהל הנדון עולה ,כי הוא אינו מפורט דיו בכך שהוא לא כולל פירוט על דרך ההתאמה ,תקלות
אופייניות ,והוא לא כולל סכמת שלבי פעולה ואת כל הטפסים ו/או צילומי המסך הרלבנטיים לכל שלב ושלב
בנספחים.

נוהל טיפול בדוחות חניה -תקבולים מיום 01/01/01
בנוהל הנדון נקבע ,כי תשלום בגין דוחות חנייה מועברים למערכת האוטומציה ,וכי אחת לשבוע מערכת
האוטומציה קולטת קבצי תשלום הכוללים את סך התשלומים מהבנקים השונים ,כאשר חייבת להיות התאמה
מלאה בין התקבולים בבנקים אל מול הגבייה המערכת החנייה.
ובאשר לשיטת העבודה נקבע בנוהל ,כי כלל השוברים מגיעים מין הבנקים השונים אל המסלקה .באחריות
המסלקה לבצע בדיקת התאמה של המנות במערכת החנייה אל מול האסמכתאות מהבנק .במידה וישנן מנות
שגויות יש לטפל בפער ולאשרן .בתום כל חודש יחידת המחשוב מנפיקה דוחות גבייה ובאחריות המסלקה
לבצע התאמות אל מול הבנקים כאשר בתום החודש המסלקה מבצעת רישום של פקודות היומן .
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  11לדו"ח.
מבדיקת הנוהל הנדון עולה ,כי הוא אינו מפורט דיו בכך שהוא לא כולל סכמת שלבי פעולה ואת כל הטפסים
ו/או צילומי המסך הרלבנטיים לכל שלב ושלב בנספחים.
כן ,הנוהל לא כולל את אופן עבודת פקידת המסלקה ודרך ההתאמה בין המידע המתקבל מהבנקים אל מול
השוברים ,התקלות האפשריות ודרך הטיפול בהן ,כיצד מעודכנים חשבונות התושבים והאם ישנה בקרה על
מנת לוודא שאכן הזיכוי בוצע בפועל .כן ,אין קביעת מועד לסגירת המנות אל מול הגורמים הרלבנטיים.
זאת ועוד ,בדיקת שני הנהלים הנוספים העוקבים מעלה שישנה חזרה על האמור בנוהל הנדון ולא ברורה
הסיבה להכנת הנהלים הנוספים.

נוהל קליטה וטיפול בתקבולי חנייה ורישום במערכת הפיננסית מיום 01/12/17
בנוהל הנדון נקבע ,כי אחת לשבוע חברת אוטומציה קולטת תשלומים מהבנקים השונים ,תשלומים אשר
מתבצעים באשראי נקלטים באופן מידי במערכת ,וכי במסלקה בודקים את כל המנות במסך  ,7409במידת
הצורך מטפלים בשגויים כאשר המסלקה מאזנת ומאשרת אל כלל המנות ,מבצעת רישום פקודות יומן ובודקת
התאמה אל מול הבנקים.
עוד נקבע בנוהל ,כי הפיקוח העירוני של עיריית חולון מנפיק דוחות לאזרחים אשר חנו שלא כחוק ,ובאחריות
המסלקה לקלוט את התשלומים שבוצעו בבנקים השונים לטובת נושא זה .לאחר הקליטה והבדיקה מבצעים
פקודות יומן .פקודת היומן מתבצעת בחפיפה עם יחידת התאמות בנקים וחברות האשראי השונות.
ובאשר לשיטת העבודה נקבע בנוהל ,כי יש לקלוט את דו"חות התקבולים מהחברה לאוטומציה ולרשום לעדכן
את הדו"חות במערכת; יש לבדוק את הדו"ח ולטפל בשגויים; יש לבדוק התאמה בין הדוחות אשר מונפקים
מאוטומציה לבין דוח תנועות מהבנק; יש לאשר לקבע את המנות; בסופו של כל חודש יש לבצע מאזן ,ולאחר
בדיקת המאזן ואישורו אל מול גבייה בבנקים ובחברות האשראי נרשמת פקודת יומן.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  12לדו"ח.
מבדיקת הנוהל הנדון עולה ,כי הוא אינו מפורט דיו בכך שהוא לא כולל סכמת שלבי פעולה ואת כל הטפסים
ו/או צילומי המסך הרלבנטיים לכל שלב ושלב בנספחים.
כן ,הנוהל לא כולל את אופן עבודת פקידת המסלקה ודרך ההתאמה בין המידע המתקבל מהבנקים אל מול
השוברים ,התקלות האפשריות ודרך הטיפול בהן ,כיצד מעודכנים חשבונות התושבים והאם ישנה בקרה על
מנת לוודא שאכן הזיכוי בוצע בפועל ,איזו פקודת יומן יוצאת ומדווחת .כן ,אין קביעת מועד לסגירת המנות אל
מול הגורמים הרלבנטיים.
זאת ועוד ,בדיקת שני הנהלים הנוספים העוקבים מעלה שישנה חזרה על האמור בנוהל הנדון ולא ברורה
הסיבה להכנת הנהלים הנוספים.
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נוהל טיפול בתקבולי דוחות ואגרות חנייה מיום 01/01/18
בנוהל הנדון נקבע ,כי מטרתו לאפיין את הליך העבודה בדבר טיפול תקבולים אשר שולמו לטובת אגף הפיקוח
והחנייה ומתקבלים בבנקים השונים עבור דו"חות חנייה ,כאשר באחריות המסלקה לבצע התאמות ובקרה על
קליטת התקבולים וטיפול בשגויים.
ובאשר לשיטת העבודה נקבע בנוהל ,כי יש לקבל ספח מהבנק ,לוודא כי הסכום המתקבל בבנק זהה לספח.
לאחר ההקלדה יש לאזן ולאשר את המנה ולרשום אותה בגיליון אקסל החודשי הייעודי למסלקה .בתום
החודש ,לאחר הזרמת השוברים למערכת החנייה ,מופק דוח תקבולים בפירוט סוגי השירות השונים ,כאשר
לאחר בדיקת הדוח והתאמתו יש לבצע פקודות יומן לסעיפים התקציביים.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  13לדו"ח.
מבדיקת הנוהל הנדון עולה ,כי הוא אינו מפורט דיו בכך שהוא לא כולל סכמת שלבי פעולה ואת כל הטפסים
ו/או צילומי המסך הרלבנטיים לכל שלב ושלב בנספחים.
כן ,הנוהל לא כולל את אופן עבודת פקידת המסלקה ודרך ההתאמה בין המידע המתקבל מהבנקים אל מול
השוברים ,התקלות האפשריות ודרך הטיפול בהן ,כיצד מעודכנים חשבונות התושבים והאם ישנה בקרה על
מנת לוודא שאכן הזיכוי בוצע בפועל ,איזו פקודת יומן יוצאת וכיצד היא מדווחת .כן ,אין קביעת מועד לסגירת
המנות אל מול הגורמים הרלבנטיים.
זאת ועוד ,בדיקת שני הנהלים הנוספים העוקבים מעלה שישנה חזרה על האמור בנוהל הנדון ולא ברורה
הסיבה להכנת הנהלים הנוספים.

נוהל טיפול בתקבולי רווחה מיום 01/01/18
בנוהל הנדון נקבע ,כי מדובר בתושבים אשר מטופלים באגף שירותים חברתיים ועליהם לשלם עבור השירות
הניתן באגף ,כאשר באחריות המסלקה להתאמה בין התקבולים מהבנקים השונים למערכת המחשוב וזיכוי
חשבון התושב לאחר התשלום.
ובאשר לשיטת העבודה נקבע בנוהל ,כי יש לקבל ספח מהבנק ,יש לוודא כי הסכום המתקבל בבנק זהה
לספח; המסלקה מזכה את השוברים באופן ידני; לאחר ההקלדה יש לאזן ולאשר את המנה ולרשום אותה
בגיליון אקסל החודשי הייעודי למסלקה .בתום החודש ,לאחר הזרמת השוברים למג"ע ,מופק דוח תקבולים
בפירוט סוגי השירות השונים ,ולאחר בדיקת הדוח והתאמתו יש לבצע פקודות יומן לסעיפים התקציביים.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  14לדו"ח.
מבדיקת הנוהל הנדון עולה ,כי הוא אינו מפורט דיו בכך שהוא לא כולל סכמת שלבי פעולה ואת כל הטפסים
ו/או צילומי המסך הרלבנטיים לכל שלב ושלב בנספחים.
כן ,הנוהל לא כולל את אופן עבודת פקידת המסלקה ודרך ההתאמה בין המידע המתקבל מהבנקים אל מול
השוברים ,התקלות האפשריות ודרך הטיפול בהן ,כיצד מעודכנים חשבונות התושבים והאם ישנה בקרה על
מנת לוודא שאכן הזיכוי בוצע בפועל ,איזו פקודת יומן יוצאת וכיצד היא מדווחת .כן ,אין קביעת מועד לסגירת
המנות אל מול הגורמים הרלבנטיים.

נוהל הקלדת ספחים ידניים (בית משפט וטרינריה) מיום 01/01/18
בנוהל הנדון נקבע ,כי הוא עוסק בתושבים אשר מגיעים להסדר דרך בית משפט לעניינים מקומיים ומשלמים
את חובם בבית המשפט ובתושבים אשר בבעלותם בעל חיים מחויבים לשלם עבור שירותי וטרינריה ,וכי
מבוצעת הקלדה ידנית של שוברי בית משפט ווטרינריה אשר שולמו בבנק הדואר בהתאם לסמכות בית
המשפט והווטרינריה.
ובאשר לשיטת העבודה נקבע בנוהל ,יש לקבל את השוברים מהבנקים השונים; יש לבצע התאמת הכנסה אל
מול מחלקת התאמות בנקים; יש לבצע פקודות יומן במערכת הפיננסית ויש לוודא כי לא נעשו טעויות בתשלום
וכי התשלום זוכה בסעיף הנכון.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  15לדו"ח.
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מבדיקת הנוהל הנדון עולה ,כי הוא אינו מפורט דיו בכך שהוא לא כולל סכמת שלבי פעולה ואת כל הטפסים
ו/או צילומי המסך הרלבנטיים לכל שלב ושלב בנספחים.
כן ,הנוהל לא כולל את אופן עבודת פקידת המסלקה ודרך ההתאמה בין המידע המתקבל מהבנקים אל מול
השוברים ,התקלות האפשריות ודרך הטיפול בהן ,כיצד מעודכנים חשבונות התושבים והאם ישנה בקרה על
מנת לוודא שאכן הזיכוי בוצע בפועל ,איזו פקודת יומן יוצאת וכיצד היא מדווחת .כן ,אין קביעת מועד לסגירת
המנות אל מול הגורמים הרלבנטיים.

נוהל קיזוז מיסים של עובדי עירייה דרך משכורתם מיום 01/01/18
בנוהל הנדון נקבע ,כי בסוף כל חודש נעשית פעולת גביית מיסים ממשכורותיהם של חלק מעובדי העירייה
כאשר תשלום המס מקוזז ישירות מהמשכורת ורישום התקבול במערכת נעשה על ידי המסלקה ,וכי מטרת
הנוהל היא לאפיין את הליך העברת תשלומי המיסים של עובדי העירייה אשר נמצאים בהסדר עם מחלקת
השכר והקיזוז מבוצע דרך משכורתם החודשית בהסכמות של העובד ובחתימתו אל מול מחלקת הגבייה.
ובאשר לשיטת העבודה נקבע בנוהל ,כי יש לקבל את הדוח ממחלקת שכר של עובדים החייבים מיסי עירייה
ומשלמים אותם דרך משכורתם החודשית; יש לוודא התאמה בין מספר תעודת הזהות של העובד לבין המשלם
במערכת הגבייה; יש להקליד את סכום ההורדה מהמשכורת החודשית לטובת תשלומי המיסים; יש לוודא כי
לא נעשו טעויות בתשלום וכי התשלום זוכה בסעיף הנכון ולאחר הפעולה יש לאזן ולאשר את המנה.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  16לדו"ח.
מבדיקת הנוהל הנדון עולה ,כי הוא אינו מפורט דיו בכך שהוא לא כולל סכמת שלבי פעולה ואת כל הטפסים
ו/או צילומי המסך הרלבנטיים לכל שלב ושלב בנספחים.

נוהל איזון ,אישור והכנת פקודות יומן מיום 01/01/18
בנוהל הנדון נקבע ,כי שיטת העבודה במערכת מג"ע דורשת שעל כל פעילות כספית הנעשית במערכת
מוקלדת פעולת איזון ואחר כך פעולת אישור ,כאשר פעולת האיזון מאפשרת התייחסות זמנית לפעילות
שהוקלדה ,כל זמן שהפעילות זמנית ניתן לבצע שינויים ועדכונים בפעילות זו .אולם לאחר שלפעילות מוקלד
אישור ,הפעילות מקובעת ואין אפשרות לשנותה במערכת .כך שהמסלקה משמשת כגורם מאשר ליחידות
הבאות באגף הכספים :הוראות קבע (חינוך ומיסים) ,קופת העירייה ובנקים ממוגנטים וידניים.
עוד נקבע בנוהל ,כי כל פעולה שמבוצעת על ידי פקידי העירייה יוצרת מנה אשר מחויבת באישור ואיזון על מנת
שתבוא לידי ביטוי בדוחות הגבייה ,וכי כל מנה במערכת מג"ע מחויבת באישור ובאיזון בתום שבוע עבודה ע"י
מנהלי מחלקת שומה ,גבייה ומסלקה כאשר בטרם הפקת דוחות גבייה יש לוודא כי אין תנועות זמניות (קרי
מנות לא מקובעות).
ובאשר לשיטת העבודה נקבע בנוהל ,כי מידי יום בעת קליטת התשלומים ממסך  901נוצרות מנות של גביית
תשלומים בבנקים השונים ,וכי טרם איזון ואישור המנות יש לאמת ולבדוק את הנתונים במנה אל מול התקבול
בפועל בבנק .בנוסף יש לבדוק שהסכומים הנקובים במנות הוראות קבע והחזרים באים לידי ביטוי בבנק
ופעולה מתבצעת אל מול מחלקת התאמות בנקים; יש לוודא כי קיימת התאמה ואיזון .יש לבצע אישור פעילות
להוראת קבע אם לא ק יימת התאמה יש לבדוק מהות השגיאה ,לתקנה ולבצע אישור להוראת קבע; יש לרשום
את הסכום בגיליון אקסל החודשי הייעודי למסלקה.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  17לדו"ח.
מבדיקת הנוהל הנדון עולה ,כי הוא אינו מפורט דיו בכך שהוא לא כולל סכמת שלבי פעולה ואת כל הטפסים
ו/או צילומי המסך הרלבנטיים לכל שלב ושלב בנספחים.

נוהל התאמה חודשית מסלקה מיום 01/01/01
בנוהל הנדון נקבע ,כי בסוף כל חודש נעשית במסלקה בדיקה מקיפה ופרטנית הנקראת "התאמה חודשית של
חומר מסלקה" אשר מטרותיה לוודא כי כל התשלומים אכן נקלטו למצב החשבון של התושב ,לרשום את
התקבולים לפי הסעיפים (זיכוי הסעיפים) המהווים בסיס להכנת "ספרי עזר" ולסגור חודש במערכת ,כאשר
בהתאמה החודשית נבדקות כל הפעולות הכספיות שבוצעו ע"י עובדי האגף והיא מהווה בקרה ופיקוח על
פעולות העובדים ,ומנה אשר לא מאושרת ומאוזנת לא נכללת בהכנסות.
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ובאשר לשי טת העבודה נקבע בנוהל ,כי יש לבדוק במערכת האם קיימות תנועות פעילות ,אם קיימות יש לאזן
ולאשר התנועות להריץ קיבוע ולשלוף דוחות לפי מקום גביה ולפי סוג שירות; יש לבדוק התאמה בין ריכוז
הסכומים המופיעים בדוח לבין הסכומים שמופיעים במסלקה לפי מקומות הגבייה השונים ,באם יש פערים יש
לבדוק את מהותם ולתקנם ,ויש לבצע פקודות יומן ולזכות את הסעיפים השונים.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  18לדו"ח.
מבדיקת הנוהל הנדון עולה ,כי הוא אינו מפורט דיו בכך שהוא לא כולל סכמת שלבי פעולה ואת כל הטפסים
ו/או צילומי המסך הרלבנטיים לכל שלב ושלב בנספחים.

נוהל טיפול בהחזרי כספים מיום 01/01/18
בנוהל הנדון נקבעת דרך הטיפול במשלם אשר נמצא ביתרת זכות עקב תשלום כפול ,ביטול דוח ,החלטת
תובע העירוני וכדומה ,בנושאי דוחות חנייה ,פיקוח ווטרינריה ,כאשר חובת המסלקה לחייב את חשבון התושב
לאחר ההחזר.
ובאשר לשיטת העבודה נקבע בנוהל ,כי כאשר משלם נמצא זכאי לקבלת החזר יש להמציא את האסמכתאות
הנדרשות על מנת לזכותו ולהשיב את כספו; יש למלא את טופס "פקודת זיכוי" ולהחתים את מנהל אגף
ההכנסות .לאחר החתימה יש לחייב את המשלם במצב החשבון ,כאשר הטופס מועבר להנהלת חשבונות
להנפקת שק.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  19לדו"ח.
מבדיקת הנוהל הנדון עולה ,כי הוא אינו מפורט דיו בכך שהוא לא כולל סכמת שלבי פעולה ואת כל הטפסים
ו/או צילומי המסך הרלבנטיים לכל שלב ושלב בנספחים.
זאת ועוד ,בפועל גורמים חיצוניים ופנימיים מגיעים פיזית לפקידת המסלקה או באמצעות שליחת מייל אליה,
ואין נוהל מפורט ומסודר הקובע את שיטת העבודה ,זמנים מסודרים ועדכונים הדדיים על הביצוע .כן ,אין פירוט
של החזרי הכספים שבוצעו מידי יום ודרך העברת האסמכתא לכך לגורמים הרלבנטיים.

נוהל מימושים – עיקולי בנקים חנייה מיום 01/01/18
בנוהל הנדון נקבע ,כי כאשר לחייב נוצר חוב בחנייה והוא לא משלם את חובו עובר לאכיפה ,החברה להוצאה
לפועל בין היתר מעקלת את חשבון הבנק של החייב ולעיתים "נתפסים" כספים בחשבון החייב ,וכי מטרת נוהל
זה לבצע רישום של הכספים המתקבלים לטובת מימושי חנייה.
ובאשר לשיטת העבודה נקבע בנוהל ,כי יש לקבל דו"ח מימושים מחברת האכיפה ,יש לוודא אל מול מחלקת
התאמות בנקים האם התשלום בוצע בבנק ,יש לבצע פקודות יומן במערכת הפיננסית ויש לוודא כי לא נעשו
טעויות בתשלום וכי התשלום זוכה בסעיף הנכון.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  20לדו"ח.
מב דיקת הנוהל הנדון עולה ,כי הוא אינו מפורט דיו בכך שהוא לא כולל סכמת שלבי פעולה ואת כל הטפסים
ו/או צילומי המסך הרלבנטיים לכל שלב ושלב בנספחים.
זאת ועוד ,בפועל גורמים חיצוניים ופנימיים מגיעים פיזית לפקידת המסלקה או באמצעות שליחת מייל אליה,
ואין נוהל מפורט ומסודר הקובע את שיטת העבודה ,זמנים מסודרים ועדכונים הדדיים על הביצוע.
התייחסות מנהלת המחלקה
"המסלקה בשיתוף עם אגף לאיכות ולתהליכי עבודה רואים לנכון להותיר את נהלי העבודה במתכונתם
הנוכחית .כיוון שכל נוהל עומד בפני עצמו ,מיזוג כל הנהלים יחד רק יסרבל ויקשה על ההדיוטות להבין את
הליכי העבודה במסלקה ובקופה .לכן לא ראוי לאגד את כל הנהלים לנוהל אחד מסכם .יוסף כי ההנחיה
העירונית היא לא להוסיף סכמות בנהלי העירייה  .לגבי טפסים -במקום הראוי לכך ,בנוהל טיפול בהחזרי
כספים ,הוספנו טופס ":פקודת זיכוי" .כמו כן ישנם נהלים שמוזגו לנוהל אחד שעסקו באותו הנושא".
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המלצת הביקורת
•

יש לרכז את כל הנהלים הקיימים לכדי שני נהלים עיקריים :האחד ,נוהל עבודת הקופה והשני ,נוהל
עבודת המסלקה ,ובכל אחד מהם לפרט את כל הנושאים והפעולות הרלבנטיים ,לרבות הטפסים וסוגי
המסכים הרלבנטיים לכל שלב ושלב בפעולות הנדונות ,ולפרט את החסר פירוט כפי שצוין בממצאים
העיקריים בפרק זה.
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בקופת העירייה ניתן לשלם כאמור את תשלומי העירייה בלבד ,הכוללים תשלומי ארנונה ,חשבון מים ,אגרות
חינוך ,היטלי פיתוח ,דו"חות חניה ,אגרות שילוט ,אגרות חיסון כלבים וכדומה .בנוסף ,משולמים תשלומי שונים
אשר מונפקים בזמן ביצוע פעולה בעירייה ,כגון :אישורים לטאבו ,אגרות בקשה למידע ,אגרות רישיון עסק
וכדומה ,וניתן לשלם בכסף מזומן ,שיק-מזומן וכרטיס אשראי כאשר שידורי האשראי מכלל המוקדים משודרים
על ידי הקופה ישירות לחברות האשראי באופן אוטומטי.
מבדיקת פתע שנערכה בקופה עלה ,כי בסוף יום עבודה מגיעים לקופת העירייה באופן ידני שיקים דחויים
מהפקידות במחלקות השונות ,כולל ממחלקות חניה ,הוצל"פ ורווחה כאשר ביקורת החתמה והפקדה לא
נעשות מול הפקידות מיד עם קבלת השקים אלא למחרת היום ורק במידה ואין התאמה ישנו דיווח אליהן .זאת
ועוד ,מדובר בהפקדה וירטואלית בלבד בכספת הקופה והם מועברים לבנקים השונים בהתאם לחשבונות
העירייה רק לאחר מספר ימים.
פקידות הקופה אף אחראיות על קליטת שקים חוזרים מכלל הבנקים וסניפי הדואר המגיעים אליהן ,נקלטים
במערכת נרשמים בטבלאות ידנית ועוברים לידיעת המחלקות הרלבנטיות שבגינן חזר השק כאשר בסוף חודש
מבצעת פקידת הקופה התאמה ופקודות יומן.
בסוף כל חודש מבצעות פקידות הקופה התאמות בנקים והתאמות כרטיסי אשראי בין מקומות הגביה
והסעיפים השונים ,בתום ביצוע ההתאמה מוקלדות פקודות יומן במערכת לרבות פקודות יומן למערכת גביית
תשלומי ווטרינריה באשראי ,כאשר הפקודות מעוברות למחלקת הנהלת חשבונות להמשך ביקורת ותוספת
למאזן החודשי.
בקופת העירייה אף קיימת קופה קטנה -שק על סכום של  ₪ 20,000שהופך למזומן ונמצא בקופה משל עצמה
 ,כאשר כל עובד אשר מציג בונד חתום מקבל מזומן במקום.
מבדיקה עם פקידות הקופה עולה ,כי אף המטבעות המצטברות במכונת הצילום שבכניסה לבניין העירייה
מועברות אליהן על ידי עובדי אחזקת הבניין כמות שהן והם מופקדות בקופה ללא ספירה מסודרת עובר
להפקדה.

4.1

תשלומים

ניתן לשלם בקופה בשתי דרכים :באמצעות שובר או בירור מצב חשבון וגבייה ישירות מהחשבון ,כאשר מסך
 3700הינו לביצוע עסקה אם יש שובר הכולל מספר מסלקה וסכום ,ומסך  540לבירור מצב חשבון ותשלום
ישירות מחשבון התושב.
העתק מסך  3700ומסך  540מצ"ב ומסומן כנספח  21לדו"ח.
כאשר מ תבצעת עסקה בכרטיס אשראי ,נפתח חלון במסך ושם נרשם פרטי בעל כרטיס האשראי ,סוג האשראי
מספר תעודת זהות וטלפון של בעל הכרטיס .הסליקה נעשת דרך חברת 'שבא' הבודקת את נתוני הכרטיס "און
ליין" מול חברות האשראי ומאשרת או לא את העסקה .וכאשר מתבצעת עסקה בשיק מזומן נפתח חלון בו
נסרקים פרטי השיק למערכת ,ומתקבל אישור או לא על השיק.
העתק המסכים הרלבנטיים מצ"ב ומסומן כנספח  22לדו"ח.
לאחר ביצוע עסקה ולא חשוב מאיזה מסך בוצע העסקה או סוג אמצעי התשלום ,מנפיקה המערכת קבלה
לתושב כאשר העתק ידני ממנה לא נחתם על ידי התושב ואף לא נשמר על ידי פקידות הקופה .בקבלה מופעים
פרטי המשלם ,עבור מה שילם ,תאריך ושעה ,מספר קופה שם הקופאית ומספר עסקה .בסוף כל יום חייבים
לסגור קופה ממסך  3704ואין קשר למספר העסקאות שנעשו בה.
העתק קבלה לתושב וממסך  3704מצ"ב ומסומן כנספח  23לדו"ח.
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4.2

הפקדות

לכל אמצעי תשלום נעשית הפקדה בנפרד ממסך  .3721מזומנים ושיקים-מזומנים מופקדים לבנק דיסקונט,
שיקים דחויים נשלחים לבנק לאומי .כרטיסי אשראי משודרים כל לילה לקראת חצות אוטומטית מהמערכות
ממסך .3722
ההעתק ממסך  3721מצ"ב ומסומן כנספח  24לדו"ח.
כל אמצעי תשלום נשלח לבנק עם פלט ההפקדה ,בו מצוין מספר הפקדה ,בנק להפקדה ,תאריך ההפקדה,
ואמצעי התשלום וסכום ההפקדה.
העתק דו"ח הפקדה ואישור הבנק מצ"ב ומסומן כנספח  25לדו"ח.
עוד עלה מבדיקת הפתע שנערכה ,כי ההפקדות מועברות לבנקים על ידי בלדרים מדואר ישראל כמעט כל יום.
ההפקדות נכנסות למעטפה ענקית ,למעטפה מצורפת פירוט ההפקדות ממסך ( 3725הפקדות לפני אישור).
בדו"ח זה ישנו פירוט על מספר ההפקדות ,תאריך ההפקדה ,סוג ההפקדות מזומן שיק וכדומה .במקביל דו"ח
זהה נמסר ללשכת הגזבר ,כבקרה אם אכן הופקד הכסף בבנק .הכספים נכנסים לשק אטום אשר נסגר על ידי
חבק ,לכל חבק ישנו מספר סידורי אשר נרשם בספר מתקן יחד עם תאריך והסכום .הבלדר חותם בספר כאשר
לוקח את השק .יחד עם זאת מבדיקת חתימת הבלדרים על ספר המתקן עולה ,כי חסרים תאריך ושעה בטופס
על מנת לדעת מתי בדיוק נלקחו השקים לבנקים ואף אין את מס' תעודת הזהות של אותו בלדר שחתם.
העתק מסך  3725וחתימה על ספר מתקן מצ"ב ומסומן כנספח  26לדו"ח.
שיקים דחויים משוגרים דרך כספות וירטואליות במחשב ו"און ליין" מתקבלת בכספת אישור הבנק על ההפקדה
כאשר האישור מוצמד להפקדה ונשלח לבנק .יחד עם זאת מבדיקה בפועל עולה ,כי אין פירוט באשר להפקדה
יומית בכספת של כל השקים הדחויים שנצברו אצל הפקידות השונות באגף ההכנסה שמגיעות פיזית לקופת
העירייה לשם כך ,ולא מתבצעת ספירת השקים וסכומם מיד עם קבלתם ולפני הפקדתם בכספת לרבות שם
הפקידה ושעת ההפקדה עם חתימה על אישור וקבלת העתק על הפקדתה.
העתק מסך  3721להפקדת שיקים דחויים לבנק לאומי מצ"ב ומסומן כנספח  27לדו"ח.
בפלט מהכספת אשר מוצמד להפקדת שיקים דחויים נבדקת התאמה בן הסכום וסה"כ כמות השיקים
הנשלחים לבנק ,אולם התאמה סופית נערכת רק כאשר לאחר כ 10-ימים מחזיר הבנק אסמכתא על קבלת
השקים הדחויים.
העתק הפלט ואישור הבנקים מצ"ב ומסומן כנספח  28לדו"ח.
4.3

פקודות יומן

בסוף כל חודש לאחר ביצוע התאמות בין אמצעי התשלום להפקדות בבנקים מוקלדות פקודות יומן .לפני
ההתאמה מאשרים את ההפקדות לפי האישורים שמגיעים מכל הבנקים או לפי תדפיסי הבנק שמתקבלים
מהנהלת החשבונות .ההתאמה מתבצעת במערכות חניה ורווחה בנפרד.
העתק מסך  3725הפקדות לפני אישור וחניה בנפרד מצ"ב ומסומן כנספח  29לדו"ח.
כרטיסי אשראי מופקדים ומאושרים אוטומטית לקראת חצות אותו יום ללא מגע אדם ,אך כל בוקר נבדקת
המערכת שאכן שודרו העסקאות ללא תקלות וישנה אסמכתא באמצעות מסך  .3724במערכת רווחה שיגורי
האשראי נעשים ידני ממסך  .3722השיגור מתבצע יום למחרת ,אוטומטית בזמן השיגור מתקבלת אסמכתא
במערכת:
העתק מסך  3724ומסך  3722מצ"ב ומסומן כנספח  30לדו"ח.
לאחר שההפקדות מאושרות במערכת ולפני ההתאמה מנפיקים דו"חות בהתאם לכל סוגי התשלום :מזומן סוג
 ,1שק מזומן סוג  ,2שקים דחויים סוג  ,3אשראי סוג  .4בכל מערכת מונפק דו"ח בנפרד הן לרווחה והן לחניה.
העתקי דו"חות לדוגמא מהמסכים מצ"ב ומסומן כנספח  31לדו"ח.
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4.4

פקודות יומן לחלוקה לסעיפים

בסוף כל חודש מקלידה הקופה פקודות יומן במערכת הנהלת חשבונות .הפקודות מוקלדות לאחר התאמות
בנקים והתאמות כרטיסי אשראי ,בפקודות מזכים סעיפים שונים .כל תחום נרשם בפקודה נפרדת .כל סוג
תשלום מקבל פקודה בנפרד .פקודות יומן מעוברות למחלקת הנהלת חשבונות לבדיקה וחתימה ,בתום
הפעולה בהנהלת החשבונות מוחזרת הפקודה לקופה שהיא מקובעת חתומה ומאושרת .יוסף ,כי פקודת יומן
אשראי מול הסעיפים השונים ,כל סוגי כרטיס ויזה ישראכרט דיינרס וכדומה נרשמים בנפרד אך בפקודה אחת.
העתקי פקודות יומן ממערכת הנהלת חשבונות והבנקים השונים מצ"ב ומסומן כנספח  32לדו"ח.

4.5

מערכת vetclick

'וטקליק' הנה מערכת חיצונית של תשלום בכרטיס אשראי ,השירות מאפשר תשלום אגרות הרישוי השנתי
לכלבים באינטרנט לווטרינרים העירונים .בסוף כל חודש מופק דו"ח הפקדות שמפרט את התשלום
שבוצעו ולאחר התאמה ,הקופה מבצעת פקודת יומן.
העתק דו"חות ופקודת יומן מצ"ב ומסומן כנספח  33לדו"ח.

4.6

שיקים חוזרים

שיקים חוזרים מכלל הבנקים וסניפי הדואר מגיעים לקופה ,הם נקלטים במערכת ונרשמים בטבלה .לאחר
מספר ימים נשלח מכתב לתושב שמיידע אותו על השיק שחזר ,סיבת ההחזרה ודרכים להסדיר את התשלום.
המחלקות הרלוונטית (אגף החניה או הרווחה) גם מקבלות פירוט לגבי השיק שחזר ,ואף ישנם מצבים שבהם
עובר המשך הטיפול בשיק שחזר לעו"ד .שיק שחזר מחויב במערכת על ידי בנק הדואר שבאמצעותו מתקבלים
רוב תשלומי התושבים ב( ₪ 8.80-בבנקים אחרים התעריפים הם שונים) ,כאשר בסוף כל חודש מבצעת
פקידת הקופה התאמה ופקודות יומן .כאשר ישנה טבלת אקסל אשר מרכזת בתוכה את השקים החוזרים לפי
מס' סידורי ,פרטים של השיק ,המשך טיפול וכדומה.
העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב ומסומן כנספח  34לדו"ח.
מבדיקת המצב בפועל עלה ,כי פקידות הקופה יצרו מיוזמתן טבלת אקסל אשר מרכזת בתוכה את השקים
החוזרים לפי מספר סידורי ,פרטים על השק ,המשך טיפול וכדומה .אולם ,אין אזכורים לטיפול במערכת ו/או
וידוא כי כל הגורמים הרלבנטיים בעירייה מודעים לחזרת השק ופועלים בהתאם .כן ,לא ברור מהיכן בדיוק
מגיעים השקים ,מאילו מחלקות בעירייה או בנקים ,האם ישנו טופס קבלה ומסירה חתום ,מהם זמני
הקבלה/מסירה ,ומה קורה עם שקים שהפכו לאור הזמן שחלף לשק מזומן.

4.7

קופה קטנה

לדברי פקידות הקופה קופה קטנה היא קופה אשר נמצאת בכספת ובתוכה ישנם  ₪ 20,000שהתקבלו כשיק
מגזבר העירייה שהומרו למזומן ,המשמש להחזר הוצאות לעובד .העובד מגיע לקופה עם שובר חתום על ידו
ועל ידי הגזבר .העתק נשאר אצלנו ונרשם במחברת קופה קטנה .בסוף חודש מועבר להנהלת חשבונות סה"כ
הכספים שנמסרו.
העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב ומסומן כנספח  35לדו"ח.
מבדיקת הפתע שבוצעה עלה ,כי פקידות הקופה מקבלות טופס מהגזברות המכיל  7אישורי בקשה להחזרים
אחרונים ובסוף יום הן מרכזות את הסכומים שנותרו בקופה יחד עם האסמכתאות על כספים ששולמו לעובדים,
מוודאות שהסכום מאוזן חזרה לסך של  ₪ 20,000והכספים יחד עם האסמכתאות מופקדות חזרה בכספת.
עוד עלה בבדיקה ,כי כאשר ישנה יתרה בקופה הנמוכה מסך של  ₪ 10,000פקידות הקופה פונות לגזברות
ומקבלות שק על הסכום שמומר לכסף מזומן ונכנס לקופה.
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4.8

העברות כספים מהמחלקות השונות ומגורמי חוץ קשורים

מבדיקה בקופה במהלך ביקורת פתע ומשיחות עם פקידות הקופה עולה ,כי נציגים מחלקות שונות במנהל
החינוך וממנהלים אחרים ,לרבות מנהלת ההוצאה לפועל ואף פקידות ממשרדי עורכי דין חיצוניים העובדים עם
העירייה מגיעים לקופת העירייה בשעות קבלת קהל וללא תיאום מראש עם מעטפות של מזומנים ושקים ,ועל
מנת שלא להמתין בתור הם מוסרים את המעטפות לידי פקידות הקופה והן מכניסות אותן לכספת הקופה מבלי
לבדוק את תכולת המעטפות ,ספירת הכספים בהן ומבלי לנפק לאותם נציגים אישור בליווי חתימתם על הסכום
שהופקד בקופה.
עוד עלה בבדיקה ,כי מטבעות הכסף שנצברו במכונת הצילום שבכניסה לבניין העירייה נאספים על ידי עובד
תחזוקה ומועברים להפקדה בקופה מבלי שבוצעה ספירה המטבעות והסכום הכולל לפני ההפקדה ומבלי
שהופק ו/או נמסר מסמך כלשהו המאשר את ההפקדה וסכומה לאותו עובד תחזוקה.

4.9

חדר קופת העירייה

מבדיקת התנאים הפיזיים בחדר קופת העירייה עולה ,כי אין עמדה נגישה נמוכה לנכים תושבי חולון המגיעים
לשלם ,ולעיתים לשם סיוע להם נאלצת פקידת הקופה לצאת על מנת לסייע ובכך חשופה הקופה.
עוד עולה מהבדיקה ,כי מא חורי דלת הקופה אין מצלמה המאפשרת לפקידות הקופה לדעת מי דופק על הדלת
לפני לחיצה על זמזמם פתיחת הדלת ,וכי בין עמדות הקופה למחשב אין מחיצה המאפשרת פעילויות נוספות
של קופאיות הקופה מבלי שהתושבים יכולים לצפות על הנעשה ,כולל העובדה שכספת הקופה פתוחה
ברציפות החל מפתיחתה בשעות הבוקר ועד לסיום ספירות כסף והשקים בסיום שעות העבודה .זאת ועוד,
העובדה שבחודשים האחרונים נאלצת פקידה קופת לשהות בחדר הקופות לבדה במהלך כל המשמרת אינה
מוסיפה להגנה על הקופה ,כאשר לחצן המצוקה הקיים מועבר לפקיד הקבלה בכניסה לבניין העירייה שלא
תמיד מגיע מידית.

 4.10התייחסות מנהלת המחלקה
"אין צורך בשמירת העתק ידני מהקבלה של התושב כיוון שהעסקה נכנסת באופן אוטומטי למצב החשבון של
התושב בתוך מערכת המג"ע -מסך  .550הוקם טופס חדש ובו נוסף פירוט תאריך ,שעה ומספר ת"ז לחתימת
הבלדרים (טופס מצ"ב-נספח מס'  .)1כל הפקדה של שקים דחויים מגיעה בצירוף טופס הפקדה -מסך 3704
ובו מפורטים סכום ומספר הצ'קים ושם הקופאית .קובץ האקסל הינו גיליון משותף לכל העוסקים בדבר .הקובץ
מחולק לפי מקרא של צבעים לפי סטטוס טיפול ומחלקה מטפלת (.שולם -צהוב ,מחלקת עסקים – סגול  ,עו"ד
חיצוני -סגול כהה) .כמו כן בהערות מציינות הפקידות תחת הכותרת הערות וטיפול את תאריך העדכון וביצוע.
שמירת כספים בכספת העירייה מתבצעת ע"י מעטפה סגורה בלבד והינה באחריות המוסר בלבד .זהו שירות
שניתן לטובת חשבות העירייה שאין ברשותן כספת .מטבעות כסף שנצברו במכונות הצילום שנמצאות בבניין
העירייה מופקדים ונספרים ע"י הקופאיות ובסיום ההפקדה נמסרת לעובד התחזוקה קבלה מפורטת .עד לסוף
שנת  2018הקופה צפויה לעבור שיפוץ כך שתהא נגישה לנכים .בעניין מצלמה לדלת הקופה -נשלחה בקשה
לאב הבית ולמנהל אגף ביטחון .כמו כן נקפיד על סגירת דלת הכספת ככל שיתאפשר .בעניין מחיצה נוספת-
המיקום הפיזי אינו מאפשר זאת .לחצן מצוקה -הועברה בקשה מסודרת למנהל אגף ביטחון על ריענון נהלים
והקפדה יתרה בנושא זה".

 4.11המלצות הביקורת
•
•
•

הביקורת ממליצה ,כי כל קבלה לתושב על עסקה שבוצעה בקופה תיסרק ותוכנס למערכת כנספח
להערות לביצוע אותה עסקה ,וזאת על מנת שיישאר תיעוד מפורט על אישור העסקה מצד התושב.
יש לעדכן את ספר המתקן ,כך שיכלול תאריך ,שעת קבלת שקי ההפקדה ,ומספר תעודת הזהות של
הבלדר מטעם חברה חיצונית ו/או עובד עירייה שזו משימתו בטופס הייעודי.
יש להכין טופס ייעודי בשני העתקים שימולא מדי יום על ידי כל אחת מפקידות אגף הכנסות המפקידות
שקים דחויים בקופת העירייה ,ובו יפורטו מספרי השקים ,תאריך הפירעון של כל שק ,סכומם הכולל,
וחתימתן ,כולל שמם המלא ,תפקידן ושעת החתימה ,כאשר פקידת הקופה תבצע בדיקה מיד עם קבלת
השקים מכל אחת מהפקידות ,תאשר קבלתם ותמסור העתק לאותה פקידה.
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•

•
•

•
•

•

יש לפעול יחד עם האגף למערכות מידע כדי ליצור במערכת המג"ע מנגנון משותף של כל השקים
החוזרים לפי מספר סידורי ,פרטים על השק ,המשך טיפול וכדומה ,כדי לוודא שכל הגורמים הרלבנטיים
בעירייה מודעים לחזרת השק ופועלים בהתאם .כן ,יש לפרט בטופס ייעודי בשני העתקים מהיכן מגיעים
השקים ,לרבות אישור קבלה ומסירה ומועדן חתום.
יש להורות לפקידות הקופה שלא לשמור כספי מזומן או שקים שונים במעטפות בכספת הקופה מבלי
לבדוק את תכולתן ומבלי למלא טופס ייעודי בשני העתקים על זהות המפקיד ,תאריך ושעה ,סכום
ההפקדה וחתימת המוסר ופקידת הקופה ,ומסירת העתק למוסר המעטפה.
יש להכין טופס ייעודי בשני העתקים שימולא על ידי עובד העירייה המרוקן את מטבעות הכסף שנצברו
במכונת הצילום שבכניסה לבניין העירייה ,ובו יפורט סך המטבעות מכל סוג וסכומם ,תאריך הריקון
וחתימת אותו עובד ,לרבות אישור קבלת הסכום המדויק על ידי פקידת הקופה ומסירת העתק לאותו
עובד.
יש לדאוג לעמדה נגישה לנכים תושבי חולון המגיעים לשלם בקופה ועד להנגשת העמדה יש לוודא
שפקידת קופה תצא לסייע אך ורק כאשר בקופה ישנה פקידה נוספת והדלת נעולה.
יש לסגור את כספת הקופה במהל ך שעות קבלת הקהל ולדאוג להתקנת מצלמה מאחורי דלת הקופה
שתאפשר לפקידות הקופה לדעת מי דופק על הדלת לפני לחיצה על זמזמם הפתיחה .כן הביקורת
ממליצה על התקנת מחיצה בין עמדות הקופה לפעילות הנוספת המבוצעת על ידי פקידות הקופה כדי לא
לאפשר לתושבים אפשרות לצפות על הנעשה בעיקר בכל הנוגע לכספת ולמיקומה.
הביקורת ממליצה לחבר את לחצן המצוקה כך שישדר את האות ישירות למאבטח בניין העירייה וזאת על
מנת שיוכל להגיב בהקדם האפשרי.
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באחריות המסלקה כאמור לקלוט את סך כל התקבולים מהבנקים השונים .השוברים הפיזיים מגיעים לבית
העירייה ,כאשר דפי ריכוז של בנק הדואר מגיעים על ידי שליח של בנק הדואר מחברת 'מסוף' ,ודפי ריכוז של
הבנקים השונים מגיעים על ידי עובד עירייה שזהו תפקידו ,כאשר השוברים מכילים תקבולים בחלוקה
לנושאים :מג"ע (ממוגנט הכולל ארנונה ,היטלים ,חינוך ,שילוט ,פיקוח ,בית משפט וכדומה) ,ורווחה וחנייה
בנפרד ,כאשר כל השוברים הנ"ל מכילים תקבולים בחלוקה לנושאים.

5.1

מג"ע -ממוגנטים

בכל יום באחריות המסלקה לשלוף ממסך  901במערכת מג"ע את קובץ התקבולים ובו פירוט כל התשלומים
ששולמו בבנקים השונים לטובת עיריית חולון ביום-יומיים שחלפו ,ומסך ' 570שולף' את המנות שהתקבלו
מקובץ זה .באחריות המסלקה לאזן ולאשר את המנות ,כאשר במידה וישנם הפרשים בודקים את מהותם
ומתקנים אותם במידת הצורך.
העתק המסכים הרלבנטיים מצ"ב ומסומן כנספח  36לדו"ח.

5.2

חניה

פעם בשבוע נציג מחברת אוטומציה מעדכן קובץ תקבולים במערכת החנייה ,כאשר פקידת המסלקה מטפלת
במנות המתקבלות מהקובץ על ידי טיפול בשגויים ותיקונם במידת הצורך .במידה ומתקבלת בקשה להחזר
כספים בגין ביטול קנס או תשלום שובר כפול פקידת המסלקה מבצעת החזר לתושב על ידי מילוי טופס ייעודי,
צירוף האסמכתאות הנדרשות ,החתמת מנהל אגף הכנסות והעברת המסמכים למחלקת חשבות לצורך
הנפקת שק.
העתק מסמך פקודת זיכוי ומסך התשלומים לטובת החניה מצ"ב ומסומן כנספח  37לדו"ח.

5.3

רווחה

התקבולים מתקבלים מהבנקים באמצעות שוברים ידניים בלבד ע"י השליחים השונים ,כאשר פקידת המסלקה
מקלידה ידנית את השוברים ,מזינה את מצב חשבון התושב ומזכה אותו .פקידת המסלקה אף רושמת את
הסכומים המתקבלים בטופס ידני ,בהתאם לדפי הריכוז הפיזיים המגיעים אליה באמצעות שליחים מהבנקים
השונים.
מבדיקת עם פקידת המסלקה עולה ,כי ההפרדה בין התקבולים המגיעים מהרווחה לשאר התשלומים
הממוגנטים שעוברים ישירות למערכת מג"ע קיימת המון שנים ולא ברור לביקורת מדוע לא ניתן להפוך גם
תקבולים אלה לממוגנטים על מנת לאפשר עבודה אוטומטית ולא ידנית כדי להקל על עבודתה של פקידת
המסלקה.
עוד נודע לביקורת ,כי רוב התשלומים נעשים בבנק הדואר היות והתושבים לא משלמים עמלות כלשהן על
התשלום והעמלות העומדות על מיליוני שקלים בשנה מושתות במלואן על העירייה ,וכי במידה וישנו פגם
לטענת בנ ק הדואר בטפסים לתשלום המועברים אליו לתשלום הוא גובה עמלה נוספת מהעירייה על כל 'פגם'
בטופס ,עמלות חריגות שהגיעו בעבר לכ ₪ 100,000-בשנה אולם צומצמו בעקבות מעקב רציף ובדיקת טענות
דואר ישראל.
בתום כל חודש פקידת המסלקה מכינה דו"ח אקסל ייעודי וידני המהווה את סך כל התקבולים שהתקבלו
מהבנקים השונים לאותו חודש בו ישנו פירוט של התקבולים ברמה יומית מכל בנק ובנק ,כאשר במקביל היא
מפיקה דו"ח גבייה של אותו חודש מהמערכת ובודקת שהסכומים תואמים .במידה וישנם הפרשים פקידת
המסלקה בודקת את מהותם ובמידת הצורך מתקנת אותם.
העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב ומסומן כנספח  38לדו"ח.
זאת ועוד ,תקבולי המנות כוללים מנות נפרדות לתשלומים שיש להם מס' מסלקה ,לתשלומי רישיון כלב
בווטרינריה ,לבית משפט לעניינים מקומיים ,לפיקוח עירוני בנושא גללי כלבים ועישון ,וזאת מערכת למערכות
המקבילות למערכת מג"ע של הרווחה והחניה.
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יוסף ,כי במהלך בדיקת התקבולים ובמידה ואין התאמה בינם לבין דו"ח הגביה ביצוע ההתאמה נעשה על ידי
בדיקה ממוחשבת במסגרת טעויות נפוצות כגון הקלדה שגויה ,מספר מסלקה עם טעות בספירה וכדומה,
ולטענת פקידת המסלקה נושא זה היה יכול להיפטר ולהקל את העבודה לפחות בעבודה המרכזית מול בנק
הדואר במידה ועל כל שובר תשלום היה מונפק ברקוד וכך היו נמנעות הטעיות הנפוצות.
זאת ועוד נודע לביקורת ,כי השוברים הפיזיים מהבנקים השונים מגיעים לפקידת המסלקה כעבור מספר ימים
כאשר השוברים מהרווחה ו/או מהחניה מגיעים לאחר מכן ,וכי הבדיקה הפיזית מול השוברים נעשית רק
לעיתים נדירות במידה ולא מדובר בטעויות ולא ברורה הסיבה לפער.
באשר לשוברים מהווטרינריה עולה ,כי השוברים 'הירוקים' מגיעים עם מספר מסלקה ממוגנט המקבל את
העבודה ,וכי בשל העובדה שהשוברים "הוורודים" מגיעים לא ממוגנטים נאלצת פקידת המסלקה לפתוח קובץ
אב ו'להקים' אותו מחדש באופן ידני באופן המסרבל את עבודתה.

5.4

קליטת העברות בנקאיות מהמחלקות השונות

פקידת המסלקה מקבלת פיזית או באמצעות מייל מפקידות בארנונה עסקים ,השבחה ,מגורים ,שילוט וכדומה
ואף מפקידות גביה של משרדי עורכי דין חיצוניים וחברת מלג"ם שוברים ודף בנק ממחלקת התאמות בנקים,
ואחרי שהיא מוודאת ידנית שסך הסכום בבנק תואם לשובר היא מזכה את הסכום בחשבון החייב במערכת
מג"ע במסך .565
העתק מסך  565מצ"ב ומסומן כנספח  39לדו"ח.
יוסף ,כי אין נוהל ברור ומסודר לדרך העבודה בין המסלקה למחלקות ולגורמים השונים לעיל כך שבפועל כל
אחת ואחת בוחרת את הדרך באופן פיזי ידני או במייל להעברות הבנקאיות לפקידת המסלקה ובזמנים שונים
ואין אפשרות לעקוב ולבקר אחר ריכוז כל פעולות ההעברה מהגורמים השונים .כן לא ניתן לוודא באם חשבון
התושב אכן זוכה בפועל בכל אחת ואחת מהעברות ונוצר פתח לטעויות.
זאת ועוד ,עצם העובדה שבנוסף למסירת השובר ישנו צורך בדף בנק ממחלקת התאמות בנקים ידני המאשר
את הפקדת הכסף על ידי התושב שהוא הכרחי יוצרת סרבול נוסף המקשה על יעילות העבודה בנושא זה.

5.5

תשלומים באמצעות הוראות קבע

פקידת ה מסלקה מקבלת במהלך חודש בחודשו מהאחראית לנושא במחלקת הגבייה אסמכתאות על הוראות
קבע בנק ,הוראות קבע אשראי ,החזרי מסלקה בנקאית ,הוראות קבע חובות ,ואף ביטולי הוראות קבע אשראי
ובנק ,והיא מעדכנת את ההחזרים ו/או ביטול הוראות הקבע בחשבונות התושב ,מאזנת במידה הצורך ומוציאה
פקודות יומן.
העתק הטופס הרלבנטי מצ"ב ומסומן כנספח  40לדו"ח.
מבדיקה בפועל של עבודת פקידת המסלקה בנושא עולה ,כי היא מטפלת בהוראות קבע בנקאיות ,באשראי,
החזרי כספים של ארנונה והשבחה כאשר החזרי הכספים נעשית על ידי העברה בנקאית דרך חשבון הבנק של
העירייה לחשבון התושב ,הוראות קבע חובות והחזרי הוראות קבע באשראי על ידי חיוב חשבון התושב חזרה
ועמלות ,והחזרי הוראות קבע בבנק על ידי חיוב חשבון התושב בבנק ועמלות.
עוד עולה ,כי אחרי שפקידת המסלקה מקבלת דו"חות מהאחראית לנושא במחלקת הגבייה ומאגף מערכות
מידע הי א מתקשרת למחלקת התאמות בנקים ובהתאם לדיווח המחלקה היא מבצעת פקודות יומן לכל אחד
מהנושאים ,כגון :מסלקה בנקאית (שלושה בנקים בלבד) ,הוראות קבע חובות ,החזרי כספים של המסלקה
הבנקאית וכדומה ,ובמידה וישנו הפרש האחראית לנושא במחלקת הגבייה בודקת ממה הוא נובע והיא
מעדכנת במייל את פקידת המסלקה.
מהאמור לעיל עולה ,כי אין מנגנון עבודה מסודר בנושא מול הגורמים הרלבנטיים ובעיקר בין פקידת המסלקה
והאחראית לנושא מטעם מחלקת גביה ,בין השאר ,באשר למועדי העברת הדיווח ,כך שלעיתים נוצרים
עיכובים מיותרים בהוצאות פקודות היומן כולל לפי סעיפים תקציביים בסוף כל חודש ,שכן ההנחיות הן שאין
להשאיר את חשבון העירייה ביתרות זכות האמורות להיות מוחזרות לתושב.
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יוסף ,כי החזרי חניה ו/או וטרינריה נעשים באמצעות טופס פקודת זיכוי ידני החתום על ידי מנהל אגף
ההכנסות לאחר בדיקה מול התושב ,מחלקת החניה באגף הפיקוח ואף התביעה העירונית וההחזר נעשה שק
בלבד ולא בהעברות בנקאיות ,ובשל כך ישנו סרבול בעבודת פקידת המסלקה בשל פרוצדורה שלמה הכוללת
שיחת טלפון לתושב ו/או הגעתו ו/או שליחת השק לכתובתו ,כאשר אצל פקידת המסלקה ישנו קלסר נפרד
להחזרים.

5.6

משכורת

פקידת המסלקה מקב לת אחת לחודש ממחלקת גבייה רשימה ובה פירוט עובדי עירייה בעלי חוב ארנונה אשר
מנוכה ממשכורתם ,והיא מעדכנת הזיכוי במערכת מג"ע לפי הפירוט ברשימה.
העתק הרשימה מצ"ב ומסומן כנספח  41לדו"ח.
מבדיקה עם פקידת המסלקה עולה ,כי מדובר במספר מועט של עובדים בעלי חוב ארנונה אשר מנוכה
ממשכורתם ,ולא ברור לביקורת מדוע פעולה זו נעשית באופן ידני ולא באופן אוטומטי המנכה את החוב
החודשי הפרוס ומזכה את חשבון החייב.

5.7

עיקולי בנקים

העירייה עובדת כאמור עם חברת גבייה חיצונית ועם מנהלת הוצאה לפועל המבצעות עיקולי בנקים לחייבים,
ולאחר ק בלת שוברים מהן על העברות בנקאיות ,מבצעת פקידת המסלקה זיכוי בחשבונות החייבים בכל הנוגע
לחוב כלפי העירייה בלבד כאשר ישנה הפרדה של החוב כלפי החברה החיצונית עבור אגרות והוצאות גבייה.
ופקידת המסלקה אף מוציא פקודת יומן.
יוסף ,כי ישנם אף מקרים בהם במסגרת הסדר חוב חניה אליו מגיעה חברת הגבייה החיצונית נמסרים לה
שקים שחוזרים ,ולפיכך פקידת המסלקה לאחר קבלת דיווח מאתרת את העסקה ומחייבת שוב את התושב
לאחר הפרדה כאמור בין החוב לעירייה והחוב לחברה החיצונית עבור אגרות שהיא גובה בשל פעילותיה
לגביית החוב.

5.8

הפקת דו"חות

במקביל מנהלת המחלקה מנפיקה מאזני גבייה לאותו חודש בפרופיל מס ( 4פילוח מקומות גבייה) ובפרופיל
מס ( 6פילוח סוגי שירות) ובודקת שאכן כל הסכומים נקלטו כראוי .וכאשר ישנה התאמה מלאה פקידת
המסלקה מפיקה דו"חות השקה ממסך  1434וממסך  3747לרישום פקודות היומן.
בסוף רבעון על פקידת המסלקה לבצע התאמה של הרישום בכלל הסעיפים התקציביים במערכת הנהלת
חשבונות אל מול מערכת הגבייה ולאחר התאמה מלאה ,מנהלת המחלקה מבצעת דוח גבייה מפורט של
ארנונה ומעבירה אותו לאישור מנהל אגף הכנסות וגזבר ולאחר מכן חשבת העירייה מעלה את הדוח לאתר של
משרד הפנים.
העתק דו"ח גביה מצ"ב ומסומן כנספח  42לדו"ח.
בתום כל חודש באחריות מנהלת המחלקה להעביר לגזבר ולמנהל אגף הכנסות דו"חות גבייה מפורטים
ומפולחים לפי סוגי שירות  ,סוגי נכס וכדומה ,ובסוף שנה מנהל המחלקה מפיקה דו"ח גבייה מקיף של כל
הכנסות העירייה .כן היא עורכת דו"חות מפורטים למבקר משרד הפנים של סך חובות העירייה בפילוח גודל
חוב וסוג נכס ,ההנחות שניתנו לתושבים בארנונה ,דוחות חובות מסופקים.

5.9

התייחסות מנהלת המחלקה

"התקבולים ממערכת הרווחה (לא כולל חנייה) מתבצעים באופן ידני ע"י פקידת המסלקה .בפגישה שנערכה
עם נציג מחברת אוטומציה אין פתרון לעניין זה .פיתוח של יישום כזה אינו כלכלי ולא עומד במבחן עלות-
תועלת .הנפקת הברקוד על שוברים ממוגנטים נבדק כלכלית וייכנס למכרז ההדפסות שייצא השנה .כמו כן
השוברים הוורודים לא פוסקים והעבודה של פקידת המסלקה ממשיכה להיות סיזיפית ומיותרת – נשלח מייל
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לווטרינר העירוני להפסיק את השימוש באפשרות תשלום זו .ישנו נוהל בשם "העברות בנקאיות " שמפרט את
המסמכים הנדרשים על מנת לזכות את מצב החשבון (שובר +דף בנק ממחלקת התאמות בנקים)  .אופי
העבודה השונה בכל מחלקה לא מאפשר לחייב את הפקידות להעביר שוברים סרוקים ,לדוגמא במחלקת
הגבייה לעיתים ישנם סכומים המורכבים ממאות שוברים ולכן מעבירים מקור .מנגנון עבודה מסודר מול
אחראית לנושא הוראות קבע -הוחלט כי בתום כל חודש תעביר האחראית לנושא הוראות קבע דוח אקסל
מסכם ובו פירוט כל הסכומים שהתקבלו וכמו כן אלה שבוטלו(.מצ"ב דוגמא הדוח מעודכן לחודש מאי -2018
נספח מס'  )2החזרי כספים חנייה ווטרינריה -החזר דרך מס"ב -אין פתרון טכני -פיתוח של יישום כזה אינו
כלכלי ולא עומד במבחן עלות -תועלת בין היתר בשל המספר המועט של ההחזרים חיוב משכורת עובדי עירייה
לטובת זיכוי חוב ארנונה -למערכת השכר .אין השקה למערכת המג"ע ולכן אין אפשרות שזה ייעשה באופן
אוטומטי .מדובר במספר מועט של עובדים אין כדאיות לפתח תוכנה".

 5.10המלצות הביקורת
•
•
•
•
•
•

הביקורת ממליצה לפעול יחד עם האגף למערכות מידע על מנת להפוך את כל השוברים והתקבולים
לעירייה כולל מהרווחה לממוגנטים שעוברים ישירות למערכת מג"ע על מנת לאפשר עבודה אוטומטית
ויעילה.
כן ממליצה הביקורת להורות על הנפקת ברקוד על השוברים המשולמים בבנק הדואר שם משולמים
מרבית התקבולים עבור העירייה כדי למנוע טעויות הקלדה וכדומה הגורמים לחוסר התאמה ,וזאת על
מנת לייעל את עבודת המסלקה.
יש לציור מנגנון מסודר ,יעיל וכתוב באשר לדרך העבודה בין המסלקה למחלקות ולגורמים השונים,
לרבות מחלקת התאמות בנקים בכל הנוגע להעברות בנקאיות ולווידוא שאכן חשבון התושב מזוכה וכל
הגורמים הרלבנטיים מעודכנים באופן אוטומטי.
יש ליצור מנגנון מסודר ,יעי ל וכתוב לדרך העבודה בין המסלקה ובין האחראית לנושא מטעם מחלקת
גביה ,לרבות באשר למועדי העברת הדיווח.
יש ליצור מנגנון מסודר ,יעיל וכתוב לדרך העבודה בכל הנוגע להחזרי חניה ו/או וטרינריה הנעשים
באמצעות טופס פקודת זיכוי ידני בדיקת אפשרות התשלום בהעברה בנקאית בדומה להחזרים בנושאים
אחרים.
הביקורת ממליצה כי פעולת הניכוי והזיכוי של עובדי עירייה בעלי חוב ארנונה תעשה באופן אוטומטי.
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עיריית חולון
HOLON MUNICIPALITY
לשכת מבקר העירייה

נובמבר 2018
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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1.1

מבוא -כללי

אגף הפיקוח העירוני ,הכפוף למנהל תפעול ומנהלה ,ממונה על אכיפת מכלול חוקי העזר העירוניים ושמירת
הסדר הציבורי למען רווחת כלל התושבים ושמירה על איכות חייהם.
במסגרת תפקידו פועל הפיקוח העירוני למניעת מפגעים ומטרדים ,כגון :פסולת בניין ואשפה בפרט בשטח
הציבורי ובפרטי ,מפגעים המהווים סכנה לציבור ,מתן דו"חות על אי איסוף גללים ,רוכלות ללא רישיון או בניגוד
לתנאי רישיון ,מפגעי רעש וזיהום אוויר ,השחתת רכוש ציבורי ,השתתפות וסיוע באירועים עירוניים ומתן
דו"חות בגין חניה בניגוד לחוק.
במועד הביקורת ,החלו בהקמת השיטור העירוני במסגרת החלטת ממשלה מס'  1848מחודש יוני  2010על
הקמת מערכי אכיפה עירוניים לצורך שיפור איכות החיים והביטחון האישי של התושבים ,והוא החל לעבוד ביום
 , 01/08/18כך שעם מילוי כל התקנים החסרים מספר המפקחים והשוטרים העירוניים יעמוד על כ 70-עובדים.
כיום ,נכון לחודש ספטמבר  ,2018נקלטו לשיטור העירוני  18מפקחים מתוך  26תקנים כאשר לפיקוח העירוני
ישנם  11תקנים שטרם מולאו ,כך שבפועל ישנם  51עובדים בלבד.

1.2

מטרת הביקורת

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

1.3
•
•
•
•
•

מבוא -היקף הביקורת

הביקורת בחנה את הנהלים העירוניים הקיימים הרלבנטיים לאגף.
אמנת השירות ובדיקת עמידת האגף במועדים שנקבעו בה.
המבנה הארגוני החדש עם הקמת השיטור העירוני ואופן חלוקת העבודה בין עובדיו.
אופן עבודת מחלקת דו"חות חניה ורישום ,מחלקת הפיקוח ,ויחידת פניות בקרה ופרוייקטים באגף.
יחסי הגומלין של האגף עם גורמים עירוניים.

הביקורת נערכה באמצעות פגישות ושיחות עם מנהל אגף הפיקוח העירוני ועובדי האגף ,לרבות השתתפות
בסיורים רגליים ורכובים ,צפייה בהפעלת רחפן הפיקוח ועיון במסמכים שונים ומגוונים .כן שוחחה הביקורת עם
הווטרינר העירוני ,מנהל אגף רישוי עסקים ,ומזכיר בית המשפט לעניינים מקומיים.
התייחסות מנהל אגף הפיקוח העירוני לטיוטת הדו"ח מופיעה באופן פרטני בפרקי הדו"ח.
מכתב ההתייחסות לטיוטת הדו"ח מופיע כנספח  45לדו"ח.

1.4

ריכוז ממצאים עיקריים

ריכוז הממצאים העיקריים יפורטו בפרקים הבאים

המלצות מתוך פרק  -2נהלים עירוניים ואמנת שירות
•

הנהלים העירוניים הקיימים אינם מעודכנים וחסרים נהלים בנושאים רבים הנוגעים הן לאופן העבודה
בתוך האגף ,לרבות השיטור העירוני ,והן לאופן העבודה אל מול גורמים עירוניים שלהם ממשקים
משותפים עם האגף .יוסף ,כי ישנם נהלים עבודה פנימיים של מחלקת החניה ,אולם נהלים אלה צריכים
להיות חלק מספר נהלים עירוני אגפי ברור ומובן לכלל עובדי האגף ושהוא אף מקובל על הנהלת העיר.
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•

מניתוח סיכום פעילות האגף בשנים הרלוונטיות עולה ,כי שיעור העמידה ברמות השירות עומד על שיעור
גבוה של כ 96%-בממוצע .יחד עם זאת ,תלונות המגיעות באמצעות המייל ישירות לאגף אינן נכללות
באמנת השירות ואף פניות המגיעות לאגף באמצעות מנהל מחלקת פניות הציבור מתועדות באמנת
השירות של פניות הציבור אולם לא באמנת השירות של האגף.
בנושא רכב גרוטאה עולה ,כי אמנת השירות קבעה מועד של  52יום עד לפינוי הגרוטאה .אולם ,אין
באמנת השירות קביעת מועד לזמני ביניים ,כגון :קביעת מועד ממועד התלונה על רכב גרוטאה ועד
להגעת פקח עירוני לבדיקתו ולהדבקת מדבקה ,במידת הצורך.
יוסף ,כי בחודש יולי  2018אחוז העמידה ברמות השירות ירד ל 91.8%-וכי בחודש אוגוסט  2018אחוז
העמידה ברמות השירות ירד אף ל 88.9%-בלבד ונראה שהסיבה העיקרית לכך היא כ 11-תקנים חסרים
גם בשל מעבר מפקחים לשיטור העירוני.

המלצות מתוך פרק  -3מבנה ארגוני וחלוקת העבודה
•

במחלקת הפיקוח העירוני  44תקנים ,הכוללים את מנהל המחלקה ומזכירתו כאשר מספר התקנים
המאוישים נכון למועד כתיבת טיוטה זו עומד על  33ובפועל מאוישים  31תקנים בלבד בשל חופשות
היריון ושמירת היריון של שתיים מהמפקחות.
מבירור שנעשה עולה ,כי  9מפקחים עירוניים עברו לשיטור העירוני ועוד שניים עזבו לתפקיד אחר בתוך
העירייה ,וכי בשל העובדה שתקופה של מספר חודשים לא ניתן היה לקלוט עובדים בשל החלטת משרד
הפנים נוצר המחסור בתקנים.
השיטור העירוני מצוין במבנה הארגוני של האגף היות ובמהלך עבודת הביקורת אגף הפיקוח העירוני היה
בעיצומה של הקמת השיטור העירוני תחתיו לרבות הכשרת מפקחי שיטור ,הכשרת מקום נפרד במשרדי
האגף ,גיבוש תפיסת הפעלה והוא החל לפעול ביום  ,01/08/18כאשר במתכונתו הסופית לאחר שיאוישו
כל התקנים היעודים ישרתו בו  14שוטרים ויעבדו בו  26מפקחי שיטור עירוניים.

המלצות מתוך פרק  -4מחלקת דו"חות חניה ורישום
•

•

•

•

•
•

במערכת הממוחשבת הייעודית תיקי החניה מנותבים בהליך ממוחשב אוטומטי ,כך שמרבית הפעולות
נעשית באופן אוטומטי על ידי פורמט אחיד של מכתבים והודעות שנשלחים לתושב במקבץ על ידי רכזת
המחשוב ,ואילו דו"חות הפיקוח נעשות בהליך ידני ומסורבל על כל המשתמע מכך.
לדברי מנהל המחלקה הסיבה לכך נובעת מכך שהתוכנה הייעודית אינה ערוכה לטיפול בתהליך ממוחשב
אוטומטי בדו"חות הפיקוח ונדרש לשם כך שדרוג המערכת שנתקל בקשיים מצד החברה עצמה.
במהלך שנת עבודה באגף ישנם כ' 4,500-הסבות' של דו"חות חניה בממוצע ,לרבות על ידי חברות
השכרה המבקשות להסב את הדו"ח על שם האדם ששכר את כלי הרכב במועד מתן הדו"ח בצירוף
תצהיר אימות של עורך דין באשר לתוכן הבקשה ,והתהליך כולו נעשה באופן ידני ומסורבל למרות שישנן
חברות ייעודיות היודעות לבצע את תהליך ההסבה יחד עם תצהיר האימות באופן שיקל וייעל את העבודה
בנושא זה.
באשר להכנת כתבי אישום בהגשת בקשה להישפט עולה ,כי המחלקה היא זו שמכינה את כתב האישום
ומעבירה אותה ידנית לתובעת העירונית יחד עם כל החומר שנסרק במערכת לניהול דו"ח כולל תמונות
לשם חת ימתה עליו בטרם הגשתו לבית משפט ,וניתן יהיה לעשות כן באמצעות חתימה דיגיטלית של
התובעת העירונית אולי עם מעבר בית המשפט לעניינים מקומיים לעבודה בתוך מערכת בתי המשפט
והכרטיסים הדיגיטליים.
כלי העזר העומדים לרשות המחלקה לאיתור נתונים על האזרח הינם משרד הפנים באמצעות שאילתה
ידנית בתשלום ,משרד הרישוי לאיתור בעל כלי הרכב בתשלום וגזברות העירייה בניסיון לאיתור כתובת
עדכנית באמצעות מספר משלם הארנונה .יחד עם זאת כלים אלה נמצאים ברשות בודדים באגף ולעיתים
אין אפשרות מעשית לאיתור 'און ליין' של הפרטים הדרושים ,שכן כנראה משיקולי הגנת הפרטיות /ואו
עלות אין גישה לנתונים למפקח שבשטח.
באתר העירייה ישנה אפשרות לשלם את דו"ח החניה ו/או התראת החניה ואף לצפות בדו"ח עצמו
ובתמונות הנלוות ,וכן ישנה אפשרות להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס באמצעות טופס מקוון.
יחד עם זאת ולא ניתן להגיש בקשה 'להישפט ו/או בקשה 'להסבת' דו"ח באתר העירייה.
עם ההחלטה לשינוי הדו"חות מברירת קנס לברירת משפט כאמור ,ירדה באופן ניכר כמות התיקים
המתנהלים בבית המשפט לעניינים מקומיים .אולם ,מאחר והמערכות הממוחשבות של האגף ושל בית
המשפט אינן מסונכרנות ,האגף אינו מקבל עדכונים באשר לתוצאות הדיונים.
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המלצות מתוך פרק  -5מחלקת הפיקוח
•
•

•
•
•

•

•

•

בנושא גללי כלבים עולה ,כי בערים אחרות ישנם קטנועים ייעודיים לאיסוף גללים וכמו כן ככל הידוע
לביקורת מתקיים פיילוט בעיריית ירושלים ובעיריית ראשון לציון בנושא בדיקת  DNAשל גללי כלבים
לזיהוי הבעלים העוברים על החוק.
בעקבות המחסור במפקחים שעומד בימים אלה כאמור על  11תקני מפקחים לא מאוישים ,אין מספיק
מפקחים לאייש את כל הרובעים במהלך משמרת ,ולכן ישנה קדימות לטיפול בתלונות כדי שלא יהיו
חריגות במועדים שנקבעו באמנת השירות של האגף .בפועל ,נוצר מצב של סדרי עדיפויות כך שאזור ה'
(אזור התעשייה) לא מאויש בצוות פיקוח במהלך המשמרות ,אולם צוות ד' נותן גיבוי לאזור במקרה של
טיפול בתלונות שם.
במסגרת תפקידם מנהלי המשמרת יכולים לעקוב אחר פעילותם גם דרך אפליקציה ייעודית המראה היכן
כל מפקח נמצא בזמן נתון ,וכי באמצעות מערכת המותקנת על ניידות הפיקוח העירוני והקטנועים ניתן אף
לצפות במיקום הניידות והקטנועים.
בנושא כלבים משוטטים 'קורא הצ'יפים' הינו ברשותו ,בסמכותו ובאחריותו של מפקח בעלי חיים
מהווטרינריה ולכן המפקח העירוני ימתין עד הגעתו לשם זיהוי בעלי הכלב ולא יבצע את המטלה בעצמו
ולו גם בשל הסכנה מהכלב.
מבדיקה שנערכה עם מנהלת אגף השירות והמוקד העירוני עולה ,כי סך הפניות הכולל שנסגרו בפיקוח
העירוני בסטטוס" :לא נמצא מפגע" בשנת  2017עמד על סך של  12,585מתוך  33,494פניות המהוות
 37.57%מסך הפניות וכי סך הפניות הכולל שנסגרו בפיקוח העירוני בסטטוס" :לא נמצא מפגע" בשנת
 2018ועד ליום  19/08/18עמד על סך של  8,997מתוך כ 21,000-פניות המהוות  42.84%מסך
הפניות.
ומבדיקה מול פקידות המוקד 'שקד' באגף עולה שבדרך כלל פניות שנסגרות בסטטוס" :לא נמצא מפגע"
מדווחות אליהן במכשיר הקשר על ידי המפקח/ת במקום והן אלה שסוגרות את הפניה בתוכנת המוקד על
סמך הדיווח שנמסר להם בעל-פה ללא קבלת דו"ח ביקורת ו/או צילום מהמקום עובר לסגירת הפניה.
מבדיקת הביקורת שנעשתה באמצעות מערכת המחשוב הייעודית עולה ,כי סך דו"חות החניה שניתנו
החל מחודש ספטמבר  2015ועד לחודש יולי  2018עמד על סך כולל של  174,876דו"חות ,וכי סך
דו"חות הפיקוח בשנים אלה עמד על  13,593דו"חות פיקוח המהווים סך שך  7.2%בלבד מסך הדו"חות.
יחד עם זאת יוסף ,כי במועדים הרלבנטיים לעיל ניתנו  18,411התראות בטרם מתן דו"ח פיקוח כך שסך
הדו"חות וההתראות עמד על  32,009המהווים סך של כ 15%-מסך הדו"חות בתקופה זו ,כאשר סכום
ההכנסות הממוצע מדו"חות חניה עומד על כ 20-מיליון  ₪בשנה ,וסכום ההכנסות הממוצע מדו"חות
פיקוח עומד על כ 2-מיליון  ₪בשנה.
ישנם עשרות סעיפי עבירה שונים בחוקי העזר שלא נאכפו ו/או לא נעשה בהם שימוש ו/או נעשה שימוש
זניח ולא ניתנו בגינם דו"חות ו/או התראות ,למרות שחלקם הם כוללים מפגעים שחשובים לתושבים.
במשמרת בוקר מועברות על ידי מוקד שקד תלונות לטיפול הצוותים בהתאם לרובעים בהם הם פועלים
ואין בקרה שהעבודה במקרים כאלה לא תהפוך 'לקבלנית' במובן שכל התלונות יטופלו במהירות ולא
תבוצע עבודה בשאר הזמן עד לסוף המשמרת ו/או לחילופין שהתלונות לא יטופלו ויועברו להמשך טיפול
של המשמרת הבאה.
מהנתונים שהתקבלו מבית משפט לעניינים מקומיים עולה ,כי כ 45%-מהתיקים הסתיימו בקנס ,וכי כ-
 16%מהתיקים הסתיימו בקנס בהיעדר התייצבות של הנאשם .דהיינו ,בסך הכל כ 61%-מכלל התיקים
שנדונו בבית משפט הסתיימו בקנס.
עוד עולה מהנתונים ,כי כ 16%-מהתיקים הסתיימו בביטול הדו"ח וכי כ 23%-מהתיקים הדו"חות הומרו
על ידי בית המשפט להתחייבות להימנע מעבירה בגינה נקנס בעתיד והקנס בוטל .דהיינו ,בסך הכל כ-
 39%מהתיקים שנדונו בבית המשפט הסתיימו בביטול הדו"ח המקורי.

המלצות מתוך פרק  -6יחידת פניות בקרה ופרוייקטים

•
•

מבדיקת הביקורת עולה ,כי ישנם תיקי גרירה ,תיקי גרירה הממוספרים לפי מספר תלונה ו/או מס' חוות
דעת שמאי במקרה של גריטה המתויקים ידנית ונשמרים בנפרד במשרדה של מנהלת היחידה ,וכי אין
סריקה של כל החומר ויצירת תיקיות ממוחשבות למעט קבצי אקסל כפי שנמסרו לביקורת לעיל.
עם איתור כל התלונות החדשות ,מוקדניות האגף מדפיסות אותן ומסדרות אותן ידנית לפי רמת דחיפות
בהתאם לאמנת השירות (לדוגמא ,תלונה הנוגעת לחניה צריכה להיות מטופלת בתוך שעה בלבד) ואזור,
ומניחות אותן על הדלפק כך שכל מנהל צוות אזורי לפני שיוצא לתחילת משמרת הבוקר לוקח אותן עמו
והוא מטפל בהן ,ובאשר לדרישות הניתנות לפרקי זמן שונים הן מסדרות אותן ידנית לפי המועדים
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•

המופעים בהן ודואגות שיטפלו בהם מיד עם תום המועד ,כאשר כל טיפול שנעשה בתלונה ו/או בדרישה
מעודכן מיד עם הגעת המפקח בתוכנת המוקד.
יוסף ,כי בשל העבודה שהמפקחים משתמשים בשטח במסופון ותוכנה ייעודית השונה מתוכנת המוקד בה
הן עובדות ,מחד ,המפקח בשטח לא יכול לסגור את תלונה לאחר שטיפל בה ומאידך ,הן נאלצות להקליד
ו/או לסרוק את כל הדו"חות והדיווחים בתוכנה הייעודית אל תוכנת המוקד כדי לעדכן בתוצאות הטיפול
בהתאם לאמנת השירות.
מבדיקת הביקורת עולה ,כי מכשירי הקשר אינם תקינים וכי עד להגעת מכשירים חדשים נאלצות
המוקדניות לבצע את רוב השיחות עם המפקחים בשטח בניידים הפרטיים שלהם ,וכי נראה שיש צורך
בהכשרת מוקדניות נוספות על מנת ליצור יותר גמישות בעבודה.
בדרך כלל פניות שנסגרות בסטטוס" :לא נמצא מפגע" מדווחות אליהן במכשיר הקשר ו/או בנייד על ידי
המפקח/ת במקום והן אלה שסוגרות את הפניה בתוכנת המוקד על סמך הדיווח שנמסר להם בעל-פה
ללא קבלת דו"ח ביקורת ו/או צילום מהמקום עובר לסגירת הפניה ורק כאשר נמסרת דרישה מועברים
אליהם המסמכים הרלבנטיים והן דואגות לסרוק אותם ולעדכן במערכת המוקד ,כאשר תלונות שלא טופלו
על ידי משמרת בוקר עוברות להמשך טיפול למשמרת הבאה.

המלצות מתוך פרק  -7יחסי הגומלין עם גורמים פנים עירוניים
•

•

•

•

•

•

התובעת העירונית -ערערי דו"חות הפיקוח ,הבקשות להסבות והבקשות להישפט מגיעות לתובעת
העירונית באופן ידני לאחר שתיקי הבקשות מצולמים ,מודפסים ונבדקים קודם על ידי מחלקת החניה
באגף ,דבר היוצר חוסר יעילות מובנה בטיפול בבקשות אלה ,כאשר בין האגף לתובעת העירונית אין נוהל
עירוני ו/או לוחות זמנים לטיפול ואופן העבודה ביניהם.
מחלקת וטרינריה -במקרה שמגיעה תלונה על כלב משוטט ללא השגחה ו/או על כלב מסוכן שמאותר על
ידי המפקח ,מתבצעת קריאה למפקח בעלי חיים מהווטרינריה שמגיע עם מכשיר לזיהוי 'ציפ' כדי לסייע
באיתור הבעלים .יחד עם זאת ,בשל ההליך וההמתנה עד להגעת מפקח בעלי חיים הטיפול בתלונה
מתעכב וצוות המפקחים לא יכול להתפנות למשימות אחרות.
ככל הידוע לביקורת ישנו פיילוט בירושלים ובראשון לציון בנושא בדיקת  DNAלכלבים שתאפשר לזהות
את מקור גללי הכלב ולהגיע לבעליו.
כן לעיתים נדרש סיוע של האגף במקרה של השמדה של בשר ועוף המבוצעת על ידי הווטרינריה ,אולם
בין האגף לווטרינריה אין נוהל עירוני ו/או לוחות זמנים לטיפול ואופן העבודה ביניהם.
מערך תברואה -לעיתים נדרשת פעולה יזומה של האגף כנגד 'אגרנים' בעקבות ריבוי תלונות של השכנים
ו/או תלונות על השתלטות על ביתני אשפה ו/או הצטברות חריגה של אשפה במקום ציבורי ו/או פרטי
המחייבים שיתופי פעולה בין האגף למערך התברואה אולם בין האגף למערך התברואה אין נוהל עירוני
ו/או לוחות זמנים לטיפול ואופן העבודה ביניהם.
אגף גנים ונוף -במהלך העבודה השוטפת ובעקבות קבלת תלונות בהתאם לסעיפים לעיל לעיתים של
עובדי האגף לגנים ונוף עצמם ישנה פניה אל האגף באמצעות פניה למוקד העירוני על מנת לפעול
לאכיפת האיסורים ולעיתים פניה של האגף לגנים ונוף לפנות גזם שהוצא שלא ביום הפינוי .אולם ,בין
האגף לאגף גנים ונוף אין נוהל עירוני ו/או לוחות זמנים לטיפול ואופן העבודה ביניהם.
זאת ועוד ,לעיתים קורה שהעבירות מבוצעות על ידי קבלנים מטעם העירייה ,לרבות על שימוש במפוח
עלים בניגוד לחוק ו/או בתי ספר שבבעלות העירייה ואז ישנו קושי לאכוף את העבירות ו/או לאחר מתן
דו"חות הפיקוח לבטלם .לפיכך ,ישנה חובה לקבוע כללים ברורים להגברת הפיקוח על קבלנים ו/או
גורמים אחרים להימנע מעבירות שמכבידות אל האגף ולמען השוויון ואחידות הענישה.
אגף תנועה -במהלך העבודה השוטפת ובעקבות קבלת תלונות בהתאם לסעיפים לעיל ישנה פניה של
המפקחים העירוניים לאגף התנועה כדי לבדוק חוקיותה של 'מעטפת' חניה ו/או חוקיותה של חניית נכה
ו/או חוקיותה של חניה פרטית .אולם ,בין האגף לאגף התנועה אין נוהל עירוני ו/או לוחות זמנים לטיפול
ואופן העבודה ביניהם.
יוסף ,כי ועדת התנועה מאשרת הצבת תמרורים לקבלנים לתקופה קצובה ועל בסיס אותו תמרור שהוצב
המפקחים העירוניים אוכפים חניה במקומות שנקבעו כאסורים לכך לפי התמרור .אולם ,בדיעבד מתברר
שתוקף התמרור פג והאגף כלל לא עודכן ,כך שבסופו של יום ולאחר פניה של מקבל הודעת הקנס
מתקבלת החלטה לבטל את כל הודעות הקנס שניתנו.
אגף רישוי עסקים -בין האגף לאגף רישוי עסקים אין נוהל עירוני ו/או לוחות זמנים לטיפול ואופן העבודה
ביניהם ,ולאגף אין גישה ולו לצפייה בלבד למערכת הייעודית של אגף רישוי עסקים וזאת על מנת
להתעדכן בזמן אמת בהיתרי רוכלות /או הצבת כסאות ושולחנות ו/או מקררים וכדומה ובתוקפם.
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תאגיד מי שקמה -בין האגף לתאגיד מי שקמה אין נוהל עירוני ו/או לוחות זמנים לטיפול ואופן העבודה
ביניהם.
מחלקת הפיקוח על הבניה -בין האגף למחלקת הפיקוח על הבניה אין נוהל עירוני ו/או לוחות זמנים
לטיפול ואופן העבודה ביניהם ,ולאגף אין גישה ממוחשבת ישירה למערכת הממוחשבת של מנהל
ההנדסה.
מחלקת שילוט וחזות העיר -בין האגף למחלקת שילוט וחזות העיר אין נוהל עירוני ו/או לוחות זמנים
לטיפול ואופן העבודה ביניהם ,ולאגף אין גישה ממוחשבת ישירה למערכת הממוחשבת של מנהל
ההנדסה.
גזברות העירייה -האגף כאמור מסתייע לעיתים קרובות במחלקת הארנונה והתשלומים בגזברות על מנת
לאתר כתובת עדכנית של בעל רכב לשם מתן הודעת קנס ו/או התרעה כאשר מדובר בגרוטאת רכב.
כיום ,ישנה גישה למערכת רק למנהל מחלקת החניה ו/או למנהלת מדור פיקוח ורישום.

1.5

ריכוז ההמלצות בדו"ח

מתוך פרק  -2נהלים עירוניים ואמנת שירות
•
•

יש לעדכן את הנהלים העירוניים הקיימים ולהכין נהלים בנושאים רבים הנוגעים הן לאופן העבודה בתוך
האגף ,לרבות של המחלקות השונות כולל השיטור העירוני.
יש לפעול להכליל באמנת השירות גם את התלונות המגיעות באמצעות המייל ישירות ואף את הפניות
המגיעות לאגף באמצעות מנהל מחלקת פניות הציבור ,לרבות קביעת מועד ממועד התלונה על רכב
גרוטאה ועד להגעת פקח עירוני לבדיקתו ולהדבקת מדבקה ,במידת הצורך.

מתוך פרק  -3מבנה ארגוני וחלוקת העבודה
•

יש לפעול בהקדם לאיוש כל התקנים החסרים במחלקת הפיקוח העירוני ובשיטור העירוני ,לרבות איוש
תקן מנהל המחלקה שכיום מאויש בממלא מקום.

מתוך פרק  -4מחלקת דו"חות חניה ורישום
•
•
•
•
•
•

יש לפעול לנתב גם את תיקי הפיקוח במערכת הממוחשבת בהליך 'עסקי' ,כך שמרבית הפעולות יעשו
באופ ן אוטומטי ויעיל על ידי פורמט אחיד של מכתבים והודעות שנשלחים לתושב במקבץ על ידי רכזת
המחשוב.
בשל כמות הבקשות 'להסבת' דו"חות חניה ,יש לשקול שימוש בחברות ייעודיות היודעות לבצע את תהליך
ההסבה יחד עם תצהיר האימות באופן שיקל וייעל את העבודה בנושא זה.
עם מעבר בית המשפט לעניינים מקומיים למערכת הממוחשבת של מערכת בתי המשפט הכוללת חתימה
דיגיטאלית וכרטיסים אלקטרוניים ,יש לבדוק העברת כל החומר וכתב האישום מהאגף לתובעת העירונית
באופן ממוחשב ואפשרות חתימתה הדיגיטאלית על כתבי האישום.
יש לשקול להתקין במסופון של כל מפקח בשטח חיבור ישיר באמצעות שאילתה למשרד הפנים ,משרד
הרישוי וגזברות העירייה לאיתור 'און ליין' של הפרטים הדרושים לו ולייעול עבודתו תוך פיקוח ובקרה על
השימוש בפועל.
יש לדאוג לכך שבאתר העירייה תהיה אפשרות לאזרח ו/או חברה להגיש גם בקשה להישפט ובקשה
'להסבת' דו"ח חניה.
יש לאפשר לנוגעים בדבר באגף אפשרות צפייה בלבד במערכת הממוחשבת של בית משפט לעניינים
מקומיים על מנת לעקוב אחר ימי הדיונים ,הצורך במפקחים כעדים ומתי ובעיקר קבלת עדכונים באשר
לתוצאות הדיונים.

מתוך פרק  -5מחלקת הפיקוח
•

יש לשקול רכישת קטנועים ייעודיים לאיסוף גללים ולהשתתפות האגף בשיתוף הווטרינריה בפיילוט
המתקיים בנושא בדיקת  DNAשל גללי כלבים לזיהוי הבעלים העוברים על החוק על מנת להגביר את
האכיפה וההרתעה בנושא.
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יש לדאוג לאיוש כל התקנים במחלקת הפיקוח ולשקול בעתיד במקרי מחסור בתקנים לשנות את סדרי
העדיפויות של האגף שנקבעו ולאו דווקא לתת קדימות לעמידה באמנת השירות אלא לנושאים הדחופים
לפי שיקול האגף.
יש לקבוע הליך סדור וכתוב במסגרת תפקידם של מנהלי המשמרת כך שיתבצע מעקב רציף ומוגדר אחרי
פעילות המפקחים העירוניים בשטח הן דרך האפליקציה הייעודית והן באמצעות המערכת המותקנת על
הניידות והקטנועים.
יש לשקול הדרכה והסמכת מספר מפקחים בנושא כלבים וקבלת 'קורא צ'פים' לאגף בתוספת תגמול כספי
כלשהו לאותם מפקחים שהוכשרו לנושא ,וזאת על מנת לייעל את אכיפת האגף בנושא כלבים
משוטטים/מסוכנים/ללא רישיון בתוקף וחיסון במסגרת תפקידם.
יש לוודא שכל פניה שנסגרת בעילת "לא נמצא מפגע" ,לא תיסגר אלא רק לאחר מזכר וצילום המקום
הספציפי עליו דווח בפניה והעברתם פיזית למוקדניות 'השקד' ו/או לאחר שהן מקבלות את המסמכים
דרך מערכת המחשוב 'און-ליין' מיד עם סיום הטיפול בפניה.
הביקורת ממליצה לאגף לשנות תמהיל הדו"חות הכללי להעלאת אחוז דו"חות הפיקוח ומתן דגש על
סעיפי עבירה שונים שלא נאכפו ו/או לא נעשה בהם שימוש ו/או נעשה שימוש זניח ולא ניתנו בגינם
דו"חות ו/או התראות ,למרות שהם כוללים מפגעים שחשובים לתושבים.
על האגף ליצור בקרה אפקטיבית על הטיפול בתלונות המועברות על ידי מוקד שקד לטיפול הצוותים
בהתאם לרובעים.
על האגף ליצור בקרה אפקטיבית על תוצאות הדיונים בדו"חות בבית משפט לעניינים מקומיים ולברר
הסיבות לביטול דו"חות ו/או המרתם להתחייבות והפקת הלקחים הנדרשים לצמצומם.

מתוך פרק  -6יחידת פניות בקרה ופרוייקטים
•
•

•
•

יש לאחד את תיקי הגרירה יחד עם תיקי הגריטה המהווים המשך ישיר לטיפול האגף ,לסרוק אותם וליצור
תיקיות ממוחשבות שיהיו נגישות לכל הגורמים הרלבנטיים באגף.
יש לפעול לסנכרון בין התוכנה הייעודית במסופון שאצל המפקח בשטח לבין תוכנת המוקד כך שיתאפשר
למפקח לסגור תלונות בשטח לאחר הטיפול בהן לרבות תיעודן ולמנוע עבודה כפולה למוקדניות השקד.
כן ,יש לפעול כך שהתלונות החדשות והדרישות בסמוך למועד פקיעתן יועברו אוטומטית ישירות למסופון
המפקח ו/או לצוות הרלבנטי יחד התראה להמשך טיפול.
יש לדאוג להחלפת מכשירי הקשר באגף בהקדם ולדאוג להכשרת מוקדניות נוספות על מנת ליצור יותר
גמישות בעבודת מוקד שקד.
יש לוודא כאמור שכל פניה שנסגרת בעילת "לא נמצא מפגע" ,לא תיסגר אלא רק לאחר מזכר וצילום
המקום הספציפי עליו דווח בפניה והעברתם פיזית למוקדניות 'השקד' ו/או לאחר שהן מקבלות את
המסמכים דרך מערכת המחשוב 'און-ליין' מיד עם סיום הטיפול בפניה.

מתוך פרק  -7יחסי הגומלין עם גורמים פנימיים וחיצוניים

•

•

•

•

התובעת העירונית -יש להכין נוהל מסודר ומפורט המשקף את אופן עבודת האגף עם התובעת העירונית,
לרבות קביעת לוחות זמנים לטיפול ,ועם מעבר בית המשפט לעניינים מקומיים למערכת הממוחשבת של
מערכת בתי המשפט הכוללת חתימה דיגיטאלית וכרטיסים אלקטרוניים ,יש לבדוק העברת כל החומר
וכתב האישום מהאגף לתובעת העירונית באופן ממוחשב ואפשרות חתימתה הדיגיטאלית על כתבי
האישום.
מחלקת וטרינריה -יש לשקול כאמור הדרכה והסמכת מספר מפקחים בנושא כלבים וקבלת 'קורא צ'פים'
לאגף בתוספת תגמול כספי כלשהו לאותם מפקחים שהוכשרו לנושא ,וזאת על מנת לייעל את אכיפת
האגף בנושא כלבים משוטטים/מסוכנים/ללא רישיון בתוקף וחיסון במסגרת תפקידם.
יש להכין נוהל מסודר ומפורט המשקף את אופן עבודת האגף עם הווטרינריה ,לרבות קביעת לוחות זמנים
לטיפול ,ויש לשקול השתתפות האגף בשיתוף הווטרינריה בפיילוט המתקיים בנושא בדיקת  DNAשל
גללי כלבים לזיהוי הבעלים העוברים על החוק על מנת להגביר את האכיפה וההרתעה בנושא.
מערך תברואה -יש להכין נוהל מסודר ומפורט המשקף את אופן עבודת האגף עם מערך התברואה,
לרבות קביעת לוחות זמנים לטיפול ,שכן לעיתים נדרשת פעולה יזומה של האגף כנגד 'אגרנים' בעקבות
ריבוי תלונות של השכנים ו/או תלונות על השתלטות על ביתני אשפה ו/או הצטברות חריגה של אשפה
במקום ציבורי ו/או פרטי המחייבים שיתופי פעולה ביניהם.
אגף גנים ונוף -יש להכין נוהל מסודר ומפורט המשקף את אופן עבודת האגף עם אגף גנים ונוף ,לרבות
קביעת לוחות זמנים לטיפול ,שכן במהלך העבודה השוטפת ובעקבות קבלת תלונות בהתאם לסעיפים
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לעיל לעיתים של עובדי האגף לגנים ונוף עצמם ישנה פניה אל האגף באמצעות פניה למוקד העירוני על
מנת לפעול לאכיפת האיסורים ולעיתים פניה של האגף לגנים ונוף לפנות גזם שהוצא שלא ביום הפינוי.
זאת ועוד ,יש לתאם בין האגפים במסגרת הנוהל לצמצום עבירות המבוצעות על ידי קבלנים מטעם
העירייה ,לרבות על שימוש במפוח עלים בניגוד לחוק וכדומה.
אגף תנועה -יש להכין נוהל מסודר ומפורט המשקף את אופן עבודת האגף עם אגף תנועה ,לרבות קביעת
לוחות זמנים לטיפול ולבדוק היתכנות צפייה בלבד במסופון של כל מפקח ומפקח במערכת הממוחשבת
של אגף התנועה כדי לבדוק חוקיותה של 'מעטפת' חניה ו/או חוקיותה של חניית נכה ו/או חוקיותה של
חניה פרטית.
זאת ועוד ,יש לתאם בין האגפים במסגרת הנוהל קבלת מידע שוטף של החלטות ועדת התנועה להצבת
תמרורים זמניים לקבלנים ומועד פקיעתם.
אגף רישוי עסקים -יש להכין נוהל מסודר ומפורט המשקף את אופן עבודת האגף עם אגף רישוי עסקים,
לרבות קביעת לוחות זמנים לטיפול ולבדוק היתכנות צפייה בלבד במסופון של כל מפקח ומפקח במערכת
הממוחשבת של אגף רישוי עסקים וזאת על מנת להתעדכן בזמן אמת בהיתרים הקיימים ובתוקפם.
תאגיד מי שקמה -יש להכין נוהל מסודר ומפורט המשקף את אופן עבודת האגף עם התאגיד ,לרבות
קביעת לוחות זמנים לטיפול.
מחלקת הפיקוח על הבניה -יש להכין נוהל מסודר ומפורט המשקף את אופן עבודת האגף עם מחלקת
פיקוח על הבניה ,לרבות קביעת לוחות זמנים לטיפול ולבדוק היתכנות צפייה בלבד במסופון של כל מפקח
ומפקח במערכת הממוחשבת של מנהל הנדסה וזאת על מנת להתעדכן בזמן אמת בהיתרים הקיימים
ובתוקפם.
מחלקת שילוט וחזות העיר -יש להכין נוהל מסודר ומפורט המשקף את אופן עבודת האגף עם מחלקת
שילוט וחזות העיר ,לרבות קביעת לוחות זמנים לטיפול ולבדוק היתכנות צפייה בלבד במסופון של כל
מפקח ומפקח במערכת הממוחשבת של מנהל הנדסה וזאת על מנת להתעדכן בזמן אמת בהיתרים
הקיימים ובתוקפם.
גזברות העירייה -יש להכין נוהל מסודר ומפורט המשקף את אופן עבודת האגף עם גזברות העירייה,
לרבות קביעת לוחות זמנים לטיפו ל ולבדוק היתכנות צפייה בלבד במסופון של כל מפקח ומפקח במערכת
הממוחשבת של מנהל הגזברות וזאת על מנת להתעדכן בזמן אמת בכתובת בעל הרכב.
יוסף ,כי בדומה לאופן העבודה מול גופים חיצוניים ,כגון משרד הרישוי ומשרד הפנים ,ניתן לבדוק קבלת
מידע ישיר למפקח העירוני בשטח באמצעות 'שאילתה' (ללא תשלום) תוך פיקוח ובקרה בהיבט של
שמירת הפרטיות כך שלא יעשה באפשרות זו פעולות שאינן רלבנטיות לעבודה.

1.6

סיכום

הביקו רת באגף הפיקוח העירוני התמקדה בבחינת הנהלים העירוניים ואמנת השירות הקיימים ועמידת
המחלקה בהם ,במבנה הארגוני החדש עם הקמת השיטור העירוני ובאופן עבודת האגף על מחלקותיו וחלוקת
המטלות בין עובדיה ,לרבות יחסי הגומלין של האגף עם גורמים פנים עירוניים.
במהלך הביק ורת נמצאו ממצאים בתחומי הבדיקה שנבדקו וצוינו בתוכן הדו"ח ושעיקריהם מרוכזים בתחילת
הדו"ח ,כאשר עיקרי ההמלצות הם ,כדלקמן:
• יש לדאוג לקלוט בהקדם  11עובדים לפיקוח העירוני ו 8-עובדים לשיטור העירוני ,שהחל לעבוד ביום
 ,01/08/18ולמלא את התקנים החסרים.
• יש לעדכן את הנהלים העירוניים הקיימים ולהכין נהלים בנושאים רבים הנוגעים הן לאופן העבודה בתוך
האגף החדש ,והן לאופן העבודה ,כולל לוחות זמנים ,בין האגף לגורמים פנים עירוניים רבים שלהם
ממשק משותף עם האגף.
יש לדאוג לכך שבאתר העירייה תהיה אפשרות לאזרח ו/או חברה להגיש גם בקשה להישפט ובקשה
•
'להסבת' דו"ח חניה ,לשקול שימוש בחברות ייעודיות לטיפול בבקשות 'להסבת' דו"חות תנועה באופן
שיקל וייעל את העבודה בנושא זה ,ולפעול לנתב גם את תיקי הפיקוח במערכת הממוחשבת בהליך
'עסקי' ,כאשר עם מעבר בית המשפט לעניינים מקומיים למערכת הממוחשבת של מערכת בתי המשפט,
יש לבדוק העברת כל החומר וכתב האישום מהאגף לתובעת העירונית באופן ממוחשב ואפשרות
חתימתה הדיגיטאלית על כתבי האישום.
יש לשקול רכישת קטנועים ייעודיים לאיסוף גללים ולהשתתפות האגף בשיתוף הווטרינריה בפיילוט
•
המתקיים בנושא בדיקת  DNAשל גללי כלבים לזיהוי הבעלים העוברים על החוק על מנת להגביר את
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האכיפה וההרתעה בנושא ,ולייעול עבודת האגף יש לשקול הדרכה והסמכת מספר מפקחים בנושא
כלבים וקבלת 'קורא צ'פים' לאגף בתוספת תגמול כספי כלשהו לאותם מפקחים שהוכשרו לנושא.
יש לוודא שכל פניה שנסגרת בעילת "לא נמצא מפגע" ,לא תיסגר אלא רק לאחר מזכר וצילום המקום
הספציפי עליו דווח בפניה והעברתם פיזית למוקדניות 'השקד' ו/או לאחר שהן מקבלות את המסמכים
דרך מערכת המחשוב 'און-ליין' מיד עם סיום הטיפול בפניה.
יש לפעול לסנכרון בין התוכנה הייעודית במסופון שאצל המפקח בשטח לבין תוכנת המוקד כך שהתלונות
החדשות והדרישות בסמוך למועד פקיעתן יועברו אוטומטית וישירות למפקח יחד עם התראה להמשך
טיפול ,ויש לשקול להתקין גם במסופון חיבור ישיר באמצעות שאילתה למשרד הפנים ,משרד הרישוי
וגזברות העירייה לאיתור 'און ליין' של הפרטים הדרושים לו ולייעול עבודתו תוך פיקוח ובקרה על השימוש
בפועל.
כן ,יש לבדוק היתכנות צפייה בלבד במסופון במערכות הממוחשבות הייעודיות של אגף התנועה ,אגף
רישוי עסקים ,מחלקות הפיקוח על הבניה ושילוט וחזות העיר כדי להתעדכן בזמן אמת בחוקיות החניות
ו/או התמרורים ו/או היתרים הקיימים ובתוקפם ,ולאפשר רק לגורמים הרלבנטיים באגף צפייה בלבד
במערכת הממוחשבת של בית משפט לעניינים מקומיים על מנת לעקוב אחר ימי הדיונים ,הצורך
במפקחים כעדים ומתי וקבלת עדכונים באשר לתוצאות הדיונים.

במכתב הנלווה להתייחסות לטיוטת הדו"ח מבקש מנהל אגף הפיקוח העירוני להודות לעוזר מבקר העירייה על
ביקורת מקצועית ,רצינית ועניינית והוסיף כי האגף למד ממנה המון ובפתח דבריו בהתייחסות לטיוטת דו"ח
הביקורת תחת הכותרת" :כללי" מציין מנהל האגף ,כי מסמך זה מפרט את התייחסות האגף לטיוטת המבקר,
כי הביקורת מהווה קרש קפיצה ללמידה ,תיקון ליקויים ולקבל המלצות לשיפור האפקטיביות האגפית כאשר
מתוך דו"ח הביקורת תיכתב ת"ע אגפית לתיקון הליקויים תוך הדגשה שהאגף הקים ב 1/8את השיטור העירוני
אשר השפיע על כל פעילות האגף ,מבנהו ותפיסת ההפעלה ,וכי הביקורת התקיימה באווירה טובה  ,מקצועית
ועניינית .
הביקורת מאמינה שיישום המלצות הביקורת הבונות ,יביאו לשיפור וייעול סדרי עבודת אגף הפיקוח העירוני
בנושאים שנבדקו ,ולשיפור העבודה השוטפת מול גורמי העירייה השונים.
יצוין ,כי לאחרונה פרסם מנהל האגף תפיסת הפעלה מעודכנת בכל הנוגע לפיקוח העירוני כאשר בהנחות
היסוד נכתב ,בין השאר ,כי יש ליצור קישוריות ושילוביות במערכות המידע והתקשורת לתהליכים עסקיים
מלאים ולשיתופי פעולה בפנים אגף וחוצי ארגון ,וכי יש לתת פיקוח ומענה לכלל חוקי העזר העירוניים ובכך
לכלל אגפי העירייה .ואף במסגרת הכללית של התפיסה החדשה הוא הדגיש שישנו צורך בשיתוף פעולה טוב
יותר עם גורמי העירייה וברמה הפרקטית יש לתת מענה טוב יותר לעבירות גללי כלבים.
הביקורת מודה על שיתוף הפעולה המלא לה זכתה ממנהל אגף הפיקוח ,ממנהלי המחלקות ,ממנהלת היחידה
ומשאר עובדי האגף ומציינת לטובה את השיפור הניכר בעבודת האגף ובבקרה בשנים האחרונות הן בשל
שימוש באמצעים טכנולוגיים חדשים והן בשל ניהול והובלת תפיסות חדשות.
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2.1

נהלים עירוניים

מבדיקת הנהלים הרלבנטיים לאגף הפיקוח העירוני עולה ,כי קיימים שישה נהלים עירוניים:
• נוהל אכיפת חוק בתים נטושים וחצרות בתים מיום .18/10/98
• נוהל אכיפת חוק כלי רכב נטושים/גרוטאות רכב מיום .20/09/05
• נוהל אכיפת חוק רוכלים מיום .20/09/05
• נוהל אכיפת חוק הצבת מתקנים ,שולחנות וכסאות בשטח המדרכה מיום .20/09/05
• נוהל אכיפת חוק דירות/בתים עם מפגעים מיום .20/09/05
• נוהל אכיפת חוק מכשול ברשות הרבים מיום .20/09/05

2.2

נוהל אכיפת חוק בתים נטושים וחצרות בתים מיום 18/10/98

ב'רקע' הנוהל נקבע ,כי בתים נטושים וחצרות עם מפגעים מהווים וגורמים מפגע/מטרד סביבתי ,ומחלקת
הפיקוח העירוני נאלצת במקרים הללו להשקיע זמן ומשאבים לאיתור בעל הנכס ,שלעיתים אינו תושב המקום,
וכי 'מטרת הנוהל' הינה להגדיר את הסמכויות החוקיות והאופרטיביות העומדות בפני המפקח העירוני לסילוק
המפגעים/מטרדים.
בסעיף 'העקרונות' נקבע ,כי ראש העירייה יסמיך באמצעות כתב הסמכה חתום על ידו את המפקחים
העירוניים לפעול לאכיפת חוק העזר העירוני בדבר מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון ,וכי המפקח העירוני
חייב לשאת תעודת הסמכה ולהציגה בפני בעל הנכס במידה ויידרש.
ובאשר ל'שיטה' נקבע בנוהל ,בין השאר ,כי יתבצע איתור של הבתים הנטושים על ידי המפקחים ,תלונות גורמי
עירייה ותושבים ,תיפתח תלונה ,תבוצע ביקורת במקום תוך ציון המפגעים בבית הנטוש ובחצרו ,הבעלים
יאותר באמצעות הטאבו ,מח' המיסים ,משרד הפנים ,מינהל מקרקעי ישראל ו/או חברת בזק ,ותינתן דרישה
לבעלי הבית הנטוש לפינוי המפגעים ,אטימה ,גידור ,ניקיון החצר וצביעת חזית הבית כאשר הדרישה תימסר
אישית לבעלי הנכס תוך מתן הסבר על מהות המפגע וסמכויות מח' הפיקוח לטיפול במפגע וחיובו בהוצאות.
עוד נקבע ,כ י יתבצע צילום של הבית הנטוש מזוויות שונות כולל החצר בסבב הביקורת השני ,כי תתבצע
ביקורת בתום פרק הזמן שניתן בדרישה לעיל ומתן ברירות קנס ולאחר דו"ח עבירה ,כתב אישום ובקשת צו
פינוי מבית משפט ,במידת הצורך ,וכי יתקבלו שלוש הצעות מחיר מקבלנים לביצוע העבודה אשר תכלול את
פינוי המפגעים מתוך הבית והחצר ,אטימת הבית ,ניקיון החצר וגידורה וצביעת המעטפת החיצונית של הבית,
כאשר במהלך ביצוע העבודה על ידי הקבלן יהיו נוכחים במקום מתחילת העבודה ועד לסיומה ,מפקח עירוני
והתובע העירוני או ערוך דין מטעמו.
ועוד נקבע ,כי בכל מקרה בו קיים צורך בביצוע כריתת/עקירת עצים וגיזום צמחיה בחצר יש לקבל חוות דעת
מקצועית ובכתב מנציג מח' גנים ונוף כולל נוכחותו בעת ביצוע העבודה בשטח על ידי הקבלן .כן ,המפקח יהיה
ערני למניעת נזקים העלולים להיגרם תוך כדי עבודת הקבלן (כמו :שבירת גדר ,קיר) ויעצור את המשך
העבודה עד למציאת פתרון לביצועה ללא גרימת נזקים .כן ,הוא יערוך צילומים מזוויות שונות המתעדים את
ביצוע העבודה ומצב הבית/חצר בתחילת העבודה ובסיומה .בסיום כל הפעולות הנ"ל יגיש המפקח דוח פעולה
על מנת לחייב את בעל הנכס בתשלום ההוצאות באמצעות בית המשפט ,כאשר סילוק מפגעים מחצר או מבנה
נטוש יסתמך על צו מבית המשפט במסגרת הגשת כתב אישום (דו"ח עבירה).
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  1לדו"ח.

2.3

נוהל אכיפת חוק כלי רכב נטושים/גרוטאות רכב מיום 20/09/05

ב'רקע' הנוהל הנדון נקבע ,כי כלי רכב נטושים/גרוטאות רכב ברחובות העיר חולון מהווים מפגע בטיחותי,
בטחוני ותברואתי ,ונוהל זה נועד לקבוע את שיטת האכיפה ברחבי העיר עד סילוק/גרירת הרכב על ידי
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הבעלים או על ידי הפיקוח ,וכי מטרת הנוהל הינה להגדיר את הסמכויות החוקיות והאופרטיביות העומדות
בפני המקפח העירוני לסילוק/גרירת כלי רכב נטושים/גרוטאות רכב.
בסעיף 'העקרונות' נקבע ,כי ראש העירייה יסמיך באמצעות כתב הסמכה חתום על ידו את המפקחים
העירוניים לפעול לאכיפת חוק העזר העירוני בדבר מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון ,כאשר השר במשרד
לאיכות הסביבה בתוקף סמכותו יסמיך את המפקחים (בתעודה) כ'מפקח לשמירת הניקיון' לאכיפת החוק
הנ"ל.
ובאשר ל'שיטה' נקבע בנוהל ,בין השאר ,את אופן הטיפול המשתנה לפי מיקום הגרוטאה בשטח ציבורי או
פרטי ועם מספר רישוי או ללא מספר רישוי ,את אופן הטיפול בגרוטאות שנגררו למגרש ואת אופן שחרורן על
ידי הבעלים.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  2לדו"ח.
יוסף ,כי במהלך הביקורת עלה שישנו נוהל חדש בנושא מיום  02/08/17שלפיו עובד האגף בשנה האחרונה,
אולם הנוהל טרם הפך לנוהל עירוני רשמי שפורסם בפורטלון.
עתק הנוהל החדש מצ"ב ומסומן כנספח  3לדו"ח.

2.4

נוהל אכיפת חוק רוכלים מיום 20/09/05

ב'רקע הנוהל נקבע ,כי יחידת המפקחים נאלצת להתמודד עם רוכלים ללא רישיון ורוכלים הפועלים בניגוד
לתנאי הרישיון ,או כאלה הגורמים למפגעים ולמטרדים ,כאשר מטרת הנוהל להגדיר את הסמכויות החוקיות
האופרטיביות העומדות בפני המקפח העירוני להתמודד עם מפרי החוק.
ובאשר ל'שיטה' נ קבע בנוהל ,בין השאר ,כי מפקחי הרובע יבצעו בקרה מאסיבית בשטח למניעת הימצאות
רוכלים ללא רישיון או כאלה העוסקים בניגוד לתנאי הרישיון כאשר לרוכל ללא רישיון שאותר תימסר לו דרישה
לחדול מעיסוק ברוכלות בתחום העיר חולון ואי ביצוע ההוראה יגרור ביצוע תפיסה וכאשר לרוכל המוכר בניגוד
לתנאי הרישיון יוסבר שהינו עובר על החוק ,תימסר לו דרישה להפסקת הפעילות האסורה תוך שעה ובמידה
ולא מולאה הדרישה תתבצע תפיסה או סילוק והגשת תביעה משפטית בהתאם לממצאים בשטח.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  4לדו"ח.

2.5

נוהל אכיפת חוק הצבת מתקנים ,שולחנות וכסאות בשטח
המדרכה מיום 20/09/05

ב'רקע הנוהל נקבע ,כי הוא מפרט את אופן אכיפת חוק הוצאת מתקנים ,שולחנות וכסאות ,שמשמיות ,מקררים
וכדומה ,וכל מתקן אחר המוצב בשטח הרחוב ,שכן כל פעולה כזאת מחייבת היתר ובהיעדר היתר המעשה
הינו בניגוד לחוק ,כאשר מטרת הנוהל הינה שהמתקנים לעיל יוצבו על פי היתר בלבד.
ובאשר ל'שיטה' נקבע בנוהל ,בין השאר ,כי היתרים מוצאים על ידי רישוי עסקים עד לסוף שנת העבודה ובכל
תחילת חודש ינואר יש לחדשו ,כי במקרים בהם בעל העסק נמצא בהליך מתקדם יתקבל אישור זמני כאשר
בתום תקופת האישור תבוצע בדיקת היתר.
עוד נקבע ב'שיטה' ,כי על מפקח לסרוק את הרובע עליו הוא מופקד ולוודא שבעל העסק המוציא שולחנות,
כיסאות וכדומה מצוד בהיתר תקף ,כאשר במידה ואין היתר בתוקף תימסר דרישה לבעל העסק לסלק המתקן
תוך  7ימים וכאשר בדרישה לא מולאה ירשם ברירת קנס ודרישה חוזרת ל 2-ימים .במידה ובמהלך  30יום לא
הוצג היתר יוגש דו"ח עבירה וכתב האישום כאשר התלונה תיסגר והמשך הטיפול יבוצע על ידי בית המשפט.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  5לדו"ח.
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2.6

נוהל אכיפת חוק דירות/בתים עם מפגעים מיום 20/09/05

ב'רקע' הנוהל נקבע ,כי על פי חוק העזר הרלבנטי אחראי המפקח העירוני לטיפול במפגעים הקיימים בתוך
דירות/בתים שנוצרים על ידי אספני גרוטאות וגורמים מפגע סביבתי ,כאשר מטרת הנוהל היא להגדיר את
הסמכויות החוקיות והאופרטיביות העומדות בפניו לסילוק המפגעים.
ובאשר ל'שיטה' נקבע בנוהל ,בין השאר ,כי עם קבלת התלונה או בעקבות איתור יזום תיערך ביקורת בנכס
בנוכחות מפקח עירוני ,עובד אגף רווחה ותברואן ותירשם חוות דעת על ידי כל אחד מהגורמים שתכלול את
פרטי דיירי הבית ,תיאור המפגעים וצילום תכולת הנכס ,אליהן יצורף דו"ח עבירה שיועבר לתובע עירוני
להגשת כתב אישום במסגרתו יתבקש צו בית משפט לפינוי המפגע.
עוד נקבע ב'שיטה ,כי עם קבלת צו בית משפט ירוכזו  3הצעות מחיר ולאחר בחירת הקבלן המבצע והכנת
הזמנה עבודה ,יש להתארגן בתיאום עם הקבלן לביצוע הפינוי/סילוק תוך וידוא שהחלטת בית המשפט
מבוצעת כלשונה ,כאשר חיוב בעלי הנכס בהוצאות הפעולה יתבצע על פי החלטת בית המשפט .יש לצלם את
מצב הנכס לפני ואחרי סילוק המפגע ,כאשר בתום הפעולה יגיש המפקח האחראי על הביצוע דו"ח
פעולה/סילוק מפורט תוך שמודגש ,כי אין לסלק חפץ או רהיט או כל דבר שהינו בעל ערך כספי.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  6לדו"ח.

2.7

נוהל אכיפת חוק מכשול ברשות הרבים מיום 20/09/05

ב'רקע' הנוהל נקבע ,כי בכפוף לחוק העזר למניעת מפגעים ושמירת הסדר הציבורי והניקיון ,נאלץ המפקח
העירוני להתמודד עם מפרי החוק המציבים/מניחים או גורמים למכשול ברשות הרבים ,כאשר מטרת הנוהל
הינה להגדיר את הסמכויות חוקיות והאופרטיביות העומדות בפני המפקח העירוני להתמודדות מול מפרי
החוק.
ובאשר ל'שיטה' נקבע בנוהל ,בין השאר ,כי מפקחי הרובע יבצעו בקרה מסיבית בטח למניעת מכשולים ברשות
הרבים כאשר מפקח שאיתר הצבה בלתי חוקית בשטח הרחוב ימלא טופס דרישה לסילוק המכשול ואי מילוי
ביצוע הוראת דרישה זו יגרור רישום ברירת קנס ,צילום המכשול ומתן דרישה נוספת לסילוקו.
עוד נקבע ב'שיטה' ,כי תתבצע ביקורת חוזרת בתום פרק זמן סביר לפי שיקול דעת המפקח אולם מבלי שיחרוג
מפרק הזמן הנקוב באמנת שירות .במידה ולא בוצעה הדרישה יבצע המפקח צילום ויגיש תביעה משפטית
בהתאם לממצאים בשטח .לצורך ביצוע הסילוק ימלא המפקח דו"ח פעולה מפורט וטופס סילוק וימסור עותק
לבעלים ויחתימו כאשר לאחר קבלת מספק סילוק ממנהל מדור רישו יש להחתים את מקבל הציוד הנמצא
במחסן העיריה על גבי טופס אחסון מפורט ומדויק.
זאת ועוד ,במידה והבעלים מעוניין לשחרר את פריטי הסילוק עליו לשלם ברירת קנס ,לשלם עבור הוצאות
הפעולה וחתימה על אי ביצוע העבירה שוב ואז ישוחרר הסילוק ממחסן העירייה על ידי הבעלים אשר יחתום
על טופס החזרה מפורט ומדויק .יוסף ,כי כאשר מדובר במקרים בעייתיים (אדם שחסם את כל שטח המדרכה)
במיוחד כאלה החוזרים על עצמם -יש להתייעץ עם הנהלת אגף הפיקוח העירוני והיועץ המשפטי במטרה
להגיש כתב אישום לטיפול בבית משפט ובכל מקרה של סילוק יש לפעול חיוב הבעלים בהוצאות הפעולה.
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן כנספח  7לדו"ח.
מהאמור לעיל עולה ,כי הנהלים העירוניים הקיימים אינם מעודכנים ,וכי חסרים נהלים בנושאים רבים באשר
לעבודה בתוך האגף ובאשר לשיטת העבודה אל מול גורמים עירוניים רבים ומגוונים .יוסף ,כי ישנם נהלים
עבודה פנימיים של מחלקת החניה ,אולם נהלים אלה צריכים להיות חלק מספר נהלים עירוני אגפי ברור ומובן
לכלל עובדי האגף ושהוא אף מקובל על הנהלת העיר.

2.8

התייחסות מנהל האגף

"תהליך עדכון הנהלים העירוניים של האגף (  6במספר ) החל כבר לפני מספר חודשים .בשלב זה כלל
הנהלים עודכנו וממתינים לסיום תהליך החתימות בעירייה".
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2.9

אמנת השירות

אמנת השירות כוללת את רמת השירות של מחלקת הפיקוח על בניה בכל נושא ונושא שבטיפולה הכוללים 48
נושאים לרבות ,טיפול ברכב נטוש ,רכב חוסם ,מכירת סחורה ללא היתר ,גרפיטי ,פסולת שהוצאה שלא ביום
הטיפול ,אחזקת בעלי חיים ללא היתר ,מפגעים כתוצאה מהאכלת חתולים ,גללי כלבים וכדומה.
בחודש מרץ  2018נקבעה אמנת שירות מעודכנת ששונתה בעקבות ישיבה בראשות מנכ"ל העירייה ,כאשר
כאמור לאגף הפיקוח העירוני ישנם  48נושאי טיפול שונים עם מועדים שונים בהתאם לסוג הטיפול.
העתק האמנה המעודכנת מצ"ב ומסומן כנספח  8לדו"ח.
בשיחות עם אגף פיתוח משאבי אנוש המבצע בקרה על אמנת השירות ,נתקבל סיכום פעילות האגף לפיקוח
עירוני בשנים  -2016עד הרבעון השני של שנת .2018
העתק סיכום הפעילות מצ"ב ומסומן כנספח  9לדו"ח.
מניתוח סיכום פעילות האגף בשנים הרלוונטיות עולה ,כי שיעור העמידה ברמות השירות עומד על כ96%-
בממוצע ,וזאת על אף שינוי המועדים באמנת השירות כאמור החל ממרץ  ,2018כי שיעור הפניות היזומות על
ידי האגף עמד על ממוצע של כ 19%-מתוך סך הפניות ,כאשר מבדיקת שנת  2018עד למועד כתיבת טיוטת
הדו"ח הנדון בלבד עולה שישנה ירידה ל 15%-מסך הפניות בממוצע.
בנושא רכב גרוטאה עולה ,כי אמנת השירות קבעה מועד של  52יום עד לפינוי הגרוטאה .אולם ,אין באמנת
השירות קביעת מועד לזמני ביניים ,כגון :קביעת מועד ממועד התלונה על רכב גרוטאה ועד להגעת פקח עירוני
לבדיקתו ולהדבקת מדבקה ,במידת הצורך.
עוד עולה מבדיקת הביקורת ,כי תלונות המגיעות באמצעות המייל ישירות לאגף אינן נכללות באמנת השירות
ואף פניות המגיעות לאגף באמצעות מנהל מחלקת פניות הציבור מתועדות באמנת השירות של פניות הציבור
אולם לא באמנת השירות של האגף.
בדיקה שנערכה בימים אלה עם המוקד העירוני העלתה ,כי בחודש יולי  2018אחוז העמידה ברמות השירות
ירד ל 91.8%-וכי בחודש אוגוסט  2018אחוז העמידה ברמות השירות ירד אף ל 88.9%-בלבד ונראה
שהסיבה העיקרית לכך היא תקנים חסרים בפיקוח בעקבות הקמת השיטור העירוני ומעבר של מפקחים לשם
ולתפקידים אחרים בעירייה ,כפי שיפורט בהמשך.

 2.10התייחסות מנהל האגף
"התלונות שמגיעות דרך המייל ישירות הם בכמות קטנה מאוד (  2בשבוע ) מול אלפי פניות בחודש ולכן אין
צורך לכלול אותם באמנת השירות  .הם מקבלות טיפול נקודתי ע"פ צורך ועניין; כלל התלונות המגיעות דרך
מנהל מחלקת פניות הציבור מטופלות ומתעודות במערכת ומוזנות על ידו .התלונות שמגיעות במייל הן לפירוט
והדגשה של אירועים חריגים בלבד .תחום זה מטופל ע"י יחידת פניות  ,בקרה ופרויקטים באגף; אמנת השירות
קבעה  52יום לפני פינוי גרוטאה אולם הרכבים נגררים בתום  60יום מכיוון שבאמנת השירות לא נספרים  8ימי
שבת בחודשיים; נקבע שזמן הבינים להגעה לגרוטה יהיה  7ימים -הדבר יכנס לאמנת השירות כזמן בינים".
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באגף מלבד ,מנהל האגף ומזכירתו ישנה חשבת ומנהל לוגיסטי כאשר שאר התקנים באגף מחולקים למחלקות
ויחידה ,כדלקמן:

3.1

מחלקת דו"חות חניה ורישום

מחלקת דו"חות ורישום מורכבת ממנהל מחלקה ,מנהלת מדור פיקוח ורישום דו"חות ו 3-פקידות חניה
האחריות על פניות ,הסבות וקשרי חוץ כגון חברת הגביה החיצונית ,התביעה העירונית ובית המשפט.
המחלקה אחראית ,בין השאר ,על ניהול ותפעול מערך הדו"חות והרישום של כל האגף ועל הטיפול בעררי
חניה/דו"חות ,לרבות בפניות הנוגעות לטיפול בדו"חות מהשלב שלאחר הגשת הדו"חות ועד לשלב הסיום
בטיפול בהם כולל תשלום ,שיפוט והעברה לגבייה.
בנוסף המחלקה אחראית על מתן שירות לתושבים באמצעות קבלת קהל ומענה לפניות בכתב והיא מתנהלת
ישירות למול השירות המשפטי ובית משפט לעניינים מקומיים בכל הנוגע לטיפול בפניות/ערערים ,הכנת תיקי
תביעה ומעקב אחר הטיפול בהם ,לרבות מענה מקצועי ומתן דו"חות למנהלים באגף.

3.2

מחלקת הפיקוח עירוני

במסגרת תפיסת ההפעלה של אגף שנמסרה לביקורת עובר לשילוב השיטור העירוני נקבעו לפיקוח העירוני 5
משמרות ,כאשר את משמרת הלילה תופס השיטור המשולב ,כדלקמן 2 -06:00-14:30 :צוותי פיקוח ברובעים
שנותנים מענה לכל העיר עד לתחילת פעילות משמרת א' וחזרה לפעילות ברובע;  3 -07:30-16:00צוותי
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פיקוח ברובעים 2 ,קטנועים לפעילות באזור א' ו-ב';  2 -10:00-18:30מפקחים לאכיפה רגלית בציר סוקולוב;
 3 -12:00-20:30צוותי פיקוח לרובעים ,כאשר עד לכניסתם לפעילות ברובע מבצעים משימות רגליות
(אכיפת עישון/ביקורת מקלטים/אכיפת חניה וכדומה);  2 -14:00-22:30צוותי פיקוח שפועלים ברובעים עד
השעה  20:30ולאחר מכן עד לסיום המשמרת נותנים מענה לכל העיר;  -22:30-06:00צוות שיטור משולב
בכל העיר.
ובאשר לשיטת העבודה נקבע ,כי מחלקת הפיקוח כולל מוקד הפיקוח פעילים בימים א' עד ה' בין השעות
 ,06:00-22:00ביום שישי בין השעות  ,06:00-17:00וביום שבת ישנו צוות פיקוח אחד בין השעות 09:00-
 ,18:00כאשר השיטור העירוני פעיל בין שבת לפנות בוקר בשעה  03:00ועד ל 06:00-למחרת .עוד נקבע ,כי
בכל משמרת ישנם מנהל משמרת ,מנהל אזור (לפי משמרות) ,בכל רובע זוג מפקחים רכוב ,מפקח גרוטאות,
צוות שיטור עירוני ומפקח רגלי ברחובות סוקולוב ודב הוז.
העתק החלק הרלבנטי של תפיסת ההפעלה מצ"ב ומסומן כנספח  10לדו"ח.
במחלקת הפיקוח העירוני  44תקנים ,הכוללים את מנהל המחלקה ומזכירתו כאשר מספר התקנים המאוישים
נכון למועד כתיבת טיוטה זו עומד על  33ובפועל מאוישים  31תקנים בלבד בשל חופשות היריון ושמירת היריון
של שתיים מהמפקחות.
מבירור שנעשה עולה ,כי  9מפקחים עירוניים עברו לשיטור העירוני ועוד שניים עזבו לתפקיד אחר בתוך
העירייה ,וכי בשל העובדה שתקופה של מספר חודשים לא ניתן היה לקלוט עובדים בשל החלטת משרד הפנים
נוצר המחסור בתקנים .אולם ,בימים אלה נערכים הליכי מכרזים ומיונים וצפויים להיקלט בשלב זה  3מפקחים
עירוניים חדשים.
יוסף ,כי אין הפרדה בין מפקחי חניה למפקחים האמונים על טיפול במפגעים לפי חוקי העזר העירוניים
והמפקחים מוגדרים כמפקחים 'רב תכליתיים' המטפלים בכל סוגי העבירות לפי חוקי העזר כולל בעבירות
חניה ,כאשר בהתאם לשיטת העבודה חולקה העיר לחמישה רובעים ומונו ראשי צוותים כמנהלי רובע ,כאשר
בכל משמרת ישנו מנהל משמרת (אחת משלוש).

3.3

יחידת פניות ,בקרה ופרויקטים

מנהלת היחידה אחראית על המוקד הטלפוני של האגף המורכב משתי משמרות :בוקר מ 06:00-ועד 14:30
וצהריים מ 14:00-ועד  22:30ושתי פקידות דרך קבע ומחליפה בעת הצורך ,על גרירת וגריטת כלי רכב
נטושים וללא רישיון רכב בתוקף ,על עדכון ובקרה על הרוכלים ברחבי העיר ,על טיפול בפניות חריגות ו/או
המגיעות ממחלקת פניות הציבור ,על מעקב ובקרה על המוקד הטלפוני ועל פרויקטים אד-הוק המוטלים עליה
על ידי מנהל האגף.

3.4

השיטור העירוני

השיטור העירוני מצוין כאמור במבנה הארגוני החדש של האגף היות ובמהלך עבודת הביקורת אגף הפיקוח
העירוני היה בעיצומה של הקמת השיטור העירוני תחתיו לרבות הכשרת מפקחי שיטור ,הכשרת מקום נפרד
במשרדי האגף ,גיבוש תפיסת הפעלה והוא החל לפעול ביום  ,01/08/18כאשר במתכונתו הסופית לאחר
שיאוישו כל התקנים היעודים ישרתו בו  14שוטרים ויעבדו בו  26מפקחי שיטור עירוניים :מפקד שיטור עירוני
וסגנו ו 12-שוטרים מצד המשטרה ,ומנהל מחלקת שיטור וסגנו 3 ,ראשי צוותים ו 21-מפקחים עירוניים מצד
העירייה .יוסף ,כי כיום מאחר ותפקיד מנהל מחלקת השיטור טרם אויש ,סגן מנהל המחלקה משמש כמנהל
מחלקת השיטור בפועל.
בעקבות ירידה בתחושת הביטחון האישי ברמה המוניציפאלית ,מחד ,והרצון של ראשי הרשויות המקומיות
לשפר את תחושת הביטחון ואיכות החיים של התושבים ,מאידך ,החליטה הממשלה במסגרת החלטתה מס'
 1848מחודש יוני  2010על הקמת מערכי אכיפה עירוניים במטרה לחזק באופן מהותי את יכולת ההרתעה,
המניעה והאכיפה בעבירות אלימות והתנהגות אנטי חברתית בעיקר.
במסגרת תפיסת ההפעלה אותה הכין והציג מנהל האגף נקבע מבנה השיטור העירוני ונקבעו הנחות היסוד של
התפיסה לפיהן ,בין השאר ,השיטור העירוני יעבוד ב 3-משמרות 'סביב השעון' במשך כל ימות השנה כולל
סופי שבוע בהתאם לסל העבירות של השיטור העירוני ו'שעון החיים' בחולון כאשר לא תהיה חלוקה לרבעים
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ופריסת הכוחות והפעילות תהיה מרחבית בהתאם לצורך המבצעי .מבחינת אמצעים ,יחידת המשטרה מקצה
 2ניידות וקטנוע והעירייה מקצה  2ניידות ו 2-קטנועים כאשר בעתיד יירכש רכב שטח שישמש כרכב פיקוד
קדמי ,ומבחינת מנגנוני בקרה נקבע שהיו סיכומי משמרת ,סיכום יומי ,שבועי וחודשי ואף עמידה במדדי אמנת
שירות שתקבע.
סל העבירות הייעודי שנקבע לשיטור העירוני כולל ,בין השאר ,עבירות איכות חיים ,אלימות ,סמים ,אלכוהול
ועבירות רכוש ,מחד ,ועבירות של גניבות חול ,הבערת אש ,השחתת רכוש ציבורי ,רעש ,אופניים חשמליים
וצעצועים מסוכנים ,מאידך .הקשר העיקרי יתבסס על מערכת הקשר טקטית של מכשירי קשר שיסופקו לכל
המערך ,כאשר השיח בין מפקחים עירוניים לשיטור העירוני יתבסס בשלב ראשוני על תיווך של מוקד שקד
העירוני והפעלת השיטור העירוני ויחידת האכיפה העירונית תעשה דרך מוקד  100ומוקד .106
העתק רלבנטי של תפיסת ההפעלה מצ"ב ומסומן כנספח  11לדו"ח.
במסגרת תפיסת ההפעלה נקבע עוד ,כי מפקד השיטור העירוני הוא מפקד מטעם המשטרה הכפוף לקצין
אג"ם מרחב איילון ,וכי מפקד יחידת האכיפה הוא מנהל מחלקת השיטור העירונית מטעם העירייה הכפוף
למנהל אגף הפיקוח ,כאשר כוחות משולבים כפופים להנחיות מפקד השיטור העירוני ואף סדר העבודה
לפעילות יקבעו בשיתוף בין המנהלים אולם ההחלטה הסופית של מפקד השיטור העירוני.
עוד נקבע ,כי ברמה העירונית תוקם המועצה לאכיפה עירונית בראשות ראש העירייה ובהשתתפות ,בין השאר,
של מנכ"ל העירייה ,מפקדת המרחב ,מנהל האגף ומפקדי השיטור העירוני ,הרווחה והחינוך שתתכנס פעמיים
בשנה ותגבש את המדיניות הכוללת של סדרי העבודה של פעילות השיטור העירוני בתאום עם מרחב איילון ,כי
תוקם ועדת משנה עירונית לאכיפה הכוללת את מנהל האגף ,קצין אג"מ מרחב ומפקדי השיטור העירוני
שתתכנס פעם בחודש ותגבש את הדרכים ליישום המדיניות שנקבעה על ידי המועצה לאכיפה עירונית.
העתק רלבנטי של תפיסת ההפעלה מצ"ב ומסומן כנספח  12לדו"ח.

3.5

התייחסות מנהל האגף

"מתקיים תהליך אינטנסיבי ומשותף עם משאבי אנוש להשלמת פערי כ"א בפיקוח העירוני ובשיטור העירוני.
הקמת השיטור הביא לניוד מפקחים לשיטור העירוני ועוד סיבות כאלה ואחרות לעזיבת מפקחים .קיים מכרז
פתוח מתמשך למפקחים בפיקוח העירוני והחזרה לאתר אולג'ובס לטעמי תביא יותר מועמדים .אם זאת חשוב
ל הבין שקשה מאוד לגייס כ"א איכותי ומתאים לעבודת פיקוח שהיא עבודת שטח קשה פיזית ונפשית מול תנאי
שכר לא גבוהים; קיים מכרז ( מספר  ) 3למנהל מחלקה לשיטור העירוני .תהליכי אישור יחב"ם הם ארוכים
מאוד .מ"מ מנהל המחלקה מבצע את תפקיד המנהל ברמה טובה מאוד".

191

במסגרת תפקידו בשלוש וחצי השנים האחרונות אחראי מנהל המחלקה על ניהול ,תפעול ובקרת מערך
הדו"חות והרישום באגף באמצעות מנהלת מדור רישום ו 3-פקידות חניה ,על הטיפול בדו"חות חניה ודו"חות
פיקוח (על אכיפת חוקי העזר מלבד חניה) לרבות הטיפול בפניות הנוגעות לדו"חות מהשלב שלאחר הגשת
הדו"חות ועד לשלב סיום הטיפול בדו"חות על ידי תשלום ו/או שיפוט ו/או העברתם לחברה חיצונית לצורך
פתיחה באכיפה בהליכים גבייה.
מנהל המחלקה מטפל ישירות מול גורמי חוץ ופנים הקשורים למערכות המחשב המותקנות באגף על מנת
לשפר ,לשד רג ולייעל את העבודה ,מתן שירות לתושבים באמצעות קבלת קהל ומענה בכתב ,עבודה ישירה
למול השירות המשפטי ובית משפט לעניינים מקומיים בכל הנוגע לטיפול בפניות/ערערים ,הכנת תיקי התביעה
ומעקב אחר הטיפול בהם ,ומתן מענה מקצועי למנהלים באגף.
ומשיחה עם מנהל המחלקה עולה  ,כי הוא גם האחראי על ריכוז כל החומר והמצגות לישיבות החודשיות
והרבעוניות באגף ,נציג האגף אל מול התביעה העירונית בפגישות השבועיות המתקיימות ,והוא הכין נהלי
עבודה פנימיים של מחלקת החניה שבניהולו.
העתק הנהלים הפנימיים מצ"ב ומסומן כנספח  13לדו"ח
באשר לתוכנות הקיימות באגף עולה ,כי ישנה תוכנה לניהול דו"ח של 'החברה לאוטומציה' ותוכנה ייעודית
שלאחרונה הפכה פעילה גם בדו"חות הפיקוח הנמצאת גם באפלקציה על המסופון שבשימוש כל מפקח עם
קוד נפרד ,כך שזיהוי כלי רכב והדו"ח שנכתב בשטח ויוצא באמצעות מדפסת ניידת מתועד יחד עם תמונה 'און
ליין' בתוכנה ומאפשרת בקרה בכל זמן נתון על פעילות המפקחים ומיקומם לרבות סוגי הדו"חות והאזורים
בהם הם ניתנו ,כאשר התוכנה מועתקת כל לילה לתוכנת החברה לאוטומציה .עוד עולה ,כי קיימת מערכת
בקרה המתעדת את שיחות המוקד ופקידות החניה עם תושבים בטלפון ,ואף מערכת לניהול תורים המנתבת
את קבלת הקהל אולם היא לא מפנה לחדר הספציפי הפנוי.
בניגוד לעבר בו טופלו דו"חות הפיקוח כ'ברירות קנס' כך שבמידה והנאשם לא מגיש ערר תוך  15יום הדו"ח
מועבר אוטומטית לבית משפט דבר שיצר עליו עומס ,כיום דו"חות החניה והפיקוח מטופלים כ'ברירת משפט'.
דהיינו ,לאחר חלוף  30יום להגשת בקשה לביטול הודעת הקנס מיום קבלתה וחלוף  90יום להגשת בקשה
להישפט מיום קבלת ההודעה ,במידה ולא הוגשו ,הדו"ח עובר ישירות לאכיפה לאחר שנשלחת לנאשם הודעה
לתשלום בצירוף שובר בדואר רשום.
העתק הזמנה וכל החומר הנלווה בעקבות הגשת בקשה להישפט מצ"ב וסומן כנספח  14לדו"ח.
תיקי דו"חות החניה מתויקים בקלסרים כחולים ותיקי דו"חות הפיקוח (שאר הדו"חות למעט החניה) מתויקים
בקלסרים ירוקים ,כאשר במערכת המחשוב הייעודית תיקי החניה מנותבים בהליך 'עסקי' ,כך שמרבית
הפעולות (כולל הליך ערר והסבת דו"ח) נעשית באופן ממוחשב על ידי פורמט אחיד של מכתבים והודעות
שנשלחים אוטומטית לתובעת העירונית תוך בקרה ומעקב ואילו דו"חות הפיקוח נעשות בהליך ידני ומסורבל
על כל המשתמע מכך.
לדברי מנהל המחלקה הסיבה לכך נובעת מכך שהתוכנה הייעודית אינה ערוכה לטיפול בתהליך 'עסקי'
בדו"חות הפיקוח ונדרש לשם כך שדרוג המערכת שנתקל בקשיים מצד החברה עצמה.
עוד עולה ,כי בכל שנה ישנם כ' 4,500-הסבות' של דו"חות חניה בממוצע לרבות על ידי חברות השכרה
המבקשות להסב את הדו"ח על שם האדם ששכר את כלי הרכב במועד מתן הדו"ח בצירוף תצהיר אימות של
עורך דין באשר לתוכן הבקשה ,והתהליך כולו נעשה באופן ידני ומסורבל למרות שישנן חברות ייעודיות
היודעות לבצע את תהליך ההסבה יחד עם תצהיר האימות באופן שיקל וייעל את העבודה בנושא זה.
ובאשר להכנת כתבי אישום בהגשת בקשה להישפט עולה ,כי המחלקה היא זו שמכינה את כתב האישום
ומעבירה אותה ידנית לתובעת העירונית יחד עם כל החומר שנסרק במערכת לניהול דו"ח כולל תמונות לשם
חתימתה עליו בטרם הגשתו לבית משפט ,וכי ניתן יהיה לעשות כן באמצעות חתימה דיגיטלית של התובעת
העירונית אולי עם מעבר בית המשפט לעניינים מקומיים לעבודה בתוך מערכת בתי המשפט והכרטיסים
הדיגיטליים.

192

כלי העזר העומדים לרשות המחלקה לאיתור נתונים על האזרח הינם משרד הפנים באמצעות תכנת 'אביב'
באמצעות שאילתה ידנית בתשלום ,משרד הרישוי לאיתור בעל כלי הרכב בתשלום וגזברות העירייה בניסיון
לאיתור כתובת עדכנית באמצעות מספר משלם הארנונה .יחד עם זאת כלים אלה נמצאים ברשות בודדים
באגף ולעיתים אין אפשרות מעשית לאיתור 'און ליין' של הפרטים הדרושים ,שכן כנראה משיקולי הגנת
הפרטיות /ואו עלות אין גישה לנתונים למפקח שבשטח ,וכלי העזר לאיתור בעליו של כלבים משוטטים ו/או
כלבים מסוכנים הינו מכשיר לבדיקת צ'יפים הנמצא ברשות הווטרינר העירוני ורק לאחר הזמנת מפקח בעלי
חיים מטעמו ניתן לבצע את הבדיקה.
משיחה עם מנהלת מדור פיקוח ורישום עולה ,כי היא אחראית על קבלה וטיפול ידני בדו"חות פיקוח ובדו"חות
חניה מורכבים ,לרבות הכנסת ערערים ,בקשות הסבה של דו"חות חניה והכנת כתבי אישום .כן ,היא אחראית
על בקרה אחר הכנת תיקי התביעה והעברתם לתובעת העירונית ובית המשפט לעניינים מקומיים ,על טיפול
בדו"חות ברירת משפט וביצוע תיקונים במידת הצורך ועל קבלת קהל ומענה טלפוני לפניות תושבים ולגורמים
פנים עירוניים.
יוסף ,כ י באתר העירייה ישנה אפשרות לשלם את דו"ח החניה ו/או התראת החניה ואף לצפות בדו"ח עצמו
ובתמונות הנלוות ,וכן ישנה אפשרות להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס באמצעות טופס מקוון .יחד
עם זאת ולא ניתן להגיש בקשה 'להישפט ו/או בקשה 'להסבת' דו"ח באתר העירייה.
העתק המסמכים הרלוונטיים מהאתר העירייה מצ"ב ומסומן כנספח  15לדו"ח.
את בקשות הערר שבמגיעות לאגף בכל אחת מהדרכים לעיל מדור הרישום סורק למערכת לניהול דו"ח של
'החברה לאוטומציה' ,כולל התמונות שנלקחות מתוכנת 'הלולה-טק' ושימוש בכלי העזר כאמור העומדים
לרשות המחלקה לאיתור נתונים על האזרח המערער .יוסף ,כי ברגע שמוגש ערער על הדו"ח ואו בקשה
להישפט הדו"ח 'מוקפא' במערכת ולא ניתן לשלוח אותו לחברת הגביה החיצונית עד להוראה אחרת.
עם קבלת הערערים בדרכים שפורטו לעיל ולאחר סריקתם לתוך מערכת כאמור ישנה מעין חותמת 'נתקבל'
ומצוין תאריך ה הגשה .יחד עם זאת ,עם ההגעה הפיזית של הערער או שליפתו במייל שמגיע מאתר העירייה
הוא לא מוחתם פיזית בחתימת 'נתקבל' כך שהתאריך המופיע במערכת הממוחשבת לא חופף את תאריך
קבלת הערר בפועל.
עם קבלת הערערים לאגף הם נשלחים לתובעת העירונית וזאת לאחר בדיקת אימות פרטים כאשר במקביל
נשלח מכתב למערער מטעם התובעת העירונית באמצעות המערכת הממוחשבת כחלק 'מהתהליך העסקי'
המאשר את פנייתו שהועברה לדיון ובתום הדיון הוא ייודע לגבי ההחלטה.
לאחר קבלת החלטת התובעת העירונית ובמידה ומדובר בדחיית הבקשה ,נשלחת למערער הודעה מטעם
התובעת העירונית בדואר רשום על ההחלטה בצירוף שובר תשלום הקנס המקורי לתשלום תוך  45ימים
והודעה על אפשרותו להגיש בקשה להישפט לא יאוחר מ 30-יום מקבלת ההודעה ,כאשר הערערים מתויקים
בקלסרים ונשמרים באגף.
העתק מכתבים לדוגמא מצ"ב ומסומן כנספח  16לדו"ח.
יוסף ,כי אין לוח זמנ ים קבוע מהגשת הערר לתובעת העירונית ועד למועד קבלת תשובתה וככל הידוע תשובה
מגיעה לאגף לאחר כחודשיים ימים בממוצע.
בכל הנוגע לבקשה להישפט ,היא מגיעה לאגף בכל אחת מהדרכים שפורטו לעיל ועם הגעתה משונה מצב
הסטטוס לגבי הדו"ח במערכת הממוחשבת כך שישנה 'הקפאת' מצב כדי שהדו"ח לא יעבור להליכי גבייה
ולאחר בדיקת אימות פרטים ,החומר שכולל את פרטי הדו"חות ,התמונות והבקשות לביטול הודעת הקנס באם
ישנן מרוכזת יחד ומועבר בארגז פיזית יחד כתבי אישום לחתימתה של התובעת העירונית כאשר עם קבלת
כתב האישום החתום  3העתקים מועברים בדואר הפנימי לבית המשפט לעניינים מקומיים והעתק אחד נשאר
לתיוק ולמעקב באגף.
בית משפט לעניינים מקומיים שולח לאגף את מס' תיק בית המשפט ותאריך הדיון ,כאשר האגף הוא זה שמכין
את התיקים לדיון שבוע לפני ומעבירו פיזית לתובעת העירונית ואף דואג להתייצבות המפקחים הרלוונטיים
במידה והתיק נקבע לדיון הוכחות .יוסף ,כי עם החלטת השופט בתיק הוא מטופל על ידי מזכירות בית המשפט
לעניינים מקומיים ,לרבות וידוא התשלום בשוברים והפניית התיק להוצאה לפועל של בית המשפט במקרה של
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אי תשלום ,כאשר האגף שומר את התיקים שלו בארכיב האגף למשך  7שנים לאחר שהוא נשמר באגף למשך
כשנתיים.
זאת ועוד עם ההחלטה לשינוי הדו"חות מברירת קנס לברירת משפט כאמור ,ירדה באופן ניכר כמות התיקים
המתנהלים בבית המשפט לעניינים מקומיים .אולם ,מאחר והמערכות הממוחשבות של האגף ושל בית
המשפט אינן מסונכרנות ,האגף אינו מקבל עדכונים באשר לתוצאות הדיונים.
מבירור באגף עולה ,כי כמחצית מהדיונים שנקבעים לכ 2,300-מגישי בקשה להישפט מיד שנה בממוצע
מתבטלים בשל אי התייצבות הנאשמים כאשר רוב התיקים נסגרים בהסדרי טיעון מחוץ לבית משפט עם
התובעת העירונית והיתרה לרוב מורשעים לאחר ניהול דיון הוכחות .ומבדיקת החלטות התובעת העירונית
באשר לערערים עולה ,כי מתוך כ 7,500-עררים המוגשים מידי שנה כ 95%-מהם נדחים על ידיה כאשר אלה
שמתקבלים הם לרוב בעילות של מחלה קשה של נאשם לפנים משורת הדין ,טעות של מפקח ,אי חוקיות
תמרור ,וכלי רכב תקול לאחר קבלת אישור ממוסך ו/או מרכב הגרר.
העתק הנתונים כפי שנמסרו לביקורת מצ"ב ומסומן כנספח  17לדו"ח.
יצוין כי לאחר חלוף המועד הקובע של  90יום ,הודעות תשלום הקנס שלא שולמו ולא הוגשה בקשה לביטול
הודעת הקנס ו/א בקשה להישפט ,באישור מנהל המחלקה רפרנטית אגף המחשוב מרכזת את קובץ הדו"חות
ושולחת לאזרחים הודעה שניה בדואר רשום לתשלום הקנס לאחר בדיקת פרטים בכלי העזר לעיל ,ורק
כשבועיים לאחר שסכום הקנס עלה ב( 50%-שלושה חודשים ממועד ההודעה השנייה) הטיפול בגביית בקנס
מועבר להליכי גבייה של חברה חיצונית העובדת בשירות העירייה.
משיחה עם פקידות החניה עולה ,כי ימי קבלת קהל הינם בימים א' ,ב' ,ד' ו-ה' בין השעות  08:00עד 15:45
וביום שלישי בין השעות  08:00עד  12:45ומ  16:00עד  18:45כאשר ישנו מענה טלפוני בכל מהלך השבוע
בין השעות  12:00עד  14:45וביום ג' בין השעות  11:00עד  12:55ומ  16:00עד  ,18:30כאשר הטיפול
בדו"חות החניה הינו בתהליך ממוחשב כאמור כשנשלח אוטומטית מכתב לאזרח באשר לבקשה לערר שהגיש
נשלח בדואר רגיל כאשר רק מכתב שני עם שוברי תשלום לאחר חלוף  90יום נשלח בדואר רשום.
עוד עולה ,כי לאגף מידי שנה מגיעות בממוצע כ 4,500-בקשות להסבת דו"ח חניה בהליך ידני בדואר ו/או
בפקס ,בד"כ מחברות שמשכירות את הרכבים ו/או בעלי מוניות וכי אין אפשרות להגשת בקשה להסבה דרך
אתר העירייה .לפיכך ,עם קבלת הבקשה שמגיעה בד"כ עם תצהיר אימות של עורך דין והעתק חוזה להוכחת
הבקשה ונשלח אוטומטית מכתב למבקש דרך מערכת המחשב על העברת הטיפול לתובעת העירונית ועם
תשובתה בהליך ידני נשלח מכתב המאשר/לא מאשר את ההסבה וזאת לאחר שנעשית בדיקה של זהות
וכתובת האזרח/התייר שאליו מוסב הדו"ח.
כחלק מתפקידן ברמת היומית וגם לפני העברת דו"חות חניה לטיפול בהליך גביה דרך חברה חיצונית ,פקידות
החניה עוברת על כל דו"ח ודו"ח ,בודקת שהצילום לא מטושטש ,שמספר הרכב שהוזן אכן תואם את הרכב
המצולם ,שכת ובת הנהג ו/או הבעלים היא העדכנית באמצעות שאילתה למשרד הפנים ורק לאחר וידוא סופי
שכל הפרטים נכונים ,היא מעבירה את מקבץ הדו"חות לאישור מנהל המחלקה ומשם לחברה החיצונית.
עוד עולה משיחה עם אחת מפקידות החניה ,כי ההנחיה היא שלא לכתוב במקום התושב את הערער ו/או את
הבקשה להישפט למעט מקרים חריגים ביותר ובאישור מנהל המחלקה של אנשים עם מוגבלויות המונעות
מהם לכתוב וגם זאת רק לאחר שהבקשה מוקראת לו והוא חותם רק לאחר שהבין את תוכנה.
בכל בוקר נערכת בדיקה של הדואר הנכנס ואיסוף קבצי הבקשות לערערים ממערכת האוטומציה והם
מועברי ם כבר למחרת היום ,לאחר בדיקה מעמיקה ואימות של הכתובת ,מס' הדו"ח וכדומה ,לתובעת
העירונית ,ומכתב למערער על קבלת הערער בדואר שמועבר לעירייה באמצעות אחת המפקחים מידי יום
בסביבות השעה  . 12:30עוד עולה ,כי אף נבדקים סעיפי העבירה בכל דו"ח ודו"ח על מנת לוודא שאין טעות
של המפקח ברישום כאשר כל הטעויות נשמרות בקלסר ומועברות למנהל המשמרת שיושב עם המפקחים
הרלבנטיים על מנת להעיר את תשומת לבם ולוודא עמם שהטעויות כאלה לא ישנו.
העתק טבלת דו"חות שגויים לדוגמא מצ"ב ומסומן כנספח  18לדו"ח.
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התייחסות מנהל האגף
"קיימים שני סוגי ד וחות ,דוחות חנייה ודוחות פיקוח (שאר הדוחות למעט חנייה) .בכדי להקל על המפקחים
בוצעה הפרדה בצבע של הדוחות ,דוחות חנייה הם בצבע כחול ,ודוחות פיקוח בצבע ירוק .כאמור ,דוחות חנייה
היו תמיד דוחות ברירת משפט .לפני כחמש שנים ,שידרגנו את המערכות של האוטומציה והכנסנו אפשרות של
"תהליך עסקי" ,המשמעות היא שפקידות החנייה מכניסות ערר /הסבה למערכת ,והמסמכים עוברים בצורה
ממוחשבת לתובעת העירונית ,וכך ניתן לעקוב אחרי זמן מתן השרות ,המסמכים נסרקים ,התשובות ניתנות
בצורה ממוחשבת ,וקיים מעקב שתיקים מטופלים ולא נופלים בין הכיסאות .להבדיל ,דוחות הפיקוח הפכו
בספטמבר  2015לדוחות ברירת קנס ,משמע ,הדוחות כולל התמונות מעודכנים במערכת אוטומציה ,אך אין
אפשרות לבצע " תהליך עסקי" .מחלקת דוחות מנסה לקדם את הנושא מול מחלקת מחשוב ,התשובה של
מחלקת המחשוב קבועה .האוטומציה הודיעה שמבצעים כרגע תהליך של הסבה לפלטפורמה אחרת ולכן לא
ניתן לבצע; נפגשנו לפני מספר חודשים עם  2חברות המבצעות הסבות לדוחות חנייה .המלצתנו הייתה
להפעיל את אחת החברות עמ"נ לייעל תהליכים ולהוזיל עלויות  .הנושא ממתין לאישור המחלקה המשפטית;
כיום אכן לא ניתן להגיש בקשה להישפט ו/או בקשה להסבת דוח באתר העירייה .אנחנו ביקשנו מהחברה
האוטומציה שהדבר יבוצע ,ברם נכון להיום האפשרות לקלוט הסבה או בקשה להישפט עדיין לא קיימת באף
רשות .קיימת הבטחה שהבקשה תפותח בכלי החדש של התהליך העסקי שאמור להיות מוטמע במערכת
האוטומציה בשנת  ;2019לפקידות בית המשפט יש הרשאות למערכת האוטומציה ,ההמלצה היא שהם יקלידו
את תוצאות הדיון במערכת האוטומציה ,חנייה ופיקוח; כיום אכן אין לוח זמנים קבוע מהגשת הערר לתובעת
העירונית ועד למועד קבלת תשובתה .יצוין ,בשביל לקבוע לוח זמנים קבוע ,יש צורך לקבל מידע על זמן מתן
הטיפול .מחלקת דוחות הגישה בקשה לחברה לאוטומציה בינואר  2018לקבלת דוחות חודשיים בנוגע לכמות
עררים שהטיפול של התובעת העירונית הסתיים ונתקבלה החלטה בקריטריונים של תקופות וזמנים ,התשובה
שקיבלנו מחברת אוטומציה היתה שהחברה נערכת לקראת מערכת ערעורים חדשה ,ושהם יעבירו הצעת
מחיר רק לאחר הטמעת המערכת .כרגע הצפי למערכת הערעורים החדשים הוא  ;2019לפקידות בית המשפט
יש הרשאות למערכת האוטומציה ,ההמלצה היא שהם יקלידו את תוצאות הדיון במערכת האוטומציה ,חנייה
ופיקוח; סכום הכנסות הממוצע מדוחות חנייה הינו  17.5מליון  ₪בשנה .סכום ההכנסות הממוצע מדוחות
פיקוח עומד על כ 800,000-אלף  ;₪כמו כן ,חשוב לציין שטרם בוצע תיקון חוק עזר לחולון (מניעת מפגעים
ושמירת הסדר והניקיון) ,התשמ"ב. 1982-מדובר בחוק ישן ,לא עדכני .שחובה להליך אותו .אגף הפיקוח שלח
הצעה לתיקון החוק בספטמבר  2016שלא טופלה .לפי דעתי יש להעביר בהקדם את הטיפול בחוק העזר
למשרד עו"ד חיצוני לטיפול והכנת חוק עזר חדש כולל העברתו במשרד הפנים".

בתוכנית העבודה לשנת  2018תחת חזון האגף נקבע ,כי הפיקוח העירוני אחראי על אכיפת מכלול חוקי העזר
העירוניים ושמירת הסדר הציבורי למען רווחת כלל התושבים ושמירה על איכות החיים בעיר ,והוא יהווה מערך
אכיפה עירוני הפועל בשיתוף פעולה עם גורמי העירייה ,תושבי העיר ,גורמי אכיפה ופיקוח חיצוניים וטיפול
במפגעים ובאירועים בתחום איכות החיים והסביבה.
העתק תכנית העבודה הנדונה מצ"ב ומסומן כנספח  19לדו"ח.
במחלקת הפיקוח אין הפרדה בין מפקחי חניה למפקחים האמונים על טיפול במפגעים לפי חוקי העזר
העירוניים והמפקחים מוגדרים כמפקחים 'רב תכליתיים' המטפלים בכל סוגי העבירות לפי חוקי העזר כולל
בעבירות חניה ,כאשר בהתאם לשיטת העבודה חולקה העיר לחמישה רובעים ומונו ראשי צוותים כמנהלי
רובע ,כאשר בכל משמרת ישנו מנהל משמרת (אחת משלוש).
לכל מפקח ישנה תעודת מינוי שבגבה מפורטים סמכויותיו הכוללים סמכויות הניתנות לשוטר בפקודת סדר
ה דין הפלילי (מעצר וחיפוש) ולאכיפת חוקי העזר העירוניים ,חוק התכנון והבניה ,חוק רישוי עסקים וחוק
ההתגוננות האזרחית ,ולפי סעיף  1לחוק החזקת תעוזת זהות והצגתה ,כאשר כל מפקח קיבל כתב הסמכה
לכל אחד מסמכויותיו לעיל מראש העירייה המשמש גם כיו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
העתק כתבי הסמכה ותעודה לדוגמא מצ"ב ומסומן כנספח  20לדו"ח.
בהגדרת תפקיד ראש צוות שטח הכולל כיום חמישה תקנים מאוישים המחולקים לחמישה אזורים שונים נקבע,
בין השאר ,כי שעות הפעילות כוללות שתי משמרות :משמרת א' 06:00-14:30 -ומשמרת ב',14:00-22:30 -
וכי ראש צוות אחראי על אזור פעילות פיקוח עירוני ספציפי הכולל ,בין השאר ,בקרה אחר פעילות המפקחים
באזור ,מתן מענה מקצועי ומהיר לפניות תושבים ומפקחים ,חניכה מקצועית למפקחים ,בדיקה שהדרישות
195

הממוחשבות לרבות צילום מקום המפגע ו/או כלי הרכב שחונה בניגוד לחוק ומלל ,ריכוז נתוני פעילות אכיפה
באזור וגיבוש המלצות למיקוד פעילות ,ביצוע בקרה אחר עמידה באמנת שירות ,קיום מפגשים באגף ובשטח
עם תושבים באזור בהתאם לצרכים ,מיקוד הפעילות היזומה של צוותי הפיקוח באזור ומתן דגש של חברות
בניה בשעות מנוחה/בקרה בבתי עסק וחצרות.
עוד נקבע בהגדרת התפקיד ,כי על ראש הצוות לצאת לשטח ולבצע את כל המטלות הנדרשות לתפקידו לרבות
מתן והגשת דו"חות כנגד מפרי חוק ,בדיקת דו"חות פעילות יומיים ,סיכומם והעברת משוב בהתאם ,מילוי
מקום מנהלי המשמרות בעת הצורך ,ביצוע בקרה אחר הפעילויות השונות בהתאם לתוכניות העבודה ומשימות
מהמנהלים שמעליו.
העתק הגדרת התפקיד מצ"ב ומסומן כנספח  21לדו"ח.
יוסף ,כי במסגרת תפיסת ההפעלה של האגף נקבע עוד ,כי נדרשת ממנהל אזור היכרות מעמיקה של אזור
הפעילות באחריותו לרבות שטח ,אופי אוכלוסייה ,נקודות תורפה וכדומה ,היכרות עם ועד השכונות ,עם מנהלי
האזור בתחום תברואה ,גנים ונוסף ,מחלקת חזות העיר ורמת מקצועיות גבוהה בכל הנוגע להיכרות עם חוקי
העזר העירוניים.
ובהגדרת התפקיד של מנהל משמרת הכולל כיום שלושה תקנים מאוישים נקבע ,בין השאר ,כי שעות הפעילות
הינן אחראי משמרת בוקר בין השעות  06:30ל 14:30-ואחראי משמרת צהריים בין השעות  10:30ל,18:30 -
וכי מנהל המשמרת אחראי על הוצאת מפקחים לשטח ,בקרה על לבוש הולם ,בדיקת דו"ח כמות דו"חות פר
פקח יום לפני ,הסקת מסקנות ובדיקה מול המפקחים ,ביצוע בקרה על משימות נקודתיות שונות ,בקרה,
ביקורות וחניכה לראשי צוותים ואירועים ייחודיים מול גורמי העירייה והובלת פורום למידה חודשי מול ראש
צוותים.
עוד נקבע בהגדרת התפקיד ,כי על מנהל משמרת לתת מענה טלפוני/פרונטלי לפניות מפקחים ותושבים,
לצאת לשטח בין השעות  11:30ל 13:30-במטרה לאתר מפגעים ,לפתוח קריאות ולבצע בקרה על איכות
העבודה של המפקחים ,להכין הערכות תקופתיות לעובדים ,להכין תכנית עבודה שבועית למפקחים ולהשתתף
בישיבות שבועיות של הדרג הניהולי באגף.
העתק הגדרת התפקיד מצ"ב ומסומן כנספח  22לדו"ח.
יוסף ,כי בחודש ינואר  2017סופקו לכל מפקח ומפקח חוברת עזר הכוללת הנחיות מקצועיות ,נהלים ,נוסחי
עבירות ברירות משפט/דו"חות חניה ,חוק חניית נכים ,אמנת שירות ,ימי הוצאת פסולת וכדומה על מנת לסייע
למילוי תפקידם ,ואף לאחרונה בתחילת שנת  2018סופק לכל מפקח פנקס כיס המרכז את עיקרי ההנחיות
ודגשי הבטיחות הרלבנטיים לעבודת המפקח.
העתק רלבנטי של חוברת העזר ופנקס הכיס מצ"ב ומסומן כנספח  23לדו"ח.
משיחות עם מנהל המחלקה שהינו כ 25-שנה בתפקידו עולה ,כי הוא מרכז את הניהול ,הבקרה והמעקב אחר
כל העובדים באגף ואת התיאומים מול גורמי חוץ ,כגון :משטרה ,מד"א ,וכיבוי איש ואת התאומים מול גורמים
פנים עירוניים ,כגון :הפיקוח על הבניה ,רישוי עסקים ,וטרינריה ,תנועה וכדומה .כן ,הוא מרכז את הפגישות
בנושא כוח אדם לרבות קליטת מפקחים חדשים ואת הליך קבלת התקציב ,הכשרת המפקחים והסמכתם ,ואף
הוא מבצע בקרה על תכניות העבודה השבועיות ומשתתף בוועדות העירייה השונות ,כגון :ועדת מל"ח ,ועדת
תנועה ,וועדה למניעת אלימות המתכנסת אחת לחודש ,ומסייע בהכשרות הייעודיות לשיטור העירוני.
עוד עולה מהשיחות ,כי לאחרונה מונה מנהל לוגיסטי שלו אחריות כוללת לתחזוקת המבנה לרבות הציוד
התקול שברשות המפקחים ,וכי ישנן  4משמרות למפקחים העירוניים משעה  06:00ועד לשעה  ,22:30כאשר
בימים אלה השיטור העירוני 'תופס' את משמרות הלילה וסופי השבוע ,כולל שבת ,כאשר מספר האנשים
במשמרת הולך ומתגבר בצורה מושכלת בהתאם לשעות העומס ,כך שישנה משמרת בוקר שמתחילה ב-
 06:00כאשר מתווספים מפקחים למשמרת שמתחילה ב 07:30-ועד  ,16:00משמרת שמתחילה ב10:00-
בבוקר ועד  18:30ומשמרת צהריים מהשעה  14:00ועד  .22:30חמשת האזורים להם מונו ראשי צוותים
מחולקים לאזורים א'-ה' ,כאשר אזור א' כולל את שוכנת ג'סי כהן וקריית בן גוריון ,אזור ב' כולל את מכרז העיר,
אזור ג' כולל את שכונת תל גיבורים ,אזור ד' את שכונת קריית שרת ואזור ה' כולל את אזור התעשייה.
כאמור המפקחים באגף הם רב תכליתיים וכך לדוגמא כאשר ישנו צוות של שני מפקחים עירוניים על קטנועים
האחראים לנושא גרוטאות כלי רכב במידה ויראו מפגע גללי כלבים ו/או עבירות תנועה הם יטפלו בהם.
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באשר לשיתופי הפעולה של המחלקה עם גורמים פנים עירוניים וחיצוניים בנושא אכיפה מציין מנהל המחלקה
את שיתופי הפעולה עם תאגיד המים בנושא מפגעי מים וביוב ,עם אגף רישוי עסקים בנושא היתרים להוצאת
סחורה מחוץ לעסקים ,רוכלים ללא רישיון וכדומה ,עם מערך התברואה בנושא הוצאת פסולת למרחב הציבורי,
ביתני אשפה והטיפול באגרנים ,עם מחלקת חזות העיר בנושא שילוט ,עם אגף גנים ונוף ומערך התברואה
בנושא הוצאת גזם שלא ביום ההוצאה על ידי תושבים ו/או קבלנים חיצוניים של העירייה ,עם אגף הפיקוח
העירוני בנושא השלכת פסולת בניה ,גניבות חול וכדומה ,עם הווטרינריה בנושא כלבים משוטטים ,כלבים
מסוכנים ו/או ללא רישיון וחיסון כאשר המדיניות היא לתת דרישה ולא קנס ,עם מפעלים בכל הנוגע לחצרות
מוזנחות ומול קניונים ובית החולים בנושא אכיפת איסור העישון ,וכן ישנו שיתוף פעולה נרחב עם אגף הביטחון
ומחלקת האירועים בכל הנוגע לאירועי העדלאידע ,העצמאות ומופעי הקיץ ,לרבות איתור וניתוב הציבור
לחניונים וגרירת כלי רכב המפריעים לתנועה.
לשאלת הביקורת בכל הנוגע לפעולות יזומות של המחלקה כגון מבצעים בנושאים נקודתיים מציין מנהל
המחלקה ,כי ישנם מבצעי אכיפה של 'חצרות' מלוכלכות ,גללי כלבים ,מאכלי חתולים באוכל רטוב בניגוד לחוק
העזר וההנחיות ואף מאכלי יונים ,והוסיף כי ישנו מפקח מצטיין שאחראי על כל דו"חות הפיקוח הקשים לאכיפה
כגון :כלבים מסוכנים ללא רישיון ,השלכת פסולת בניין ,תלונות חוזרות וכדומה וצוות גרוטאות שמרכז את כל
הטיפול בגרוטאות כלי הרכב ברחבי העיר ,וכי ישנו מפקח רגלי המסתובב ברחובות מכרז העיר בסוקולוב דב
הוז בעיקר שמתמקד בעיקר במתן דו"חות חניה ומגיע לכ 10%-מכלל הדו"חות השנתיים ,כאשר הוא יוצא
לשטח ללא טיפול בתלונות כמו שאר הצוותים.
עוד הוא הוסיף בנוגע לתדירות 'המבצעים' ואופיים ,כי בנושא גללי כלבים ישנו מבצע כל מספר שבועות הכולל
תגבור של מפקח או שניים בשעה  06:00כאשר הצוות מגיע לגינות ציבוריות נקודתיות בהן ישנו ריבוי של
תלונות בנושא ורושם כחמישה דו"חות בכל פעם ,כי בנושא עישון ישנו מבצע כל מספר שבועות כאשר צוות
מפקחים מגיעים לבית החולים ו/או לקניונים ורושמים מספר דו"חות המשמים בעיקר להרתעה ,וכי בנושא
השלכות פסולת בניה התדירות באותו נוהל היא אחת לחודשיים .אולם ,לבקשת הביקורת נמסר שאין תיעוד
מסודר למבצעים ב 3-השנים האחרונות והועבר לה רק תיעוד במייל של 'מבצע' 'גללי כלבים מחודש פברואר
.2018
העתק המייל בנושא מצ"ב ומסומן כנספח  24לדו"ח.
יוסף בנושא גללי כלבים ,כי עולה שבערים אחרות ישנם קטנועים ייעודיים לאיסוף גללים וכמו כן ככל הידוע
לביקורת מתקיים כפי שיפורט בהמשך פיילוט בעיריית ירושלים ובעיריית ראשון לציון בנושא בדיקת  DNAשל
גללי כלבים לזיהוי הבעלים העוברים על החוק.
לדברי מנהל המחלקה עד לאחרונה הייתה משמרת לילה בין השעות  22:00בערב עד למחרת ב06:00-
בבוקר שכללה לרוב ניידת של השיטור המשולב של שוטר ומפקח בלבד כאשר אחראי צוות לילה אינו מנהל
משמרת וכן ישנם כוננים המקבלים שכר על שהייתם בבית ומוכנותם להקפצה במקרה הצורך לפי רשימה
שבועית.
העתק דוגמא לתכנית עבודה שבועית מצ"ב ומסומן כנספח  25לדו"ח.
מבדיקת מדגמית של שתי תכניות עבודה שבועיות בסוף חודש מאי  2018ובאמצע חודש יולי  2018עולה ,כי
משמרת א' מהשעה  06:00עד  14:00כוללת  4צוותים רכובים המתפרסים על  4אזורים ללא אזור התעשייה,
מהשעה  07:30עד  16:00מתווספים  2-3מפקחים על קטנועים ,ואם מתאפשר גם מפקח רגלי ו/או צוות רכוב
לאזור ה' שהינו אזור התעשייה ,מהשעה  10:00עד  18:30מתווסף המפקח הרגלי למרכז העיר רחובות
סוקולוב ודב הוז ,כי משמרת ב' מהשעה  14:00עד  22:30כולל  4צוותים על ארבעה אזורים ללא אזור
התעשיי ה ,וכי במקביל ישנו מפקח על קטנוע שפועל משימתית כנגד השלכת פסולת וכלבים מסוכנים ללא
רישיון וחיסון.
יוסף ,כי בחודשים האחרונים נכנס לפעילות האגף רחפן 'רב להב' כאשר ראש צוות בכיר הוסמך בהפעלתו וכי
בעתיד יתווספו עוד רחפנים פעילים עם מפעילים שהוסמכו .כיום ,בשל מחסור של  11מפקחים מתחת לתקן
פעילות הרחפן אינה מסודרת וקבועה .אולם ,פעילות שבוצעה באמצעות הרחפן 'במשולש החקלאי' בחודש
מאי  2018שהובילה לגילוי השלכות פסולת ופלישות חדשות מעידה על הפוטנציאל הרב הגלום בו לשיפור
וייעול עבודת האגף.
העתק דו"ח צילומי הרחפן וממצאיו מצ"ב ומסומן כנספח  26לדו"ח.
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משיחות עם מנהלי המשמרת עולה ,כי הם אחראים על פעילות המפקחים ושליחתם לשטח בהתאם לתכנית
עבודה שבועית שהכינו שכוללת את האזור והמשמרת אליהם משובץ כל מפקח ,כאשר ישנם מפקחים ייעודיים
למשימות ספציפיות כגון מפקח שמתרכז בנושא השלכות פסולת וצוות של שלושה מפקחים בראשות אחראי
שמתרכזים בנושא גרוטאות כלי רכב.
עוד עולה ,כי בעקבות המחסור במפקחים שעומד בימים אלה כאמור על  11תקני מפקחים לא מאוישים ,אין
מספיק מפקחים לאייש את כל הרובעים במהלך משמרת ,ולכן ישנה קדימות לטיפול בתלונות כדי שלא יהיו
חריגות במועדים שנקבעו באמנת השירות של האגף .בפועל ,נוצר מצב של סדרי עדיפויות כך שאזור ה' (אזור
התעשייה) לא מאויש בצוות פיקוח במהלך המשמרות ,אולם צוות ד' נותן גיבוי לאזור במקרה של טיפול
בתלונות שם.
במסגרת תפקידם מנהלי המשמרת מקבלים גם קהל ואחד מהם מסתובב בעיר על קטנוע כדי לפקח על
פעילות המפקחים בשטח כאשר הם יכולים לעקוב אחר פעילותם גם דרך אפליקציה ייעודית המראה היכן כל
מפקח נמצא בזמן נתון .יוסף ,כי מנהל המשמרת האחרון נמצא באגף עד השעה  19:00כאשר עד סוף
המשמרת בשעה  22:30ממלא את התפקיד אחד מראשי הצוות שהינו מנהל אזור.
לאור שאלת הביקורת עלה ,כי במידה ומפקח בשטח יזהה עבירות שאינן בתחום סמכותו כגון :הצבת קרוואן
בשטח שהוא בטיפול מחלקת הפיקוח על הבניה ו/או שילוט /שהוצב במקום אסור ,לרוב הוא יעדכן את
הגורמים הרלבנטיים בעירייה באמצעות פתיחת קריאת מוקד אולם אין נוהל ו/או הליך סדור לעבודה עם גורמי
עירייה אחרים ו/או קשר ישיר ביניהם ,וכי בנושא כלבים משוטטים 'קורא הצ'פים' הינו ברשותו ,בסמכותו
ובאחריותו של מפקח בעלי חיים מהווטרינריה ולכן המפקח העירוני ימתין עד הגעתו לשם זיהוי בעלי הכלב ולא
יבצע את המטלה בעצמו ולו גם בשל הסכנה מהכלב.
לטענת מנהל המשמרת בסמכותו לתת חריגה מאמנת שירות במקרים חריגים המצדיקים זאת ובסמכות מנהל
משמרת אף לתת הארכה למכתב דרישה שניתן ,כאשר כל אישור כזה מתועד ונרשם .זאת ועוד ,לעיתים ישנם
אירועים חריגים ,כגון :אלימות כלפי מפקח ולכן ממולא דו"ח אירוע ,מוגשת תלונה למשטרה במידת הצורף ,כל
החומר נשמר לתיוק אצל מנהלת יחידת פניות ,בקרה ופרוייקטים והחומר אף מועבר לידיעת כל גורם רלבנטי
כגון :הנהלת העיר ,המוקד העירוני ויחידת הביטוח בעירייה.
העתק אירוע לדוגמא שבעקבותיו הוגשה תלונה מצ"ב ומסומן כנספח  27לדו"ח.
משיח ה עם מנהלת המשמרת עולה ,כי באמצעות מערכת המותקנת על ניידות הפיקוח העירוני והקטנועים היא
לעיתים צופה במיקומם במהלך המשמרת ובמידה וניידת נשארת באותו מקום זמן לא סביר ,היא יוצרת עמם
קשר ומבקשת הבהרות לפשר העיכוב ,וכי בסיוע ראש צוות מרכזת את הדיווחים היומיים והחודשיים של כל
מפקח ומפקח בכל רובע ובמידה והיא מזהה חריגות בביצוע ,היא מזמנת את אותו מפקח לבירור אצלה .באם
המצב נמשך הבירור נעשה אצל מנהל המחלקה ,בהמשך אצל מנהל האגף ולעיתים רחוקות אף בפני ועדת
פיטורין.
העתקי סיכומים יומיים וחודשיים לדוגמא מצ"ב ומסומן כנספח  28לדו"ח.
עוד עולה משיחה עם מנהלת המשמרת ,כי היא אף מכינה נתונים רבעוניים באשר לפעילות כל מפקח ומפקח
שנדון מול מנהל האגף ,מקבלת תושבים בשעות קבלת קהל ו/או מקבלת שיחות טלפון ו/או מקבלת מיילים
ותלונות לתגובה כאשר מדובר במקרים חריגים הדורשים את התערבותה ,וכי כיום ישנם תוכנה חדשה
המסייעת בבניית תכנית העבודה החודשית ונעשית על ידי מנהל משמרת אחר לו היא מסייעת במידת הצורך.
בשיחה עם מזכירת מנהל המחלקה עולה ,כי במסגרת סמכותה ,ומעבר לאחריותה על היומן וקביעת פגישות
עבורו ,מתן שירותי משרד והדפסות כולל למנהלי המשמרת ,היא אמונה על הקשר מול אגף משאבי אנוש בכל
הנוגע לדפי הנוכחות של המפקחים ,תוספת הנהיגה ,ואישורי המחלה והחופשות לאחר חתימת מנהל
המחלקה .כן ,היא מטפלת במשלוחי מכתבים הנוגעים לשאילתות ולגרוטאות כלי הרכב ,מסדרת את הסמכות
למפקחים החדשים מול לשכת ראש העירייה.
מבדיקת הנהלים הפנימיים והטבלאות הרלבנטיים למחלקת הפיקוח עולה ,כי ישנו דף הוראות לרוכב על קטנוע
אגף הפיקוח ,לנהג ניידת אגף הפיקוח ,טבלת אישורים על תדרוך בטיחות לנהיגת חורף שנערכה למפקחים,
טבלת תאונות דרכים עם רכבי האגף והלקחים ,כרטיס רכב לניידת הפיקוח ובו פירוט יעד הנסיעה ,שם הנהג
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וכדומה ,ואף קוד לבוש מחודש דצמבר  .2017כן ,ישנה תכנית מפורטת של קורס ההכשרה למפקח העירוני
ואף טבלת חניכה של המפקח על ידי מפקח ותיק בהקפדה על דגשים חשובים לאחר קורס ההכשרה.
העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב ומסומן כנספח  29לדו"ח.
מבדיקה פרטנית שנערכה עם מנהלת אגף השירות והמוקד העירוני עולה ,כי בנושא צואת כלבים מתוך 2,809
פניות שעברו דרך המוקד העירוני החל מחודש ינואר  2016ועד ליום  946 ,19/08/18תלונות המהוות 33%
מסך הפניות בנושא נסגרו בסטטוס" :לא נמצא מפגע" ,וכי בנושא כלב משוטט מתוך  3,041פניות שעברו דרך
המוקד העירוני החל מחודש ינואר  2016ועד ליום  978 ,19/08/18פניות המהוות  32%מסך התלונות בנושא
נסגרו בסטטוס" :לא נמצא מפגע".
עוד עלה מהבדיקה לעיל ,כי סך הפניות הכולל שנסגרו בפיקוח העירוני בסטטוס" :לא נמצא מפגע" בשנת
 2017עמד על סך של  12,585מתוך  33,494פניות המהוות  37.57%מסך הפניות וכי סך הפניות הכולל
שנסגרו בפיקוח העירוני בסטטוס" :לא נמצא מפגע" בשנת  2018ועד ליום  19/08/18עמד על סך של 8,997
מתוך כ 21,000-פניות המהוות  42.84%מסך הפניות.
העתק המסמכים הרלבנטיים מצ"ב ומסומן כנספח  30לדו"ח.
זאת ועוד מבדיקה מול פקידות המוקד 'שקד' באגף עולה שבדרך כלל פניות שנסגרות בסטטוס" :לא נמצא
מפגע" מדווחות אליהן במכשיר הקשר על ידי המפקח/ת במקום והן אלה שסוגרות את הפניה בתוכנת המוקד
על סמך הדיווח שנמסר להם בעל-פה ללא קבלת דו"ח ביקורת ו/או צילום מהמקום עובר לסגירת הפניה.
מבדיקת הביקורת שנעשתה באמצעות מערכת המחשוב הייעודית עולה ,כי סך דו"חות החניה שניתנו החל
מחודש ספטמבר  2015ועד לחודש יולי  2018עמד על סך כולל של  174,876דו"חות ,וכי סך דו"חות הפיקוח
בשנים אלה עמד על  13,593דו"חות פיקוח המהווים סך שך  7.2%בלבד מסך הדו"חות .יחד עם זאת יוסף ,כי
במועדים הרלבנטיים לעיל ניתנו  18,411התראות בטרם מתן דו"ח פיקוח כך שסך הדו"חות וההתראות עמד
על  32,009המהווים סך של כ 15%-מסך הדו"חות בתקופה זו.
זאת ועוד ,מבדיקת הנתונים בשנים הרלבנטיות לבדיקה עולה ,כי סכום ההכנסות הממוצע מדו"חות חניה עומד
על כ 20-מיליון  ₪בשנה ,כאשר סכום ההכנסות הממוצע מדו"חות פיקוח עומד על כ 2-מיליון  ₪בשנה.
העתק ריכוז הדו"חות מצ"ב ומסומן כנספח  31לדו"ח.
מבדיקת הביקורת ביחס לדו"חות הפיקוח וההתראות שניתנו החל מחודש ספטמבר  2015ועד לחודש יולי
 2018ועמדו על סך של  32,009עולה ,כי:
א) ניתנו  756דו"חות פיקוח בנושא אחזקת נכס עם מפגע כאשר מספר ההתראות בנושא עמד על ;10,900
ב) ניתנו  29דו"חות פיקוח בנושא רכב גרוטאה כאשר מספר ההתראות בנושא עמד על ;1,277
ג) ניתנו  389דו"חות פיקוח בנושא עישון המהווים  2.86%בלבד מכלל הדו"חות וההתראות;
ד) כ 19%-מסך דו"חות הפיקוח ניתנו בגין השלכת פסולת;
ה) כ 15%-מסך דו"חות הפיקוח ניתנו בגין הפרעה ו/או נזק לרחוב;
ו) כ 15%-מסך דו"חות הפיקוח ניתנו בגין כלבים ללא השגחה או ללא קולר או ללא רישיון;
ז) כ 10%-מכלל דו"חות הפיקוח ניתנו בגין צואת כלבים.
עוד עולה מבדיקת דו"חות הפיקוח ,כי ישנם עשרות סעיפי עבירה שונים בחוקי העזר שלא נאכפו ו/או לא נעשה
בהם שימוש ו/או נעשה שימוש זניח ולא ניתנו בגינם דו"חות ו/או התראות ,למרות שחלקם הם כוללים מפגעים
שחשובים לתושבים.
העתק התפלגות סעיפי העבירה והדו"חות וההתראות בגינן מצ"ב ומסומן כנספח  32לדו"ח.
כאמור במחלקת הפיקוח העירוני  44תקנים ,הכוללים את מנהל המחלקה ומזכירתו כאשר מספר התקנים
המאוישים נכון למועד כתיבת טיוטה זו עומד על  33ובפועל מאוישים  31תקנים בלבד בשל חופשות היריון
ושמירת היריון של שתיים מהמפקחות ,ונראה לאור האמור לעיל נראה שישנה פגיעה באכיפת חוקי העזר
ובהרתעה .יחד עם זאת ,הקמת השיטור העירוני תוביל בהכרח לשיפור שמירת הסדר הציבורי ותחושת
הביטחון בקרב התושבים כאשר כל התקנים ימולאו ויכנסו לשגרת עבודה.
משיחה עם אגף גנים ונוף נמסר לביקורת ,כי לא פעם ישנה פניה ביוזמתם על רכב בתוך אחת הגינות ולאחר
המתנה של מספר שעות הם מקבלים דיווח מהפיקוח העירוני שהפניה נסגרה ב'לא נמצא מפגע' כאשר בפועל
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הרכב עדיין בגינה ,ולפיכך מתבקש לבדוק לעומק את הסיבות לסגירת הפניות בעילה זו שעומדות כאמור על כ-
 40%מסך כל הפניות.
עוד עולה ,כי במשמרת בוקר מועברות על ידי מוקד שקד תלונות לטיפול הצוותים בהתאם לרובעים בהם הם
פועלים ואין בקרה שהעבודה במקרים כאלה לא תהפוך 'לקבלנית' במובן שכל התלונות יטופלו במהירות ולא
תבוצע עבודה בשאר הזמן עד לסוף המשמרת ו/או לחילופין שהתלונות לא יטופלו ויועברו להמשך טיפול של
המשמרת הבאה.
מנתונים שהועברו לביקורת מבית המשפט לעניינים מקומיים מחודש ינואר  2017ועד לחודש יולי  2018בנוגע
לתוצאות הדיונים בבית משפט בבקשות להישפט על דו"ח חניה ופיקוח ,עולים הנתונים הבאים:

שנה
2018

יום הדיון
09/01/2018
17/01/2018
22/01/2018
23/01/2018
06/03/2018
07/03/2018
09/04/2018
17/04/2018
24/04/2018
30/04/2018
07/05/2018
16/05/2018
06/06/2018
11/06/2018
18/06/2018
19/06/2018
02/07/2018
09/07/2018
10/07/2018
16/07/2018
17/07/2018

סה"כ
אחוזים

שנה יום הדיון
03/01/2017
2017
11/01/2017
17/01/2017
23/01/2017
25/01/2017
13/02/2017
14/02/2017

מס 'תיקים

קנס

ביטול דו"ח

התחייבות

קנס בהיעדר

41
35
31
2
56
33
51
44
27
38
32
50
25
25
29
34
10
38
38
31
40

20
3
3

2

13
23
17
2
17
13
27
24
8
14
16
18
17
13
14
18
6
15
14
17
17

10
12
8
9
9
12
10
20
4
5
11
8
2
13
11
9
14

8
12
5
7

710
100%

91
12.80%

323
45.50%

172
24.20%

124
17.50%

קנס
16
1
12
6
2
20
13

התחייבות קנס בהיעדר
8
3
2
5
3
4
4
3
14
7
13

24
4
6
1
5
5
1
5
1
2
4
2
2
1

מס 'תיקים ביטול דו"ח
2
29
3
5
25
10
1
7
5
42
7
40
200

3
2

8
6
9
5
4
10
10
5
7
5
7
4
6
2
4

שנה

סה"כ
אחוזים

יום הדיון

מס 'תיקים

קנס

ביטול דו"ח

התחייבות

קנס בהיעדר

01/03/2017
06/03/2017
08/03/2017
29/03/2017
04/04/2017
05/04/2017
24/04/2017
03/05/2017

39
36
46
34
52
42
6
48

5
8
9
7
3
4
1
11

19
13
27
13
28
26
3
19

8
8
5
3
12
4
1
9

7
7
5
11
9
8
1
9

08/05/2017
15/05/2017
16/05/2017
17/05/2017
23/05/2017
05/06/2017
06/06/2017
12/06/2017
20/06/2017
26/06/2017
10/07/2017
13/09/2017
18/09/2017
26/09/2017
18/10/2017
25/10/2017
01/11/2017
07/11/2017
13/11/2017
14/11/2017
20/11/2017
22/11/2017
28/11/2017
05/12/2017
06/12/2017
11/12/2017
26/12/2017

41
52
11
66
52
60
45
44
4
39
7
6
35
32
12
29
1
40
35
36
25
40
47
46
35
32
43

5
8
7
23
13
10
5
7

15
20
4
29
18
25
16
22
1
18
2
3
16
16
5
8

13
15

8
9

9
15
20
20
7
3
13
1
1
5

5
6
5
4
8

18
16
4
1
8
4
3
2
7
7

13
6
10
12
19
25
29
18
11
19

1,374
100%

250
18.20%

598
43.50%

2
4
2
10
5
3
8

6

4
11
3
6

1
7
1
3
8
10
7
8
7
10
9
12
16

6
5
12
5
5
11
4
6
2
1

310
22.55%

216
15.75%

מהנתונים לעיל עולה ,כי כ 45%-מהתיקים הסתיימו בקנס ,וכי כ 16%-מהתיקים הסתיימו בקנס בהיעדר
התייצבות של הנאשם .דהיינו ,בסך הכל כ 61%-מכלל התיקים שנדונו בבית משפט הסתיימו בקנס.
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עוד עולה מהנתונים ,כי כ 16%-מהתיקים הסתיימו בביטול הדו"ח וכי כ 23%-מהתיקים הדו"חות הומרו על ידי
בית המשפט להתחייבות להימנע מעבירה בגינה נקנס בעתיד והקנס בוטל .דהיינו ,בסך הכל כ 39%-מהתיקים
שנדונו בבית המשפט הסתיימו בביטול הדו"ח המקורי.

התייחסות מנהל האגף
ההמלצה לקטנועים ייעודיים לאסוף גללים הינה לאגף התברואה; יכולת בדיקת  DNAלא צריכה להיות אצל
מפקחים עירוניים מחשש לנשיכות ופציעות .הנושא צריך להישאר בתחום של אחריות המפקחים במחלקה
הווטרינריות; סדרי העדיפות של האגף נקבעות ע"י מנכ"ל עירייה כאשר ההנחיות הם בראש ובראשונה לתת
מענה מהיר ,אמין ויעיל לתושבי העיר ולצרכי העיר; לאחרונה תוקנן מנהל משמרת שלישי במחלקת הפיקוח
מתוך כוונה שלאורך כל היום יהיה מנהל משמרת תורן במשרדי האגף וגם יכולת לרדת לשטח עמ"נ לבצע
בקרה וחניכה למנהלי הרובעים והמפקחים .מנהלי המשמרות מקבלים קהל במשרדים ונותנים מענה טלפוני
מקצועי במידת הצורך .הבקרה על עבודת השטח נעשית באמצעות מערכת לולה טק ומערכת המירס דרכם
ניתן לבדוק פעילות ,אפקטיביות ומיקום .בנוסף מתבצעות ביקורות פתע בשטח למפקחים בו נבדקת פעילותם
והציוד האישי שלהם; סוגיית פניות " לא נמצא מפגע" דורשת טיפול מעמיק ומערכתי באגף .כמות הפעמים
בהם לא נמצא מפגע היא גבוהה מאוד ונובעת בעיר מחוסר מקצועיות וזלזול של חלק מהמפקחים; מעבר
למערכת פוקוס בסלולאר בתחילת  2019יאפשר לקבל תמונה של המפגע ולצלם תמונה של הטיפול כך שלא
ניתן יהיה לסגור את התלונה ללא צילום של המפגע שטופל ויכולת לבצע בקרה על זה; תמהיל הדוחות לא
נקבע ע"י אף גורם בעירייה .הדוחות ניתנים ע"פ הצורך ,קריאות התושבים ,תלונות התושבים ומאפייני
התקופה (חגים ,חופשות ,חורף קיץ) .אין תלונה או בעיה שלא נאכפת ואם קיימים מפגעים או חוקים שאנו לא
אוכפים אנו מבקשים לדעת מהם .הנקודה מוכרת ובעייתית ותיפתר ע"י המעבר למערכת הפוקוס בסלולארי בו
יתקבלו הפניות .המעבר מתוכנן לתחילת  2019עם המעבר למכרז החדש וקבלת מכשירים המאפשרים זאת
בהיבט טכני  .לגבי בקרה אפקטיבית על תוצאות הדיונים -זה אינו תפקידו של אגף הפיקוח העירוני .מתקיים
תהליך למידה מול התביעה העירונית במקרים ספציפיים ואנו מונחים בהתאם".
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מנהלת היחידה בעלת ותק של  29שנה ובדרגת סגנית מנהלת מחלקה אחראית על מוקד שקד של האגף בו
עובדות בשגרה שתי מוקדניות שהיו מפקחות בהכשרתן ומכירות את אופי העבודה ,אחת במשמרת בוקר
מהשעה  06:00ועד השעה  14:30והשנייה במשמרת צהריים מהשעה  14:00עד השעה  ,22:30כאשר ישנה
מפקחת שהוכשרה גם למוקד ומשמשת גם כמחליפה למוקדניות במקרים חריגים.
יוסף ,כי מוקדניות האגף עובדות עם התוכנה של המוקד העירוני המודד את זמני הטיפול בהתאם לאמנת
השירות של האגף כאשר המפקחים בשטח עובדים עם התוכנה הייעודית שלא מאפשרת להם 'לסגור' בה
פניות שכן אין סינרגיה בין התוכנות וכך נוצרת עבודה כפולה למוקדניות שנאלצות להעביר את הנתונים
מהתוכנה הייעודית לתוכנת המוקד העירוני.
מנהלת היחידה מקבלת פניות ממנהלת מחלקת פניות הציבור ו/או לשכת מנכ"ל ו/או לשכת ראש העירייה
כאשר בעבודתה מול מחלקת פניות הציבור מגיעות אליה פניות בנוגע לבקשות מידע ,לדו"חות חניה/ערערים,
למפגעים/מטרדים ,לערערים על דו"חות פיקוח ולתלונות על עובדי שירות ,כאשר זמני המענה הינם לפי אמנת
השירות של פניות הציבור ,ולכן הן לא נמדדות ו/או נכללות באמנת השירות של האגף.
משיחה עם מנהלת היחידה עולה ,כי במידה ומגיעים אליה פניות הנוגעות לערערי חניה הטיפול נעשה בנוהל
'ערר' ,דהיינו הנושא מועבר למחלקת חניה וניתנת תשובה לאחר החלטת התובעת העירונית ,וכי במידה וישנה
פניה באשר לחוקיות תמרור ,היא פונה לאגף התנועה ,מקבלת תשובה ומוסרת תגובה מסודרת בנושא לפניות
הציבור .יוסף ,כי במקרים מיוחדים כאשר מגיעה פניה היא הופכת על ידה בשל תוכן הפניה לערער מסודר
והוא מטופל בהתאם כאשר היא מעדכנת את פניות הציבור .זאת ועוד ,כל חומר על אירוע חריג של מפקח
בזמן עבודתו ו/או פניות חוזרות ונשנות ו/או פניה חריגה שלה השלכות רוחב כגון טענה לתמרור לא חוקי
מפוקח ומתויק אצלה בסיום הטיפול .יודגש ,כי כל פניה המגיעה באמצעות המייל אינה מתועדת בתוכנת
המוקד כך שהיא אינה נמדדת בהתאם למועדים הקבועים באמנת השירות.
העתק דוגמאות לאירוע /טיפול חריג מצ"ב ומסומן כנספח  33לדו"ח.
במסגרת תפקידה אחראית מנהלת היחידה גם על ריכוז הטיפול בגרוטאות כלי רכב יחד עם צוות ייעודי של שני
מפקחים על קטנועים ואחראי ,החל משלב קבלת התלונה ו/או בעקבות פעילות יזומה של האגף ועד לביצוע
הגרירה למגרש הגרוטאות העירוני כעבור  60יום ועד לגריטת כלי הרכב במידה ובעליו לא מגיע לאחר  90יום,
וכן היא אחראית על כל נושא הרוכלות בעיר כאשר מידי שנה היא מקבלת רשימה ידנית מאגף רישוי עסקים
של הרוכלים בעלי היתר בתוקף לשנה הקרובה ,על הכנת מצגות ככל שהן נדרשות על ידי מנהל האגף ,ניהול
קהילת ידע סגורה של האגף בפורטלון ו/או פרויקטים ,אירועים (עדלאידע ,יום העצמאות וכדומה) ומבצעים
הנדרשים אד-הוק במהלך העבודה השוטפת ,כולל ארגון ימי תרבות אגפי.
עוד אחראית מנהלת היחידה על הקשר מול דוברות העירייה והיא מדווחת לה על מבצעים ו/או אירועים חריגים
של האגף שראויים לפרסום ,כגון :פעילות רחפן האגף שהוביל לזיהוי זריקת אשפה ופולשים חדשים ,יום
המעשים הטובים בהשתתפות האגף ,מבצע גרירת כלי רכב נטושים בכל רחבי העיר ,פינוי חצר מגרוטאות
ואשפה ואף לכידת סוסים נטושים.

6.1

גרוטאות כלי רכב

האגף הינו הגורם האחראי בעירייה לטיפול בגרוטאות כלי רכב ונוהל פינוין מתבסס על חוק שמירת הניקיון,
התשמ"ד 1984-וחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון ,התשמ"ב( 1982-להלן" :חוק
העזר") ,ועל הנוהל העירוני שעודכן כאמור בחודש אוגוסט  2017אולם טרם הפך לנוהל עירוני רשמי.
בחינת היקף התופעה נכון לשנים  2006-2017מעלה ,כי ישנן כ 2,500-פניות תושבים בשנה בנושא גרוטאות
כלי רכב עם לוחיות רישוי ועוד כ 250-פניות בנושא גרוטאות כלי רכב ללא רישיון ,בנוסף לפניות מפקחים
עירוניים ושוטרים המסיירים בעיר.
שיטת העבודה בטיפול בגרוטאות כלי רכב בשטח ציבורי עם מספר רישוי כוללת ,בין השאר ,פתיחת תלונה
במערכת הממוחשבת בעקבות פניה מגורמי חוץ ו/או איתור הגרוטאה בשטח על ידי מפקח/שוטר ,ניסיון איתור
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הבעלים בשטח ומילוי טופס איתור .במידה ואותרו הבעלים ,הוא מאומת באמצעות תעודת זהות ורישיון רכב
שנרשם בטופס האיתור לרבות האם ישנו ביטוח וטסט שנתי בתוקף דרך שליפת נתונים ממסוף המחשב של
יחידת החניה המקושר למשרד הרישוי ,וניתנת לו דרישה לסילוק הגרוטאה בתוך  72שעות בהתאם לסעיף
(59א)( ) 2לחוק העזר .במקביל הדרישה נשלחת בדואר רשום לידוע ובמידה ומדובר בתושב חולון הדרישה
מוצמדת לדלת של בעל כלי הרכב.
במידה ולא אותרו הבעלים ,הדרישה מוצמדת לגרוטאת כלי הרכב ובכל מקרה מתבצע צילום של הגרוטאה.
בתום תקופת מתן הדרישה נע שית בדיקה פיזית של מפקח .במידה והגרוטאה סולקה ,המפקח יציין זאת על
גבי התלונה והיא תיסגר בעילת 'מפגע חוסל' .במידה וכלי הרכב לא סולק ,תוצמד מדבקה על כלי הרכב עם
הודעה לבעלים שעליו לפנות את הרכב באופן מידי .ובמידה והרכב לא סולק תוך  60יום לאחר מועד פקיעת
הדרי שה לסילוק ולאחר תיאום בין מנהל הרובע לקבלן המבצע את הגרירות ,הרכב ייגרר למגרש העירוני אן
למזבלה בהתאם לשיקול הדעת האחראי ואישור מנהל המחלקה חותם על הוראת הגרירה בה מצוין להיכן היא
תיגרר.
יוסף ,כי שיטת העבודה בטיפול בגרוטאות כלי רכב בשטח ציבורי ללא מספר זיהוי זהה מכל הבחינות לרבות
לוחות הזמנים ,למעט העובדה שללא מספר רישוי לא ניתן לזהות את הבעלים ולכן הודעות הדרישה מודבקות
על כלי הרכב עצמו.
שיטת העבודה בטיפול בגרוטאות כלי רכב בחניה פרטית/משותפת שונה בכך שהיא כוללת ,בין השאר ,מתן
דרישה לבעלים לסילוק המפגע עד  14יום (טופס דרישה לסילוק מפגע ולא גרוטאה) ,כאשר ההחלטה באשר
לכמות הימים בדרישה הינה בהתאם לשיקול המפקח במקום בהתאם לסכנה שיוצר המפגע ובמידה והבעלים
לא אותר הדרישה מוצמדת לכלי הרכב .במידה וגרוטאת כלי הרכב לא סולק מוגש כנגד בעל הנכס דו"ח ברירת
משפט ודרישה מידית לסילוק המפגע מהמקום וחוזר חלילה או עד לקבלת החלטה אחרת של מנהל המחלקה
באישור התובעת העירונית.
העתק המסמכים הרלוונטיים וטפסים לדוגמא מצ"ב ומסומן כנספח  34לדו"ח.
גריטת כלי הרכב נעשית במגרש העירייה ,וזאת לאחר שחלפו  90יום מגרירת הרכב ולא הייתה פניה מצד
הבעלים ,הוכנה חוות שמאית ונכתב דו"ח מצב רכב שסולק ,צילומו ,ניתן אישור מנהל מחלקת הפיקוח והוחתמו
המפקח שנכח בהליך והקבלן המבצע כאשר עותק נשאר אצלו ועותק מתויק בתיק הגריטה הרלבנטי.
העתק מסמכים לדוגמא מצ"ב ומסומן כנספח  35לדו"ח.
מבדיקה עם מנהלת היחידה עולה ,כי בשנת  2016נגררו למגרש העירייה  75כלי רכב כולל קטנועים כאשר 87
כלי רכב נגרטו באותה שנה ,כי בשנת  2017עד לחודש ספטמבר נגררו  66כלי רכב ונגרטו  36כלי רכב ,וכי
בשנת  2018עד לחודש מאי נגררו  43כלי רכב ונגרטו  56כלי רכב ,כאשר נותרו במגרש כ 50-כלי רכב.
יוסף ,כי מבדיקת הפניות הפתוחות בנושא גרוטאות כלי רכב ברבעון הראשון לשנת  2018עולה  ,כי מתוך 684
פניות  88פניות נותרו פתוחות והן מהוות  13%מכלל הפניות.
העתק הדוח הזמני מצ"ב ומסומן כנספח  36לדו"ח.
עוד עולה ,כי ישנם חוזים בתוקף עם קבלן המבצע את גרירת כלי הרכב ואף את הליך הגריטה ,וכי מתקיימים
דיונים בשיתוף כל הגורמים הרלבנטיים לצורך חשיבה ודרכי פעולה לצמצום התופעה של גרוטאות כלי רכב
ברחבי העיר כאשר הוצע ,בין השאר ,להכפיל את כוח האדם שאחראים על הנושא ,שימוש בדרישות
ממוחשבות לצורך מעקב ודגש על ביצוע יום גרירות ויום גריטות מידי חודש בחודשו.
העתק הנתונים ,החוזים וסיכום פגישה בנושא מצ"ב ומסומן כנספח  37לדו"ח.
מבדיקת הביקורת עולה ,כי ישנם תיקי גרירה ,תיקי גרירה הממוספרים לפי מספר תלונה ו/או מס' חוות דעת
שמאי במקרה של גריטה המתויקים ידנית ונשמרים בנפרד במשרדה של מנהלת היחידה ,וכי אין סריקה של כל
החומר ויצירת תיקיות ממוחשבות למעט קבצי אקסל כפי שנמסרו לביקורת לעיל.
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6.2

רוכלים

מנהל היחידה כאמור אחראית על כל נושא הרוכלות בעיר כאשר מידי שנה היא מקבלת רשימה ידנית מאגף
רישוי עסקים של הרוכלים בעלי היתר בתוקף לשנה ,סיכומי שימוע שנערכו לרוכל לקראת חידוש רישיונו באגף
רישוי עסקים ואף את סיכומי החלטת ועדת הרוכלים העירונית.
במסגרת עבודתה מקבלת מנהלת היחידה כל פניה ו/או תלונה בנושא רוכלות בעיר ,לרבות תלונות או פניות
מפקחים בנוגע להיתרים למקררים ו/או שולחנות וכיסאות ו/או מתקנים אחרים בשטח הציבורי והיא בודקת מול
אגף רישוי עסקים באם ישנו היתר ובאם לא.
בהתאם לחוק העזר ולנוהל העירוני בכל הנוגע לרוכלות ,עם הגעת המפקח למקום ולאחר שהוסברה למבצע
העבירה את מהותה ,העבירה צולמה להורות לרוכל לעזוב את שטח הרחוב במידה והוא נוכח ,לתת לו דרישה
לפנות את הציוד ולהתפנות תוך זמן קצוב ו/או לרשום לו דו"ח ברירת משפט ,ובסמכותו לתפוס את הציוד
לאחר מילוי דו"ח תפיסה מפורט וחתימה על תצהיר במידה והרוכל ברח ו/או לא חתם על טופס התפיסה כאשר
הציוד מועבר למחסן העירייה לאחר אישור הפקדתו ו/או מושמד במקרה ומדובר בציוד מתכלה כגון :קרטיבים
וכדומה.
העתק דוגמאות לדו"חות וסיכומי שימוע מצ"ב ומסומן כנספח  38לדו"ח.

6.3

מוקד שקד האגפי

מנהלת היחידה כאמור אחראית על מוקד שקד של האגף בו עובדות בשגרה שתי מוקדניות שהיו מפקחות
בהכשרתן ומכירות את אופי העבודה ,כאשר מוקדניות האגף עובדות עם התוכנה של המוקד העירוני המודד
את זמני הטיפול בהתאם לאמנת השירות של האגף.
משיחה עם מוקדניות המוקד עולה ,כי מיד עם הגעתן למשמרת את נכנסות לתוכנת המוקד ובודקות את כל
התלונות כאשר תלונה חדשה מסומנת בנורה 'אדומה' ותלונה שבטיפול מסומנת בנורה 'ירוקה' וכאשר כל
התלונה מסומנת 'באדום' זה אומר שהטיפול בה הינו בחריגה מהמועדים שנקבעו באמנת השירות.
עם איתור כל התלונות החדשות ,הן מדפיסות אותן ומסדרות אותן ידנית לפי רמת דחיפות בהתאם לאמנת
השירות (לדוגמא ,תלונה הנוגעת לחניה צריכה להיות מטופלת בתוך שעה בלבד) ואזור ,ומניחות אותן על
הדלפק כך שכל מנהל צוות אזורי לפני שיוצא לתחילת משמרת הבוקר לוקח אותן עמו והוא מטפל בהן ,ובאשר
לדרישות הניתנות לפרקי זמן שונים הן מסדרות אותן ידנית לפי המועדים המופעים בהן ודואגות שיטפלו בהם
מיד עם תום המועד ,כאשר כל טיפול שנעשה בתלונה ו/או בדרישה מעודכן מיד עם הגעת המפקח בתוכנת
המוקד.
לשאלת הביקורת נמסר ,כי בתוכנת המוקד אין אפשרות למתן תזכורות אוטומטיות באשר למועדי פקיעת מועד
ביצוע הדרישה בדומה לתוכנת ההנדסה ולפיכך הכנת הדרישות לפי מועדים נעשית ידנית.
יוסף ,כי כחלק מתפקידן המוקדניות מקבלות גם פניות ישירות של תושבים בטלפון ו/או במייל ייעודי המדווחים
על מפגעים והן פותחות אותן בתוכנת המוקד כך שגם הן נמדדות במועדים הקבועים באמנת השירות ,וכחלק
מתפקידה מנהלת היחידה מספקת דו"ח רבעוני על מספר השיחות הנכנסות ואורך השיחה הממוצעת של כל
מוקדנית לשם בקרה וייעול השירות.
יוסף ,כי בשל העבודה שהמפקחים משתמשים בשטח במסופון ותוכנה ייעודית השונה מתוכנת המוקד בה הן
עובדות ,מחד ,המפקח בשטח לא יכול לסגור את תלונה לאחר שטיפל בה ומאידך ,הן נאלצות להקליד ו/או
לסרוק את כל הדו"חות והדיווחים בתוכנה הייעודית אל תוכנת המוקד כדי לעדכן בתוצאות הטיפול בהתאם
לאמנת השירות.
מבדיקת הביקורת עולה ,כי מכשירי הקשר אינם תקינים וכי עד להגעת מכשירים חדשים נאלצות המוקדניות
לבצע את רוב השיחות עם המפקחים בשטח בניידים הפרטיים שלהם ,וכי נראה שיש צורך בהכשרת מוקדניות
נוספות על מנת ליצור יותר גמישות בעבודה.
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עוד עולה ,כי בדרך כלל פניות שנסגרות בסטטוס" :לא נמצא מפגע" מדווחות אליהן במכשיר הקשר ו/או בנייד
על ידי המפקח/ת במקום והן אלה שסוגרות את הפניה בתוכנת המוקד על סמך הדיווח שנמסר להם בעל-פה
ללא קבלת דו"ח ביקורת ו/או צילום מהמקום עובר לסגירת הפניה ורק כאשר נמסרת דרישה מועברים אליהם
המסמכים הרלבנטיים והן דואגות לסרוק אותם ולעדכן במערכת המוקד ,כאשר תלונות שלא טופלו על ידי
משמרת בוקר עוברות להמשך טיפול למשמרת הבאה.
יוסף ,כי ישנן תלונות שנמצאות 'בהקפאה' בהוראת מנהלת היחידה במידה ומדובר בתלונות חוזרות ונשנות
לדוגמא כאשר הנושא עובר לאחריותה ולטיפולה הישיר ,וכי מידי רבעון מתקיימת ישיבה עם מנהל מחלקת
הפיקוח ,מנהלת היחידה והמוקדניות על מנת לגבש דרכים לשיפור וייעול עבודת המוקד.
העתק סיכום ישיבה לדוגמא מצ"ב ומסומן כנספח  39לדו"ח.

6.4

התייחסות מנהל האגף

"מתחילת  2019כלל תיקי הגריטה והגרירה יסרקו וישמרו בתיקיות ממוחשבות; הנקודה מוכרת ובעייתית
ותיפתר ע"י המעבר למערכת הפוקוס בסלולארי בו יתקבלו הפניות .המעבר מתוכנן לתחילת  2019עם המעבר
למכרז החדש וקבלת מכשירים המאפשרים זאת בהיבט טכני; מכשירי קשר באגף מוחלפים בתקופה הקרובה
במסגרת מכרז כלל עירוני; סוגיית פניות " לא נמצא מפגע" דורשת טיפול מעמיק ומערכתי באגף .כמות
הפעמים בהם לא נמצא מפגע היא גבוהה מאוד ונובעת בעיר מחוסר מקצועיות וזלזול של חלק מהמפקחים;
מעבר למערכת פוקוס בסלולאר בתחילת  2019יאפשר לקבל תמונה של המפגע ולצלם תמונה של הטיפול כך
שלא ניתן יהיה לסגור את התלונה ללא צילום של המפגע שטופל ויכולת לבצע בקרה על זה".
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בפעילותו היומיומית של האגף הוא נמצא בקשרי עבודה עם מספר רב של גורמים עירוניים שלהם חשיבות
בהצלחתו במילוי תפקידו ,כדלקמן:
התובעת העירונית -כל דו"ח חניה ו/או פיקוח שהפך כיום ל'ברירת משפט' ומוגש בעקבותיו ערער מועבר
לבחינתה ולהחלטתה של התובעת העירונית באם לקבל את הערער באם לאו ,וכל בקשה להישפט שהופכת
לתיק בבית משפט לעניינים מקומיים מנוהל על ידה כתובעת מטעם עיריית חולון.
מהנתונים שנמסרו לביקורת מהשנים  2016ועד היום עולה כאמור ,כי מידי שנה בממוצע מוגשים כ7,500-
ערערים על דו"חות חניה ועוד כ 1,300-ערערים על דו"חות פיקוח ,וכי מידי שנה בממוצע מוגשים כ2,200-
כתבי אישום לאחר בקשה להישפט בדו"חות חניה ופיקוח .זאת בנוסף לכ 4,000-בקשות להסבת דו"חות חניה
שמועברות לבחינתה ולהחלטתה של התובעת העירונית.
כיום ובזכות מערכת המחשוב החדשה ערערי דו"חות חניה מגיעים ישירות לתובעת העירונית כחלק מהתהליך
'העסקי' ואף התשובות ,לרבות מכתבי עדכון ותשובות למבקש יחד עם שובר תשלום בדואר כאשר בקשתו
נדחתה .אולם ,ערערי דו"חות הפיקוח ,הבקשות להסבות והבקשות להישפט מגיעות לתובעת העירונית באופן
ידני לאחר שתיקי הבקשות מצולמים ,מודפסים ונבדקים קודם על ידי מחלקת החניה באגף ,דבר היוצר חוסר
יעילות מובנה בטיפול בבקשות אלה .זאת ועוד ,בין האגף לתובעת העירונית אין נוהל עירוני ו/או לכל הפחות
אמנת שירות בכל הנוגע לזמני הטיפול ואופן העבודה ביניהם.
יוסף כאמור ,כי בבדיקה עם האגף נראה שישנו פתרון שיכול לייעל את העבודה בין הגופים בנושא כתבי
האישום באמצעות 'חתימה אלקטרונית' שלא תצריך העברת התיקים וחתימה ידנית של התובעת העירונית
עליהם ,ובנושא 'הסבות' באמצעות חברה חיצונית שתדאג להעביר את כל 'ההסבות' בהליך מהיר של הגשת
בקשה ,תצהיר אימות והעתק מההסכם הרלבנטי ,ללא צורך בהליך ידני כפי שמתנהל כיום.

התייחסות מנהל האגף
"בשביל לקבוע לוח זמנים קבוע ,יש צורך לקבל מידע על זמן מתן הטיפול .מחלקת דוחות הגישה בקשה
לחברה לאוטומציה בינואר  2018לקבלת דוחות חודשיים בנוגע לכמות עררים שהטיפול של התובעת העירונית
הסתיים ונתקבלה החלטה בקריטריונים של תקופות וזמנים ,התשובה שקיבלנו מחברת אוטומציה היתה
שהחברה נערכת לקראת מערכת ערעורים חדשה ,ושהם יעבירו הצעת מחיר רק לאחר הטמעת המערכת.
כרגע הצפי למערכת הערעורים החדשים הוא בשנת  ;2019כאמור עררי דוחות הפיקוח מועברים בצורה ידנית
עקב כך שאין תהליך עסקי בדוחות הפיקוח ,דבר שיוצר חוסר יעילות .כיום ,אין אפשרות לבצע " תהליך עסקי".
מחלקת דוחות מנסה לקדם את הנושא מול מחלקת מחשוב ,התשובה של מחלקת המחשוב קבועה "
האוטומציה הודיעה שמבצעים כרגע תהליך של הסבה לפלטפורמה אחרת ולכן לא ניתן לבצע"; יצוין כי ,לא
הייתה תובעת עירונית מחודש פברואר עד ספטמבר ."2018
וטרינריה -האגף כאמור ממונה על אכיפת מכלול חוקי העזר העירוניים למניעת מפגעים ומטרדים ,ובין השאר
אחראי על אכיפת סעיפים בחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) הרלוונטיים לעבירות
הקשורות עם בעלי חיים בעיקר כלבים ,כגון .74 :התרה לבעל חיים בחזקת אדם להלך ברחוב ללא השגחה;
 .88השארת כלב במקום ציבורי ללא השגחה ,פיקוח וללא קולר ומחסום בפיו;  .145החזקת כלב בתחום רשות
מקומית אלא אם כן ניתן לגביו רישיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרישיון כולל סימונו האלקטרוני של הכלב.
במקרה שמגיעה תלונה על כלב משוטט ללא השגחה ו/או על כלב מסוכן ,נשלח מפקח למקום ומנסה לאתרו.
במידה ו הכלב אותר ועל מנת לזהות את הבעלים של הכלב ,מתבצעת קריאה למפקח בעלי חיים מהווטרינריה
שמגיע עם מכשיר לזיהוי 'ציפ' כדי לסייע באיתור הבעלים .יוסף ,כי המכשיר הנדון נמצא ברשות הווטרינריה
בלבד והמפקחים מתנגדים לבצע את הבדיקה בעצמם בשל החשש מהכלב ,במיוחד כאשר מדובר בכלב
מוסכן .יחד עם זאת ,בשל ההליך וההמתנה עד להגעת מפקח בעלי חיים הטיפול בתלונה מתעכב וצוות
המפקחים לא יכול להתפנות למשימות אחרות ולפיכך ייתכן שפתרון ליעילות הטיפול יהיה באמצעות קבלת
מכשיר 'ציפ' והכשרה מתאימה למספר מפקחים עירוניים.

207

כן ,לעיתים נדרש סיוע של האגף במקרה של השמדה של בשר ועוף המבוצעת על ידי הווטרינריה וניידת פיקוח
מגיעה למקום על מנת לסייע .אולם ,בין האגף לווטרינריה אין נוהל עירוני ו/או לכל הפחות אמנת שירות בכל
הנוגע לזמני הטיפול ואופן העבודה ביניהם.
ככל הידוע לביקורת ישנו פיילוט בירושלים ובראשון לציון בנושא בדיקת  DNAלכלבים שתאפשר על ידי שינוי
החוק בהתאם לדרוש מבעל כלב עם מתן הרישיון והחיסון למסור גם דגימת  DNAשל הכלב ובאמצעות
מעבדה שתוקם לזהות את מקור גללי הכלב ולהגיע לבעליו ,מה שיצור הרתעה משמעותית וצמצום ניכר של
עבירה שהפכה לממש 'מכה' ברחבי העיר.
העתק חומר הסבר בנושא מצ"ב ומסומן כנספח  40לדו"ח.
מערך התברואה -האגף כאמור ממונה על אכיפת מכלול חוקי העזר העירוניים למניעת מפגעים ומטרדים ,ובין
השאר אחראי על אכיפת סעיפים בחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) הרלוונטיים
לעבירות הקשורות לתברואה וניקיון ,כגון .20 :זריקה ,השארה או הנחה של אשפה במקום ציבורי או פרטי
שלא בכלי אשפה שהותקנו לכך;  . 22זריקה או השלכה של פסולת בניין ,זבל נייד או ארגז ריהוט בקרקע
פרטית/ציבורית;  .30לכלוך או זיהום מקום ציבורי .49 .אי החזקת ביתן אשפה במצב נקי ותקין וכדומה.
לפיכך ,במהלך העבודה השוטפת ובעקבות קבלת תלונות בהתאם לסעיפים לעיל ישנה פניה של האגף למערך
התברואה באמצעות פניה למוקד העירוני על מנת לפנות לדוגמא ריהוט שהוצא למדרכה שלא ביום פינוי
וכדומה .אולם ,בין האגף למערך התברואה אין נוהל עירוני ו/או לכל הפחות אמנת שירות בכל הנוגע לזמני
הטיפול ואופן העבודה ביניהם.
זאת עוד ,לעיתים נדרשת פעולה יזומה של האגף כנגד 'אגרנים' בעקבות ריבוי תלונות של השכנים ו/או תלונות
על השתלטות על ביתני אשפה ו/או הצטברות חריגה של אשפה במקום ציבורי ו/או פרטי המחייבים שיתופי
פעולה בין האגף למערך התברואה כאשר שיתוף הפעולה בשגרה תקין ,אולם נדרש שנושא העבודה
המשותפת ,דרך העבודה והזמנים ,יעוגן בנוהל מסודר וברור עם לוחות זמנים שימדדו על ידי המוקד העירוני
גם כאשר מדובר בעבודה משותפת פנים עירונית.
העתק דוגמאות לשיתופי פעולה מצ"ב ומסומן כנספח  41לדו"ח.
אגף גנים ונוף -האגף כאמור ממונה על אכיפת מכלול חוקי העזר העירוניים למניעת מפגעים ומטרדים ,ובין
השאר אחראי על אכיפת סעיפים בחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) הרלוונטיים
לעבירות הקשורות לגנים ונוף ,כגון .51 :הוצאת אשפת צמחים שלא בהתאם לימי ואופן הפינוי;  .56הכנסת
רכב בגן/גינה/ערוגה ציבורית ללא היתר;  .59גרימת רעש בגן וכדומה.
לפיכך ,במהלך העבודה השוטפת ובעקבות קבלת תלונות בהתאם לסעיפים לעיל לעיתים של עובדי האגף
לגנים ונוף עצמם ישנה פניה אל האגף באמצעות פניה למוקד העירוני על מנת לפעול לאכיפת האיסורים
ולעיתים פניה של האגף לגנים ונוף לפנות גזם שהוצא שלא ביום הפינוי .אולם ,בין האגף לאגף גנים ונוף אין
נוהל עירוני ו/או לכל הפחות אמנת שירות בכל הנוגע לזמני הטיפול ואופן העבודה ביניהם.
העתק דוגמא לגזם שהוצא שלא ביום פינוי מצ"ב ומסומן כנספח  42לדו"ח.
זאת ועוד ,לעיתים קורה שהעבירות מבוצעות על ידי קבלנים מטעם העירייה ,לרבות על שימוש במפוח עלים
בניגוד לחוק ו/או בתי ספר שבבעלות העירייה ואז ישנו קושי לאכוף את העבירות ו/או לאחר מתן דו"חות
הפיקוח לבטלם .לפיכך ,ישנה חובה לקבוע כללים ברורים להגברת הפיקוח על קבלנים ו/או גורמים אחרים
להימנע מעבירות שמכבידות אל האגף ולמען השוויון ואחידות הענישה.
אגף התנועה -האגף כאמור ממונה על אכיפת מכלול חוקי העזר העירוניים למניעת מפגעים ומטרדים ,ובין
השאר אחראי על אכיפת סעיפים בחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) הרלוונטיים
לעבירות הקשורות לאגף תנועה ,כגון .66 :העמדת/החניית הרכב במקום בו נאסרה החניה ומסומן כמקום
כניסה לשטח המיועד לכלי רכב;  .67העמדת הרכב במקום המסומן כחניית נכה וכדומה.
לפיכך ,במהלך העבודה השוטפת ובעקבות קבלת תלונות בהתאם לסעיפים לעיל ישנה פניה של המפקחים
העירוניים לאגף התנועה כדי לבדוק חוקיותה של 'מעטפת' חניה ו/או חוקיותה של חניית נכה ו/או חוקיותה של
חניה פרטית .אולם ,בין האגף לאגף התנועה אין נוהל עירוני ו/או לכל הפחות אמנת שירות בכל הנוגע לזמני
הטיפול ואופן העבודה ביניהם.
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זאת ועוד לעיתים ועדת התנועה מאשרת הצבת תמרורים לקבלנים לתקופה קצובה ועל בסיס אותו תמרור
שהוצב המפקחים העירוניים אוכפים חניה במקומות שנקבעו כאסורים לכך לפי התמרור .אולם ,בדיעבד
מתברר שתוקף התמרור פג והאגף כלל לא עודכן ,כך שבסופו של יום ולאחר פניה של מקבל הודעת הקנס
מתקבלת החלטה לבטל את כל הודעות הקנס שניתנו לאחר שפג תוקף התמרור וכך נוצרת עבודה מיותרת
לפקחים ועוגמת נפש לחונים שקיבלו הודעות קנס .לפיכך ,ישנה חובה לקבוע כללים ברורים באמצעות נוהל
מסודר גם בנושא זה.
ניתן גם לשקול קבלת רשימות של חניות הנכים בתוקף ו/או החניות הפרטיות המאושרות ו/או התמרורים
הזמנים ולאיזו תקופה ,שישולבו בתוך מערכת המחשוב הייעודית של האגף ויעודכנו מעת לעת כך שיופיעו
במסופון של המפקח במיקום בו הם נמצאים בשטח ,דבר שעשוי להקל ולייעל את עבודתו ולקצר את בדיקותיו
בטרם החלטה באם למלא הודעת קנס באם לאו.
אגף רישוי עסקים -מנהל היחידה באגף אחראית כאמור על כל נושא הרוכלות בעיר כאשר מידי שנה היא
מקבלת רשימה ידנית מאגף רישוי עסקים של הרוכלים בעלי היתר בתוקף לשנה ,סיכומי שימוע שנערכו לרוכל
לקראת חידוש רישיונו באגף רישוי עסקים ואף את סיכומי החלטת ועדת הרוכלים העירונית .כן ,לאחר קבלת
תלונות או פניות מפקחים בנוגע להיתרים למקררים ו/או שולחנות וכיסאות ו/או מתקנים אחרים בשטח
הציבורי ,היא בודקת מול אגף רישוי עסקים באם ישנו היתר ובאם לא.
בין האגף לאגף רישוי עסקים אין נוהל עירוני ו/או לכל הפחות אמנת שירות בכל הנוגע לזמני הטיפול ואופן
העבודה ביניהם .זאת ועוד ,לאגף אין גישה ולו לצפייה בלבד למערכת אגף רישוי עסקים וזאת על מנת
להתעדכן בזמן אמת בהיתרים הקיימים לעיל ובתוקפם.
ניתן גם לשקול קבלת רשימות של היתרי רוכלות /או הצבת כסאות ושולחנות ו/או מקררים וכדומה ותוקפם,
שישולבו בתוך מערכת המחשוב הייעודית של האגף ויעודכנו מעת לעת כך שיופיעו במסופון של המפקח
במיקום בו הם נמצאים בשטח ,דבר שעשוי להקל ולייעל את עבודתו ולקצר את בדיקותיו בטרם החלטה באם
למלא הודעת קנס באם לאו.
תאגיד מי שקמה -האגף כאמור ממונה על אכיפת מכלול חוקי העזר העירוניים למניעת מפגעים ומטרדים ,ובין
השאר אחראי על אכיפת סעיפים בחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) הרלוונטיים
לעבירות הקשורות לתאגיד מי שקמה האחראי על כל נושא המים והביוב בעיר ,כגון .33 :שפיכת מי שופכין
במקום ציבורי או פרטי;  .34הובלת מי שופכין למקום ציבורי או פרטי שלא לתוך בור שופכין וכדומה; ואף
תלונות על ריחות ביוב ו/או זרימת ביוב כתוצאה מהתפוצצות צינור.
בין האגף לתאגיד מי שקמה אין נוהל עירוני ו/או לכל הפחות אמנת שירות בכל הנוגע לזמני הטיפול ואופן
העבודה ביניהם ,וייתכן שגישה ממ וחשבת ישירה בין האגף לבין התאגיד תאפשר את ייעול הטיפול בתלונות
בנושא.
מחלקת הפיקוח על הבניה -במסגרת העובדה שמפקחי האגף פועלים באופן קבוע ורציף בכל מרחב העיר הם
נתקלים בעבירות הקשורות למחלקת הפיקוח על הבניה ,כגון :פלישות ,הצבת קרוונים ו/או השלכת פסולת
בני ין על ידי קבלנים ו/או תוספות בניה ו/או בניה לכאורה לא חוקית .כך לדוגמא באמצעות השימוש הרחפן
התגלתה פלישה ב'משולש החקלאי שהועברה לידיעתה.
יחד עם זאת בין האגף למחלקת הפיקוח על הבניה אין נוהל עירוני ו/או אמנת שירות בכל הנוגע לזמני הטיפול
ואופן העבודה ביניהם ,וייתכן שגישה ממוחשבת ישירה בין האגף למערכת ההנדסה תאפשר את ייעול הטיפול
בתלונות בנושא.
יוסף ,כי בדומה לאופן העבודה מול גופים חיצוניים ,כגון משרד הרישוי ומשרד הפנים ,ניתן לבדוק קבלת מידע
ישיר למפקח העירוני בשטח באמצעות 'שאילתה' (ללא תשלום) תוך פיקוח ובקרה בהיבט של שמירת
הפרטיות כך שלא יעשה באפשרות זו פעולות שאינן רלבנטיות לעבודה.
העתק דוגמא לסיוע לפיקוח על הבניה מצ"ב ומסומן כנספח  43לדו"ח.
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מחלקת שילוט וחזות העיר -במסגרת העובדה שמפקחי האגף פועלים באופן קבוע ורציף בכל מרחב העיר הם
נתקלים בעבירות הקשורות למחלקת שילוט וחזות העיר ,כגון :שילוט מבנים ובניינים ו/או שילוט לכאורה ללא
תשלום אגרה.
העתק דוגמא לסיוע למחלקת השילוט מצ"ב ומסומן כנספח  44לדו"ח.
יחד עם זאת בין האגף למחלקת שילוט וחזות העיר אין נוהל עירוני ו/או אמנת שירות בכל הנוגע לזמני הטיפול
וא ופן העבודה ביניהם ,וייתכן שגישה ממוחשבת ישירה בין האגף למערכת השילוט תאפשר את ייעול הטיפול
בתלונות בנושא.
יוסף ,כי בדומה לאופן העבודה מול גופים חיצוניים ,כגון משרד הרישוי ומשרד הפנים ,ניתן לבדוק קבלת מידע
ישיר למפקח העירוני בשטח באמצעות 'שאילתה' (ללא תשלום) תוך פיקוח ובקרה בהיבט של שמירת
הפרטיות כך שלא יעשה באפשרות זו פעולות שאינן רלבנטיות לעבודה.
גזברות -האגף כאמור מסתייע לעיתים קרובות במחלקת הארנונה והתשלומים בגזברות על מנת לאתר כתובת
עדכנית של בעל רכב לשם מתן הודעת קנס ו/או התרעה כאשר מדובר בגרוטאת רכב .כיום ,ישנה גישה
למערכת למנהל מחלקת החניה ו/או למנהלת מדור פיקוח ורישום.
יוסף ,כי בדומה לאופן העבודה מול גופים חיצוניים ,כגון משרד הרישוי ומשרד הפנים ,ניתן לבדוק קבלת מידע
ישיר למפקח העירוני בשטח באמצעות 'שאילתה' (ללא תשלום) תוך פיקוח ובקרה בהיבט של שמירת
הפרטיות כך שלא יעשה באפשרות זו פעולות שאינן רלבנטיות לעבודה.
יצוין ,כי לאחרונה פרסם מנהל האגף תפיסת הפעלה מעודכנת בכל הנוגע לפיקוח העירוני כאשר בהנחות
היסוד נכתב ,בין השאר ,כי יש ליצור קישוריות ושילוביות במערכות המידע והתקשורת לתהליכים עסקיים
מלאים ולשיתופי פעולה בפנים אגף וחוצי ארגון ,וכי יש לתת פיקוח ומענה לכלל חוקי העזר העירוניים ובכך
לכלל אגפי העירייה .ואף במסגרת הכללית של התפיסה החדשה הוא הדגיש שישנו צורך בשיתוף פעולה טוב
יותר עם גורמי העירייה וברמה הפרקטית יש לתת מענה טוב יותר לעבירות גללי כלבים.

התייחסות מנהל האגף
"יושלמו המסמכים של הגדרת יחס"ג ותהליכי עבודה (לא נוהל) של עבודת האגף מול כלל הגורמים  .מסמך
שמסוכם על  2הצדדים".
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לשכת מבקר העירייה

דצמבר 2018
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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1.1

רקע כללי

המחלקה לחזות העיר ,שהינה מחלקה במינהל ההנדסה בעירייה ,הוקמה בשנת  ,1997על רקע הצורך לקדם
וליצור שינוי משמעותי בחזות העיר ,והצורך במענה מקצועי ,לתושבים ,לבעלי עסקים וליחידות העירייה .עד
הקמת המחלקה ,נושאי חזות העיר טופלו ע"י מספר גורמים עירוניים ללא כתובת מקצועית עירונית אחת,
בעבור כל הגורמים.
המחלקה לחזות העיר מרכזת את הטיפול בחזות העיר ,על מגוון תחומיה ,כיחידה ארגונית אחת ,בכפיפות
למהנדסת העיר .המחלקה פועלת עפ"י מדיניות הנהלת העירייה ובתיאום ושיתוף הגופים והגורמים השונים
(פנימיים/חיצוניים) ,בתהליכים ובפרויקטים ,לשיפור חזות העיר.
השאיפה העיקרית – להתבסס על שימור וטיפוח הקיים מחד ומאידך ,לגבש ולאתר רעיונות ויוזמות בתחום
חזות העיר ,ולממש אותם הלכה למעשה במרחב העירוני.
נושא השילוט במרחב הציבורי של העיר כולל מגוון רחב של שלטים הכוללים בין היתר:
 .1שילוט של בעלי עסקים.
 .2שילוט באתרי בניה.
 .3פרסום חוצות.
 .4פרסום על גבי לוחות מודעות.
פעילות העירייה בתחום מודעות ושלטים מתבצעת מתוקף חוק עזר לחולון (שילוט) ,התשס"ג ( 2003להלן –
"חוק העזר") .מטרת ה חוק הינה להסדיר את נושא השילוט והמודעות בעיר על מכלול היבטיו ולקבוע נורמות
ביחס לשילוט המותר בעיר .למשל  -מודעות עסקיות (על סוגיהן השונים) ,פרסום חוצות ,מודעות קבלנים,
שלטים נגררים וכד' .כמו כן ובין היתר ,חוק העזר קובע את אופן חישוב אגרות השילוט שישלמו בעלי השילוט
עבור הצבתם במרחב הציבורי (כפונקציה של סוג השלט וגודלו) ,וכן מתן פטורים למודעות מסוימות.
הביקורת התמקדה בבחינת פעילות המחלקה בנושאי השילוט שתוארו לעיל.
בנוסף לכך ,המחלקה עוסקת בנושאים נוספים ,ובכללם:
 .1הקמה ותפעול עמדות הטענה לטלפונים ניידים במרחב הציבורי של העיר .במסגרת הפיילוט הוקמו עד כה
 10עמדות ,לשירות הממתינים בסככות אוטובוסים ,המפוזרות ברחבי העיר .נמסר לביקורת כי הפרויקט
החל בתכנון ואפיון שהתבצע לקראת סוף  .2014במהלך שנת  2015התקיים הליך של קבלת הצעות
מחיר ובחירת ספק זוכה ,אישורו והצבת מתקן כפיילוט בסככה שמול בניין העירייה .בתחילת שנת ,2016
לאחר שבוצע עיבוד של ממצאי ולקחי הפיילוט ,נבחרו סככות נוספות בהן הותקנו עמדות הטענה נוספות.
 .2הקמה ותפעול מתקני השאלת ספרים במרחב הציבורי של העיר .נמסר לביקורת כי מיזם הספריות החל
במהלך שנת  ,2014בתחילה הוצבה ספריה אחת כפיילוט בסככת האוטובוס שמול המדיטק (ברחוב
גולדה מאיר) .כשנה לאחר מכן ולאחר ניתוח ממצאי ולקחי הפיילוט (בתהליך סדור שבו היו מעורבים
הגורמים הרלבנטיים פנים/חוץ עירייה) ,הותקנו  6ספריות נוספות בסככות לאורך שדרות דוב הוז ,לאחר
שנמצא שאלו הסככות בהן ישנה נוכחות רבה ומשמעותית של משתמשי תחבורה ציבורית ועוברי אורח.
 .3הקמת מתקנים ציבוריים לניפוח גלגלי אופניים .במהלך הביקורת הנושא היה בשלבי תכנון הכוללים גיבוש
תכנית למיקומים  +אפיון וקבלת הצעות מחיר.
 .4פיקוח על התקנת שמות ומספרי בתים  -בהתאם לחוק עזר לחולון (שמות לרחובות ולוחיות-מספר
בבניינים) ,התשכ"א.1961-
 .5בתקופת בחירות ,פיקוח על כרזות ושלטי תעמולת בחירות ,בהתאם להוראות היועצת המשפטית של
עיריית חולון ,שמתייחסות לתקופת  90הימים לפני מועד הבחירות ,ומושתתות על חוקי תעמולת הבחירות
והוראות משרד הפנים .ב 29-ביולי  2018פרסמה היועצת המשפטית הנחיות לקראת הבחירות המקומיות
שהתקיימו בתקופת הדוח.
הביקורת לא בדקה את הפעילויות הנוספות שעורכת המחלקה ושתוארו לעיל.
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1.2

מטרת הביקורת

הביקורת באה לבדוק את אופן ביצוע פעילויות המחלקה בנושאי השילוט ,מבחינת עמידה בדרישות החוק,
בדרישות נוהלי העירייה והמנהל הציבורי התקין ,כפי שיפורט בפרקי הביקורת עצמן ,מתוך מטרה להצביע על
ליקויים ולהמליץ על דרכים לתיקונם ,כל זאת מתוך כוונה לשפר וליעל את תפקוד המחלקה.

1.3

היקף הביקורת
הביקורת בחנה את התנהלות המחלקה בנושאים המפורטים להלן:
 קיומם של נהלי עבודה. פעילות כללית בנושאי שילוט. אגרות שילוט. שילוט עסקים. שילוט באתרי בניה. פרסום חוצות פרסום על גבי לוחות מודעות הסרת שילוט. טיפול משפטי בחייבים. -מדדי שירות.

הביקורת נערכה באמצעות שיחות עם נושאי תפקיד בעירייה ובמחלקה ובכללם מנהל המחלקה לחזות העיר
ופקחים העובדים במחלקה וכן באמצעות ביקורות שטח ועיון במסמכים שונים.
התייחסות מנהל המחלקה לטיוטת הדו"ח מופיעה באופן פרטני בפרקי הדו"ח ובאופן מקובץ בסוף הדו"ח
כנספח  22לדו"ח.

1.4

ריכוז ממצאים עיקריים

 .1.1.1הנוהל העירוני למחלקה לחזות העיר עודכן לאחרונה באוגוסט ( 2012ראו סעיף .)2.4
 .1.1.2הנוהל העירוני אינו כולל התייחסות לביצוע רוטציה של איזורי הפיקוח בין המפקחים (ראו סעיף .)3.3
במס פר תחומים ,כמו אתרי בנייה ,רשתות שיווק ,מתווכים ועסקים באזור התעשייה ,לא מתקיימת
רוטציה בין המפקחים (ראו סעיף .)3.3
 .1.1.3עולה כי בתחום התביעות המשפטיות ,אין המחלקה מגיעה לתחזיות הגביה הנערכות במחלקה (ראו
סעיף .)4.1
 .1.1.4אין הנחיות בנוהל העירוני לתהליך מתן פטור מאגרת שילוט (ראו סעיף .)4.3
 .1.1.5בעת הביקורת בשטח אין למפקח מדפסת ,אתה הוא יכול להפיק מסמכים ,לדוגמת טופס פרטי משלם
או טופס שלט חדש ,אשר יכולים להימסר לבעל העסק במקום( .ראו פרק  5סעיף .)9
הנוהל העירוני אינו כולל הנחיות מעודכנות לביצוע ביקורות השטח ע"י מפקחים המצוידים במסופונים
החדשים (ראו פרק  5סעיף .)10
 .1.1.6נמצא כי בנוהל העבודה אין הנחיות בנושא פרסום חוצות (ראו סעיף .)7.1
 .1.1.7נמצא שנוסח האישור לקיום ביטוחים לשנת  ,2018שמסר הזכיין ג' ,שונה במספר סעיפים מהנוסח
שנקבע במכרז (כולל מחיקות ותוספות בכתב יד) (ראו סעיף .)7.2
בחוזה ההתקשרות עם הזכיין ג' לא מצוין תאריך חתימתו (ראו סעיף .)7.2
 .1.1.8נמצא כי נספחים ו' ו-ז'" ,התחייבות בנושא בטיחות" ו"התחייבות לשמירת סודיות" ,להסכם ההתקשרות
עם קבלן ההדבקות נחתמו בחתימה  +חותמת ,ללא מילוי השדות הנדרשים (תעודת זהות ,תאריך ועד
נוכח) (ראו סעיף .)8.2
 .1.1.9הנוהל העירוני אינו כולל הנחיות בדבר אופן התנהלות המחלקה בקשר עם הסרת שלטים (ראו פרק .)9
 .1.1.10ההנחיות בנוהל העירוני המתייחסות לטיפול המשפטי בחייבים אינם בהתאם לתהליך המתבצע בפועל
ובכללם קיצור המועד שלאחריו פונים לחייבים (ראו סעיף .)10.2
 .1.1.11בקובץ המעקב אחר פעילות עורכי הדין ,לא נמצא התייחסות לגבי מועד המשלוח של מכתבי ההתראה
(ראו סעיף .)10.3
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1.5

ריכוז ההמלצות בדו"ח

 1.5.1יש לסיים את הליך עדכון הנוהל העירוני ולכלול במסגרתו את כל פעילות המחלקה.
 1.5.2יש לכלול בנוהל העירוני הנחיות בדבר חלוקה של אזורים למפקחי השילוט בתחילת כל שנה ,כך שלא
יהיו אזורים המפוקחים ברציפות על ידי אותו המפקח לאורך שנים.
יש לשקול לבצע רוטציה בין המפקחים גם בתחומים הנחשבים "מחייבי מומחיות" ,כמו אתרי בנייה,
רשתות שיווק ,מתווכים ועסקים באזור התעשייה ,הייחודיים כעת רק למפקחים ספציפיים.
 1.5.3לגבי גביית אגרות שילוט בתחום התביעה המשפטית ,יש לערוך תחזיות מדויקות ככל שניתן ,תוך
הסתמכות על נתוני העבר .יש לנתח את הסיבות לכשל הגביה מול התחזית ,ובהתאם לבצע פעולות
מול עורכי הדין החיצוניים שיביאו להעמקת הגביה.
 1.5.4יש לכלול בנוהל העירוני הנחיות לתהליך מתן פטור מאגרת שילוט.
 1.5.5יש לשקול לצייד את המפקחים במדפסת שתייעל את עבודתם .יש לכלול בנוהל העירוני הנחיות
לביקורת שטח ע"י מפקחי השילוט המצוידים במסופונים החדשים.
 1.5.6יש לעדכן את הנוהל העירוני כך שיפרט את אופן הטיפול בנושא פרסום חוצות במחלקה ,כולל :הכנות
לקראת מכרזים ,מעקב אחר הארכת חוזים ,בדיקה תקופתית של המפקחים והתייחסות לטיפול
בתקלות המדווחות במוקד.
 1.5.7יש לוודא כי השינויים בנוסח האישור לקיום ביטוחים ,שהעביר הזכיין "מרקעים שילוט חוצות בע"מ" ,
אושרו על ידי המחלקה המשפטית.
יש להקפיד לרשום על חוזה התקשרות את התאריך בו הוא נחתם.
 1.5.8יש להחתים את קבלן ההדבקות שוב על טפסים מלאים ולהקפיד להחתים טפסים משפטיים ,רק כשכל
השדות בהם מלאים.
 1.5.9יש לכלול בנוהל העירוני הנחיות לגבי אופן ההתנהלות בנושא הסרת שלטים.
 1.5.10יש לעדכן את ההנחיות בנוהל העירוני לגבי הטיפול בחייבים כפי שמתבצע בפועל.
 1.5.11יש להוסיף לקובץ המעקב אחר שליחת התראות לחייבים ,עמודה של "מועד שליחת מכתבי התראה",
לשם הידוק הבקרה על פועלם של משרדי עורכי הדין.

1.6

סיכום

המחלקה לחזות העיר ,הכפופה למנהל התכנון וההנדסה ,עוסקת בכל נושאי השילוט ברחבי העיר כולל שילוט
על ידי בעלי עסקים וקבלנים ,פרסום חוצות ,פרסום על גבי לוחות מודעות ,שילוט בתים ונושאים ייחודיים
אחרים במרחב הציבורי העירוני .במסגרת זו המחלקה אמונה על תהליך מתן רישיונות שילוט ,הסרת שלטים
אסורים ,גביית אגרות שילוט ,גביית דמי זיכיון עבור פרסום חוצות ופרסום על גבי לוחות מודעות.
הביקורת מציינת לחיוב את סדר העבודה המופתי של מסמכי עבודת המחלקה והעמידה הטובה במדדי אמנת
השירות ,בפניות למוקד ולמחלקת פניות הציבור.
הביקורת מציינת גם את הפעילות הטכנולוגית הנעשית במחלקה לצורך ייעול עבודת המחלקה.
עם זאת במהלך הביקורת נמצאו מספר ממצאים עיקריים בתחומי הבדיקה שעיקרם:
הצורך בעדכון הנהלים האחרונים למחלקת חזות העיר תוך התייחסות לכל פעילות המחלקה
והצורך בהקפדה על מילוי כל טפסי החוזים והביטוחים בהתאם לנדרש ,ועיגון בחוק העזר ונוהל העירייה את
סוגי השילוט שבגינו לא תיגבה אגרת שילוט באתרי הבנייה.
הביקורת סבורה שתיקון הממצאים כמפורט בהמלצות הדו"ח יביאו לשיפור וייעול תפקוד המחלקה.
הביקורת מודה על שיתוף הפעולה המהיר והראוי לציון לה זכתה מצד מהנדסת העיר ,שהינה ראש מנהל
התכנון וההנדסה ומצד מנהל המחלקה לחזות העיר ועובדיה ,בהכנת הדו"ח.
מנהל המחלקה לחזות העיר בפתח התייחסותו לטיוטת הדו"ח מוצא חובה להדגיש ולציין ,כי לתפיסתו ,בקיום
ביקורת חיצונית גלומה הזדמנות משמעותית ,לבירור מעמיק ויסודי ,הכולל גם שיקוף מקצועי לפעילות
השוטפת ,באמצעות גורמים חיצוניים .מהליך זה ניתן להיתרם באופן ממשי ,לשיפור ושדרוג פעילות המחלקה
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ולמען תושבי העיר ובעלי העסקים ,וכי ברצונו להודות לצוות הביקורת ,שפעל באופן יסודי ,ענייני ומקצועי,
לאורך כברת הזמן שבה התקיימה הביקורת.
ובסוף התייחסותו לטיוטת הדו"ח מציין מנהל המחלקה ,כי עפ"י התרשמותו מטיוטת דו"ח הביקורת והממצאים
הגלומים בו ,תהליכים רבים במחלקה מתקיימים כנדרש כמתחייב וכמצופה (תוך קיום הליכי ניהול ובקרה
+
לקחים
הפקת
(לאור
השנים
לאורך
ושופרו
פרטניים)
שימוש בניסיון מצטבר) אך הפער המרכזי ,שעובר כחוט השני לאורך שלל הממצאים וההמלצות ,הינו
שההליכים לא עוגנו והוטמעו בנוהל עירוני מעודכן .זהו ממצא חשוב ומהותי שיטופל באופן יסודי במהלך שנת
 ,2019וכי ישנם ממצאים אשר כדי לטפל בהם ולקדם אותם ,נדרש שיתוף פעולה ומעורבות של שלל גורמים
פנים/חוץ עירוניים ,כאשר במסגרת הטיפול בממצאי הביקורת ,יפעל הח"מ בשיתוף תיאום וסנכרון מול אותם
גורמים לקידום והסדרת הסוגיות השונות שעלו בדו"ח.
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2.1

מבנה ארגוני

המחלקה לחזות העיר כפופה למינהל ההנדסה .המבנה הארגוני של המחלקה כולל (נכון לאמצע  )2018את
מנהל המחלקה ,מזכירת המחלקה וארבעה מפקחים.
המחלקה לחזות העיר  -תרשים מבנה ארגוני

מנהל המחלקה

מזכירת המחלקה

מפקח שילוט

2.2

מפקח שילוט

מפקח שילוט

מפקח שילוט

תחומי פעילות

המחלקה מטפלת בעיקר בכל נושאי השילוט במרחב העירוני וביישום ההוראות חוק העזר בנושא  -חוק עזר
לחולון (שילוט) התשס"ג( ,2003-להלן" :חוק העזר") (ראו נספח מס' .)1
להלן תחומי הפעילות העיקריים של המחלקה
 מתן מענה וסיוע מקצועי לתושבים ,לבעלי העסקים וגופי העירייה  -בכל הקשור לחזות העיר. הנחיות וייעוץ לבעלי עסקים בנושאי שילוט עסקי ומסחרי (עיצוב ,תקנות ,אגרות וכו'). אכיפת הוראות חוק העזר ,בין היתר ,בנושא מתן רישיון לשילוט ,הסרת שילוט אסור וכיוצ"ב. הכנה והפקת אגרות שילוט לבעלי העסקים בעיר וביצוע גביית תשלומי האגרה. הפעלת הזכיינים של פרסום חוצות ,כולל בקרה ופיקוח. הובלה וביצוע פרויקטים עירוניים נוספים במרחב הציבורי.תקציב ההוצאות השנתי של המחלקה מסתכם בסך של כ 1.8-מיליון ש"ח מתוכם כמיליון ורבע ש"ח הוצאות
שכר ,והיתר הוצאות תפעוליות (ראו נספח מס' .)2
היקף תקבולי העירייה מפעילות המחלקה ב 2017-היה כ 10.3-מיליון ( ₪ראו פרק .)4

2.3

חוק העזר העירוני

בשנת  2003נכנס לתוקפו חוק עזר עירוני (שילוט) ,התשס"ג ( 2003-ראו נספח ( ,)1להלן – "חוק העזר")
שהחליף את חוק העזר העירוני הישן משנת .1998
מטרת חוק העזר לשמור על חזות העיר ,כך שהשלטים והמודעות המתפרסמים ברחבי העיר יהוו חזות יפה
ונקייה ,ולא יהפכו למפגעים סביבתיים.
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גביית אגרות השילוט או הגביה עבור פרסום המודעות הינה פועל יוצא של חוק זה.
חוק העזר קובע כי אדם המעוניין להציג שלט ,יהיה רשאי לעשות זאת ,רק לאחר קבלת רישיון מהמחלקה
לחזות העיר ובתנאי שהציב אותו על פי תנאי הרישיון ושילם את אגרת השילוט עבורו.
הרישיון ניתן עד לסוף השנה הקלנדרית .הרישיון מתחדש מדי שנה ,כפוף לתשלום האגרה השנתית ,שסכומה
הנומינלי ,על פי סוג וגודל השלט ,נקבע בחוק העזר ,ומתעדכן בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן .ככל ששילוט
מוסר במהלך השנה משלם האגרה זכאי להחזר אגרה באופן יחסי לתקופה שעד סוף השנה.

2.4

נוהל עבודה עירוני

הביקורת ביקשה לבדוק האם ישנו נוהל עבודה של העירייה המנחה את עובדי המחלקה בעבודתם.
לבקשת הביקורת התקבל נוהל עירייה "שילוט בעיר חולון – קריטריונים וסדרי ביקורת ,אכיפה ובקרה",
מתאריך ( 19/8/2012ראו נספח מס' .)3
הביקורת סקרה את הנוהל ומצאה כי הוא כולל התייחסות לנושאים העיקריים הבאים:
 הנחיות למפקחי שילוט (אזורי ביקורת ,הכנות ליציאה לפעילות בשטח ,ביקורת שילוט בשטח ,איסור עלגביית כספים בשטח ,חזרה מהשטח וכתיבת דו"ח ,טיפול בחילופי שוכרים ,ביטול שלטים שהוסרו וטיפול
בחייבים).
 קריטריונים להצבת שלטים ומתקני פרסום (מגרשים ריקים ,גדרות ,היתרים ,אתרי בנייה וכן הנחיותבדבר מספרי בתים ושם רחוב בבתים חדשים).
 לנוהל מצורפים כנספחים ,דוגמאות לטפסים ולדוחות.נמסר לנו כי הנוהל נמצא כעת בהליך לעדכונו .הליך העדכון הוקפא כעת בהמתנה לממצאי דוח ביקורת זה.
לדעת הביקורת ,בהתחשב ביישום ההמלצות שלהלן ,הנוהל ייתן מענה טוב להנחיית עובדי המחלקה
בעבודתם.
נמצא כי הנוהל העירוני למחלקה לחזות העיר עודכן לאחרונה באוגוסט .2012
התייחסות מנהל המחלקה
"הח"מ החל בעדכון הנוהל העירוני בשלהי שנת  ,2017תוך כוונה לסיים עדכון הנוהל עד אמצע חציון א'2018/
ולהעבירו לגורמי העירייה הרלוונטיים המוסמכים לבדוק ולאשר הנוהל; הח"מ בחר להקפיא את הליך עדכון
הנוהל ,בשלב בו נמסר לו על קיומה של הביקורת וזאת נוכח ההיתכנות לכך שממצאי הביקורת יעלו צרכים
לשינויים/עדכונים נוספים בנוהל (מידע זה נמסר לצוות הביקורת ,מיד בשלביה הראשונים); עוד יצוין כי טיוטת
עדכון הנוהל (עד שלב ההקפאה) ,מונחת על שולחנו של הח"מ ,ומבוססת על הניסיון שנצבר והשינויים שהתהוו
ונוצרו מיום תחילת התפקיד כמנהל המחלקה לחזות העיר; התכנון הינו לעבד את ממצאי הביקורת המשליכים
על תכולת הנוהל ,תוך כוונה לסיים עדכונו עד מחצית ."2019

2.5

המלצת הביקורת

יש לסיים את הליך עדכון הנוהל ולכלול במסגרתו את כל פעילות המחלקה.

2.6

הנגשת המידע לציבור

על מנת להביא לידיעת ציבור בעלי העסקים את הוראות חוק העזר מופץ לתושבים ,מידי שנה ,עלון מידע
מעודכן (ראו נספח מס'  ,)4שמלווה בדברי הסבר ובדוגמאות לשלטים מותרים ואסורים ,ומפרט את כללי
הפעולה שיש לנקוט לשם קבלת רישיון לשילוט .בעלון מרוכזים עיקרי הכללים והקריטריונים לשילוט מסחרי
בחולון ,המעוגנים בחוק העזר.
עלון המידע ,המתעדכן מידי שנה ,מצורף לטופסי האגרה לתשלום הנשלחות לבתי העסק מידי שנה.
בנוסף ,עיקרי כללי הפעולה לשם קבלת רישיון לשלט ,מפורטים גם באתר האינטרנט של העירייה ,בדפים
הנקראים" :הנחיות ועדת השילוט העירונית" ו"-שילוט בתי עסק".
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הביקורת סקרה את הכתוב בעלון ומצאה כי הוא ברור ומפורט וכי אין בו דברים הסותרים לכאורה את
ההוראות בחוק העזר.
במחלקה נערכו גם מספר קבצי הנחיות לציבור לנושאים מיוחדים ,כלהלן .ההנחיות לציבור מפרטות לתושבים,
כפירוט נוסף לרשום בחוק העזר ,את הקריטריונים הספציפיים לשילוט בתחומים מיוחדים .ההנחיות כוללות
הסבר לגבי אופן ההתנהלות לצורך קבלת היתר שילוט ,כולל תשלום אגרה ,פירוט לגבי מידות השילוט ומיקומו
ועוד.
להלן פירוט קבצי ההנחיות שפורסמו לציבור ומועד עדכונם:
קריטריונים להצבת שילוט באזור התעשייה
נוהל שילוט על גבי גורר/נגרר ושילוט נייד
קריטריונים להצבת שילוט – סוכנויות תיווך
הנחיות להתקנת שלטי רחוב ומספרי בתים
הצבת מתקני שילוט באתרי בנייה

נובמבר 2016
דצמבר 2014
נובמבר 2016
מאי 2015
נובמבר 2016

ההנחיות מפורסמות באתר העירייה.
הביקורת סקרה את קבצי ההנחיות הנ"ל ומצאה שהם מפרטים בצורה ברורה את ההוראות המופיעות בחוק
העזר ובנוסף מרחיבים את היריעה ומפרטים את אופן הטיפול בנושאים שלעיל באופן מפורט וברור.
לא נמצאה סתירה לכאורה בין ההוראות בקבצי ההנחיות הנ"ל לבין הוראות חוק העזר.
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3.1

כללי

כאמור המחלקה מופקדת על ביצוע הוראות חוק העזר במתן רישיונות להצגת שלטים ובאכיפת חוק העזר
במקרים בהם מוצגים שלטים ללא רישיון ו/או בניגוד להוראות חוק העזר.
המבקש להציג שלט ,נדרש להגיש בקשה בכתב .לבקשה יש לצרף :תרשים השלט (הכולל תוכן ,עיצוב גרפי
וצבעים) ,נוסח השלט ,מידות ,חומרים ,צילום מיקום הצבת השלט ,סוג התאורה בו יוצג השלט ,אישור בעל
הנכס ,מספר חשבון ארנונה של הנכס.
על מנת לאסוף באופן מסודר ושיטתי את הנתונים על השילוט המוצב ברחבי העיר ,ע"י בעלי העסקים וגופים
אחרים ,מבצעים מפקחי המחלקה ,מדי שנה בשנה ,ביקורת שילוט בכל בתי העסק בעיר.
בביקורת השילוט מאותרים שלטים ללא רישיון ,שלטים שבגינם לא משולמת אגרה ושלטים שאינם עומדים
בתנאי הרישיון ,כלומר שלטים המוצגים בניגוד לחוק העזר .במקרים אלו ,ככל שהדבר מתאפשר ,בעלי
השלטים מתבקשים להסירם או לתקן את הליקוי שנמצא בהם .דרישה זו מבוצעת באמצעות התראה בכתב,
הנמסרת לידי בעל השלט ע"י המפקח .באם הדרישה אינה מתבצעת ,על פי הנחיות המחלקה ,השלט מוסר
וחיוב בגין ההסרה מועבר לבעל העסק.
נמסר לביקורת כי מערכת המחשב מחייבת התייחסות של המפקח לכל השלטים שבאזור שלו במהלך
הביקורת שהוא עורך (צילום עדכני או דיווח על כך שהשלט הוסר) .מנהל המחלקה מאשר בחתימתו על דוחות
המפקח ,כי מצב השלטים שנסקרו ,עודכן במחשב העירייה.
להלן תרשים זרימה המציג את אופן הטיפול במצבים שונים בנושא שילוט:
תרשים זרימה מצבי שלטים
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להלן נתונים שנמסרו לביקורת על בתי עסק (כולל קבלנים ,תעשיינים ואחר) ושלטים שלהם שנסקרו וחויבו
במהלך השנים  2016ו:2017-
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2016

שנה
מספר בתי העסק הרשומים במערכת העירונית לפי
מספר משלם ,בתחילת שנת העבודה
כמות שלטים בבתי העסק ,כפי שרשומים ומתועדים
בתחילת שנת העבודה
כמות שלטים חדשים/נוספים שאותרו במהלך שנת
העבודה במסגרת הפיקוח והביקורות של מפקחי השילוט
באזורי העיר .בעבור שלטים אלו הופקו אגרות שילוט אד-
הוק ,לבעלי העסקים
כמות שלטים שבוטלו במהלך שנת העבודה במסגרת
הפיקוח והביקורות של מפקחי השילוט באזורי העיר.
לאחר איתור היעדר השילוט ,הופקו זיכויים/שומות
מתוקנות לבעלי העסקים הרלבנטיים

מספר בתי עסק שנסקרו במהלך השנה ע"י מפקחי
השילוט ברחבי העיר
כמות שלטים בסוף שנה ,כפי שרשומים במערכת
העירונית

3.2

2017

2,814

2,835

6,695

6,580

1,077

968

1,192

1,114

2,835

2,992

6,580

6,434

ביקורת שילוט

נוהל העירייה קובע כי תיערך ביקורת שילוט בעיר על ידי המפקחים .הנוהל מציין ,בסעיף  5.1בו ,את הפעולות
שעל המפקח לבצע לפני יציאתו ,בעת הפעילות ולאחריה (ראו נספח מס' .)3
במחלקה לחזות העיר מועסקים  4מפקחי שילוט שתפקידם ,בין היתר ,לערוך סקר לגבי השילוט ברחבי העיר.
הסקר נועד לאסוף באופן מסודר ושיטתי את הנתונים על השילוט המוצב ברחבי העיר ע"י בעלי העסקים או
גופים אחרים.
על פי נוהל המחלקה ,הביקורת מבוצעת כדלהלן :המפקח עובר בכל רחוב בעיר בו ישנה פעילות מסחרית
לפחות פעם בשנה .באזורים "רגישים" מבוצעת ביקורת יותר מפעם בשנה .הביקורת מבוצעת כך שהעיר
מחולקת לפי אזורים :אזורי עסקים ,אזור תעשיה ואזור קבלנים.
במערכת המיחשוב של העירייה כל שלט מסומן באמצעות מספר ספציפי .טרם היציאה לשטח ,המפקח מקבל
דו"ח ממערך המיחשוב העירוני בו רשומים כלל בתי העסק והשלטים באזור המיועד לביקורת ,כפי שתועדו או
נרשמו במהלך השנה האחרונה ,בין כתוצר של ביקורת קודמת באותו אזור ובין כתוצר של
תוספת/החלפת/עדכון שלטים שנובע מדיווח שוטף של בעלי העסקים.
המפקח ,מגיע לאזור המיועד לביקורת ,כאשר במהלך הביקורת המפקח מצלם ומתעד את השילוט הקיים,
אותו הוא משווה לרשימת השילוט הנ"ל שכאמור מעודכנת במחשב העירייה .היה והמפקח מזהה שינויים ,הוא
מעדכן אותם על גבי הרשימה בהתאמה (תוספת/גריעה וכיוצ"ב) ובכל מקרה מצלם ומתעד את כל השלטים.
אם קיים חוב ,בהתאם לאותה רשימת שילוט ,המפקח מוסר לבעל העסק הודעה על קיום חוב ומבקש את
הסדרת התשלום שלו מול אגף הגביה בעירייה.
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בגין השילוט הנ"ל בעלי העסקים נדרשים לשלם אגרה שנתית .נמסר לביקורת כי חיובי אגרה שנתית נשלחים
אוטומטית למשלמים בתחילת כל שנה ,לתשלום עד סוף חודש מרץ.
לבקשת הביקורת התקבלו דוגמאות של מספר טפסים לחיוב אגרת שילוט.
נמצא כי בטפסים לחיוב אגרה מפורטים :פרטי המשלם ופרטי השלטים שעליהם הוא מחויב  .הודעת החיוב
כוללת לגבי כל שלט פרטים הכוללים  -תמונה של השלט ,מספרו ,הכתובת בו הוא מוצב ,מידות של השלט
וסכום לתשלום.
חובות שלא משולמים עד יוני ,נשלחים בגינם התראות לחייבים לתשלום מידי .בחודש יולי מופקים דוחות של
חייבים  ,שלא שילמו את האגרה ,לעורכי דין חיצוניים ,להמשך טיפול משפטי (מכתב התראה ,עיקול ומשפט),
כפי שיפורט בהמשך.

3.3

הקצאת אזורי ביקורת שילוט למבקרים

על פי נוהל המחלקה ,בין המפקחים מבוצעת רוטציה שנתית של אזורי הבדיקה עליהם הם ממונים ,כך שיימנע
מצב בו מפקח אחד אחראי על שילוט באזור מסוים על פני שנים.
הביקורת ביקשה לבדוק האם מתקיימת רוטציה בין המפקחים.
נמסרו לביקורת קבצים ששימשו לתכנון שנתי של הקצאת אזורי הביקורת בין המפקחים .בקובץ לתכנון שנת
 2017הוקצו כ 6,600-שלטים ,של כ 3,100-משלמים ,בכ 41-אזורים  -בין ארבעת המפקחים .בקובץ לשנת
 2018הוקצו כ 6,700-שלטים (לא צוין מספר המשלמים) ,בכ 41-אזורים  -בין ארבעת המפקחים .בקבצים
צוינו ,בין היתר ,גם תאריכים מתוכננים לביקורת בכל אזור.
נמצא שאכן תוכנן שפקחים שונים יסקרו אזורים שונים בין השנים.
יצוין עוד ,שלשני מפקחים תוכננו גם ביקורות בתחומים קבועים ,מאחר ,שכפי שנמסר לביקורת ,לבדיקה
שלהם נדרשת מומחיות מסוימת :פקח ד'  ,ממונה בעיקר על ביקורות באתרי בנייה ,אצל רשתות שיווק ואצל
מתווכים ,ופקח ה' ממונה בעיקר על הביקורות באזור התעשייה.
נמצא כי הנוהל העירוני אינו כולל התייחסות לביצוע רוטציה של איזורי הפיקוח בין המפקחים.
נמצא כי במספר תחומים ,כמו אתרי בנייה ,רשתות שיווק ,מתווכים ועסקים באזור התעשייה ,לא מתקיימת
רוטציה בין המפקחים.

3.4

התייחסות מנהל המחלקה

"לעניין עדכון הנוהל העירוני – ראו התייחסותי לממצא  1.4.1בנושא עדכון הנוהל; בעדכון הנוהל שיבוצע
בהמשך – תוכנס פסקה העוסקת בתחלופה בין המפקחים ,בביקורת באזורי העיר; העיסוק באתרי בנייה ,הינו
עיסוק מקצועי וממוקד ,בגלל אופיו של השילוט והנהלים הייעודיים לסקטור זה .הניסיון מלמד שיש חשיבות
מקצועית לשיבוץ מפקח ייעודי המופקד על ליווי הפרויקטים של יזמים/קבלנים (שנמשכים לאורך תקופה
מוגדרת); העיסוק בסוכנויות תיווך ,מהווה טיפול בסקטור ייעודי (שהוגדר ואושר ע"י ועדת השילוט העירונית),
ובשל כך ,הניסיון המצטבר לאורך השנים לימד אותנו שיש חשיבות לבעל תפקיד ייעודי שיהיה בקשר צמוד עם
נציגי סוכנויות תיווך ,ובשונה מהליכי הפיקוח הסטנדרטים (המבוססים על חלוקה גאוגרפית); לעניין מרחב
איזור התעשייה – גם כאן מדובר במרחב ייעודי מכונס ,שבו הניסיון מעיד על החשיבות היתרה שלה ניסיון
המקצועי בשטח של מפקח קבוע המופקד על מרחב זה -כאשר הליך זה מהווה יתרון חד משמעי לתפקוד
הפיקוח האכיפה והבקרה במרחב זה; עוד יאוזכר ,כי למחלקה תוקנן מפקח ייעודי למרחב זה (אזור
התעשייה) .ראו בהקשר זה סיכום ועדת התקינה העירונית מתאריך  ,12.8.12שאישרה תקן ייעודי זה לאזור
התעשייה (מצ"ב – נספח א'); לסיכום ההתייחסות לממצא זה אציין כי יש להבחין בין חלוקת אזורי פיקוח בין
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המפקחים למרחבים הגאוגרפיים ,למול הבידול לסקטורים מקצועיים ייחודיים ,אשר להתמחות בהם יש ערך
מקצועי מוסף".

3.5

המלצות הביקורת

 .1יש לכלול בנוהל העירוני הנחיות בדבר חלוקה של אזורים למפקחי השילוט בתחילת כל שנה ,כך שלא
יהיו אזורים המפוקחים ברציפות על ידי אותו המפקח לאורך שנים.
 .2הביקורת ממליצה לשקול לבצע רוטציה בין המפקחים גם בתחומים הנחשבים "מחייבי מומחיות" ,כמו
אתרי בנייה ,רשתות שיווק ,מתווכים ועסקים באזור התעשייה ,הייחודיים כעת רק למפקחים
ספציפיים.
להלן פירוט לגבי מספר השלטים שתוכננו להיבדק על ידי המפקחים ,על פי שנים:

2017
פקח א'  -הוחלף ע"י פקח ב'

2018

1,520

פקח ב'  -החליף את פקח א'

2,152

פקח ג'
פקח ד'
פקח ה'
סך הכול

1,492

1,401

1,786

1,445

1,790

1,702

6,588

6,700

הביקורת סקרה את הקצאת תחומי האחריות ונמצא כי כמות השלטים מחולקת ככלל בצורה שווה בין
המפקחים למעט ההקצאה לפקח ב' בשנת .2018
בהקשר לכך נמסר לביקורת כי מפקח ב' הוא מפקח חדש ,שאינו משולב עדיין בנושאים אחרים שבטיפול
המחלקה ,ולכן קיבל לאחריותו יותר שלטים .כמו כן ,באזורים שקיבל ,השלטים מפוזרים בסמיכות ,דבר המקל
על ביצוע הביקורות בשטח.
נמסר לביקורת כי האינדיקציה המרכזית לסקירה של כל השלטים שנקבעו לכל מפקח בתוכנית העבודה
השנתית ,הינה שיוך בפועל של התמונות שמצלם כל מפקח בשטח שאותן הוא משייך למספר המשלם ולמספר
השלט במערכת הממוכנת של העירייה.
כמו כן ,אחת למספר חודשים מקבל מנהל המחלקה דו"ח פעילות תקופתי של כל מפקח ,שבו מופיעים ימי
הפעילות ,בתי העסק שנסקרו ,מועדי הבדיקה ותיעוד צילומי השילוט שנסקר ותועד .הביקורת קיבלה כראיה
מספר דוחות פעילות.

3.6

מערכת מידע ומחשוב במחלקה לחזות העיר

מערכת המידע במחלקה תומכת במחזור חיי השלט ,מקליטתו ותיעודו בהתאם לבקשה לרישיון שהוגשה ,או
בהתאם לפרטים שהובאו ע"י המפקח מהשטח ,דרך יצירת חיוב עבור האגרה ,ועד קליטת תשלומי האגרה.
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המערכת כוללת ,בין היתר ,מידע כדלקמן לגבי השלט  -שם בעל הנכס ,מספר תעודת זהות שלו ,כתובת
למשלוח דואר ,נתוני השלט ,חובות והערות.
לצורך ניהול פעילות המחלקה המערכת מאפשרת לשלוף דוחות בחתכים שונים המהווים כלי מעקב ובקרה
שוטפת ,בין היתר ,בנושאי גביה.
במסגרת דוחות אלו כוללים ,בין היתר ,דוחות כגון דוח יתרות לגבי עסקים פעילים/לא פעילים ,דוח מעקב 150
– לגבי תביעות משפטיות ,דוח לגבי שלטים ללא קוד אזור ,דוח לגבי קבלנים – פעילים/לא פעילים ,דוח לגבי
חברות בהסדר – פעילים/לא פעילים ,דוח לגבי חובות אבודים וכד'.
כאמצעי בקרה בהתאם להנחיית אגף ההכנסות בעירייה ,המערכת אינה מאפשרת למשתמשים מקרב אנשי
מחלקת חזות העיר ,לשנות/להוסיף פרטי משלם נכס.
במקרים בהם מתברר ,על פי המידע שנאסף בשטח ,שפרטי המשלם עבור השלט אינם אלו המופיעים
במערכת הממוחשבת ,עליו לעדכן את המידע החדש ,באמצעות טופס ייעודי ,ולא בגישה ישירה למערכת
הממוחשבת.
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4.1

כללי

אגרת השילוט ,בה מחויב בעל השלט ,נקבעת על פי חוק העזר העירוני ,בהתחשב בקריטריונים המפורטים
בחוק (סוג השלט ,מיקומו וגודלו) .על פי הנוהל המחלקתי ,החיוב בגין האגרה נשלח לחייבים בתחילת כל שנה.
חישוב האגרה מבוצע באופן אוטומטי במערכת הממוחשבת של העיריה.
נמסר לביקורת כי נערכות בדיקות ידניות לגבי מהימנות חישוב האגרות במערכת הממוחשבת.

4.2

גביית אגרות שילוט בשנים ( 2017 - 2015באלפי ש"ח)

המרכיב

2015
2016
2017
2015
2016
2017
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)
תחזית נתוני
תחזית נתוני
תחזית נתוני
גביה בפועל
גביה בפועל
גביה בפועל
גבייה
גבייה
גבייה

אגרות שילוט שנתיות
(בתי עסק)

5,985

5,643

5,850

5,405

5,568

4,627

אגרות שילוט שנתיות
(חברות בהסדר) (*)

2,154

2,155

1,992

1,944

2,922

3,321

סה"כ אגרות שילוט
שנתיות

8,139

7,798

7,842

7,349

8,490

7,948

דמי זיכיון פרסום חוצות

2,284

2,286

1,900

1,899

2,158

2,156

(*) גביה מתביעות
משפטיות שילוט ואחר

3,847

202

426

198

3,600

108

סה"כ

14,270

10,286

10,168

9,446

14,248

10,212

(*) ראו להלן לגבי גביית אגרות מחברות בהסדר ולגבי גביה מתביעות משפטיות.
במסגרת גביית אגרות שילוט מופיעה שורה המוגדרת שורת ההכנסות מ"חברות בהסדר" .מדובר בין היתר,
בחברות גדולות שאיתן יש הסדר גבייה מיוחד .במסגרת זו נכללים קבלנים ,חברות דלק ,חברות פרסום חוצות
וחברות אחרות .חברות אלו משלמות באופן מאוגד את אגרות השילוט שבבתי עסק שחלקם אינו בבעלותם.
בבתי עסק אלו מוצב שילוט עם הלוגו של החברה המשלמת ולחברה הסדר עם בעל העסק שהיא תישא בעלות
אגרת השילוט .לביקורת נמסר פירוט חברות ההסדר ,השלטים שבאחריות כל חברה וסך התשלום שכל חברה
שילמה (ראו נספח מס'  .) 5בהתאם לפירוט הנ"ל מרכיבי הגבייה של אגרות שילוט מחברות בהסדר לשנת
 2017כוללים את הסקטורים הבאים:
 קבלנים  -כ 750-אלף ש"ח חברות דלק  -כ 200-אלף ש"ח חברות פרסום חוצות (על שילוט שאינו בזכיינות  -מתקני פרסום פרטיים בעיר)  -כ 890-אלף ש"ח225

-

חברות אחרות (קופ"ח ,מפעל הפיס ,שטראוס וכד')  -כ 315-אלף ש"ח

לגבי ירידת הגביה מחברות בהסדר משנת  ,2016בהשוואה לשנת  ,2015נמסר לביקורת כי משנת ,2016
בתאום עם חלק מהחברות בהסדר ,הועברה האחריות לשילוט ולתשלום האגרה בגינו ,מאותן חברות לבתי
העסק עצמם .הסבה זו גרמה להקטנת נתח החברות בהסדר ,למול גידול בנתח אגרות שילוט של בתי עסק
רגילים.
מעיון בטבלה ,עולה כי בתחום התביעות המשפטיות ,אין המחלקה מגיעה לתחזיות הגבייה.
נמסר לביקורת שהתחזית לא התממשה מהסיבות הבאות:
 מראש ניתנה תחזית גבוהה ושאפתנית. הגביה תלויה בהתנהלות של עורכי דין חיצוניים. ישנם אילוצים של מערכת אכיפת החוק (הוראות חוקיות והתנהלות מערכת המשפט וההוצל"פ).התייחסות מנהל המחלקה
"הליכי הגבייה המשפטיים מבוססים בעיקרם על פועלם של משרדי עורכי הדין המופעלים בשם ומטעם
העירייה בהליכי גבייה המשפטיים המחייבים ובערכאות השונות; ניכר כי תחזיות הגבייה שנקבעו בעבר,
להליכי גבייה משפטיים כנגד החייבים -אינם עולים בקנה אחד עם המציאות המורכבת של תהליכים אילו על
השלבים שנקבעו עבורם בחוק (בהיבט רב – שנתי); משכך -החל משנת  ,2019תעודכן התחזית למדדים אילו,
למדדים שישקפו ממצאי הגביה הריאליים בנדבך זה ,משנים קודמות".
המלצת הביקורת
יש לערוך תחזיות מדויקות בתחום התביעה המשפטית ככל שניתן תוך הסתמכות על נתוני העבר .יש לנתח
את הסיבות לכשל הגביה מול התחזית ובהתאם לבצע פעולות מול עורכי הדין החיצוניים שיביאו להעמקת
הגביה.

4.3

פטור מתשלומי אגרת שילוט

לפי סעיפים  2ו 9-בחוק העזר העירוני ,ניתן לפטור מציג שילוט מתשלום אגרה ,כולה או מקצתה ,בשל צביונו
הציבורי של השילוט ובתנאי שאינו משמש לפרסומת מסחרית.
נמסר לביקורת שמבקש פטור ,שהינו כאמור גוף ציבורי או עמותה ,פונה למנהל המחלקה במכתב בקשה
לפטור אותו מתשלום אגרה (אין לכך טופס ייעודי) .מנהל המחלקה מעביר את הפנייה לדיון בוועדה העירונית
לשילוט .הוועדה מורכבת ממהנדסת העיר ,היועץ המשפטי ומנהל המחלקה .ככל שהוועדה ממליצה לאשר את
בקשת הפטור היא מועברת לאישור ראש העירייה .לאחר קבלת אישור ראש העירייה לפטור הוא מעודכן
במערכת הממוחשבת.
היקף הפטורים מתשלומי אגרת שילוט שניתנו בפועל בשנת  ,2018ונכונים לחודש אוקטובר  ,2018מסתכמים
בכ 256.5-אלפי ש"ח (ראו נספח מס' .)6
עיקר הפטור הינו בגין מיזם בני נוער בסיכון לפרסום בסככות אוטובוסים בעיר שנאמד בכ 190-אלף ש"ח.
נמסר לביקורת כי מדובר במיזם עסקי של בני נוער .המיזם מופעל במסגרת רשת קהילה ופנאי ובני נוער
בסיכון ,המאותרים על ידי היחידה לקידום נוער .בני הנוער המאותרים ,מועסקים במיזם בשיווק ומכירת שטחי
פרסום חוצות מסחריים.
מאז הפעלת המיזם ,בשנת  ,2013הפטור מאגרות פרסום מאושר על ידי מועצת העיר מידי תקופה ,למספר
שנים.
הביקורת ביקשה לבדוק אם קיים אישור של ראש העיר למתן הפטור מאגרת שילוט למיזם.
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נמסר לביקורת מכתב אישור הפטור מ ,13/12/16-חתום על ידי ראש העיריה ,לחמש שנים ,משנת  2017ועד
לשנת  ,2021כולל (ראו נספח מס' .)7
בנוסף  ,הביקורת סקרה פרוטוקול מישיבת הוועדה העירונית לשילוט מיום  14במאי  2018בה דנו בנושאים
הבאים (ראו נספח מס' :)7
א .אישור עקרוני לפטור מאגרות שילוט במרחבי פיתוח/התחדשות עירונית ,לבעלי עסקים שיסכימו
לשנות/להחליף את השילוט בהתאם לתכנון הצוות העירוני שיהיה מופקד על המרחב.
אושר פטור עקרוני הדרגתי לפי שנים כאשר פטור נקודתי של בתי העסק יאושר בעתיד ,בסמוך
לביצוע העבודות.
ב .בקשת פטור מאגרות שילוט – החברה לבידור ובילוי – מותג לה-פארק .לטענת החברה ,המותג "לה-
פארק" הינו מותג שנבחר על ידי הנהלת עיריית חולון ,בעת תכנון פארק פרס ,ולצורך ייחוד המרחב
הציבורי באמצעות מותג חדשני ומרענן .החברה טוענת כי מדובר בשילוט לגבי פעילות עירונית
(כמפורט בחוק העזר).
אושר פטור ממוקד ל 6-שלטים.
הביקורת ביקשה לוודא שהתקבל אישור ראש העיר לפטור לגבי  6השלטים הנ"ל שסכום האגרות השנתיות
בגינו כ 3,500-ש"ח.
התקבל מכתב בקשה מיום  15במאי  2018שהוציא מנהל המחלקה לחזות העיר לראש העירייה עם בקשה
לאישורו לפטור בהמשך לישיבה ולהמלצת הוועדה .על גבי מכתב זה ניתן אישור ראש העירייה כמבוקש (ראו
נספח מס' .)7
נמצא כי אין התייחסות בנוהל העירוני לתהליך מתן פטור מאגרת שילוט.

4.4

התייחסות מנהל המחלקה

"ההגדרות בנוגע לפטור מאגרות שילוט ,מפורטות בסעיפים ( 2ב) ( 2 +ג)  9 +בחוק העזר העירוני (חוק עזר
לחולון (שילוט) ,התשס"ג –  ;)2003בנוסף -המחלקה מקיימת הליכים סדורים למעקב ושליטה על מתן
הפטורים ,כולל גיבוש המלצה בוועדת השילוט העירונית והעברתה לאישור וחתימת ראש העיר על כל פטור
ופטור (כגורם הבלעדי המוסמך לכך ,כחוק); עוד יצוין כי טבלאות המעקב ודוגמת פטור ,הוצגו לצוות הביקורת-
כהמחשה מוסמכת לקיום התהליך באופן מבוקר וסדור; כפי שצוין בהתייחסות לממצא  -1.4.1במסגרת עדכון
הנוהל העירוני ,תשולב פסקה המגדירה את ההליך העירוני לבחינת מתן פטור ,אישורי פטור ,בקרה ושליטה
על התהליכים וכיו"ב'.

4.5

המלצת הביקורת

יש לכלול בנוהל העירוני הנחיות לתהליך מתן פטור מאגרת שילוט.
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הנוהל המחלקתי ,מפרט כאמור את אופן פעולתו של מפקח השילוט בעת עריכת פעולת ביקורת ואכיפה בשטח
(להלן – "סקר שילוט").
הביקורת ליוותה את פקח המחלקה במהלך ביקורת שטח שנעשתה באזור צומת הרחובות ששת הימים עם
משה שרת ,בתאריך  .16.10.18במסגרת הביקורת נבדקו  13עסקים (ראו נספח מספר .)8
להלן ממצאי הבדיקה:
 .1במהלך הביקורת ,עבר מפקח השילוט בין האתרים שתוכננו ,בחן אותם וצילם את השלטים שמצא בהם.
 .2המפקח מצויד במסופון המחובר באופן ישיר עם מחשבי העירייה (ראו תמונה בנספח מס'  .)8המסופון
מצויד במצלמה .במסופון הוכן מראש תכנון השלטים שייבדקו באותו היום ,כנדרש בנוהל.
 .3נמצאה התאמה מלאה בין המדווח במחשב לגבי שילוט מוצהר ,הכולל בעלות ,גודל ותוכן השילוט ,לבין
השילוט בפועל לגבי העסקים שנבדקו.
 .4במהלך הביקורת המפקח בדק את תקינותם של השלטים.
 .5במהלך עבודתו המפקח תיעד בעזרת צילום את השלטים הקיימים .במספר מקרים המפקח ייעץ לחלק
מבעלי העסקיים כיצד ניתן לחסוך בהוצאות השילוט ע"י שימוש בסוגי שילוט שהאגרה בגינם נמוכה יותר.
 .6במהלך הביקורת נמצא שלט חדש (מדבקה) שלא דווח על ידי בעל העסק (קופת חולים) .כנדרש בנוהל,
מפקח השילוט מדד את גודל השלט החדש באמצעות סרט מידה (מטר) ומילא טופס שלט חדש .נמסר
לביקורת שהטופס המלא יועבר מאוחר יותר למשרד הראשי של קופת החולים.
 .7במהלך הביקורת נמצאו שלטים חדשים אצל שני בעלי עסקים :האחד שלט קבוע על דלת והשני שלט נייד
(חמור) במדשאה בכניסה לבניין .המפקח עדכן את בעל העסקים כי הם רשאים להסירם ,אך אם יבחרו
להשאירם ,יחויבו בגינם באגרה רטרואקטיבית מיום הביקורת .שני בעלי העסקים בחרו להסיר את השלטים
מידית.
 .8במהלך הביקורת נמצאו ,אצל בעל עסק ,שני שלטים קבועים חדשים להצגת דפי פרסומת של "."Winner
המפקח עדכן את בעל העסק כי הוא רשאי להסירם ,אך אם יבחר להשאירם ,יחויב בגינם באגרה
רטרואקטיבית מיום הביקורת .בעל העסק תלש את דפי הפרסומת שהיו מודבקים על השלטים ,אך אמר
שהסרת השלטים עצמם יבוצע בהמשך ,על ידי בעל מקצוע.
בביקורת חוזרת שערכנו במקום ב( 22/10/18-שישה ימים מאוחר יותר) ללא ליווי מפקח ,נמצא כי השלטים
לא הוסרו למרות שבעל העסק התחייב לכך (ראו נספח מס' .)8
 .9נמצא כי המפקח מצלם את השלטים במצלמה המובנית במסופון עם תאריך מוטבע.
 .10נמצא כי למפקח אין מדפסת ,איתה הוא יכול להפיק מסמכים ,לדוגמת טופס פרטי משלם או טופס שלט
חדש ,אשר יכולים להימסר לבעל העסק .נמסר לנו כי מנהל המחלקה ביקש שתבוצע רכישה של מדפסות
כאלה ,בדומה למדפסות המשמשות את פקחי העירייה.
 .11הביקורת מצאה כי הנוהל העירוני אינו כולל התייחסות לאופן התפעול של המסופונים החדשים.
התייחסות מנהל המחלקה
"תהליכי ההצטיידות באמצעים טכנולוגיים למפקחי השילוט -תלויים בהליכים בשיתוף אגף מערכות מידע
ומחשוב; ניפוק מסופונים כעזר משמעותי להליכי פיקוח השילוט -עלה כבר בדו"ח מבקר העירייה בשנת ,2007
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וההצטיידות בהם (לאחר מספר פיילוטים בהם נבחנו מספר מכשירים ותאימותם לצרכי הפעילות) נעשתה
בתחילת שנת  ;2018בתאריך  16דצמבר  ,2012הפיץ הח"מ מסמך לאגף מערכות מידע ומחשוב ,שבו אפיון
מקצועי מפורט לאמצעי הנדרש עבור מפקחי שילוט ,וכחלק מתהליך הבחינה מול אגף מערכות מידע; האפיון
כלל בין שאר הדרישות הטכניות וגם יכולת תיעוד ורישום על טפסים (כחלופה להתניידות המפקחים עם קלסרי
הטפסים השונים) -מצ"ב נספח ב'; בהקשר זה יצוין כי הח"מ גם ערך וגיבוש נוסח מותאם לטפסי הPRINT -
–  PREולמדבקות שיונפקו באמצעות המדפסות הניידות; ככל הידוע לח"מ ,העירייה צפויה לצאת למכרז
עירוני כולל בשנת  2020/2021ובמסגרת דרישות המכרז תוגדר גם ההצטיידות באמצעים טכנולוגיים עבור
מפקחי השילוט ובכלל זה מסופונים מתקדמים וגם אמצעי הדפסת רשומות בשטח; בהנחה שהח"מ יהא מעורב
בהליך המכרז ותכולתו הטכנית ,באשר לדרישות העירייה ואמצעי פיקוח טכנולוגיים למפקחי השילוט  -תוצג
דרישתנו לאמצעי משלים (מדפסת) להפקת רשומות בתצורת מדבקות ,בשטח; בהקשר תיעוד ורישום מיקום
השלט ,כמבוסס כל מערכת ( GPSרישומת בקואורדינטות) ,הח"מ סבור כי רישומת מיקום השלט באמצעות
כתובת בית העסק (כפי שמתועד במערכת הממוכנת) -מספקת בהחלט לצרכי הפעילות השוטפים .כפי שצוין
בהתייחסות לעיל לממצא  -1.4.1עריכת נוהל עירוני מעודכן הוקפאה לרגל הביקורת .ובין השאר צפוי היה
להיכלל בה פרק העוסק בשימוש באמצעים טכנולוגיים לצרכי פיקוח השילוט ובמיוחד נוכח העובדה
שההצטיידות ותחילת השימוש במסופונים החלה בתחילת שנת ."2018

המלצת הביקורת
 .1יש לשקול רכישת מדפסות לפקחים אשר תייעל את עבודתם.
 .2יש לכלול בנוהל העירוני התייחסות להתנהלות מפקחי השילוט עם המסופונים החדשים שנכנסו
לשימוש.
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6.1

כללי

סעיף  5.2.4בנוהל דן בקריטריונים להצבת מתקני שילוט באתרי בנייה .המחלקה פרסמה במסגרת ההנחיות
לציבור ,הנחיה בשם "הצבת מתקני שילוט באתרי בנייה" ,מנובמבר  ,2016המפרטת את הקריטריונים להצבת
שלטים על ידי קבלנים.
על פי הנוהל ,באם יש באתר לפחות  4שלטים אחרים (בגודל מקסימלי של  6 = 3 * 2מ"ר) ,ניתן לפטור שלט
אחד נוסף מאגרה ,אם הוא שלט שיכלול את האינפורמציה הנדרשת עפ"י חוק התכנון והבניה ,ויכיל את שמות
המתכננים ,היועצים ,היזמים ושם הפרויקט וכן הדמיה של הפרויקט המוצע.
כחלק מתהליך קבלת אישורים מהעירייה לבנייה ,עוד בטרם תחילת עבודות באתר בניה ,מגיש הקבלן למינהל
ההנדסה בקשה להיתר עבור גידור האתר .הבקשה מועברת באופן ממוכן למספר גורמים בעירייה ,להתייחסות
מקצועית ופרטנית ,ומתן הסכמה או הסתייגות .בין השאר ,מועבר גם להתייחסות המחלקה לחזות העיר,
בקשר לכוונה להציב שילוט של הקבלן על גדרות האתר.
לאחר מתן היתר בניה לקבלן יוצאת שומה לאגרת שילוט בהתאם למוצהר .בסמוך לכך מפקח מטעם המחלקה
בודק את השילוט באתר .במידה ונמצאים שלטים החורגים מההצהרה הרשמית של הקבלן לגבי השילוט
באתר ,המפקח מוציא חיוב נוסף ,כמתבקש .פרטים לגבי שלטים המהווים עבירה על חוק התכנון והבנייה,
מועברים להמשך טיפול למחלקת הפיקוח על הבנייה ומתחיל לגביהם תהליך של הסרה.
בתום הבניה ,חתימה על טופס  ,4מותנית ,בין היתר ,בהסדרת תשלום כל החובות בגין השילוט לעירייה.
הביקורת ביקשה לקבל את רשימת הקבלנים המחויבים באגרת שילוט.
לבקשת הביקורת ,קיבלנו רשימה מעודכנת לתקופת הביקורת ,של קבלנים המחויבים באגרת שילוט (ראו
נספח מס' .)9
מסקירת הרשימה עולה כי היא כוללת  107משלמים (לקבלנים מסוימים ,הבוחרים לפתוח מספר משלם נפרד
לכל פרויקט ,יכול שיהיו כמה מספרי משלם) עם  349שלטים ,המחויבים באגרה שנתית בסך של כ 624-אלפי
ש"ח.
הביקורת ביקשה לברר מדוע ישנו הבדל בצפי אגרות השילוט לשנת  2018שנמסרה לנו בסך כ 750-אלפי
ש"ח (סעיף  4.2לעיל) לבין הסך הנ"ל של  624אש"ח.
נמסר כי ההפרש בסכום האגרה נובע מכך ששילוט הקבלנים הוא מצב דינמי .בשונה משילוט בתי עסק ,שהם
קבועים ורצופי משך ,שילוט של קבלנים הוא לעת תקופת הפרויקט ושיווקו .לכן ,כשמסתיים פרויקט הקבלנים
מסירים את השילוט ,מדווחים למחלקה על כך ,ואז מבוצע עדכון של חיוב האגרה בהתאמה .הדו"ח ממנו
נלקחו הנתונים הנ"ל הינו לנקודת זמן עדכנית ליום הפקתו (אוקטובר  ,)2018להבדיל מהנתון בסך כ 750-אלף
ש"ח שהיה נכון ל.31.12.17-
הביקורת ביקשה לבדוק מדגמית את חיוב הקבלנים באגרות שילוט.
לבקשת הביקורת התקבלו דרישות אגרת השילוט משלשת הקבלנים בעלי אגרת השילוט הגבוהה ביותר
בשנת .2018
הביקורת סקרה מדגמית את דרישות אגרת השילוט שהוצאו לקבלנים .בוצעה השוואה מול תמונות השלטים
בגינן ,כלהלן:
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שם קבלן

מספר משלם

סה"כ
שלטים

אגרת שילוט
לשנת 2018

הביקורת
קיבלה
צילומים?

הביקורת
קיבלה חיוב
אגרה?

א

512836206

13

51,716.64

כן

כן

ב

513748723

5

41,363.33

כן

כן

ג

520028671

11

31,838.45

כן

כן

6.2

הערות הביקורת

אין ממצאים
מיוחדים
אין ממצאים
מיוחדים
אין ממצאים
מיוחדים

ביקורת שילוט באתרי בנייה

הביקורת ביקשה לבדוק מדגמית האם בגין שילוט שמוצב באתרי בניה הוצאו חיובי אגרה לקבלנים.
לצורך כך הביקורת ערכה ,ביום  22באוקטובר  ,2018סיור עצמאי ,ללא לווי נציג מטעם המחלקה ,ב 3-אתרי
בנייה בחולון ותיעדה את השלטים במקום (ראו נספח מס' .)10
הביקורת ביקשה וקיבלה את חיובי האגרה המעודכנים לגבי אתרים אלו (ראו נספח מס' .)11

שם האתר וכתובתו

מתחם הום סנטר
לשעבר ,רחוב
האורגים פינת
הלהב
פארק גב-ים חולון
(בניין  ,)2רחוב
המלאכה  ,8-6פינת
רחוב הסדן

שלטים
שחויבו
באגרה

שלטים
שצולמו ב-
22/10/18

1

1

3

3

מתחם מגה לשעבר
( 5לא
בוצע סקר
מלא)

:11
קבלן א – 3
קבלן ב– 3
קבלן ג – 2
קבלן ד3-

הערות

לא חויבו השלטים הבאים:
מדבקות פיראטיות" :השכרת שרוולים"" ,עבודות עפר" וכד'- .
שלטי אזהרה" :מוגן על ידי צוות  ,"3שלטים "סכנה הכניסה -
לזרים אסורה  -סחר גדרות".
לא חויבו השלטים הבאים:
"  Cleanוכד' מדבקות פיראטיות- " :
שלטי אזהרה" :מוקד אמון"" ,סכנה כאן בונים  +לוגו שטרן"- ,
"סכנה שטח הריסה אסור להתקרב  +לוגו ,שלטים " הכניסה
לזרים אסורה – אחים ,שלט "מוגן על ידי צוות " ,שלטים
"זהירות מעבר כלים הנדסיים +לוגו.
שלטים רגולטורים" :מנהל עבודה  +טלפון  +לוגו,שלט הסבר -
לדייר/מבקר על אמצעי בטיחות  +לוגו .
כ 6-דגלים עם לוגו (אחד דגל ישראל) -
לא חויבו השלטים הבאים:
מדבקות פיראטיות" :עבודות מסגרות" וכד'- .
שלטי אזהרה " :הכניסה לזרים אסורה – אחים ,שלט "מוגן -
על ידי צוות ".
שלט שהיה בתהליך הריסה :שלט ענק "הום סנטר"- .

להלן ממצאי הבדיקה:
ביום  25.12.18בשלב הגשת טיוטת דו"ח הביקורת קבעה ועדת השילוט העירונית ששלטים ומדבקות של
הוראות בטיחות ואבטחה על גדרות אתרי בניה יהיו פטורים מאגרת שילוט
(ראה נספח מס .)11
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7.1

כללי

על מנת לאפשר למפרסמים לבצע פרסום חוצות ,שאינו צמוד לבית העסק שלהם ,מאפשרת העירייה לבצע
פרסום חוצות על גבי  7סוגי מתקנים שונים הפזורים ברחבי העיר כמפורט בהמשך .יצוין ש 50%-מכלל שטח
הפרסום על מתקנים אלו מוקצה לפרסומי העירייה.
הפרסום מבוצע באמצעות זכיינים .הזכיין משלם סכום קבוע לעירייה ומקבל זכות להשכיר את שטחי הפרסום
ללקוחותיו .מעבר לתשלום לעירייה הזכיין אחראי על תחזוקת המתקנים .הקבלן מתחייב כי כל פרסום מטעמו
יהיה בהתאם להוראות כל דין ,וכן שיימנע מלפרסם על גבי המתקנים כל מסר אשר יש בו כדי לפגוע ברגשות
הציבור ו/או בערכי מוסר ודת ו/או כל מסר פוליטי .העירייה רשאית לבקש הסרת פרסום בהתאם לשיקול
דעתה.
העירייה מתקשרת עם הזכיינים בעקבות מכרז פומבי הנערך ,מידי מספר שנים ,לגבי כל סוג של מתקן פרסום.
בהתאם לתוצאות המכרזים נחתמים הסכמים עם הזכיינים והם נערכים ככלל לתקופות של שנים בודדות ,עם
אפשרות להארכת תוקפם.
התשלום השנתי עבור הזיכיון ,שנקבע בהתאם לתוצאות המכרז ,הינו עבור כל המתקנים מסוג מסוים המוצבים
בעיר והוא קבוע ללא תלות בכמות הפרסומים במתקן בפועל.
המחלקה לחזות העיר אמונה על נושא עריכת המכרזים וההתנהלות השוטפת מול הזכיינים ,כולל בדיקה של
תחזוקת המתקנים וטיפול בתלונות הציבור בקשר למתקנים אלו.
הביקורת מצאה כי בנוהל העבודה אין התייחסות לנושא פרסום חוצות.
התייחסות מנהל המחלקה
"בתכולת עדכון הנוהל העירוני ,כפי שצוין בסעיף  1.4.1לעיל -ישולב פרק המפרט את התהליך השלם בתחום
פרסום חוצות ,על שלביו השונים; התהליך שיירשם בנוהל העירוני ,יתייחס לכלל הפלטפורמות המשמשות
לפרסום חוצות ברחבי העיר ומועברות לחברות מסחריות בהליכי מכרז פומביים".

7.2

המלצת הביקורת

יש להתייחס בנוהל העבודה לטיפול בנושא פרסום חוצות במחלקה ,כולל הכנות לקראת מכרזים ,מעקב אחר
הארכת חוזים ,בדיקה תקופתית של המתקנים על ידי המפקחים והתייחסות לטיפול בתקלות המדווחות למוקד.
פרסום החוצות נעשה באמצעות מספר סוגי שילוט כדלקמן:
 מכוונים ועמודורים – מתקני עמוד בקרנות הרחובות עם פרסום על גביו (מואר ולא מואר). בילבורד  -שלטי חוצות גדולים ביותר להדבקת פרסומים – בשנת  2018קיימים  10מתקנים כאלוברחבי העיר.
 מתקני שילוט אלקטרוני פלזמה :האחד ,טלוויזיה גדולה בפינת הרחובות הנשיאים/סוקולוב בסמוךלכיכר ויצמן .השני (שהותקן במהלך השנה האחרונה) – בפינת הרחובות מפרץ שלמה/שד' י-ם
(בסמוך לפארק פרס).
 מרכזות שילוט באזור תעשיה  -מתקן גדול ועליו שלטי העסקים באזור. מתקן  – Non-Stopשלטים ,לא גדולים ,על גבי עמודים הכוללים צד אחד עם מידע עירוני וצד נוסףעם פרסום מסחרי.
 פרסום על גבי גשרים. -פרסום בתחנות אוטובוס ועל גבי מתקנים שמצידם האחר מוצגת מפה.
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להלן פירוט הזכיינים אשר תפעלו את מתקני פרסום החוצות הנ"ל ,ופירוט הכנסות העירייה ממתן הזיכיונות,
על פי שנים

גביית דמי זיכיון ממתקני פרסום חוצות (לא כולל מע"מ):
(לא כולל אגרות שילוט)

זכיין

סכום

זכיין

סכום

סכום

סכום

זכיין

סכום

מתקן
2015

2015

2016

2016

2016

2017

2018

2018

מכוונים

א

541,487

א

537,143

א \ב

711,546

ב

893,420

עמודורים

א

558,030

א

553,555

א \ב

730,560

ב

907,830

בילבורדס ()B.B

ג

312,654

ג

412,450

ג

409,980

ג

412,828

מ .מפה

ד

130,379

ד \א

65,716

א

67,194

א

67,456

מתקן טלויזיה

ה

68,377

ה

78,000

ה

77,533

ה

98,907

מרכזות שילוט
(אזה"ת)

ו

104,618

ו

111,591

ו

115,494

ו

115,952

נון-סטופים

ז

127,507

ז

136,184

ז

166,055

ז

195,636

סה"כ כללי

1,843,052

1,894,639

2,278,362

2,692,029

נמסר לביקורת כי הגידול בסכום שנגבה מהמכוונים והעמודורים ,מבוסס על תוצאות מכרז  ,23/2017עם
התחלת הפעולה של הזכיין ב.
נמסר לביקורת כי הגידול בסכום שנגבה בגין מתקני טלוויזיה ,נובע כתוצאה מהוספת מתקן נוסף.
נמסר לביקורת כי הקיטון בסכומים בגין מתקני מפה בין  2015ל ,2016-נובע מכך שבתקופה קודמת ,הזכיינים
הציעו מחירים גבוהים לתקופות קצרות ,על מנת לשמר את מקומם ,עד לזכייתם במכרז ארוך תוקף ,שפרסומו
נדחה מספר שנים עד לשנת .2016

7.3

בחירת זכיין בילבורד

הביקורת ביקשה לבדוק כיצד נבחר הזכיין ג' לתפעול מתקני הבילבורד.
הביקורת ביקשה לקבל חלק ממסמכי המכרז לתחזוקת  10מתקני טלוויזיה (.)BILBOARD
המכרז שמספרו  ,17/2015פורסם ביוני  .2015הביקורת קיבלה לעיונה את מסמכי המכרז ,הכוללים:
 .1הזמנה להציע הצעות – פרטי המשתתף ,אישורי רו"ח ,הרשות המקומית ,ערבות בנקאית ותצהיר
בדבר קיום דיני עבודה.
 .2הצהרת והצעת המשתתף
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 .3הסכם – כולל :מפרט טכני ,רשימת האתרים ,ערבות ביצוע ,אישור לקיום ביטוחים ,כתב התחייבות
בנושא בטיחות ותכנית בטיחות לקבלן ביצוע.
ועדת מכרזים ,בישיבתה מיום  ,8/7/15קיבלה את הצעת הספק ג' ,לאחר שהציע סכום שנתי של 412,450
ש" ח .בהחלטת הוועדה נכתב" :המציע עמד בתנאי הסף למכרז ונקב בסכום הגבוה ביותר לתשלום לעירייה
בגין הזיכיון" (ראו נספח מס' .)12
לבקשתה ,הביקורת קיבלה את חוזה ההתקשרות שנחתם עם הזכיין הכולל נספחים המפרטים את תכולת
השירות ,הפרות ,כתב ערבות ,נושאי בטיחות וביטוח ,סודיות ,מיקום המתקנים ,טפסי דיווח ועוד.
נמצא כי סכום התמורה לזיכיון ,עליו חתום הזכיין בחוזה ההתקשרות תואם את המחיר שהוצע על ידו במכרז
ותואם את הסכום שנגבה בפועל כולל הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.
במסגרת סקירת מסמכי המכרז נבדק האישור לקיום ביטוחים של הזכיין .התקבל אישור קיום ביטוחים מעודכן
לשנת .2018
נמצא שנוסח האישור לקיום ביטוחים לשנת  ,2018שמסר הזכיין ג' ,שונה במספר סעיפים מהנוסח שנקבע
במכרז (כולל מחיקות ותוספות בכתב יד) (ראו נספח מס' .)13
בחוזה ההתקשרות עם הזכיין ג' לא מצוין תאריך חתימתו (ראו נספח מס' .)14

7.4

התייחסות מנהל המחלקה

"מסמכי המכרז שמגישה החברה הזוכה ,נבדקים מקדמית ע"י גורמי השירות המשפטי בעיריית חולון (כולל
היועץ החיצוני לתחום הביטוח) וטרם העברת המסמכים (חוזה ,ערבות ,אישור ביטוחים) לחתימת מורשי
החתימה בעיריית חולון (גזבר +ראש העיר) .לפיכך ,שינויים ותוספות ע"י הזכיין ,נבדקו ואושרו ע"י הגורמים
המקצועיים הרלבנטיים ,שאם לא כן -לא היה מתאפשר הליך החתימה על החוזה ע"י גורמי העירייה; בשולי
העניין יוער ,כי נוסח אישור הביטוחים שמשלבת עיריית חולון ,בחוברות המכרזים (במודגש -להתקשרויות
לפרסום חוצות) ,הינם אחידים ברוב המקרים ,ומשכך -לעיתים מתקיימת האפשרות לשינויים ותיקונים
המותאמים לחוזה הייעודי ורק לאחר קבלת אישור הגורם המשפטי המוסמך בעיריית חולון; כאמור ,הסמכות
היחידה לאשר שינויים ותיקונים בנוסח המסמך המהווה "אישור לקיום ביטוחים" שמורה ונתונה לסמכות
המקצועית העירונית בלבד ,קרי ,יועץ הביטוחים של העירייה".

7.5

המלצת הביקורת

 .1יש לוודא כי השינויים בנוסח האישור לקיום ביטוחים אושרו על ידי המחלקה המשפטית.
 .2הביקורת ממליצה להקפיד לרשום על חוזה ההתקשרות את התאריך בו נחתם.
תוקף חוזה ההתקשרות המקורי עם הזכיין היה לתקופה של שלוש שנים ,עד ליום  .31/8/18בהתאם לסעיף
 10.2לחוזה ,לעירייה שמורה הזכות להאריך את החוזה ב 24-חודשים נוספים בלבד ,כל פעם לשנה אחת
נוספת.
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נמסר לביקורת שהזכיין ממשיך את התקשרותו עם העירייה .הביקורת ביקשה לראות שאכן ניתנה הודעה על
הארכת ההתקשרות כנדרש ושהזכיין קיבל את ההודעה.
כמו כן הביקורת ביקשה לבדוק שבמקביל להארכת החוזה הומצא על ידי הזכיין אישור ביטוחים מעודכן
והומצאה ערבות בנקאית לתקופת הארכת החוזה.
הוצג לביקורת אישור של ועדת "רכש ,התקשרויות ובלאי" מיום  23/4/18להארכת ההסכם לשנה נוספת.
לביקורת נמסר מכתב הארכת חוזה ,מיום  ,1/5/18שנמסר מהעירייה לזכיין .על גבי המכתב אישר הזכיין
בחתימתו את הארכת ההסכם בשנה נוספת עד לתאריך .31/8/19
כמו כן ,הומצא לביקורת אישור קיום ביטוחים לתקופת ביטוח מ 1/1/18-ועד  31/12/18וערבות בנקאית ,עד ל-
.31/10/19
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8.1

כללי

נושא הדבקת המודעות בעיר מוגדר בחוק העזר העירוני לשילוט בסעיף  22ובחלק ג' בפרק התוספות ,הדן
בתעריפים.
נמסר לביקורת כי לוחות המודעות העירוניים הינן פלטפורמה שמספקת הרשות המקומית לצורך הדבקת
מודעות לאירועים שונים המתקיימים בעיר (הופעות ,הצגות ,קונצרטים ,חוגים ,הרצאות וכד') .תכליתם של
המתקנים לתת מקום מוסדר שיימנע הדבקה פיראטית של מודעות ברחבי העיר במקומות שיכערו ויפגמו
בחזות המרחב הציבורי .ברחבי העיר פזורים  37לוחות מודעות כנ"ל .המחלקה לחזות העיר מטפלת בנושא
ההדבקה של מודעות על גבי לוחות אילו ,באמצעות קבלן חיצוני.
העירייה מספקת שירות להדבקת מודעות על לוחות אילו כדי ליצור בקרה וניהול של השימוש בלוחות .בנוסף
העירייה גובה אגרות עבור תלייתן והדבקתן של המודעות בהתאם לגודל המודעות ,כמות הלוחות מכל מודעה
ומשך הפרסום שלה .המידע שלעיל (כולל מיקום לוחות המודעות) מפורט באתר העירייה.
להלן פירוט התקבולים והתשלומים של העירייה בגין פרסומים על גבי לוחות המודעות הנ"ל :

שנה

תשלום לקבלן בעבור הדבקות על
לוחות מודעות עירוניים

תקבולים בעבור השירות העירוני להדבקת
מודעות על לוחות מודעות עירוניים

)*( 2015
2016
2017

 18,834ש"ח
 20,872ש"ח
 19,275ש"ח

 15,221ש"ח
 33,339ש"ח
 29,338ש"ח

(*) החל ממרץ  ,2015האחריות על לוחות המודעות העירוניים עברה למחלקה לחזות העיר.
נמסר לביקורת כי במסגרת היוזמות לשפר את חזות העיר ,ונוכח מצבם של הלוחות הקיימים ,התחיל הליך
תכנון של לוח בעיצוב חדשני וייחודי לחולון ,שגם מבוסס על תאורה סולארית ,על שלל היתרונות הגלומים בכך.
המחלקה מצויה בעת כתיבת הדוח ,בעיצומו של יצור אבטיפוס כפיילוט ,שלאחריו תיבחן התוצאה .נמסר
לביקורת שלקראת שנת  2019ישנה כוונה לצאת למכרז ליצור והחלפת כל הלוחות הישנים ברחבי העיר ,כולל
בחינת הצבת לוחות נוספים במיקומים התואמים את התפתחותה של העיר.

8.2

התקשרות עם קבלן הדבקת מודעות

נמסר לביקורת כי הדבקת המודעות מבוצע על ידי קבלן חיצוני ,שנבחר בהליך של קבלת הצעות מחיר,
כמתחייב מהיקף עלות השירות.
הביקורת ביקשה לבדוק את הליך ההתקשרות עם קבלן ההדבקות.
לבקשתה ,הביקורת קיבלה את פרוטוקול ועדת הרכש שאישרה את העסקתו של הקבלן בתאריך 24/5/2018
בהתאם להצעות המחיר שהתקבלו (ראו נספח מס' .)15
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הביקורת סקרה את הסכם התקשרות שנחתם עם הקבלן ,ביום ( 1/7/18ראו נספח מס' .)16
לצד גוף ההסכם ,מצורפים מספר נספחים הכוללים לדוגמא נספח המפרט את תכולת השירות ,רשימת לוחות
המודעות שבעיר ,כתב ערבות ביצוע ,אישור קיום ביטוחים ,מבנה דוחות ביצוע ,כתב התחייבות לבטיחות
בעבודה ועוד.
נמצא כי נספחים ו' ו-ז'" ,התחייבות בנושא בטיחות" ו"התחייבות לשמירת סודיות" ,להסכם ההתקשרות עם
קבלן ההדבקות נחתמו בחתימה  +חותמת ,ללא מילוי השדות הנדרשים (תעודת זהות ,תאריך ועד נוכח).

8.3

התייחסות מנהל המחלקה

"מקבל את הערת צוות הביקורת ,אודות היעדר רישום פרטים כנדרש ,בהסכם ההתקשרות עם קבלן
ההדבקות; ה פרטים יושלמו בכלל עותקי החוזים להתקשרות זו .יוקפד מעתה ואילך על רישומת כלל הפרטים,
בכלל החוזים וההתקשרויות שבאחריות המחלקה".

8.4

המלצת הביקורת

יש להחתים את הקבלן על נספחים מלאים ,ולהקפיד להחתים טפסים משפטיים רק כשכל השדות בהם
מלאים.
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סעיף  19ג' בחוק העזר קובע כי שילוט "שהוצג בלא רישיון או שהצגתו אינה לפי תנאי הרישיון או שהוצג בניגוד
להוראה " ,יוסר על ידי מציגו ,לאחר קבלת הודעה בכתב מראש העירייה או מי שהוסמך על ידו לצורך כך .לא
מילא אדם אחר הודעה כאמור ,רשאית העיריה להסיר את השילוט ולגבות מאותו אדם את הוצאות העיריה
בביצוע הסרת השילוט ושמירתו ,ולא תחול על העיריה החובה לשמור את השילוט לתקופה העולה על 15
ימים " .יצוין שבהתאם לחוק העזר העירייה רשאית לדרוש אגרת שילוט גם משלטים שאין להם רישיון.
מפקחים המזהים במהלך הביקורת שלטים שיש להסירם מעבירים דרישה להסרה למנהל המחלקה .שלטי בד
מוסרים מידית על ידי המפקחים.
מידע לגבי שלטים המהווים עבירת בנייה (על פי סעיף  14בתקנות התכנון והבנייה [עבודות ומבנים הפטורים
מהיתר] תשע"ד  )2014-מועבר למחלקת הפיקוח על הבנייה ,לשם עצירת הבנייה.
נמסר לביקורת שנהוג לשלוח לבעלי העסקים דרישה להסרת השילוט ,בצירוף צילום השלט .במקרים מסוימים,
בהם השלט לא הוסר או הוסדר בעקבות הפניה הראשונה ,נוהגים לתת לבעל העסק הזדמנות אחרונה
ושולחים אליו דרישה נוספת.
העירייה התקשרה עם קבלן לביצוע עבודות הסרת השלטים ,שכאמור מוצגים בניגוד לחוק ,דהיינו ללא רישיון
ו/או בחריגה מתנאי הרישיון או שלא שולמה בגינם אגרה שנתית.
נמסר לביקורת כי הקבלן המבצע את הסרת השלטים נבחר בהליך של קבלת מספר הצעות מחיר ,בנוכחות
נציגי המחלקה המשפטית ,אגף תקציבים ומנהל המחלקה לחזות העיר.
רשימת השלטים המיועדים להסרה נערכת לאחר מסירת ההודעות בכתב לבעלי העסקים .ההסרה מבוצעת
בנוכחות מפקח ,המתלווה לקבלן ההסרה ,ומתעד את תהליך ההסרה במצלמה דיגיטאלית.
השלטים המוסרים נשמרים במחסני העירייה לתקופה של כשבועיים .ישנה אפשרות לבעל השלט "לקנות" את
השלט תוך  15יום במחיר ההסרה .עלות ההסרה מושתת על בעל העסק.
עלות יום הסרה ,בהתבסס על ההתקשרות עם קבלן הסרות השילוט –  3,200ש"ח  +מע"מ ל –  8שעות
עבודה .החיוב המושת על בעלי השילוט שהוסר ,מחושב לפי הזמן היחסי שהושקע בהסרת אותו שילוט.
לאחר הסרת כל שלט – מבוצע רישום במערכת הגבייה הממוכנת ,כחיוב ייעודי עם קידוד מתאים שנקבע לשם
כך .הוצאות ההסרה מצורפות לחוב של בעל העסק.
להלן טבלה המפרטת את פעילות הקבלן:
שנה
2016
2017
חציון א'2018/
סה"כ

מספר ימי הסרה
בתקופה

מספר שלטים
שהוסרו

תשלום בעבור ימי הסרות לפי
 3,200ש"ח ליום הסרה

החזר הוצאות
הסרה (*)

3.75
16.00
6.50
26.25

27
74
18
119

 12,000ש"ח (ללא מע"מ)
 51,200ש"ח (ללא מע"מ)
 20,800ש"ח (ללא מע"מ)
 84,000ש"ח ללא מע"מ)

 3,950ש"ח
 7,238ש"ח
 13,038ש"ח
 24,226ש"ח

(*) הגבייה בגין הסרות כוללת גם גבייה משנים קודמות.
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נמסר לביקורת כי במהלך שנת  2017היה גידול בהיקף הסרות השילוט כיוון שבמהלך השנה נעשה מאמץ
ממוקד ומרוכז להסיר שילוט פיראטי ו/או מפגעי שילוט (מסגרות שלטים או מתקני שילוט נטושים) ,כחלק
מהמאמץ לשיפור חזות העיר והמרחב הציבורי.
נמסר לביקורת כי היעד העיקרי של פעולות ההסרה הוא לשמש כאמצעי הרתעה כנגד בעלי עסקים הנוהגים
לשים שילוט שלא בהתאם לחוק .לפיכך הובהר לביקורת כי פעולת ההסרה אין מטרתה לכסות את עלות קבלן
אלא להוות צעד הרתעתי .ואכן ,כפי שעולה מנתוני הטבלה ,ההכנסות מהגבייה עבור הסרת שלטים אינן
מכסות את ההוצאה עבור העסקת קבלן ההסרה.
נמסר לביקורת כי לאחר הסרת כל שלט – מבוצע רישום במערכת הגבייה הממוכנת ,כחיוב ייעודי עם קידוד
מתאים שנקבע לשם כך .לא בכל המקרים ניתן לממש בפועל או בהקדם ,את גביית הוצאות ההסרה ,בגין
הסיבות/נסיבות הבאות:
-

כאשר מדובר במתקן שילוט ו/או במסגרת שילוט נטושים ,של עסק
שנסגר/ננטש.
הוצאות ההסרה מצורפות לחוב של בעל העסק שנמצא בהליכי גבייה משפטיים (גביה עתידית בתום
ההליך המשפטי וכחלק מהחובות הנגבים במסגרתו).

הביקורת בחנה את תהליך הסרת השילוט לגבי מדגם של  7בעלי עסק ששלטים שלהם הוסרו ,כלהלן:

שם העסק
א
ב
ג
ד
ה (הוסרו  3שלטים,
אך בביקורת חוזרת
נמצא עוד שלט
להסרה)
ו
ז

כתובת

דרישת הסרה

תמונת השלט

הסרה

ויצמן 45
המלאכה 23
הכישור 47
המלאכה 10
המשביר 6

31/7/17
10/8/17
10/8/17
16/8/17
7/9/17

V
V
V
V
V

30/11/17
30/11/17
30/11/17
30/11/17
30/11/17
17/5/18

מרבד הקסמים 4/6
המלאכה פ .הרוקמים

7/5/18
7/5/18

V
V

17/5/18
17/5/18

נמצא כי הנוהל העירוני אינו כולל הנחיות בדבר אופן התנהלות המחלקה בקשר עם הסרת שלטים.

9.1

התייחסות מנהל המחלקה

"הנוהל העירוני שנערך והופץ באמצע  -2012אינו כולל פרק העוסק בהליכים הקשורים להסרות שילוט (על
כלל השלבים הכרוכים בכך); משכך -במסגרת עדכון הנוהל העירוני ,שיבוצע במהלך שנת  -2019יוטמע פרק
העוסק בסוגיה זו.

9.2

המלצת הביקורת

יש לכלול בנוהל העירוני הנחיות לגבי אופן ההתנהלות בנושא הסרת שלטים.
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 10.1כללי
נמסר לביקורת כי מתכונת תהליך הטיפול בגביית אגרות השילוט והטיפול בחייבי אגרות ,הינה כלהלן:
מידי שנה ,בתחילת שנה ,בחודש פברואר ,המחלקה מפיצה את אגרות השילוט לבתי העסק בעיר לתשלום עד
חודש מרץ .האגרות מופקות באופן ממוכן ,כאשר כאמור בכתב האגרה מופיעות תמונות כולל מספרי השלטים
נשואי החיוב .האגרה הינה שנתית ,ואם יש יתרות חוב קטנות משנים שעברו (עיקרן מהפרשי הצמדה בגין
עיכובי תשלום) ,הם גם מצוינים שם ,כולל ציון השנה הרלבנטית.
את האגרה יש לשלם תוך כ 4 -שבועות .במהלך החודשים יוני-אוגוסט של כל שנה ,המחלקה מפיקה דו"חות
לגבי חובות שלא שולמו ,מתוך כוונה להעבירם לטיפול משפטי.
לגבי החייבים מתבצע מאמץ גביה טלפוני או פרונטאלי של צוות המחלקה .בחלוף כחודש מופק דו"ח חייבים
עדכני ,המשקף את "סרבני" התשלום .כל החייבים המופיעים בדו"ח מועברים להליכים משפטיים .הליך הגביה
המשפטי מתחיל בשיגור מכתבי התראה של משרדי עורכי הדין לפני המעבר להליכי הוצל"פ ,תביעה משפטית
וכו'.

 10.2נוהל לטיפול בחייבים
נוהל העבודה מנחה ,בסעיף  5.1.8בו ,את אופן הטיפול בחייבים .הנוהל קובע כי בעת זיהוי חייב שטרם שילם
חובו בגין אגרת שילוט מעל תקופה של שנתיים ,יכין המפקח כתב תביעה הכולל את כל דו"חות הביקורת
בשטח ,צילומי השילוט נשוא התביעה ואגרה עדכנית .את החוב יסמן במסוף העירייה (קוד  ,)150ויעביר
למנהל המחלקה לחזות העיר .לאחר אישור המנהל ,יועבר החומר לעו"ד לצורך הגשת תביעה (ראו נספח מס'
.)3
נמסר לביקורת כי חובות שלא משולמים עד יוני-אוגוסט בכל שנה ,נשלחים בגינם התראות לחייבים לתשלום
מידי.
כאמור ,בחודשים יוני-אוגוסט של אותה שנה ,מופקים דוחות של חייבים שלא שילמו את האגרה לאותה שנה
לעור כי דין חיצוניים ,להמשך טיפול משפטי (מכתב התראה ,עיקול ומשפט) .כאמור החוב מועבר לטיפול
משפטי כבר לאחר מספר חודשים ולא בחלוף שנתיים כאמור בנוהל העבודה.
בהקשר לכך ,נמסר לביקורת כי התביעות נשלחות כאמור וכי ההוראה בנוהל ,לגבי המתנה של שנתיים ,אינה
רלבנטית יותר .אי לכך ,נמצא כי החלק בנוהל העירוני המתייחס לטיפול המשפטי בחייבים אינו מתאר נכון את
התהליך המתבצע בפועל.
התייחסות מנהל המחלקה
"כפי שצוין בהתייחסותי לממצא  -1.4.1הנוהל העירוני יעודכן בכל הקשור לתהליכי הגבייה המשפטיים ובכלל
זה מחזוריות הליכי הגבייה שאחד משלביהם הינו מעבר להליך גבייה משפטית (לאחר שהחייב לא הסדיר
תשלום החוב לאחר מכתב התראה עירוני שנשלח אליו);הח"מ חותר לקיצור טווחי הזמן בין משלוח כתב
התראה עירוני ,למעבר להליך משפטי ,קצובת זמן סבירה בין שני השלבים ,שמקנה לחייב זמן סביר לתשלום
החוב מחד ,ומאידך הימנעות מעיכוב מהמשך בהליך מיצוי הגבייה; יוזכר כי טרם תחילת תפקידו של הח"מ,
המעבר להליכי גבייה משפטיים ,היה מתבצע בתחילת השנה שלאחר שנת החוב ואילו הח"מ פועל לאורך
השנים שהמעבר להליכים משפטיים יתבצע בחלון הזמנים ספטמבר -נובמבר של אותה השנה (תלוי הנסיבות
והאילוצים)".
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 10.3המלצת הביקורת
יש לעדכן את נוהל העבודה בהתאם לתהליך המתקיים במחלקה בפועל.

 10.4מעקב אחר טיפול בחייבים
הביקורת ביקשה לבדוק כיצד מבוצעת העברת הטיפול בחובות למשרדי עורכי הדין.
לבקשת הביקורת התקבל קובץ המכיל פירוט לגבי כלל החייבים שהועברו לטיפול משפטי .הקובץ ,שהועבר
לעורכי הדין ,כולל פרטים של החייב וגיול החוב שלו (באיזו שנה נוצר החוב).
נמסר לביקורת כי המחלקה לחזות העיר מסתייעת ב 2-משרדי עורכי דין חיצוניים ,לטיפול במשלוח מכתבי
התראה לחייבים ולטיפול בתיקי תביעה.
נמסר לביקורת כי נערך מעקב הן אחר שליחת מכתבי התראה והן אחר טיפול בתיקי תביעה של החייבים.
הביקורת ביקשה לבחון את אופן ביצוע המעקב על שליחת מכתבי התראה ועל התקדמות הטיפול בתיקי
תביעה שהועברו לטיפול משרדי עורכי הדין.
לגבי מכתבי התראה ,לבקשת הביקורת התקבל קובץ אקסל בשם "מכתבי התראה לחייבי אגרות שילוט -ינואר
 ,"2018הכולל מצב טיפול בחייבים על ידי עו"ד חיצוני (הראשון) .הקובץ כלל תיקים משנת  2017בלבד .לכל
חייב מוקדשת שורה בקובץ ,המפרטת לגביו :מס' תיק ,מס' משלם ,כתובת משלם ,עיר ,סה"כ חוב למשלם,
אופן משלוח מכתבי התרעה והערות .בקובץ יש כ 250 -חייבים שחובם נע בין  200ש"ח ל 13,000 -ש"ח
(ממוצע של  1,200ש"ח).
להלן ריכוז הנתונים בקובץ ,נכון ליום :4.12.17

מס"ד

סה"כ

סיכום

1
70
שילמו
2
116
תוגש נגדם תביעה
3
39
באיתור מסירה
4
13
כינוס/פירוק/פטירה (סיכויים קלושים לגביית החוב)
5
9
עיכובים ע"י המחלקה
6
7
בבירור (טרם נשלחו מכתבים)
254
סה"כ
7
הביקורת סקרה את הקובץ והתרשמה כי משרד עורכי הדין הראשון מקיים מעקב אחר שליחת מכתבי התראה
לחייבים ,וכי הוא שולח דיווחי סטטוס על כך למחלקה לחזות העיר.
עם זאת ,בקובץ המעקב אחר פעילות עורכי הדין ,לא נמצא פירוט לגבי מועד המשלוח של מכתבי ההתראה,
למרות שנמסר לביקורת שהם נשלחים בסמוך למשלוח פרטי החייב למשרד עורכי הדין (ראו נספח מס' .)17
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 10.5התייחסות מנהל המחלקה
"החל מתהליך הגבייה המשפטית הקרובה -ישולבו מידע ונתונים אודות מועד משלוח מכתבי ההתראה
לחייבים ע"י משרד עוה"ד; בהקשר זה יצוין כי חולון נמצאת בהליך גיבוש מכרז עירוני מתכלל (לכלל יח'
העירייה הרלוונטיות) ,לבחירת משרדי עורכי דין שיפעלו בהליכי גבייה משפטיים עבור מחלקות העירייה
השונות .במסגרת שילוב מחלקת חזות העיר ,בהליך גיבוש המכרז -תוטמע בקשתנו לקבלת מידע ונתונים
שוטפים ממשרדי עורכי הדין ובכלל זאת מועד משלוח מכתבי ההתראה".

 10.6המלצת הביקורת
יש להוסיף לקובץ המעקב אחר פעילות משרדי עורכי הדין עמודה של מועד שליחת מכתבי התראה.
קובץ האקסל למעקב אחר הסטטוס של כל תיק ,כולל גם פירוט לגבי כל הפעולות שננקטו בתיק.
הביקורת ביקשה לראות כיצד מתנהל המעקב אחר הפעילות בתיקי החייבים.
לבקשת הביקורת ,קיבלנו לדוגמה קבצים המפרטים את הפעולות שנערכו החל מתחילת שנת  2018ועד
אוקטובר  ,2018ב 25-תיקים במשרד עו"ד השני.
נמצא כי נרשמות פעולות כמו הפחתת חוב ,שליחת מכתבים להוצל"פ ,עיקולים וכד'.
לגבי טיפול בתיקי תביעה ,הביקורת קיבלה לבקשתה קובץ אקסל בשם "דוח תיקים  29יוני  ,"2017הכולל מצב
טיפול בתיקי תביעה על ידי עו"ד חיצוני (הראשון) .בקובץ ,עיקר התיקים היו מ 2017-ומיעוטם מ2016-
(בודדים מ .)2015-לגבי כל תיק ,מוקדשת שורה בקובץ ,המפרטת לגביו :מספר תיק במשרד ,מספר משלם,
שם חייב ,סטטוס ,תאריך פעולה אחרונה ,תיאור פעולה אחרונה ,תאריך נספח (תכתובת סרוקה) אחרון ותיאור
נספח אחרון .בקובץ יש כ 94 -תיקים.
להלן ריכוז הנתונים בקובץ ,נכון ליום :29.6.17
איחוד תיקים
בדיון משפטי
הסדר
מעוכב
סגור
פשיטת רגל/פירוק/כינוס נכסים
פתוח
שכ"ט בלבד
סה"כ תיקים

2
1
1
1
53
7
28
1
94

הביקורת סקרה את הקובץ והתרשמה כי משרד עורכי הדין הראשון מקיים מעקב אחר הטיפול בתיקי תביעה,
וכי הוא שולח דיווחי סטטוס על כך למחלקה לחזות העיר.
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הביקורת סקרה גם קבצים דומים לעיל ,שהוכנו עבור חייבים בטיפול משרד עורכי דין השני .הביקורת
התרשמה כי המעקב שם נעשה בצורה דומה .נמסר לביקורת כי משרדו נמצא ,בעת עריכת דוח הביקורת,
בתהליך של צמצום העבודה מול העירייה ,מסיבות של צמצום פעילות כללית שלו.
הביקורת ביקשה לבדוק את אופן הטיפול בתיקי תביעה .לשם כך בחרנו מדגם של  11-תיקים ,מתוכם חמישה
תיקים ,שהיו בעלי דרישת החוב הגבוהה ביותר בשנת  .2017לשם כך הביקורת ביקשה וקיבלה את כל
התכתובת השמורה לגביהם.
להלן ריכוז המידע לגבי כל אחד מהתיקים שנדגמו:

מס' תיק

שם המשלם

סה"כ חוב
למשלם

התייחסות

 13,009.12ההליך כנגד החייב הסתכם במכתב התראה בלבד
א
ק166 - 17-
ולאחר מכך שולם החוב .לא נדרשו הליכים משפטיים
נוספים.
 11,455.70ההליך כנגד החייב הסתכם במכתב התראה בלבד
ב
ק167 - 17-
ולאחר מכך שולם החוב .לא נדרשו הליכים משפטיים
נוספים.
 10,714.06ההליך כנגד החייב הסתכם במכתב התראה בלבד
ג
ק168 - 17-
ולאחר מכך שולם החוב .לא נדרשו הליכים משפטיים
נוספים.
 10,660.34עם העברת התיק להליך גביה משפטי ,נמצא כי החייב
ד
ק169 - 17-
מצוי בהליך כינוס נכסים.
 9,064.68בין שלב מסירת התיק לגביה משפטית ועד משלוח
ה
ק– 17-
מכתב התראה ,החברה שילמה את החוב ולכן נבלם
171
ההליך המשפטי בגין חוסר צורך ונחיצות.
עסק לא פעיל .הוצאות הסרת השילוט הוספו לחוב.
1,351.58
ו
ק435 - 17-
בהמשך טיפול משפטי
עסק פעיל ,החוב צורף לאגרה השוטפת ושולם.
1,992.81
ז
א80 – 17-
עסק פעיל ,החוב צורף לאגרה השוטפת ושולם.
923.44
ח
א62 – 17-
 15,805.16עסק לא פעיל .הוצאות הסרת השילוט הוספו לחוב.
ט
ק– 17-
בהמשך טיפול משפטי
433
עסק לא פעיל .הוצאות הסרת השילוט הוספו לחוב.
1,144.14
י
ק– 17-
בהמשך טיפול משפטי
431
הביקורת סקרה את תיקי התביעה ומצאה כי כולם מכילים :טופס תביעה ,דרישות אגרה ,העתק מכתב ביקורת
פקח וצילומי השלטים.
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 11.1כללי
המחלקה לחזות העיר נדרשת לעמוד ברמת השירות ,בהתאם לאמנת שירות של העירייה עבור המחלקה (ראו
נספח מס'  .)18אמנת השירות מגדירה מדדי שירות לגבי הפעילויות והמשימות שהינן באחריותה של
המחלקה.
הביקורת קיבלה את דו"חות אמנת השירות הרבעוניים של המחלקה לחזות העיר ,לשלושת הרבעונים של שנת
 2018שהופקו ע"י האגף לאיכות ותהליכי עבודה בעירייה (ראו נספח מס'  .)18בדו"חות נבחנת עמידת
המחלקה במדדי אמנת השירות בהתייחס לפעילות בתקופת הרבעון הנסקר.
מסקירת הדוחות עולה שהמחלקה עומדת במדדי אמנת השירות בצורה טובה כמפורט בהמשך.
נמסר לנו כי מנהל המחלקה לחזות העיר מעבד את הממצאים של כל דו"ח ,לגבי המחלקה ,מפיק לקחים
ומסקנות ומפיץ אותם לצוות המחלקה ולגורמי העירייה.
הביקורת ביקשה לבדוק האם נערך במחלקה מעקב וניתוח של הממצאים העולים מדוחות אמנת השירות.
לבקשת הביקורת התקבל קובץ הניהול והמעקב הפנים מחלקתי לגבי ממצאי דוחות אמנת השירות (ראו נספח
מס' .)20
כמו כן התקבלו שלושה מכתבים אחרונים של פרסום תחקירים והתייחסות שהפיץ מנהל מחלקת חזות העיר
למהנדסת העיר ,לאחר קבלת הדו"ח הרבעוני.
מעיון במכתבים עולה שמתבצע ניתוח של נתוני הדוח לצורך הפקת לקחים.
מספר דוגמאות לרמת השירות הנדרשת באמנה
מס"ד

פירוט והארות

אירוע/נושא

1

שלט מואר  -חוטים גלויים

טיפול במפגע הבטיחותי ותיקון השלט.

2

שלט רחוב המהווה מכשול
(מונח על המדרכה).
בדיקת קיום היתר לשלט

פינוי העמוד/שלט.

10

בקשה להתקנת שלט רחוב
חדש

17

אכיפה  -הסרת מפגעי
שילוט :שלטים נטושים ,או
שאינם עומדים בקריטריונים
על-פי חוק העזר העירוני
לשילוט והנחיות הועדה
העירונית לשילוט.
הפקת אגרות שילוט שנתיות

9

22

בדיקת קיום היתר לשלט ברשומות העירייה.
היה ולא קיים היתר -העברה לאכיפה ע"י הפיקוח העירוני.
החלטה לגבי הצורך בהתייחס לבקשה .בנוסף ,העברת
מענה כתוב לפונה ,לאחר בדיקת יכולת מימוש (פיזית
ותקציבית) -במישרין/דרך המחלקה לפניות הציבור.
הערכות הכוללת הכנת הרשומות ובכלל זה ,שליחת מכתבי
תזכורת ו/או מסירת דרישות הסרה ידנית לבעל העסק,
תיאום עם המשטרה ,הפיקוח העירוני והקבלן להסרת
השילוט.
בסוף הליך ההערכות  -ביצוע הסרות השילוט בפועל.
לעסקים פעילים ולחברות בהסדר.
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רמת השירות
 16שעות
עבודה
 36שעות
עבודה
 3ימי עבודה
 3ימי עבודה
 45ימי עבודה

עד סוף חודש
פברואר –
מידי שנה.

26

קבלת רישיון לשלט

ניפוק רישיון לאחר קבלת כל המסמכים -עפ"י הדרישות
המפורטת בחוק העזר -ללא צורך בוועדה העירונית לשילוט
ובתנאי שהשלט אינו טעון היתר בניה.

 7ימי עבודה

 11.2עמידה ברמות שירות ועדכון מדדי שירות
בנוסף לדוחות הרבעוניים שמפורסמים על ידי האגף לאיכות ותהליכי עבודה בעירייה ,אשר לגביהם מבוצע
תחקיר ומופצות מסקנות ,מקבלת המחלקה לחזות העיר גם דו"חות סטטיסטיים חודשיים לגבי עמידה באמנת
השירות.
לבקשת הביקורת קיבלנו כמדגם ,את הדו"חות לחודשים יוני עד ספטמבר  ,2018הכוללים את ציוני המחלקה
(ראו נספח מס' .)21
מסקירת הדוחות עולה כי הרשימות הסטטיסטיות משקפות ניתוח רב רבעוני ושנתי של מקרים שמפורטים
באמנת השירות ,וכן ציוני המשובים לפי פירוט (אדיבות ,שביעות רצון וכיוצ"ב) וגם ניתוח סטטיסטי רב רבעוני
ושנתי ,לגבי פניות יזומות/חוזרות וכד'.
מניתוח הנתונים ,שערכה הביקורת ,עולה כי המחלקה לחזות העיר עומדת במדדי השירות לגבי פניות מוקד,
ברמה שבין  92%עד  .98%לגבי פניות בכתב למחלקת פניות הציבור ,עומדת המחלקה בתקן של ( 100%ראו
נספח מס' .)20
עוד עולה מהדוחות כי הייתה ירידה בפניות חוזרות מתושבים למוקד (פנייה זהה באותו נושא ואותה כתובת
באותו החודש) ,בשנים האחרונות ,מ 6%-ל.0%-
הביקורת מצאה כי ברבעונים השני והשלישי בשנת  ,2017הייתה עלייה בפניות שלא טופלו .מאותה עת ואילך
– הנתונים השתפרו.
נמסר לביקורת כי העלייה בפניות שלא טופלו הייתה זמנית ,עקב החלפת קבלנים של אחזקת שילוט רחובות
והחלפת זכיין למתקני שילוט הרחובות המואר והמכוונים.
מעיון בנתונים ,מצאה הביקורת כי מדדי שביעות הרצון של הפונים למוקד בנושאי המחלקה נעים בין  4.25ל-
 ,5.00כאשר  1.00מהווה ציון רע ו 5.00-מהווה ציון טוב.
נמסר לביקורת כי המחלקה נוהגת לעדכן ולשפר את מדדי השירות להם היא מחויבת .נמסר ששינויים כאלה
נעשו במדדים של המחלקה לחזות העיר במועדים הבאים :מרץ  ,2018ינואר  ,2017יולי  2016ואוקטובר,
אוגוסט ומרץ .2015
להלן מספר דוגמאות לשינויים שנערכו בתקופת הדוח.
רמת שירות מעודכנת

עדכון מחודש מרץ 2018

רמת שירות ישנה

שלט רחוב לא מואר -עקום  /שגוי  /דהוי

 3ימי עבודה

 4ימי עבודה

שלט רחוב לא מואר חדש  /חסר
שבר בשלט הכוונה ליחידה  /גוף עירוני
תקלה בשלט רחוב מואר  /מכוון עמודור
בקשה להתקנת שלט רחוב חדש

 5ימי עבודה
 5ימי עבודה
 5ימי עבודה
 3ימי עבודה

 10ימי עבודה
 30ימי עבודה
 10ימי עבודה
 7ימי עבודה
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עדכון מחודש ינואר 2017
שלט מואר -חוטים גלויים
שלט/עמוד המהווה מכשול (על הרצפה)

רמת שירות מעודכנת
 16שעות
 36שעות
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רמת שירות ישנה
 24שעות
 48שעות

עיריית חולון
HOLON MUNICIPALITY
לשכת מבקר העירייה

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.
כ"ה אלול תשע"ח
ספטמבר 2018
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מעקב אחר תיקון ממצאי הביקורת בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2016
באיכות הסביבה
מס'
.1

.2

.3

.4

.5

.6

בוצע/לא בוצע

הנושא

יש לרכז מאמצים בשיתוף מנהל תשתיות לסיום איסוף המידע הנוגע
הועבר לסמנכ"לית מסחר
לכל מבנה ציבור שיש בו אסבסט ולהוציא מכרז לטיפול באסבסט כבר
ותעשייה סיכום ולוחות זמנים
במהלך שנת .2017
לביצוע הסקר .בוצע מיפוי
מבנים ברובע אחד והמנכ"ל
ביקש תכנית חומש שנתית
למיפוי עד  .31.7.18הועבר
למנכ"ל לוחות גאנט.
יש לדאוג להסמכתה של רכזת תעשיות בטיפול בתלונות רעש.
לדברי מנהל היחידה ,בנובמבר
 18יתקיים קורס של המשרד
להגנת הסביבה בנושא.
יש לדאוג בהקדם יחד עם האגף לפיתוח משאבי אנוש להכנת נהלים
הוכנו שני נהלים חדשים
עירוניים כתובים להסדרת אופן הטיפול בכל הנושאים שבטיפול
בנושאים הנדונים והועלו
היחידה לאיכות הסביבה ,לרבות הסדרת אופן העבודה עם אגף רישוי
לפורטלון .ונוהל תכנון סביבתי
עסקים ,אגף רישוי עבודה ותאגיד המים בכל הנוגע לשפכים
עובר לגרסה חדשה ועלה
תעשייתיים.
לפורטלון.
יש להכין נוהל חדש בנושא פיקוח על מפעלים המחזיקים בחומרים
מסוכנים ולבטל את נוהל הנפקת היתרי רעלים הקיים.

הוכן נוהל חדש והוא הועלה
לפורטלון.

יש לדאוג בהקדם יחד עם האגף לפיתוח משאבי אנוש להכנת אמנת
בוצע -עודכנו רמות שרות
שירות כוללת בכל הנושאים שבטיפול היחידה כולל מועדי הטיפול אל
בתחום טיפול במפגעים
מול אגפי רישוי עסקים ,רישוי הבניה ותאגיד המים.
בבקשות לרישיון עסק
עד לכניסת אמנת השירות לתוקף יש להקפיד על עמידה הדוקה
ובבקשות להיתר בניה החל
במועדים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים.
מחודש מאי .2018
יש לוודא שכל הבקשות לרישוי עסקים ולהיתרי בניה יירשמו במערכת
התהליך חודד במידה לא
בהתאם לנוהל מסודר על מנת לוודא שכל הבקשות ירשמו ויתועדו.
ועומדים ביעד  30יום פונים
למנהל אגף רישוי עסקים
להארכה מסודרת בהתאם
לתקנות.

יש לבחון באמצעות אגף לפיתוח משאבי אנוש לשנות את המבנה
היחידה לאיכות הסביבה
הארגוני של אגף רישוי עסקים כך שהיחידה לאיכות הסביבה לא תהיה
כפופה רשמית לסמנכ"לית
כפופה ארגונית לאגף רישוי עסקים בשל ניגוד העניינים לכאורה
תעשייה ומסחר.
המובנה (מנהלת היחידה הינה המוסמכת הבלעדית מטעם המשרד
להגנת הסביבה כגורם רישוי בתחום) ,וזאת על מנת שתוכל לפעול
כגוף רישוי עצמאי ומקצועי.
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מס'

בוצע/לא בוצע

הנושא

יש להכין נוהל עבודה בשיתוף אגף פיתוח משאבי אנוש ,בתאום עם
הוכן נוהל כאמור בסעיף שלעיל
אגף רישוי עסקים והיחידה לאיכות הסביבה ,המפרט את דרך העברת
ולדברי מנהלת היחידה -אכיפה
הבקשות ואת שלבי הטיפול.
סביבתית מתבצעת באופן
יש להדק את שיתוף הפעולה בין היחידה לאיכות הסביבה לבין אגף
שוטף.
רישוי עסקים בכל הנוגע לטיפול יעיל בבקשות לרישוי עסקים ובאכיפה
במקרה הצורך ,ולהקפיד על מתן רישיון עסק רק לאחר אישור היחידה לדברי סמנכ"ל תעשייה ומסחר
לאיכות הסביבה ,במקרים בהם נקבע בנוהל את הדרישה לאישור במסגרת נוהל תעשיות בוצע
והוחתם ע"י מנכ"ל העירייה.
היחידה לאיכות הסביבה.

.7

יש להכין נוהל עבודה מפורט בשיתוף אגף משאבי אנוש והיחידה
לאיכות הסביבה ,בתיאום עם מנהל ההנדסה שיכלול את הבקשות
להיתרי בניה בהן נדרש אישור היחידה לאיכות הסביבה ,את דרך
העברת הבקשות ואת שלבי הטיפול.
יש להדק את שיתוף הפעולה בין היחידה לאיכות הסביבה לבין אגף
רישוי הבניה בכל הנוגע לטיפול יעיל בבקשות לרישוי בניה ובבקשות
לטופס  4וטופס  ,5ולהקפיד על מתן היתר בניה ו/או טופס  4ו/או טופס
 5רק לאחר אישור היחידה לאיכות הסביבה ,בתיקים בהם נקבע
בנוהל את הדרישה לאישור היחידה לאיכות הסביבה.

לדברי מנהלת היחידה אכיפה
סביבתית מתבצעת באופן
שוטף.
לדברי סמנכ"ל תעשייה ומסחר
גם בתוך נוהל תעשיות -טופל.
מאחר ולפי חו"ד היועץ
המשפטי להנדסה ,איכות
הסביבה הינה גורם מייעץ
בלבד בהליכי הוצאת היתרי
בניה ,באחריות אגף רישוי
הבניה ולתעד מדוע למרות
התנגדות הגורם המקצועי,
הוחלט לאשר הוצאת היתר.
לדברי סמנכ"ל תעשייה ומסחר
נוהל תכנון סביבתי עובר
לגרסה חדשה וטרם הועלה
לפורטלון ע"י אגף פיתוח
משאבי אנוש ,לאחר שכבר
חתמו סמנכ"ל תעשייה ומסחר
והמנכ"ל.
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י"א אלול תשע"ח
 22אוגוסט 2018

מעקב אחר תיקון ממצאי הביקורת בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2016
בחברה הכלכלית
מס'
.8

בוצע/לא בוצע

הנושא

יש להכין נוהל חדש מסודר כללי מפורט לניהול נכס בו
יצוינו ,בין השאר ,כל השלבים החל מפרסום הנכס ,נוהל חדש מס'  701נכתב .הנוהל הועבר
קליטת השוכר ודרישות הסף בהסכם הנחתם הכוללות במסגרת העברת המסמכים לוועדה לתיקון
אישור קיום ביטוחים ,ערבות בנקאית או שטר חוב ,ליקויים שנוהלה ע"י מנכ"ל העירייה.
רישיון עסק בתוקף תוך פרק זמן קצר ,הריסה או הכשרה
של חריגות הבניה ,עדכון ודיווח ישיר למחלקת השומה לדברי מנכ"ל החברה ,לגבי ממשקים עם
בעירייה ואגף רישוי עסקים על כל שוכר חדש בנכס ,גורמי העירייה הרלוונטיים -התקיימה כבר ב-
מערכת מחשוב שתתריע בהסתיים כל חוזה ו/או מועד  2017פגישה עם מנהלת מחלקת מקרקעין
אחר משמעותי שנקבע בו ,וחובת האכיפה של הדרישות האחראית על יחידת הנכסים ,נקבעו סדרי
העברת המידע והם גם מעוגנים בנוהל .701
במלואן.
יש לפרט בנוהל את שיטת העבודה והממשקים עם כל מידע על שינוי מועבר למחלקת נכסים,
היחידה לניהול נכסים בעירייה הכוללים ,בין השאר ,את ארנונה ,מים ורישוי עסקים.
דרך עדכון הנכסים המועברים מהעירייה לחברה
הכלכלית לשם ניהולם ,גריעת נכסים החוזרים לשימוש
העירייה ו/או שנהרסו וכדומה .ובנוסף ,יש לשפר את
ממשקי העבודה בין החברה הכלכלית לבין יחידת
הנכסים בעירייה כך שעדכון הנכסים יעשה באופן
מסונכרן ובמידית בשתיהן.
יש להכין נוהל מסודר לכל אחד מסוגי הנכסים :בשכירות
מוגנת ,שכירות משנה ו/או חופשית המחייבת הוצאת
שומה עדכנית לפני פרסום נכס שהתפנה ,מכרזים
מסודרים באשר לנכסי גני ילדים ו/או מזנונים בבתי ספר
על כל המשתמע מכך ,לרבות מתן/אי מתן הנחה ו/או
החלפת חוזה ו/או דרישת רישיון עסק ועמידה בתנאים,
בין השאר ,של משרד הבריאות ומשטרת ישראל בנושא
אי העסקת עברייני מין עם קטינים במזנונים בבתי ספר.
יש להכין נוהל מסודר באשר לנכסים בדמות אנטנה
סולרית ו/או מערכות הפוטו וולטאיי בבתי הספר לרבות,
אופן וגובה התשלום לבתי הספר וכדומה.
יש להכין נוהל מעודכן מפורט בכל הנוגע למעקב אחר
ערבויות ו/או כל בטחונות אחרים שנקבעו בחוזה ,ולוודא
עמידה בו.
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מס'
.9

בוצע/לא בוצע

הנושא
יש לעדכן את חוזה המסגרת בין העירייה לחברה
הכלכלית אליו תצורף רשימת הנכסים העדכנית ,ויש
לבחון ולקבוע בתאום עם גזברות העירייה מחדש את
שיעורי דמי הניהול תוך הבחנה בין נכסים "רגילים"
המנוהלים בפועל על ידי החברה הכלכלית על כל
המשתמע מכך לבין נכסים בהם השקעת החברה
הכלכלית בטיפול בנכסים עם היקפים כספיים גדולים
הינה מועטה יחסית ולכן דמי הניהול בגינם צריכים להיות
נמוכים יותר.

חוזה מסגרת חדש נחתם וצורפה אליו
רשימת נכסים .בנוסף ,החל מדצמבר 2017
החברה מעבירה אחת לחודש דו"ח נכסים
מעודכן לגורמים הרלוונטיים.
בנושא שיעור דמי הניהול ,החברה וגזברות
העירייה קיימו דיונים בנושא .הוחלט שהחוזה
מכסה את כלל הנכסים המושכרים ע"י
החברה.

כגון מערכות פוטו וולטאי המותקנות על 26מבנים מקריאת חוזה המסגרת החדש ניתן לראות,
ציבוריים ,בתי ספר ברובם; בכל הנוגע ל 4-אנטנות כי אין הפרדה בין סוגי הנכסים ואין הבדל
הסלולר; ובכל הנוגע לנכסים המושכרים באמצעות בשיעורי דמי הניהול ביניהם.
מכרזים.

.10

.11

.12

יש לעדכן את החוזה בין העירייה לחברה הכלכלית לדברי מנכ"ל החברה ,התנהלו דיונים עם
שנחתם בחודש מאי  2016ומתייחס לשנים  2106-הגורמים הרלוונטיים בעירייה ולא נמצאה
 ,2018ללא התייחסות לשנים קודמות ,כך שיכלול בכתב הצדקה לביצוע הסכם רטרואקטיבי.
כיצד חולקו הרווחים מפרויקט המשרדים והעסקים בגדול
באזור התעשייה בין העירייה לחברה הכלכלית מתחילת
הקמתו ועד לחתימה על ההסכם בחודש מאי .2016
יש להסדיר בהסכם את העלות הריאלית שלשכירת
משרדי החברה מהעירייה.

יש להקפיד על קיום הדרישות בחוזים אשר יהיו בתוקף
על נהלי החברה.
יש להפקיד על קבלת ערבות בנקאית ו/או שטר חוב
בתוקף לאורך כל תקופת השכירות ומימוש האופציות
באם ישנם.
יש להקפיד על צירוף אישור קיום ביטוחים עם החתימה
ו/או בסמוך לחתימה על החוזה.
מאחר ומדובר בנכסים בבעלות עירונית ,יש להקפיד
שלכל שוכרי נכסי העירייה יהיו רישיונות עסק כדין
בהתאם לחוזה עליו הם חתומים ובהתאם לדרישות אגף
רישוי עסקים ,כולל הסדרת חריגות הבניה מול מנהל
ההנדסה.
יש לדאוג להכנת חוות דעת שמאית עדכנית לכל הנכסים
שבשכירות חופשית ובשכירות משנה לפני חידוש החוזה
או הכנת חוזה חדש ולעדכן את דמי השכירות בהתאם.
יש להפקיד ולוודא ,כי כל מי שזוכה
המכרז הוא שיפעיל בפועל את גן הילדים ו/או המזנון
הבית ספרי ,ואין לתת הנחה כלשהי בניגוד לתנאי
המכרז.

251

הנושא הוסדר.
גזברות העירייה העבירה דרישת תשלום
בנושא לחברה .החברה משלמת דמי שכירות
ריאליים בהתאם לחוזה של שוכרים אחרים
במבנה (כ 121-אלף  ₪בשנה) .החברה
שילמה את כלל חובותיה בנושא מיום
כניסתה למשרדים.
לדברי מנכ"ל החברה:
 .1בהתאם לנוהל  ,701החברה
מבצעת מעקבים שוטפים על כלל
ההתניות החוזיות עם השוכרים.
 .2החוזים החדשים עם השוכרים
כוללים התניות בנוגע לרישיונות
עסק ,כמו כן תואמו מהלכים לעניין
זה עם מחלקת רישוי עסקים
והחברה פועלת בתיאום איתם.
 .3בהתאם להחלטת הוועדה לתיקון
ליקויים ,החברה עורכת סקר חריגות
בנייה ע"י שמאי מקרקעין מוסמך.
עם קבלת דו"ח הסקר תפעל
החברה בתיאום מול העירייה
להסדרת החריגות ככל שיימצאו
כאלה.
 .4החברה התקשרה עם שמאי
מקרקעין מוסמך לבצע הליך שוטף
של שמאות לנכסים לפני חתימת כל

מס'

בוצע/לא בוצע

הנושא
אין לתת הנחה לשוכרים אלא באישור וועדת הנחות
שתוקם על ידי דירקטוריון החברה.
יש להקפיד ,כי גם לשוכרי המשנה ו/או השוכרים בפועל
של עסקים להם נדרש רישיון עסק כדין שיהיו רישיונות
עסק בתוקף ולאורך כל תקופת השכירות ומימוש
האופציות.
יש להקפיד לבצע ביקורת תקופתית בנכסים ולכתוב דו"ח
מפורט של מצב כל נכס ונכס ,ולהעביר מידית עם
חתימת הסכם חדש מידע על כך למחלקת הארנונה
ולאגף רישוי עסקים בעירייה.

.13

.14

.15

.16

.17

חוזה חדש (שוכר חדש או חידוש
חוזה של שוכר קיים).
 .5החברה מקבלת את הערת
הביקורת ,החברה מקפידה בנוגע
לנכסים המושכרים ע"י מכרז
שיופעלו בהתאם לתנאי המכרז.
 .6בנוגע להנחות ,החברה מקבלת את
הערת הביקורת ולא נותנת הנחות
לשוכרים ,אלא באישור ועדת הנחות
שהוקמה לעניין זה.
 .7החברה מקיימת ביקורות שוטפות
בנכסים בהתאם לנוהל המצוין בס'
.1

על העירייה והחברה הכלכלית לחתום על חוזה נפרד
בכל הנוגע לדמי השימוש של החברה הכלכלית התייחסותנו בס'  2לעיל.
ממערכות הפוטו וולטאי ,כך שאחוזי דמי הניהול בשל
העבודה המועטה יחסית בניהולם ע"י החברה הכלכלית
יהיו נמוכים יותר.

במסגרת החוזה הנפרד לעיל בין העירייה לחברה הנושא עודכן בחוזה החדש המצוין בס' 2
הכלכלית ,יש לכלול גם את התשלומים המועברים לעיל.
למוסדות הציבוריים בהם מותקנת מערכת הפוטו וולטאי.
על החברה הכלכלית להקפיד על רישום דו"חות דמי החברה עושה כל מאמץ להימנע מטעויות
שימוש לעירייה מפורטים ומדויקים וזאת על מנת לא דיווח כולל כאלה שאינן משפיעות על
לחזור על הטעויות בדיווח שבוצעו בהכנסות ממערכות התוצאה הסופית של התשלום ,כפי שהיה
בדו"ח המצוין בסעיף זה.
הפוטו וולטאיי בשנים  2014ו.2015-
על העירייה והחברה הכלכלית לחתום על חוזה נפרד
בכל הנוגע לשכירת מזנונים בבתי ספר וגני ילדים התייחסותנו בס'  2לעיל.
הנעשים באמצעות מכרז ולטווח ארוך יחסית של כ5-
שנים ,כולל חוזים עם חברות הסלולר ,כך שאחוזי דמי
הניהול בשל העבודה המועטה יחסית בניהולם ע"י
החברה הכלכלית יהיו נמוכים יותר.

יש לדאוג לחידוש רישיון העסק של חניון המרכבה בזמן החברה פועלת כנדרש עפ"י החוק בהגשת
ולהגיש את המסמכים הרלבנטיים לוועדת חריגים כחצי בקשות לוועדת החריגים .לצערנו תהליך מתן
הרישיונות אורך לעיתים זמן רב מידי.
שנה לפחות מראש.
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מס'

בוצע/לא בוצע

הנושא

.18

לאור ההוצאות הגבוהות של חניון המרכבה יש לשקול
לגלם בגובה השכירות את העלות הגבוהה של השמירה
על החניון.

.19

יש להסדיר בהסכם את התשלום של החברה הכלכלית
בהוצאות הארנונה במתחם המרכבה  47באמצעות
תשריט מסודר וברור.

לדברי מנכ"ל החברה וכפי שדווח בוועדה
לתיקון ליקויים ,החברה ביצעה בדיקה של
מחירים בחניונים דומים בסביבה
הפריפריאלית ומחירי החניה המחויבים ע"י
החברה נמצאו בהלימה לחניונים דומים
הנותנים שירותי חנה כולל שמירה .במקביל
החברה מבצעת פעולות שוטפות להורדת
עלויות כדי לשפר את תוצאות החרבה.
לדברי מנכ"ל החברה ,נושא תשלום הארנונה
לעירייה היה מוסדר בעת הביקורת.
החברה הסדירה מול העירייה את ההנחה
שקיבלה החברה בהתחשבנות השנתית של
דמי השימוש.
ההנחה בוטלה.
חוזה חדש ,תשובה בס'  2לעיל.
סוגי נכסים שונים ,תשובה כלולה בס'  6וס' 9
לעיל.

יש לוודא שלהבא לא יכונסו הוצאות שאינן ישירות ו/או
קשורות להוצאות לאחזקת נכסים ,בדומה להוצאות
שיפוץ הבריכה הלימודית לשנת .2014

החברה מקבלת באופן כללי את הערת
הביקורת.
הוצאות תחזוקת הבריכה הוכנסו לדו"ח
ההתחשבנות כיוון שהטיפול בנכס נמסר
לחברה במסגרת טיפול בנכסי העירייה
המושכרים ע"י החברה ,זאת בהתאם
לדרישות העירייה.
הנושא נרשם וקיבל תשובה כבר קודם
לסעיף זה ,בסעיף  3לעיל.

.20

.21

.22

יש לפעול לכריתת חוזה מסגרת מעודכן בין העירייה
לחברה הכלכלית אליו תצורף רשימת הנכסים העדכנית,
ויש לקבוע ולבחון בתאום עם גזברות העירייה מחדש את
שיעורי דמי הניהול תוך הבחנה בין נכסים "רגילים"
המנוהלים בפועל על ידי החברה הכלכלית על כל
המשתמע מכך לבין נכסים בהם השקעת החברה
הכלכלית בטיפול בנכסים עם היקפים כספיים גדולים
הינה מועטה יחסית ולכן דמי הניהול בגינם צריכים להיות
נמוכים יותר.

יש לעדכן את החוזה בין העירייה לחברה הכלכלית
שנחתם בחודש מאי  2016ומתייחס לשנים 2106-
 ,2018ללא התייחסות לשנים קודמות ,כך שיכלול בכתב
כיצד חולקו הרווחים מפרויקט המשרדים והעסקים בגדול
באזור התעשייה בין העירייה לחברה הכלכלית מתחילת
הקמתו ועד לחתימה על ההסכם בחודש מאי .2016
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מעקב אחר תיקון ממצאי הביקורת בדו"ח
מבקר העירייה לשנת  2016במחלקת רכב
מס'

הנושא

בוצע/לא בוצע

יש לבחון קבלת הצהרה מהעובדים הנוהגים ברכבי העירייה מידי שנה
 .1בשנה.

.2

י"א אלול תשע"ח
 22אוגוסט 2018

בהתאם לתקנות ,מחויבים
לקבל הצהרת בריאות פעם
בשנתיים .הטופס שונה
להצהרת בריאות ויפוקח ע"י
קצין הבטיחות בתעבורה.

יש לבחון עם איתוראן האם ניתן לקבוע מועדי חריגה באופן ספציפי
לדברי מנהל המחלקה ,דו"חות
עבור כל רכב או קבוצת רכבים ובהתאם לכך לקבוע חריגות מדויקות
איתוראן מטויבים .כן ,נוסף
יותר לכל אחד מהרכבים או קבוצת רכבים שהרי שעות העבודה של
דו"ח חדש המפריד את
רכבי איסוף האשפה אינם תואמים לאלו של הרכבים האחרים.
מחלקת מאור מהתעבורה.
יש לשמור תיעוד לגבי ההודעות על חריגה שהתקבלו למייל וכן תיעוד
רכבי קבלן הוצאו מהדוחות.
לגבי טיפול ,גם אם מדגמי ,שנעשה בעקבות ההתרעות הנ"ל.
מאז הביקורת נעשתה הדרכה
ע"י איתוראן.
מאגרי המידע ושמירת הדוחות
מבוצעים באופן אוטומטי ע"י
המערכת של איתוראן ונשמרים
באיתוראן למשך  3שנים.

.3

.4

יש לבחון ביצוע מעקב שוטף אחר נהיגה במהירות החורגת ממהירות
הנסיעה המותרת בנוהל העירייה על ידי הוספת דוח ספציפי במערכת
איתוראן שיתריע בפני מנהל מחלקת הרכב בדבר נהיגה במהירות
החורגת מהמהירות המותרת.

לדברי מנהל המחלקה ,קצין
הבטיחות בתעבורה ,מפקח על
חריגות המהירות בנסיעה
המותרת .הדו"חות מתויקים
ומבוצעים תחקירים בנושא,
בשיתוף הממונה על אותו נהג.

יש להכניס את כל הספקים נותני השירות למחלקת רכב ברשימת ספר
הספקים של העירייה.
יש לעדכן את נוהל טיפולי רכב בנושא אישורי חשבונות בהתאם
הנוהל תוקן ל .₪ 10,000
למדיניות העירייה.

הספקים נותני השירות נמצאים
במאגר הספקים של העירייה.
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מס'
.5

בוצע/לא בוצע

הנושא
יש להקפיד ולבדוק שהנתונים המועברים על ידי חברת הדלקים יכללו
נתונים מעודכנים לגבי קריאת מד הקילומטר של כל כלי הרכב ,בהם
ניתן לעשות זאת.
בהינתן דוח אמין מפזומט יש לבצע מעקב שיטתי אחר צריכת דלק בכל
כלי הרכב העירוניים .מומלץ שהבדיקה תבוצע מידי חודש בצורה
ממוחשבת עם השוואתיות לצריכה חודשית ושנתית כך שחריגות
בצריכת דלקים תעלנה ויערך בירור לגבי הסיבה לחריגה.

לדברי מנהל המחלקה,
העירייה עברה לחברת דלק
אחרת בהתאם למכרז של
חברת משק וכלכלה .וכיום
נמצאים בתחילת תהליך
העבודה עם חברת הדלק
שזכתה .ללמעלה ממחצית
הרכבים (הישנים) אין לחברת
הדלקי שזכתה פתרון לשידור
הקילומטרז' .כמו כן ,יש קושי
בקליטת חשבוניות דלק רק
לאחר שימצא פתרון טכני
לסוגיות אלה ניתן יהיה לבצע.

י"א אלול תשע"ח
 22אוגוסט 2018
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מעקב אחר תיקון ממצאי הביקורת בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2016
באגף תנועה
מס'

בוצע/לא בוצע

הנושא

יש לעדכן את נוהל סמכויות ותחומי אחריות של אגף התנועה בכל
 .1הנוגע לשמות אגפים בעירייה ,לתפקידי אגף התנועה ,לחלוקת
התפקידים באגף ,לאחריות הגופים העירוניים הפנימיים והחיצוניים,
לרבות התייעצות עם גורמי המשטרה באישורי הסדרי תנועה זמניים,
וביטול פירוט ימים ושעות קבלת קהל של האגף.
יש לפרט בנוהל שהאגף עוסק גם בהתקנת רמזורים ,בתכנון חניות
נכים ,בפיקוח עליון בנושאי הסדרי תנועה ורמזורים רק בגמר העבודות
וכדומה.
יש להכין נהלים עירוניים הנוגעים להיבטי העבודה השונים ,בין היתר,
לממשקי עבודה של האגף עם אגפים אחרים בעירייה ואף מחוצה לה,
לנוהל ייחוד מקומות חניה לרכבי נכים על מנת לצמצמם את חוסר
הבהירות בנושא.
יש לבחון מחדש את סדרי העדיפויות באגף ולבחון לעומק ,באמצעות
אושרו שדרוגי משרות ,נוסף
.2
אגף פיתוח משאבי אנוש ,את המבנה הארגוני של האגף ,קביעת
תקן רכז פניות נכים שמאויש
תקנים ואיושם ,את היקף המשימות מול מצבת כוח האדם.
החל מחודש אפריל .2018
הוכן נוהל סמכויות ותחומי
אחריות של האגף ,שאושר
ונחתם אצל המנכ"ל ופורסם
בפורטלון.

.3

יש לדאוג לתקצוב הכשרת עובדי האגף ,ובמיוחד המהנדסים שביניהם,
לשמירה והרחבת רמתם המקצועית ,ויש לבחון מחדש אפשרות שינוי
מיקום משרדה של מנהלת מחלקת בטיחות בדרכים לקומת אגף
התנועה.

על-פי בקשת מהנדסת העיר
הועברו נושאים להדרכת
עובדים לבניית תכנית של
מנהל הנדסה -מותנה בתקציב.
טרם נמצא פתרון לאיוש מקום
אחר למנהלת מחלקת
הבטיחות .קיים מחסן
פוטנציאלי במתחם הלוגיסטי
אך הטיפול הופסק לאחר
עזיבת מנהלת אגף מבני
ציבור.

.4

.5

יש לוודא שבתכנית העבודה לשנת  2017יקודם ארגון בסיס הנתונים
הממוחשב בתחום הנכים ,כך שניתן יהיה לאתר כל חניות אשר יוחדו
לרכבי נכים לפי שם או כתובת.
יש לעדכן את הקריטריונים והתנאים לקבלת מקום חניה אישי לנכה
המפורסם באתר העירוני ,כך שיהיו זהים לאלו שנקבעו בתוספת
החמישית לחוק העזר בגרסתו האחרונה בו ישנם הבדלים בגיל
לזכאות בין נשים לגברים ,ויש לפעול מול השירות המשפטי על מנת
לעדכן את חוק העזר כך שיכלול ,בין השאר ,נכות בניידות ולא נכות
בכלל ,דרישת הצהרה ולא תצהיר ואפשרות תשלום אגרה חד פעמית
באמצעים נוספים ועדכניים היכולים להקל על הנכה ,לרבות באמצעות
האינטרנט.
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לא בוצע .יכנס לתכנית
העבודה לשנת .2019

לא בוצע.
האתר העירוני יעודכן לאחר
אישור תיקון חוק העזר שנמצא
בהליכי אישור .נספח הבקשה
לחניית רכב נכה שונה מתצהיר
להצהרה.

מס'
.6

בוצע/לא בוצע

הנושא
יש לבדוק קבלת מידע ממשרד הרישוי בכל הנוגע לתוקפו של רישיון
נהיגה של אדם שיוחדה לו חניה לרכב נכה.

לדברי מנהל האגף ,לא ניתן
להצליב מידע זה עם הנתונים
הקיימים בעירייה באופן שוטף.
לא ניתן לייצר ממשקים בין
מערכות מחשוב שונות.
חלק רב מהנכים לא נוהגים
בעצמם.

.7

יש להקפיד על מילוי מלא של הקריטריונים והתנאים שנקבעו בחוק
העזר לקבלת מקום חניה אישי לנכה ולוודא מעקב אחר אישורים
זמניים ומועד פקיעתם.

.8

יש לפעול בהקדם האפשרי להשלמת הסדרת כל התמרורים ברחבי
העיר.

.9

על אגף התנועה לבצע בקרת ביצוע על יחידת האחזקה באגף תשתיות
למניעת הצבת תמרורים על ידי קבלנים מטעמה ללא אישור מתאים.

.10

בתיאום הגזברות והשירות המשפטי העירייה ,יש להקפיד על קבלת
אישור קיום ביטוחים בתוקף ופירוטים הנדרשים לחשבונות המצורפים
בהתאם להסכם.

257

מתבצע מעקב שוטף ע"י
אחראי על הנושא.

לדברי מנהל האגף ,הפרויקט
הסתיים.
לדברי מנהל האגף ,מטופל
בשוטף.
לדברי מנהל האגף ,מתבצעת
בדיקת תוקף ביטוחים פעם
בשנה .לכל חשבון חודשי
מצורף דו"ח תקלות ותיקונים.

עיריית חולון
HOLON MUNICIPALITY
לשכת מבקר העירייה
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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
(ב)
ההרכב הסיעתי של המועצה; ראש העיריה ,סגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברים בועדה
לעניני ביקורת.
( )1יושב ראש הועדה לעניני ביקורת יהיה ,בכפוף להוראות פסקה ( )2מהאופוזיציה ולא
(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.
( )2היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד ,יהיה
יושב 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.

 .1פרק 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)
מועצה רשאית ,ולפי דרישת הממונה חייבת ,למנות לעיריה מזכיר אם לא מונה מנהל
(א)
כללי ,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.
המועצה ,בהחלטה ברוב חבריה ,תמנה לעיריה מבקר במשרה מלאה.
(ב)
לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עיריה אלא אם כן נתקיימו בו אלה:
(ג)
( )1הוא יחיד;
( )2הוא תושב ישראל;
( )3הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
( )4הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד
להשכלה גבוהה בחוץ -לארץ שהכיר בו ,לענין זה ,מוסד להשכלה גבוהה בישראל,
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או שהוא עורך דין או רואה חשבון;
( )5הוא רכש נסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת;
( )6הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה
אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית.
(ג )1לא ימונה ולא יכהן כמבקר עיריה מי שכיהן כחבר מועצה ,אלא אם כן עברו עשר שנים
מתום כהונתו כחבר מועצה באותה עיריה ,או שנתיים מתום כהונתו כחבר מועצה בעיריה גובלת.
(ג )2מי שהיה מועמד בבחירות למועצת העיריה ,לא יכהן כמבקר אותה עיריה ,למשך כל
תקופת 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-
( )1המועצה ,בהחלטה ברוב חבריה ,תמנה גזבר לעיריה; השר ,בהתייעצות עם שר
(ה)
המשפטים ועם שר האוצר ,יקבע תנאים לענין כשירות ופסלות לכהונה לגזבר.
( )2נבצר מהגזבר זמנית למלא את תפקידו ,תמנה המועצה ממלא מקום לגזבר לתקופה
שלא 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
חו דשים ,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
(א)
מבקר ,כאמור בסעיף  ,167תוך הזמן הנקוב בצו.
לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור ,רשאי הממונה למנות מבקר לעיריה
(ב)
ולקבוע את שכרו.
 .168משכורת (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.
ואלה חברי ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים –
(ב)
( )1ראש העיריה או נציגו מקרב סגניו ,אשר ישמש כיושב ראש ועדת המכרזים
לבחירת עובדים בכירים;
( )2שני חברי המועצה שייבחרו על ידה ,אשר לפחות אחד מהם נציג סיעה שאינה
מיוצגת בועדת ההנהלה ,ואם כל הסיעות מיוצגות בועדת ההנהלה ,חבר המועצה
שאינו חבר בועדת ההנהלה;
( )3המנהל הכללי של העיריה;
( )4נציג 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
(ד)
בכירים ,למעט בישיבות שענינן מינוי היועץ המשפטי של העיריה.
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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
(ב)
המנהל הכללי ,אלא לאחר שראש העיריה או מי שהוא הסמיך לכך הכריז על המשרה בפומבי על
פי כללים לפי סעיף קטן (ג).
(ב )1( )1במהלך מינוי למשרה המנויה בתוספת החמישית או למשרת פקח תונח לפני ועדת
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;
( )2שר הפנים ,בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר המשפטים ,ובאישור
ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת רשאי לקבוע בעלי תפקידים נוספים
שלגביהם תידרש חוות דעת היועץ המשפטי של העיריה כאמור בפסקה (;)1
( )3השר לביטחון הפנים בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים
ואיכות הסביבה 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
(ה)
לתקנים 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
(ו)
מקצועיות ממבקר העיריה בלבד.
לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה ,שלא בהסכמתו של מבקר העיריה ,אלא
(ז)
בכפוף להוראות סעיף 171א(.)1
בסעיף זה" ,עובד ביקורת"  -עובד המבצע פעולת ביקורת.
(ח)
170א .תפקידי המבקר (תיקון :תשל"א ,תשל"ט ,תש"ן ,תשנ"ה ,תשס"ב)
ואלה תפקידי המבקר:
(א)
( )1לבדוק אם פעולות העיריה ,לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ"ה-
 ,1965נעשו כדין ,בידי המוסמך לעשותם ,תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות
היעילות והחסכון;
( )2לבדוק את פעולות עובדי העיריה;
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( )3לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום הוראות
כל דין ,טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;
( )4לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה
ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
הבקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי
(ב)
כל 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 -
( )1על פי שיקול דעתו של המבקר;
( )2על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני;
( )3על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת ,ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא
יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.
המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.
(ד)
מבקר העיריה יכין ויגיש לראש העיריה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו ,לרבות
(ה)
הצעת 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
(ו)
שהגיש 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
(ג)
הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.
עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה ,יחולו עליו ,לענין עבודתו האמורה ,כל
(ד)
איסור 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"ח1958 -
[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
(ג)
262

את 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.
( )1תוך חדשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון
(ה)
מיוחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור;
( )2לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור
בסעיף 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
(ב)
על 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.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים 21א ו21-ב לחוק מבקר המדינה.
(ה)
 .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
(א)
כן ,לפי המלצת ראש העיריה ,הוחלט על כך בישיבת המועצה ,לאחר שניתנה הודעה כדין לכל
חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.
(א )1מנהל כללי שנתמנה לפי סעיף (167א ,)2רשאי ראש העיריה לפטרו.
( )1לא יפוטר היועץ המשפטי לעיריה שהוא עובדה או הגזבר ,אלא לפי המלצת ראש
(ב)
העיריה ובאישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה ,לאחר שניתנה הודעה
כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה;
( )2לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה ,אלא באישור המועצה ברוב של שלושה
רבעים 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
(ג)
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לעיריה אלא לאחר שניתנה להם זכות לשאת לפני המועצה את דברם בענין הפיטורים.
(ג )1( )1החליטה המועצה לפטר גזבר כאמור בסעיף קטן (ב)( )1וסבר הגזבר כי ההחלטה
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.
( )2הועדה האמורה בפסקה ( )1רשאית ,מיזמתה או לבקשת ראש העיריה ,לבדוק האם
פעל 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.
 .347תקנות (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.

 .2תוספת שניה
(סעיף )136
 .1תקנון 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
(ב)
בישיבות שלא מן המניין.
ראש עיריה יגיש למועצה פעם בשנה לפחות דוח על המצב בכל תאגיד שהעיריה
(ג)
משתתפת בו ,ולפי דרישה של חבר המועצה יקוים דיון בדוח זה.
סעיף (6א) לתקנון זה לעניין ימי השבוע יחול גם על דיונים לפי סעיף זה.
(ד)
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תוספת חמישית
(סעיף (167א))2
ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים – רשימת המשרות:
( )1מנהל כללי;
( )2מזכיר;
( )3מהנדס;
( )4רופא וטרינר;
( )5היועץ המשפטי;
( )6מנהל מחלקת חינוך;
( )7מבקר;
( )8גזבר.
תקנות העיריות (הסדר רכישות ,ניהול מחסנים ,רישום וניהול טובין),
תשנ"ח1998-
 .26ספירת 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
(ב)
במקרים חריגים ובאישור מנהל רכש ואספקה.
תוצאות הספירה יירשמו בטפסים המיועדים לכך ויכללו את מספרם הקטלוגי של
(ג)
הפריטים ,תיאורם והכמויות בפועל שנמצאו במחסן בעת הספירה; מבצעי הספירה יחתמו על
הטפסים.
תקנות העיריות (מכרזים) ,תשמ"ח1987-
מכרז זוטא
.8
העיריה רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה ,שערכו עולה על
(א)
 26,000שקלים 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
(ב)
את 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
(ג)
כאמור ,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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