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 סלאמה עבדאלבאסטם ראש העירייה 

  
  

 ראש העירייה הנכבד 
  
  
  
  

פי תקנות העיריות (דין וחשבון -ג' לפקודת העיריות ועל170פי סעיף -על

, מוגש בזאת לכב' דו"ח שנתי של 1974 –מבקר העירייה), התשל"ד 

 .  2014מבקר העירייה לשנת 

  

של מבקר העירייה והוא מסכם  2017דו"ח זה הינו הדו"ח השנתי לשנת 

בנושאים שונים שנבדקו  2017את הבדיקות שביצעה הביקורת בשנת 

על ידה. מלבד ממצאי הביקורת כולל דו"ח זה המלצות לתיקון הליקויים 

ת וכן מעקב אחר תיקון הליקויים שהועלו בדו"ח שהועלו עקב הביקור

מבקר המדינה בכל הקשור לעיריית קלנסואה וכן מעקב אחר תיקון 

 הליקויים שהועלו בדו"חות הקודמים של מבקר העירייה. 

  

העתק מדו"ח זה יומצא לוועדה לענייני ביקורת כמתחייב מהוראות 

 ג האמור.  170סעיף 

  

העיריות תוך שלושה חודשים מיום קבלת  ג(ג) לפקודת170פי סעיף -על

דו"ח זה יש להגיש לוועדה לענייני ביקורת את הערותיך על הדו"ח 

ולהמציא לכל חברי מועצת העירייה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיך 

 כאמור. 
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על הוועדה לענייני ביקורת לדון בדו"ח זה ובהערות ראש העירייה 

עליו ולהגיש למועצת העירייה את סיכומיה והצעותיה וזאת תוך 

 ודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה כאמור לעיל. ח

  

מועצת העירייה תדון בדוח ובהמלצותיו של ראש העירייה לא 

 יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העירייה. 

  
  
  

 בכבוד רב,                                                                                 

 מחמוד ראבוס, עו"ד                                                                         
 מבקר    העירייה                                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  

  

 פרסום דו"ח מבקר העירייה 

  

  

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר עירית קלנסואה. פרסומם, 

לפני המועד שנקבע להגשתם למועצת העירייה, ללא נטילת רשות 

מטעם מבקר העירייה או ראש העירייה באישור הועדה לענייני 

 ג(ו) לפקודת העיריות. 170ביקורת אסורה על פי סעיף 

  

  

 ג(ו) לפקודת העיריות 170סעיף 

  

רסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו, "לא יפ

לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא בקורת 

של מבקר העירייה, ואולם מבקר העירייה או ראש העירייה רשאי, 

 באישור הועדה ,להתיר פרסום כאמור". 

  

  

  

 א לפקודת העיריות 334סעיף 

  

לק ממנו או תכנו או ממצא ביקורת, ומפר בכך "המפרסם דו"ח, או ח

ג(ו) או תנאי בהיתר שניתן לו על פי הסעיף 170את הוראות סעיף 

 מאסר שנה".  –האמור, דינו 
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 מבוא
 
 
 
 

הביקורת שערך מבקר עירייה קלנסואה בתקופה דין וחשבון זה מסכם את תוצאות 

. 2017, על פעולותיה וניהולה של עיריית  קלנסואה בשנת 2017דצמבר  –מינואר 

חלק מתוצאות הדו"ח מתייחס גם פעולותיה וניהולה של עיריית קלנסואה בשנים 

2010 – 2016  . 

 

ועדת , יםמניעת עישון במקומות ציבוריפעולות הביקורת היו בנושאים הבאים: 

נכסי ועדת ערר על קביעת ארנונה, , הועדה למיגור אלימות, המכרזים של העירייה

צו המסים, חובות התושבים, צוות לתיקון ליקויים, איוש , דלא ניידי של העירייה

, השתתפות חברי מועצת העירייה פנקס החוזיםמשרות סטטוטוריות, שילוט, 

בישיבותיה ובישיבות ועדותיה, השתתפות עובדי העירייה בישיבות מועצת 

העירייה ובישיבות ועדותיה, ומעקב אחר תיקון הליקויים בדו"חות מבקר 

 העירייה. 
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 נתונים  כלליים
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 כללייםנתונים 
 
 

 עיריית קלנסואה

 

שונה  2001קיבלה קלנסואה מעמד של מועצה מקומית. בינואר  15/10/1954 -ב

 מעמדה המוניציפאלי של קלנסואה ממועצה מקומית לעירייה. 

 

 

 שטח השיפוט והאוכלוסייה

 

 2016דונם בקירוב. בסוף שנת  7800שטח שיפוטה של עיריית קלנסואה משתרע על 

 21,893מנתה אוכלוסיית קלנסואה, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  

 22,350 -כ לפי הערכת הביקורת מנתה אוכלוסיית קלנסואה 2017. ובסוף שנת ותנפש

 .ותנפש

 
 
 

 ראש העירייה

 
ראש העירייה המכהן מר עבדאלבאסט סלאמה נכנס לתפקידו זה באמצע חודש 

רות הכלליות לראשות העירייה שנערכו בנובמבר , לאחר שנבחר בבחי2013דצמבר 

 –בהתאם לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו(, התשל"ה  2013

1975  . 

 

 

 ממלא מקום וסגני ראש העירייה

 
לראש העירייה שני סגנים כאשר סגן אחד מכהן בתפקיד ממלא מקום ראש העירייה.  

 ום ראש העירייה בשכר.מכהן ממלא מק 2014החל מחודש אוקטובר 

 

  

 מועצת העירייה

 
 חברים.  14מועצת עיריית קלנסואה מנתה 
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 ועדות העירייה
 

ועדות חובה )ועדות שהקמתן הינה חובה עפ"י הדין(   19  -מועצת העירייה בחרה ב

 כלהלן:

 חברים; 7ועדת מכרזים בהרכב של  .1

 חברים;  7ועדת כספים בהרכב של  .2

 חברים;  14ועדת מל"ח בהרכב של  .3

 חברים; 5ועדת ביטחון בהרכב של  .4

 חברים;  5ועדת לענייני ביקורת בהרכב של  .5

 חברים; 7ועדת הנחות בהרכב של  .6

 חברים; 6ועדת בטיחות בדרכים בהרכב של  .7

 חברים; 11ועדה לקידום מעמד הילד בהרכב של  .8

 חברים; 9ועדת חינוך בהרכב של  .9

 חברים; 7רכב של ועדה לאיכות הסביבה בה .10

 חברים. 8ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים בהרכב של  .11

 חברים; 9ועדה חקלאית בהרכב של  .12

 חברים; 3ועדת ערר בהרכב של  .13

 חברים;  7ועדת תמיכות  בהרכב של  .14

 חברים. 4ועדה מקצועית לתמיכות בהרכב של  .15

 חברים;  5ועדת רכש ובלאי בהרכב של  .16

 חברים. 5ועדת הקצאות קרקעות בהרכב של  .17

 חברים. 5ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים בהרכב של  .18

 חברים. 4 ועדה למיגור אלימות בהרכב של .19

 
 

ועדות רשות )ועדות שהקמתן הינה בבחינת רשות   5  -כמו כן בחרה מועצת העירייה ב

 בלבד( כלהלן:

 חברים;  8ועדת רווחה  בהרכב של  .1

 חברים;  5ועדת ספורט בהרכב של  .2

 חברים;  16שמות לרחובות בהרכב של  ועדת למתן .3

 חברים. 14ועדת לתכנון ולבנייה בהרכב של  .4

 חברים. 12ועדה לענייני ילדים בעלי צרכים מיוחדים בהרכב של  .5
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 מוסדות חינוך

עיריית קלנסואה הינה רשות החינוך האחראית למוסדות החינוך הנמצאים בתחום 

בתי ספר: חמשה בתי ספר יסודיים,  12בתחום עירייה קלנסואה נמצאים  שיפוטה.

כמו כן בתחום העירייה בתי ספר תיכוניים. ארבעה בתי ספר לחטיבת ביניים ו לושהש

גני ילדים  9 -שנים ו 4 – 3ילדים לגילאי גני  30שנים,  5גני ילדים לגילאי  17נמצאים 

 לחינוך המיוחד. 

 

ילדים -גני 17י ספר, בת 10מתוך מוסדות החינוך כאמור נמצאים בבעלות העירייה 

 . חינוך המיוחדלגני ילדים  6 -ו שנים 4 – 3גני ילדים לגילאי  19 ,שנים 5לגילאי 

 

סך כל התלמידים הלומדים בבתי הספר ( 2017-2018) חהתשע"בשנת הלימודים 

 כמפורט להלן: בהתאמה  תלמידים 7,573הינו ובגנים כאמור בתחום העירייה 

 
 אחרתבבעלות  בבעלות העירייה 

 שם מוסד חינוך
מספר 
 כיתות

מספר 
 תלמידים

מספר 
 כיתות

מספר 
 תלמידים

גני ילדים בגילאי 
 שנים 4 – 3

19 574 9 260 

גני ילדים בגילאי 
5 

17 534 0 0 

גני ילדים בחינוך 
 24 3 48 6 המיוחד

בתי ספר 
 יסודיים

115 3,121 0 0 

 180 6 1,352 45 בתי ספר לחט"ב

 120 6 1,360 46 בתי ספר תיכון

 584 24 6,989 248 סה"כ

 

בתחום העירייה נמצאים גם מוסדות אלה: מעון יום, מועדונית משותפת וספרייה 

 עירונית.
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 תאגידים עירוניים
 
 

העירייה הינה הבעלים במשותף עם מועצה אזורית לב השרון של חברה לטיפול במי 

 ממניות החברה. 50%לב השרון בע"מ. העירייה בעלת של  –קולחין קלנסואה 

 
 העירייה הינה חברה באיגוד ערים לכבאות אזור השרון.

 העירייה הינה חברה באיגוד ערים לאיכות הסביבה  אזור השרון.
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מניעת עישון במקומות 

 ציבוריים
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 מניעת עישון במקומות ציבוריים

 

 תקציר

 עישון סיגריות הינו הגורם הראשי למחלות קשות, נכות ומוות, אשר ניתן למניעה.

סרטן מבין המחלות הרבות העישון גורם לסוגים רבים של סרטן כגון: סרטן ריאות, 

שתן, ולנשים בהריון השפעות רבות על הלידה וסרטן הרחם שעלול לפגוע בעובר. 

שנים. שכיחות המוות בגיל צעיר היא  13.8-בממוצע, מעשנים מקצרים את חייהם ב

גדולה יותר בקרב המעשנים. במדינות מפותחות, שני שלישים מן הגברים  3פי 

 המעשנים מתים טרם זמנם כתוצאה מעישון.

 

ישירות על בריאותם של המעשנים ושל -ון טבק יש השפעות ישירות ובלתילעיש

הנחשפים לעשן, גם אם אינם מעשנים בעצמם )עישון פסיבי(. כמעט כל השפעות 

על פי נתוני משרד  העישון הן שליליות, וגורמות לנזקים בדרגות חומרה שונות.

 ישראלים מתים מדי שנה עקב עישון פסיבי. 1500הבריאות, 

 

בני אדם מתים בישראל כל שנה כתוצאה מנזקי  8,600פי נתוני משרד הבריאות, ל

. ההערכה היא 2009ממספר ההרוגים בתאונות דרכים בשנת  23עישון פעיל, פי 

בני אדם בכל שנה. בישראל מתים מהעישון  1,500-שמנזקי עישון סביל מתים כ

משך חמישים השנים במשך שנה אחת יותר אנשים מאשר נהרגו ממלחמות ומטרור ב

 האחרונות גם יחד.

 

כתוצאה מתחלואה שנגרמה  800-ישראלים, מהם כ 8,000 -נפטרו כ 2016בשנת 

 מחשיפה לעישון כפוי.

 

רבע מהאוכלוסייה מעשנת. כעולה כי בישראל, כיום, של משרד הבריאות מהנתונים 

פוי ועקב יחד עם זאת, הרוב המוחלט של האזרחים, שאינם מעשנים, חשוף לעישון כ

כך למחלות ולנזקים. מחקרים שבדקו השפעת החלת חוק הגבלת עישון במקומות 

ציבוריים במדינות שונות בעולם מראים בבירור כי אכיפה יעילה של החוק מביאה 

 לירידה בתחלואה ובתמותה עקב נזקי עישון וירידה בכמות המעשנים.

 

ון במקומות ציבוריים חוקקה הכנסת את חוק למניעת העיש 1983בחודש אוגוסט 

למנוע  –החוק(. מטרת החוק כשמו היא  –)להלן  1983 –והחשיפה לעישון, התשמ"ג 

את העישון במקומות ציבוריים ואת חשיפת הציבור לעישון, הגורמת למוות, 

 למחלות ולנכות.
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העירייה כאחראית וכבעלים של נכסים ציבוריים רבים הנמצאים בתחומה אחראית 

החוק וכן על אכיפת החוק בתחומה ובין היתר היא חייבת במינוי  על שמירת הוראת

 פקחים לצורכי החוק וחייבת בדיווח לגורמים המוסמכים על פעולותיה לפי החוק.

 

 פעולות הביקורת

בדקה הביקורת את פעולות העירייה בכל הקשור לביצוע הוראות החוק  2017בשנת 

ות חוק זה על ידי העירייה במוסדות למניעת עישון במקומות ציבוריים ואכיפת הורא

 הציבוריים של העירייה ובתחומה.

 

 ממצאים

 מבדיקת יישום הוראות החוק על ידי העירייה כאמור הועלו הממצאים הבאים:

 

. העירייה אינה מיישמת את הוראות החוק כמתחייב מהוראות אלה. העירייה לא 1

 עושה מאומה למען יישום החוק.

 

 הסמיך עובדים מהעירייה כמפקחים לעניין החוק.. ראש העירייה לא 2

 

באתר האינטרנט שלה או בדרך אחרת, מספר טלפון שיהיה  מהפרס. העירייה לא 3

 ."לחוק (2שעות ביממה, לצורך הגשת תלונה למפקח לפי סעיף קטן )ב() 24פעיל 

 

. העירייה אינה אוכפת את הוראות החוק אפילו במקומות הציבוריים ובמוסדות 4

 החינוך שבבעלותה ושבשליטתה, במשרדיה ובמקומות העבודה של עובדיה.

 

. העירייה אינה מדווחת לשר הבריאות על פעולות הפיקוח שהיא נוקטת לרבות 5

 מספר המפקחים שהוסמכו על ידיה כחובתה על פי החוק.

 

 

 סיכום והמלצות

במקומות . על העירייה להתחיל לאלתר ביישום הוראות החוק וזאת החל 1

הציבוריים, במוסדות החינוך הנמצאים בבעלותה ובשליטתה של העירייה 

 ובמשרדיה.
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 . על ראש העירייה להסמיך מפקחים לעניין החוק מעובדי העירייה.2

 

באתר האינטרנט שלה או בדרך אחרת, מספר טלפון שיהיה  םפרס. על העירייה ל3

 .לחוק (2י סעיף קטן )ב()שעות ביממה, לצורך הגשת תלונה למפקח לפ 24פעיל 

 

. על העירייה לקבוע שלטים המורים על איסור העישון בהתאם להוראות הדין בכל 4

המקומות הציבוריים הנמצאים בבעלותה או בשליטתה של העירייה ולדאוג 

 להחזקתם במצב תקין.

 

. על העירייה לקיים את חובתה על פי החוק בכל הקשור לדיווח לשר הבריאות על 5

 ות הפיקוח שהיא נוקטת לרבות מספר המפקחים שהוסמכו על ידיה.פעול
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 מבוא

 

עישון הוא שאיפה של עשן לפה ו/או לדרכי הנשימה ולריאות מתוך סיגריה, סיגר, 

 מקטרת , נרגילה וכד'. החומר העיקרי המשמש לעישון הוא טבק.

 

. (1)קשות, נכות ומוות, אשר ניתן למניעהעישון סיגריות הינו הגורם הראשי למחלות 

העישון מחדיר לריאות עשן וזפת המכילים עשרות מרכיבים מסרטנים, ועוד חומרים 

רעילים שונים. העשן והזפת גורמים להרס תפקוד הריאות, חודרים למערכת הדם, 

גורמים לסתימות, מכווצים את העורקים, פוגעים בהובלת החמצן ובתהליכים 

רכות הגוף, ולכן עלולים לתרום להיווצרות מחלות רבות. מבין המחלות נוספים במע

הרבות העישון גורם לסוגים רבים של סרטן כגון: סרטן ריאות, סרטן שתן, ולנשים 

בהריון השפעות רבות על הלידה וסרטן הרחם שעלול לפגוע בעובר. בממוצע, מעשנים 

גדולה יותר  3יל צעיר היא פי . שכיחות המוות בג(2)שנים 13.8-מקצרים את חייהם ב

. במדינות מפותחות, שני שלישים מן הגברים המעשנים מתים (3)בקרב המעשנים

 .(4)טרם זמנם כתוצאה מעישון

 

בני אדם מתים בישראל כל שנה כתוצאה מנזקי  8,600לפי נתוני משרד הבריאות, 

ערכה היא . הה2009ממספר ההרוגים בתאונות דרכים בשנת  23, פי (5)עישון פעיל

בני אדם בכל שנה. בישראל מתים מהעישון  1,500-שמנזקי עישון סביל מתים כ

במשך שנה אחת יותר אנשים מאשר נהרגו ממלחמות ומטרור במשך חמישים השנים 

 .(6)האחרונות גם יחד

 

כתוצאה מתחלואה שנגרמה  800-ישראלים, מהם כ 8,000 -נפטרו כ 2016בשנת 

 .(7)מחשיפה לעישון כפוי

 

מעריך כי במדינות מפותחות ניתן  2002דו"ח של ארגון הבריאות העולמי משנת 

 . (8)נשים ממקרי המוות בקרב %9-ממקרי המוות בקרב גברים ו %26לייחס לעישון 

 ומניעתן"   מחלות לבקרת  "המרכז   -  CDC  הממשלתית הסוכנות  דומה,  באופן 
________________________________________ 

1   .BMJ 1984;288:831-34 
2   .MMWR (Morbidity and Mortality Weekly Report) April 12, 2002 / 51(14);300-3  

3  .Am J Public Health 1995:1223 

4 .Mortality  in  relation  to  smoking:  50  years  observations on male British doctors.BMJ dio:10.1136/bmj. . 

    38142.554479 . AE (published 22 June 2004)                                                                                                                             
5   .http://www.health.gov.il/download/pages/smoke18052009.pdf 

6    .http://he.wikipedia.org 
 ", משרד הבריאות.2016. "דו"ח שר הבריאות על העישון בישראל 7
8    .World health report 2002: reducing risks, promoting healthy life 



 2017דין וחשבון                                                                                                                               מבקר העירייה                                              

 

14 

 

המניעה הבודד החשוב -בארצות הברית מתארת את השימוש בטבק כ"סיכון בן

חשוב למוות מוקדם בכל  ביותר לבריאות אנושית במדינות המפותחות, וגורם

 .(1)העולם"

 

לפני מלחמת העולם הראשונה, סרטן הריאה נחשבה מחלה נדירה, שרוב הרופאים 

לא ראו במשך כל הקריירה שלהם. עם העלייה בפופולריות של עישון סיגריות לאחר 

. ברחבי העולם, מתים (3()2)המלחמה חלה עליה חדה גם במקרים של סרטן הריאה

 ליון איש בכל שנה.מי 5-מעישון כ

 

בקרב גברים מעשנים יחסית  85%-אונות הינם גבוהים יותר בכ-מקרים של אין

אונות. הסיכון המוגדל -לגברים שאינם מעשנים, והעישון הוא גורם מרכזי של אין

של אדם לחלות במחלה פרופורציונלי באופן ישיר לאורך הזמן שהוא מעשן כמו גם 

 לכמות שאותה הוא מעשן.

 

ישירות על בריאותם של המעשנים ושל -ון טבק יש השפעות ישירות ובלתילעיש

הנחשפים לעשן, גם אם אינם מעשנים בעצמם )עישון פסיבי(. כמעט כל השפעות 

 העישון הן שליליות, וגורמות לנזקים בדרגות חומרה שונות.

 

ן, בשל עישון פסיבי )או עישון כפוי( הוא שאיפת עשן סיגריות על ידי אדם שאינו מעש

הימצאותו ליד אדם מעשן. גם אנשים החשופים לעישון כפוי סובלים מנזקי בריאות. 

ניתן להסביר על ידי  העישון הכפוי במקומות ציבורייםאת הנזקים הנגרמים עקב 

הזיהום החמור הנוצר על ידי העישון לאוויר אותו אנו נושמים במקומות ציבוריים. 

מיליארד )!!( סיגריות. אלו פולטות לחלל  10-תושבי ישראל מעשנים מידי שנה כ

זפת, ניקוטין, פחמן חד האוויר כמויות אדירות של מזהמים. עשרות טונות של 

ועוד חומרים מסוכנים נפלטים בכל שנה לאוויר עקב עישון. הבעיה  חמצני, אמוניה

היא שרוב העישון מתבצע באזורים מאוכלסים ולרוב במקומות סגורים )מסעדות, 

פה, קניונים, פאבים, מקומות עבודה וכדו'(. אנשים הנמצאים במקומות אלו בתי ק

שואפים לקרבם אוויר הספוג במאות חומרים מסוכנים ומסרטנים הגורמים לנזקים 

 (4)עצומים לגוף האדם.

 

  גבוה בילוי  במקומות  האוויר  זיהום  כי  הראה   (5)2006  בשנת שהתפרסם   מחקר
________________________________ 

1"  .Nicotine: A Powerful Addiction." Centers for Disease Control and Prevention. 

2  .Witschi 2001, A Short History of Lung Cancer. Toxicol Sci. 2001 Nov;64(1):4-6. PMID 11606795  

3  .Adler  I.  Primary  malignant  growths  of the lungs and bronchi. New York: Longmans, Green and Compa,y; 1912., 

        cited in Spiro SG, Silvestri GA. One hundred years of lung cancer. Am J Respir Crit Care Med. 2005 Sep 1;172(5):  
       :523-9. PMID 15961694 

4   .http://www.avir-naki.com/Secondhand_Smoke_In_Public_Places.aspx 
5   .http://www.biomedcentral.com/1471-2458/6/42 
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 בשיעורים מדהימים מאשר זיהום האוויר בכביש סואן. בממוצע, נמצא בפאבים

מאשר בכביש סואן. בפאבים מסוימים נמצא זיהום אוויר  10זיהום אוויר הגבוה פי 

 !40וה פי הגב

 

על מנת לסבר את האוזן עם מספרים, משקל החלקיקים המזהמים באוויר שנמדד 

מיקרוגרם  25מיקרוגרם למטר מעוקב, לעומת רמה של  285בממוצע בפאבים עמד על 

שנמדדה ליד כביש סואן. לצורך השוואה, המשרד לאיכות הסביבה האמריקאי 

 .(1)כמסוכנת 250מה שמעל הרכמאוד לא בריאה ואת  150הגדיר את הרמה של 

 

פאבים, קזינו, מועדון  –, בארצות הברית, בדק מקומות בילוי (2)מחקר דומה

 ביליארד. הממצאים מדהימים:

 

  לעומת הזיהום בחוץ.  20פי זיהום האוויר בתוך המבנים היה גבוה 

  מאשר זו שנמדדה ברחוב וליד  2.6פי כמות החלקיקים באוויר הייתה גבוהה

 כביש ראשי. 

 מכמות החומרים  אחוז 90-מזיהום האוויר, וכ אחוז 90-עשן הסיגריות מהווה כ

 המסרטנים באוויר. 

 

מצא מספר משמעותי של סיכוני  2006-דו"ח של איגוד הרופאים האמריקאי מ

 בריאות למעשן הכפוי. לפי הדו"ח כל כמות של חשיפה לעישון פאסיבי היא

 (3)מסוכנת.

 

 .(4)ישראלים מתים מדי שנה עקב עישון פסיבי 1500על פי נתוני משרד הבריאות, 

 
 

-2,000לפי הערכת איגוד הרופאים האמריקאי עישון מיד שנייה גורם למוות של 

 . (5)אנשים שאינם מעשנים בארצות הברית מידי שנה 3,000

 

אות במשרד הבריאות של המחלקה לחינוך וקידום ברי  KAP-2010על פי סקר 

   , (6)2012– 2010באמצעות המרכז הלאומי לבקרת מחלות )המלב"ם(, שנערך בשנים 
________________________________ 

 
1   .http://www.avir-naki.com/Secondhand_Smoke_In_Public_Places.aspx 

2  .http://www.avir-naki.com/Secondhand_Smoke_In_Public_Places.aspx 

3    .Remarks by the Surgeon General at the Launch of the Report. Vice Admiral H. Carmona, M.D., M.P.H,. 

 FACS. 

4     .http://www.health.gov.il/download/pages/smoke18052009.pdf 

5    .Remarks by the Surgeon General at the Launch of the Report. Vice Admiral H. Carmona, M.D., M.P.H,. 

 FACS. 
 .2013", משרד הבריאות, 2012.  "דו"ח שר הבריאות על העישון בישראל 6
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בישראל הוא  שנים  ומעלה  באוכלוסייה  21נמצא  כי  אחוז  המעשנים  בקרב  בני  

ושיעור העישון בקרב  27.2%בקרב כלל הגברים בישראל הינו  . שיעור העישון20.6%

 . 14.5%כלל הנשים בישראל הינו 

 

, 19.8%על פי הסקר האמור נמצא גם כי שיעור העישון באוכלוסייה היהודית הוא 

 . 24.9%ושיעור העישון באוכלוסייה הערבית הוא 

 

 23.7%גברים יהודים הם כמו כן נמצא על פי הסקר האמור כי שיעורי העישון בקרב 

 15.9%, שיעורי העישון בקרה נשים יהודיות הם 43.8%ובקרב גברים ערבים הם 

 .6.7%ובקרב נשים ערביות 

 

" של המחלקה לחינוך וקידום בריאות במשרד 2016על פי "סקר פעילות גופנית 

הבריאות שנערך במרכז הלאומי לבקרת מחלות )המלב"ם(, במשרד הבריאות, 

,   נמצא  כי  אחוז  (1)2017– 2016עם משרד התרבות והספורט בשנים בשיתוף 

. 22.5שנים  ומעלה( בישראל הוא   18המעשנים  בקרב  האוכלוסייה הבוגרת )בני  

ושיעור העישון בקרב כלל  30.9%שיעור העישון בקרב כלל הגברים בישראל הינו 

 . 16.0%הנשים בישראל הינו 

 

 27.8%אמור כי שיעורי העישון בקרב גברים יהודים הם כמו כן נמצא על פי הסקר ה

 18.1%נשים יהודיות הם  ב, שיעורי העישון בקר43.2%ובקרב גברים ערבים הם 

. שיעור העישון הגבוה היותר נמצא בגברים ערבים בגילאי 9.6%ובקרב נשים ערביות 

 .50.7%שהינו  34 – 18

 

רבית בולטת צריכה יומית גבוהה עוד עולה מהסקר כי בקרב גברים באוכלוסייה הע

סיגריות  20 -מהגברים הערבים המעשנים צורכים למעלה מ 23.6%של סיגריות; 

סיגריות ליום בקרב  20 -משיעור הצורכים למעלה מ 1.6ליום. שיעור זה גבוה פי 

 .14.8% -גברים באוכלוסייה היהודית שמגיע ל

 

המעשנים באוכלוסייה  החלה עלייה בשיעור 2013מהסקר עולה כי החל משנת 

בשנת  7%בקרב גברים, ומשיעור  43% -עלה ל 2013בשנת  39%הערבית, משיעור של 

 בקרב נשים.  2016בשנת  9.6%עלה לשיעור  2013

 
מהנשים הערביות נחשפות  40% -מהנתונים של משרד הבריאות עולה גם כי מעל ל

 .(1)יהודיותבהשוואה לנשים  2.2לעישון כפוי בביתן, שיעור הגבוה פי 
________________________________________ 

 ", משרד הבריאות.2016. משרד הבריאות, דו"ח שר הבריאות על העישון בישראל 1
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מהגברים היהודים דיווחו על יישום מלא של  80% -בנוסף עולה מהסקר כי קרוב ל

הערבים שדיווחו מהגברים  %50 -חוק למניעת עישון במקומות עבודה לעומת פחות מ

 .(1)כאמור

 

מהנתונים כאמור עולה כי בישראל, כיום, פחות מרבע מהאוכלוסייה מעשנת. יחד 

ועקב כך  לעישון כפויעם זאת, הרוב המוחלט של האזרחים, שאינם מעשנים, חשוף 

במקומות  חוק הגבלת עישוןלמחלות ולנזקים. מחקרים שבדקו השפעת החלת 

במדינות שונות בעולם מראים בבירור כי אכיפה יעילה של החוק מביאה  ציבוריים

 .(2)וירידה בכמות המעשנים נזקי עישוןלירידה בתחלואה ובתמותה עקב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________ 

 הבריאות.", משרד 2016. משרד הבריאות, דו"ח שר הבריאות על העישון בישראל 1

2   .http://www.avir-naki.com/Secondhand_Smoke_In_Public_Places.aspx 
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 התשתית הנורמטיבית

 

חוקקה הכנסת את חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים  1983בחודש אוגוסט 

למנוע  –החוק(. מטרת החוק כשמו היא  –)להלן  1983 – והחשיפה לעישון, התשמ"ג

את העישון במקומות ציבוריים ואת חשיפת הציבור לעישון, הגורמת למוות, 

למחלות ולנכות. מיום חקיקתו עבר חוק זה עדכונים שונים ובעיקר הורחבה מסגרת 

ו המקומות והמוסדות עליהם חל חוק זה וזאת על פי צווים של שר הבריאות שהינ

צו למניעת העישון במקומות ציבוריים  השר האחראי על ביצוע חוק זה, כגון

שנכנס לתוקף ביולי מקומות שונים כמו מקומות עבודה ואחר' בוהחשיפה לעישון 

וצא מניעת עישון  2014צו מניעת עישון באצטדיוני ספור שנכנס לתוקף במאי  ,2012

 .2016במוסדות חינות שנכנס לתוקף בפברואר 

 

 ום ציבורי על פי החוק הינו:מק

. אולם המשמש דרך כלל לבית קולנוע, לתיאטרון, להופעות, לקונצרטים, לאופרה 1

או למחול וכן חדר או אולם המשמש לדיון, להרצאה או לישיבות, וכן המסדרונות 

והאכסדרות, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בהפסקות בידי הנהלת 

חו אינו עולה על רבע מהשטח שהוקצה לציבור להמתנה המקום, אם הוקצה, ששט

בהפסקות, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד 

בחלקים אחרים של המקום; אין בהוראות פרט זה, או פרטים אחרים בתוספת זו, 

ו כדי לגרוע מאיסור עישון מכוח כל דין או כדי למנוע מבעל המקום או המחזיק ב

 לאסור את העישון במקום.

 

ן של בית חולים או מרפאה, לרבות באזור הכניסה או היציאה י. כל מקום בבני2

 מטר מהדלת. 10לבניין, בטווח של 

 

 . החלק הפתוח לציבור בבית מרקחת.3

 

. אולם קריאה וחדר קריאה בספריה הפתוחה לציבור, חוץ מן המקומות שהוקצו 4

יהיה העישון מותר, אם הוקצו, ובלבד שיש בהם סידורי בידי הנהלת המקום שבהם 

 אוורור תקינים והעישון בהם אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.

 

. כל מקום במוסד חינוך לרבות חצר המוסד, מגורי תלמידים וכן באזור הכניסה או 5

 מטרים מהכניסה או היציאה. 10היציאה, בטווח של 
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תיכוני, -שמש מוסד להשכלה גבוהה או מוסד לחינוך עלין המיא. כל מקום בבנ5

שנים, לרבות מגורי תלמידים ולמעט חדר נפרד  18שתלמידיו בגיל העולה על 

לחלוטין, שהוקצה לעישון הנהלת המוסד, אם הוקצתה, וחדר מגורים שבו גר רק 

מעשן, ובלבד שיש בהם סידורי אוורור תקינים והעישון בהם אינו גורם למטרד 

קים אחרים של המקום, וכן למעט חדרי ההנהלה וחדרי הסגל, שחל עליהם פרט בחל

15. 

 

 . מעלית לנשיאת בני אדם.6

 

כהגדרתם בתקנות  –. אוטובוס וזוטובוס; בפרט זה, "אוטובוס" ו"זוטובוס" 7

 תקנות התעבורה(. –)להלן  1961-התעבורה, התשכ"א

 

 כמשמעותה בתקנות התעבורה. – . מונית בעת שיש בה נוסעים; בפרט זה, "מונית"8

 

ב "רכבת" ו"רכבת מקומית" 9. רכבת, לרבות רכבת מקומית; לעניין פרט זה ופרט 9

 .1972-לפקודת מסילות הברזל ]נוסח חדש[, התשל"ב 46-ו 1כהגדרתן בסעיפים  –

 

א. תחנת אוטובוס מקורה, לרבות בסככה וכיוצא בזה, ותחנה מרכזית כהגדרתה 9

למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום,  בפקודת התעבורה,

אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד 

 בחלקים אחרים של המקום.

 

ב. תחנת רכבת, לרבות רציף, למעט אזור שהוקצה לעישון בקצה הרציף וחדר נפרד 9

מקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת ה

אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום, וכן תחנה 

 של רכבת מקומית.

 

ג. רכב המשמש להוראת נהיגה, כמשמעותו בתקנות התעבורה, בעת שיש בו תלמיד 9

 נהיגה.

 

 . חנות.10

 

וכל, בית משקה, מועדון, דיסקוטק או . מסעדה, מזנון, בית קפה, לרבות כל בית א11

בית אוכל(,  -מקום אחר שבין עיסוקיו הגשת מזון או משקאות אחר )כולם להלן 

למעט חדר נפרד לחלוטין, אם קיים, שהוקצה לעישון בידי הנהלת בית האוכל 
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במפורש, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם 

אחרים של בית האוכל ושטחו אינו עולה על רבע של השטח הפתוח  למטרד בחלקים

לציבור; הוראות פרט זה יחולו גם על אזור הנמצא מחוץ למבנה בית האוכל ומשמש 

אזור(, למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי הנהלת בית האוכל,  –אותו )להלן 

מקורה בדרך כלשהי,  אם הוקצה, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו

 ומתקיים לגביו אחד מאלה:

 מ"ר; או 15שטחו אינו עולה על  (1)

שטחו רציף ואינו עולה על רבע של שטח הישיבה מחוץ למבנה ושאר האזור  (2)

 שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור.

 

בריכת  . חדר או אולם פתוח לציבור המשמש לפעילות גופנית או לספורט, לרבות12

 שחייה.

 

 א. בריכת שחייה שאינה במבנה, לרבות החצר שלה.12

ב. אצטדיון ספורט, למעט במקומות שהוקצו לעישון בידי הנהלת האצטדיון, אם 12

 הוקצו, כמפורט להלן:

שני אזורים נפרדים של מושבים, ובלבד שמספר המושבים בהם אינו עולה על  (1

 רבע ממספר המושבים באצטדיון כולו.

חדר נפרד לחלוטין ששטחו אינו על רבע מהשטח שהוקצה לציבור להמתנה  (2

בהפסקות, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד 

 בחלקים אחרים של האצטדיון.

 

 . גן ילדים, מעון ילדים או בית ילדים.13

 

בסוכנות דואר או במקום . חדר או אולם הפתוחים לציבור בבנק, בבית דואר או 14

אחר המשמש לקהל, לרבות חדר מדרגות ומעבר, או חדר, אולם או מסדרון המשמש 

להמתנה, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם 

הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים 

 אחרים של המקום.

 

עבודה, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום,  . מקום15

לאחר התייעצות עם העובדים, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים 

והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של הבניין ואין עובדים בו או נמצאים 

כל  –ה, "מקום עבודה" בו אנשים שהם או חלק מהם אינם מעשנים; לעניין חוק ז

מקום בבניין שעובדים בו אנשים ושאינו משמש למגורים ולרבות מקום כאמור שמי 
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( עד 1שמבצע בו עבודה הוא במסגרת שירות בכוחות הביטחון המנויים בפסקאות )

 .11( שבסעיף 5)

 

 א. כל מקום במשרד ממשלתי.15

 

במקום אחר בתוספת זו . השטח הפתוח לציבור בקניון, למעט בית עסק המפורט 16

ולמעט חדר עישון נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי 

 אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.

 

. אולם שמחות, למעט חדר נפרד לחלוטין, אם קיים, שהוקצה לעישון בידי הנהלת 17

וקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון אולם השמחות במפורש, אם ה

בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של אולם השמחות ושטחו אינו עולה על רבע 

של שטח הפתוח לציבור; הוראות פרט זה יחולו גם על אזור הנמצא מחוץ למבנה 

 אזור(, למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון –אולם השמחות ומשמש אותו )להלן 

בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו 

מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, ושטחו רציף ואינו עולה על רבע 

ממקומות הישיבה באזור, ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון 

 בו אסור.

 

 –חוץ למבנה ומשמש את גן האירועים )להלן . גן אירועים, וכן אזור הנמצא מ18

אזור(, למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, 

ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות 

בסככה וכיוצא בזה, שטחו רציף ואינו עולה על רבע ממקומות הישיבה באזור ושאר 

 ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור. האזור שמור

 

לחוק ההתגוננות האזרחית,  11. מקלט ציבורי ומחסה ציבורי כהגדרתם בסעיף 19

 .1951-התשי"א

 

. כל מקום בבניין של בית כנסת, כנסייה, ח'ילווה או מסגד ובחצר שלו, למעט אזור 20

ובלבד שאותו חלק  נפרד בחצר שהוקצה לעישון, אם הוקצה, בידי הנהלת המקום,

של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, 

שטחו רציף ואינו עולה על רבע מהחצר ושאר החצר שמור ללא מעשנים וסומן בבירור 

 שהעישון בו אסור.

 

 . כל מקום בבניין של מרכז תרבות נוער וספורט )מתנ"ס( או של תנועת נוער.21
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מקום בבית אבות או דיור מוגן, למעט בחדר מגורים, ובלבד שלא גר בו מי כל  .22

שאינו מעשן, ולמעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם 

הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים 

 אחרים של המקום.

 

 

 לחוק קובע כי: 1סעיף 

 א יעשן אדם במקום המפורט בתוספת )מקום ציבורי(.")א( ל

 )ב( לא יחזיק אדם במקום ציבורי כל מוצר טבק או כלי לעישונו כשהם דלוקים."

 

 לחוק קובע כי: 2סעיף 

 –")א( המחזיק למעשה של מקום ציבורי כבעלים, כשוכר או בכל אופן אחר )להלן 

מגורים, יקבע בו שלטים המורים על המחזיק(, למעט מעלית לנשיאת בני אדם בבית 

 איסור העישון, ויחזיקם במצב תקין.

 

)ב( יצרן או יבואן של מעלית המיועדת לנשיאת בני אדם בבית מגורים יקבע בה, לפני 

 הכנסתה לשימוש, שלט המורה על איסור העישון במעלית.

ודלם, )ג(  שר הבריאות יקבע בתקנות הוראות בדבר צורתם של השלטים, מספרם, ג

 תוכנם, דרכי קביעתם, המקומות שבהם יותקנו והחובה להאירם."

 

 

 א לחוק קובע כי:2סעיף 

")א( המחזיק של מקום ציבורי חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי 

 )ב( בתחום המקום הציבורי שבהחזקתו.-)א( ו1סעיף 

 

ות סעיף קטן )א(, אם )ב( יראו את המחזיק של מקום ציבורי כמי שמילא אחר הורא

 הוכיח כי עשה את כל אלה:

 

( פנה לאדם המעשן או המחזיק סיגריה, סיגרילה, נרגילה, סיגר או מקטרת כשהם 1)

דלוקים במקום ציבורי, בין בעצמו ובין באמצעות אחר מטעמו, לחדול מהמעשה 

 ;)ב(-)א( ו1האסור או נקט אמצעים סבירים כדי להבטיח מניעת עבירות לפי סעי, 

 

( התלונן, בין בעצמו ובין באמצעות אחר מטעמו, בפני המפקח כמשמעותו בסעיף 2)

)א( או )ב(, או עשה מאמץ סביר לעשות כן, אם על אף 1, על הפרת הוראות סעיף 7

 (, נמשכה הפרת הוראה מההוראות האמורות.1פעולתו כאמור בפסקה )
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אחרת, מספר טלפון  )ג( כל רשות מקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה או בדרך

 (."2שעות ביממה, לצורך הגשת תלונה למפקח לפי סעיף קטן )ב() 24שיהיה פעיל 

 

 

 ב לחוק קובע כי:2סעיף 

"המחזיק של מקום ציבורי, לא יציב מאפרה במקום ציבורי שבהחזקתו, בהתאם 

כלי המיועד לשמש להשלכת אפר ושיירי  –למפורט בתוספת; בסעיף זה, "מאפרה" 

 בק לתוכו."מוצרי ט

 

 

 לחוק קובע כי: 4סעיף 

 

( לחוק 1)א()61קנס כאמור בסעיף  –ב, דינו 2-ו 1")א( העובר על הוראות סעיפים 

 חוק העונשין(. –)בחוק זה  1977-העונשין, התשל"ז

 

( לחוק 3)א()61קנס כאמור בסעיף  –א, דינו 2-ו 2)ב( העובר על הוראות סעיפים 

 העונשין."

 

 

 כי:לחוק קובע  5סעיף 

 

תאגיד(, חייב  –")א(נושא משרה בתאגיד שהוא המחזיק של מקום ציבורי )בסעיף זה 

ב בידי התאגיד או בידי 2-א ו2, 2לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיפים 

( לחוק העונשין; 1)א()61קנס כאמור בסעיף  –עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו 

ל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד מנה –בסעיף זה, "נושא משרה" 

 האחראי מטעם התאגיד על ניהול כוח האדם בתאגיד.

 

ב, בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה 2א או 2, 2)ב( נעברה עבירה לפי סעיף 

היא כי נושא משרה הפר את חובתו לפי סעיף קטן )א(, אלא אם כן הוכיח שעשה כל 

 חובתו." שניתן כדי למלא את

 

 

 לחוק קובע כי: 6סעיף 

"קנסות ששולמו עקב הפעלת סמכותו של עובד של רשות מקומית בשל עבירה על 

 חוק זה שנעברה בתחומה, יועברו לקופת אותה רשות מקומית."
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 א לחוק קובע כי:6סעיף 

 

 ")א( ראש רשות מקומית יסמיך עובדים ברשות המקומית כמפקחים לעניין חוק זה.

 

מקומית תדווח לשר הבריאות, במהלך חודש ינואר בכל שנה, על פעולות  )ב( רשות

הפיקוח שנקטה בשנה שקדמה לה, לרבות מספר המפקחים שהוסמכו לפי סעיף קטן 

לחוק חובת דיווח בדבר הנזקים  2)א(, לצורך דיווח שר הבריאות לפי סעיף 

 ."2000-הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק, התשס"א

 

 

 לחוק קובע כי: 7סעיף 

 

"שוטר וכן עובד של רשות מקומית שראש הרשות המקומית הסמיכו לענין חוק זה 

מפקח(, רשאים להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום ציבורי כדי לברר אם  -)להלן 

קוימו הוראות חוק זה והתקנות לפיו, ובלבד שלא ייכנסו למקום מן המקומות 

תוספת, אלא לאחר שהודיעו על כוונתם של ה 6-ו 5, 4, 2המפורטים בפסקאות 

 למחזיק של המקום, או למי שעובד שם."

 

 

 חוק קובע כי: 8סעיף 

 

")א( עישן אדם במקום ציבורי, או החזיק שם סיגריה, סיגרילה, סיגר או מקטרת 

כשהם דלוקים, לעיניו של מפקח או סדרן, רשאי המפקח או הסדרן לדרוש ממנו 

כן, רשאי הוא לעכב אותו באותו מקום עד לבוא שוטר,  לזהות עצמו ואם סירב לעשות

 אך לא יותר מאשר שעה אחת.

 

מי שהבעל או המחזיק של מקום המפורט בתוספת  -)ב( לענין סעיף זה, "סדרן" 

מינהו להיות סדרן באותו מקום והוא עונד תג בולט המעיד על תפקידו ומציג תעודה 

 על מינויו כסדרן.

 

)ג( שר הבריאות יקבע בתקנות הוראות בענין סייגים למינוי סדרן, התעודה שתינתן 

 לו, צורת התג ואופן ענידתו."
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מניעת העישון במקומות ציבוריים(, התשס"ח  –בצו סדר הדין הפלילי )עבירות קנס 

נקבע כי עבירות לפי חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה  2007 –

הינן עבירות קנס. הקנס בגין עבירות אלה נקבעו בצו  1983 –שמ"ג לעישון, הת

 האמור כלהלן:

 

 טור א'
 העבירה

 טור ב'
 הקנס בשקלים חדשים

 1,000 )ב(-)א( ו1סעיף 

 5,000 )ב(-)א( ו2סעיף 

 5,000 א)א(2סעיף 

 1,000 ב2סעיף 

 

 

 

 

 הבאים: מבדיקת יישום הוראות החוק על ידי העירייה כאמור הועלו הממצאים

 

. העירייה אינה מיישמת את הוראות החוק כמתחייב מהוראות אלה. העירייה לא 1

 עושה מאומה למען יישום החוק.

 

 . ראש העירייה לא הסמיך עובדים מהעירייה כמפקחים לעניין החוק.2

 

באתר האינטרנט שלה או בדרך אחרת, מספר טלפון שיהיה  מהפרס. העירייה לא 3

 ."לחוק (2שעות ביממה, לצורך הגשת תלונה למפקח לפי סעיף קטן )ב() 24פעיל 

 

. העירייה אינה אוכפת את הוראות החוק אפילו במקומות הציבוריים ובמוסדות 4

 החינוך שבבעלותה ושבשליטתה, במשרדיה ובמקומות העבודה של עובדיה.

 

העירייה אינה מדווחת לשר הבריאות על פעולות הפיקוח שהיא נוקטת לרבות  .5

 מספר המפקחים שהוסמכו על ידיה כחובתה על פי החוק.
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 המלצות הביקורת

 

. על העירייה להתחיל לאלתר ביישום הוראות החוק וזאת החל במקומות 1

ייה הציבוריים, במוסדות החינוך הנמצאים בבעלותה ובשליטתה של העיר

 ובמשרדיה.

 

 . על ראש העירייה להסמיך מפקחים לעניין החוק מעובדי העירייה.2

 

באתר האינטרנט שלה או בדרך אחרת, מספר טלפון שיהיה  םפרסהעירייה ל. על 3

 ."לחוק (2שעות ביממה, לצורך הגשת תלונה למפקח לפי סעיף קטן )ב() 24פעיל 

 

איסור העישון בהתאם להוראות הדין . על העירייה לקבוע שלטים המורים על 4

בכל המקומות הציבוריים הנמצאים בבעלותה או בשליטתה של העירייה ולדאוג 

 להחזקתם במצב תקין.

 

. על העירייה לקיים את חובתה על פי החוק בכל הקשור לדיווח לשר הבריאות על 5

 פעולות הפיקוח שהיא נוקטת לרבות מספר המפקחים שהוסמכו על ידיה.
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 ועדת המכרזים
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 ועדת מכרזים

 .   מבוא1

החוק מחייב כל רשות מקומית המבקשת להתקשר בחוזה עם גורם שמחוצה לה, 

לשם ביצוע עסקה של קנייה, מכירה או שכירה של מקרקעין או מבנים, או לשם 

 מכרז פומבי.כך -לפרסם על –קניית טובין או לביצוע עבודה 

 

פי מכרז שאינו פומבי -החוק גם מאשר לרשויות המקומיות להתקשר עם צד שני על

)מכרז זוטא( או להתקשר בפטור ממכרז וזאת במקרים מיוחדים המצוינים במפורש 

 בחוק.

 

כמו כן קובע החוק כי בחוזה הטעון מכרז לא תדון מועצת העירייה או ראש העירייה 

 קודם לכן בוועדת המכרזים בהתאם לתקנות . בהצעת מחירים שלא נדונה

 

עוד קובע החוק כי ועדת המכרזים הינה ועדת חובה, דהיינו הרשות המקומית חייבת 

למנות ועדת מכרזים. סמכויותיה של ועדת המכרזים מעוגנות בחוק ובעיקר בפקודת 

פקודת העיריות( ובתקנות  העיריות )מכרזים(,  -העיריות )נוסח חדש( )להלן

 תקנות המכרזים(. -)להלן 1987-שמ"חהת

 

 )א( לפקודת העיריות קובע כי:148סעיף 

 

מ.ר.( תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה  –"המועצה )מועצת העירייה 

שתפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות לעירייה בעקבות פרסום מכרז 

; ראש ולהמליץ לפני ראש העירייה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו

 העירייה לא יהיה חבר בועדת המכרזים".

 

נמצא כי בעירייה קיימת ועדת מכרזים המונה שבעה חברים שכולם חברי מועצת 

 חבר בוועדת המכרזים. והעירייה. ראש העירייה אינ

 

 

 

 .   פעילות ועדת המכרזים2

 

 )אא( לפקודת העיריות קובע כי:166סעיף 

 

........." 
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כל דין תכונס לפחות אחת לשלושה חדשים; לא כונסה  ועדה שחובה להקימה לפי

ועדה כאמור, יורה ראש העיריה לכנסה, והוא יקבע את סדר  היום של ישיבת הועדה; 

 לא נכח יושב ראש הועדה בישיבה, או סרב לנהלה, ינהלה זקן חברי הועדה."

 

הן הישיבות ל 19דיונים. מתון  19זומנה ועדה המכרזים ל  2017נמצא כי בשנת 

 ש ישיבות נדחו, בהעדרלושיבות. שי 16התקיימו רק  2017הוזמנה הוועדה בשנת 

. השתתפות חברי הוועדה בישיבות הועדות לא הייתה מניין חוקי לקיום הישיבות

מלאה ופעילה ואינה משביעה את הרצון. חברי הוועדה הרבו להיעדר מישיבותיה. 

 לישיבות הוועדות.לא פעם נדחו דיוני הוועדה בהעדר מניין חוקי 

 

 

 

 )ב( לפקודת העיריות קובע כי:166סעיף 

 

...." 

לב להחלטות המועצה, ובמידה שלא נקבעה -כל ועדה של המועצה רשאית, בשים

 הוראה אחרת בענין זה, להסדיר בעצמה את עבודתה ואת דיוניה."

 

נמצא כי לאחר מינויה התחילה הוועדה בהכנת נוהל עבודה לעבודתה ולדיוניה 

 אולם עד למועד הביקורת לא אישרה הועדה הנוהל האמור. 

 

 

 .   ניהול ישיבות הועדה3

 

 16ועדת המכרזים מחוייבת על פי החוק לנהל לישיבותיה פרוטוקול מסודר. סעיף 

 לתקנות המכרזים קובע כי:

 

בות של ועדת המכרזים ינוהל בשני עותקים שאחד מהם יימסר "פרוטוקול הישי

 למשמרת למבקר העירייה או לעובד העירייה שנקבע לכך על ידי ראש העירייה".

 

פי החוק ולא -נמצא, כי פרוטוקול הישיבות לא נוהל בשני עותקים כמתחייב על

ספרם בפרוטוקולי הישיבות לא צויינו מ נמסר עותק ממנו למשמרת כאמור לעיל.

 הסודר של הישיבות.

יש לציין, כי בהזמנות לישיבות ועדת המכרזים לא צוינו מספרי הישיבות דבר 

 אחר ישיבות הועדה.שמקשה על המעקב 
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 .   רשימה של ספקים וקבלנים4

 
 )ב( לתקנות המכרזים קובעת, כי:8תקנה 

......." 

הועדה תנהל רשימה של ספקים וקבלנים, אשר רשאים להשתתף במכרז זוטא 

ותקבע את אמות המידה שלפיהן יפנו אל הספקים והקבלנים האלה; רשימה זו 

תהיה פתוחה לעיון הצבור; כל ספק או קבלן רשאי לבקש לצרפו לרשימה האמורה 

ור לרשימה, והועדה תדון בבקשתו; החליטה הוועדה שלא לצרף קבלן או ספק כאמ

או החליטה למחוק ספק או קבלן מהרשימה, תנמק את החלטתה; לא תחליט הועדה 

 אלא לאחר שאיפשרה לאותו ספק או קבלן להביא את טענותיו בפניה."

 

נמצא, כי הועדה לא ניהלה רשימת ספקים וקבלנים כמתחייב מהורות התקנות 

 כאמור.

 
 

 )ג( לתקנות המכרזים קובעת, כי:8תקנה 

....". 

)ג(   הועדה תמציא, אחת לשנה, למועצה ולמבקר העיריה את רשימת הספקים 

והקבלנים כאמור, וכן פירוט הספקים והקבלנים שראש העיריה פנה אליהם לפי 

תקנה זו במכרזי זוטא; הפירוט כאמור יהיה פתוח לעיון הספקים והקבלנים 

 הכלולים בו."

 

העירייה רשימת הספקים נמצא, כי הועדה לא המציאה למועצה ולמבקר 

והקבלנים וכן פירוט הספקים והקבלנים שראש העירייה פנה אליהם לפי תקנה זו 

 במכרזי זוטא.

 
 
 .   פנקס המכרזים5

 
 לתקנות המכרזים קובעת כי: 7תקנה 

 
")א( כל מכרז יסומן במספר סידורי ויירשם בפנקס שיוחזק במקום שהורה יושב 

 ראש הועדה.

 
 לעיין בפנקס בשעות המיועדות לקבלת קהל במשרדי העיריה." )ב(   כל אדם רשאי

 
מהבדיקה עולה כי העירייה אינה מנהלת פנקס מכרזים כמתחייב מהוראות התקנה 

 כאמור.
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 תיבת המכרזים

 

כל ספק או קבלן המעוניין להשתתף במכרז מהמכרזים שמפרסמת העירייה מגיש 

לוונטי והנושאת את מספר לעירייה מעטפה סגורה המכילה את מסמכי המכרז הר

 מעטפת המכרז(. -המכרז )להלן 

 

 לתקנות המכרזים קובעת כי: 14תקנה 

 

.)א(   עובד העיריה שראש העיריה מינה לכך יכניס כל מעטפת מכרז שנתקבלה 14"

לפני תום המועד להגשת מסמכי המכרז לתוך תיבה מיוחדת נעולה בשני  בעיריה

מנעולים שמפתחותיהם נשמרים בידי שני אנשים שראש העיריה מינה אותם לכך 

 "תיבת המכרזים(. -)להלן 

 

נמצא עוד כי לא נתמנה עובד עירייה שיהיה מופקד על הכנסת מעטפות המכרזים 

כמתחייב מהוראות תקנות המכרזים. בפועל תפקיד זה בוצע לתוך תיבת המכרזים 

 של העירייה. הכללי מנהל העל ידי 

 

כמו כן נמצא כי לא נתמנו אנשים המופקדים על השמירה על מפתחות תיבת 

המכרזים. בפועל הוחזקו מפתחות תיבת המכרזים על ידי חבר ועדת המכרזים ואחד 

 מעובדי העירייה.

 

 

 

 פתיחת תיבת המכרזים

 

 לתקנות המכרזים קובעת כי: 15תקנה 

 

ימים לאחר תום המועד להגשת מסמכי המכרז במקרה של משלוח  7")א(   לא לפני 

ימים מתום אותו מועד תיפתח תיבת המכרזים בידי  14 -בדואר, ולא יאוחר מ

 )א(.14האנשים שנתמנו כאמור בתקנה 

לבד, תיפתח תיבת )ב(   נקבע בתנאי המכרז כי מסירה תהא במסירה ידנית ב

ולא מאוחר  12המכרזים החל מתום המועד שנקבע להגשת מסמכי המכרז לפי תקנה 

 ימים מהמועד שנקבע כאמור. 14 -מ
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)ג(   יושב ראש הועדה יפרסם הודעה על המקום והמועד בו תפתח תיבת המכרזים 

מכרזים לענין מכרז פלוני ויציין בה כי כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת ה

וההצעות ורישום מסמכי המכרז; ההודעה תודבק בכניסה לבנין הראשי של העיריה 

וכן בכניסה לבנין שבו תיפתח תיבת המכרזים, ותימסר לכל מעונין הפונה לשם 

 קבלתה.

)ד(   תיבת המכרזים תיפתח רק )ההדגשה שלי. מ.ר.( אם יהיו נוכחים חבר הועדה 

ריה שראש העיריה הסמיך לכך כאמור בתקנה שנקבע על ידי הועדה וכן עובדי עי

 )א( .14

 

)ה(   כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים ורישום מסמכי 

 "המכרזים בפרוטוקול.

 

מהבדיקה נמצא כי העירייה לא הקפידה על מילוי אחר הוראות התקנה האמורה 

 כלהלן:

 

המכרזים באופן קבוע. עקב . אי מינוי אנשים שיהיו מופקדים על פתיחת תיבת 1

כך תיבת המכרזים לא נפתחה באופן ובידי האנשים המוסמכים כמתחייב מהוראות  

 תקנות המכרזים.

 

. אי פרסום הודעות על המקום והמועד בהם תפתח תיבת המכרזים במכרזים 2

השונים. הודעות כאמור גם לא הודבקו בכניסה לבניין הראשי של העירייה שבו 

 קבוע תיבת המכרזים.נפתחת באופן 

 

. לא תמיד נפתחה תיבת המכרזים בנוכחותם של כל האנשים שנוכחותם דרושה 3

על פי התקנות )חבר הוועדה שנתמנה לכך על ידי הוועדה ושני עובדי העירייה 

 שנתמנו לשם כך על ידי ראש העירייה( .
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 המלצות הביקורת

 

נוהל עבודה לשם הסדרת עבודתה  . מן הראוי שוועדת המכרזים תקבע לעצמה1

 ודיוניה.   

 

. על ועדת המכרזים לנהל את פרוטוקול הישיבות שלה בשני עותקים שאחד מהם 2

יימסר למשמרת למבקר העירייה או לעובד העירייה שייקבע לכך על ידי ראש 

 העירייה.

 

. מומלץ למספר את ההזמנות לישיבות ועדת המכרזים במספרים סודרים לשם 3

 ה על המעקב אחר ישיבות אלה.הקל

 

. על ועדת המכרזים לנהל רשימה של ספקים וקבלנים, אשר רשאים להשתתף 4

 במכרזי זוטא של העירייה.

 

. על ועדת המכרזים לקבוע את אמות המידה שלפיהן תפנה העירייה אל הספקים 5

 והקבלנים אשר רשאים להשתתף במכרזי זוטא כאמור. 

 

והקבלנים כאמור תהיה פתוחה לעיון הצבור; כל ספק או קבלן . רשימת הספקים 6

 רשאי לבקש לצרפו לרשימה האמורה והועדה תדון בבקשתו.

 

. על ועדת המכרזים להמציא, אחת לשנה, למועצת העירייה ולמבקר העירייה את 7

רשימת הספקים והקבלנים כאמור, וכן פירוט הספקים והקבלנים שראש העירייה 

במכרזי זוטא; הפירוט כאמור יהיה פתוח לעיון הספקים והקבלנים פנה אליהם 

 הכלולים בו.

 

. על ועדת המכרזים לדאוג לכך כי כל מכרז יסומן במספר סידורי ויירשם בפנקס 8

)פנקס המכרזים( שיוחזק במקום שיורה יושב ראש הועדה. הפנקס יהיה פתוח 

 די העירייה.לעיון הציבור וזאת בשעות המיועדות לקבלת קהל במשר

 

. על העירייה להקפיד על מילוי אחר כל ההוראות של תקנות המכרזים בכל הקשור 9

 לתיבת המכרזים לרבות:
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א. המבנה של תיבת המכרזים חייב להתאים לדרישות התקנות. לתיבת המכרזים 

יהיו שני מנעולים עם שני מפתחות. הפתח של תיבת המכרזים חייב להיות בצורה 

 צאת חומר כלשהו מהתיבה ללא פתיחתה.של מאפשרת הו

 

ב. על ראש העירייה למנות עובד עירייה שיהיה מופקד על הכנסת מעטפות 

 המכרזים לתוך תיבת המכרזים )ללא צורך בפתיחת התיבה לשם כך(. 

 

ג. על ראש העירייה למנות שני אנשים שיהיו מופקדים על השמירה על מפתחות 

 תיבת המכרזים. 

 

ה לדאוג לכך כי תיבת המכרזים תיפתח רק אם יהיו נוכחים חבר ועדת ד.  על העיריי

 המכרזים שנקבע על ידי הוועדה וכן עובדי עירייה שראש העירייה הסמיך לכך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2017דין וחשבון                                                                                                                               מבקר העירייה                                              

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הועדה למיגור אלימות
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 הועדה למיגור אלימות

 

חייבת למנות ועדת עירייה ועדת חובה, דהיינו ההועדה למיגור אלימות בעיריות הינה 

לפקודת העיריות )נוסח חדש( )להלן יב 149למיגור האלימות בתחום שיפוטה )סעיף 

בחוק ובעיקר בפקודת ן עוגלמיגור אלימות מועדת תפקידה של ה. פקודת העיריות( –

 . העיריות

 

 של ועדה זו הינו כלהלן:תפקידה לפקודת העיריות קובע כי  יב149סעיף 

ח נתונים הנוגעים למעשי האלימות, העבריינות והפשיעה בתחום ותיסוף וניא. 1

 ;העירייה

ולגבש תכניות בעירייה התכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים אלה ינת בח. 2

 חדשות;

 . הגשת התוכניות שהתגבשו בוועדה לאישור מועצת העירייה.3

 אחר ביצוע התכניות המאושרות.. מעקב 4

 

 

 

 –חברי הוועדה יהיו יריות קובע גם כי לפקודת הע יב149סעיף 

 

 (   ראש העירייה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע, והוא יהיה היושב ראש;1)

 (   המנהל הכללי של העירייה;2)

 (   מנהל אגף החינוך בעירייה;3)

 (   מנהל אגף הפיקוח בעירייה;4)

 (   מנהל הביטחון בעירייה;5)

 המחלקה לשירותים חברתיים בעירייה; (   מנהל אגף הרווחה או מנהל6)

 (   היועץ לענייני אזרחים ותיקים בעירייה;7)

(   נציג אחד או יותר של משטרת ישראל, כפי שיקבע מפקד המרחב שבתחום 8)

 סמכותו נמצאת העירייה;

 (   שני חברי המועצה לכל היותר;9)

 ת נפגעי עבירה.(  חברים נוספים ובין השאר נציגי ארגונים העוסקים בזכויו10)
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מינתה מועצת העירייה ועדה למיגור אלימות בהרכב  2013נמצא כי, בחודש דצמבר 

חברים שהם שני חברי מועצת העירייה, מנהל מחלקת החינוך ומנהל מחלקת  4של 

 הרווחה. 

הרכב הועדה אינו תואם את הוראות החוק בכל הקשור להרכב הועדה המתחייב.  

אינו חבר בוועדה. חסרים בהרכב  וא ממלא מקומו הקבועראש העירייה או סגנו שה

מנהל הביטחון של העירייה, נציג של משטרת הועדה המנהל הכללי של העירייה, 

 ישראל וכן נציגים של ארגונים העוסקים בזכויות נפגעי עבירה.

 

 

 

 )אא( לפקודת העיריות קובע כי:166סעיף 

 

........." 

תכונס לפחות אחת לשלושה חדשים; לא כונסה ועדה שחובה להקימה לפי כל דין 

ועדה כאמור, יורה ראש העיריה לכנסה, והוא יקבע את סדר  היום של ישיבת הועדה; 

 לא נכח יושב ראש הועדה בישיבה, או סרב לנהלה, ינהלה זקן חברי הועדה."

 

וזאת למרות ועיקר זו כלל ועדה ( לא התכנסה 2013ר דצמבמיום היווסדה )נמצא כי 

ורך והחשיבות לכינוסה של ועדה זו לאור הריבוי במעשה אלימות בשטח העיר הצ

 .בשנים האחרונות

 

 

 

 )ב( לפקודת העיריות קובע כי:166סעיף 

 

...." 

לב להחלטות המועצה, ובמידה שלא נקבעה -כל ועדה של המועצה רשאית, בשים

 הוראה אחרת בענין זה, להסדיר בעצמה את עבודתה ואת דיוניה."

 

שום פעולה לשם הסדרת עבודתה או דיוניה כפי שהיא בנקטה לא ועדה זו א כי נמצ

 . רשאית לעשות על פי הדין
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 המלצות הביקורת

 

הוראות החוק בכל בהתאם להרכב הועדה . על העירייה להשלים ו/או לעדכן את 1

שהוא ממלא  ראש העירייה או סגנועל ידי הוספת  הקשור להרכב הועדה המתחייב

מנהל הכללי של העירייה, מנהל הביטחון של בנוסף ל וועדהלהרכב ה מקומו הקבוע

העירייה, נציג של משטרת ישראל וכן נציגים של ארגונים העוסקים בזכויות נפגעי 

 עבירה.

 
 
מלא זו ת העדובאופן סדיר, כדי שוועדה למיגור אלימות תתכנס מן הראוי שה  .2

 .ריבוי מעשה האלימות הפוקדים את העיר בשנים האחרונותה וזאת עקב את ייעוד

 

פי החוק במקרה ואחת מועדות -תשומת לב ראש העירייה מופנית לסמכויותיו על. 3

פי -החובה של העירייה אינה ממלאת את תפקידה ואינה מתכנסת כמתחייב על

 )אא( לפקודת העיריות הקובע כי:166החוק, ובמיוחד להוראות סעף 

 

ובה להקימה לפי כל דין תכונס לפחות אחת לשלושה חודשים; לא כונסה "ועדה שח

ועדה כאמור, יורה ראש העירייה לכנסה, והוא יקבע את סדר היום של ישיבת 

הועדה, לא נכח יושב ראש הועדה בישיבה, או סירב לנהלה, ינהלה זקן חברי 

 הועדה."

 

ודה לשם הסדרת תקבע לעצמה נוהל עב ה למיגור אלימותועדהמן הראוי ש. 4

 עבודתה ודיוניה.   

 

. מן הראוי כי הועדה למיגור אלימות תכין תכנית עבודה שנתית ורב שנתית בנושא 5

מיגור האלימות בתחום העיר בשיתוף פעולה עם גורמים אחראים אחרים בעירייה 

 ומחוצה לה בנושא מניעת אלימות.
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 ועדת ערר על קביעת ארנונה
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 ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית

 

 4מי שחויב בתשלום ארנונה ואין דעתו נוחה מהתשלום שהושת עליו, יש בפניו 

 :שלבים אפשריים בניסיונו לשנות את ההודעה שקיבל

 

 .על הודעת החיוב שקיבל השגה בפני מנהל הארנונה. 1

 

ועדת ערר, באם ראה עצמו מקופח הגשת ערר על תשובת מנהל הארנונה בפני . 2

 .בתשובת מנהל הארנונה על השגתו

 

 -ידי העורר או מנהל הארנונה, לפני בית-הגשת ערעור על החלטת ועדת ערר על. 3

 .המשפט לעניינים מנהליים

 

  . באישור נדיר מראש בלבד –הגשת ערעור בפני בית המשפט העליון . 4

 

 

 1976 –על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו לחוק הרשויות המקומיות )ערר  2סעיף 

 , קובע כי:)להלן: "החוק"(

 

להיות מנהל  אחד מעובדיהמ.ר.( תמנה  –"המועצה )מועצת הרשות המקומית 

 הארנונה לעניין חוק זה".

 

 לחוק אשר קובע כי: 3תפקידו של מנהל הארנונה קבוע בסעיף 

 

מים מיום קבלת  "מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים י

 הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:

  

)א(. הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באיזור כפי שנקבע בהודעת 

 התשלום;
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)ב(. נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גדלו או 

 השימוש בו; 

 

 בנכס.)ג(. הוא אינו מחזיק 

 

שהוא  -)ג( לחוק הסדרים התשנ"ג 8היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף )ד(. 

 אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי

 המחזיק בנכס.

 

"מחזיק" פירושו אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, 

ר, של בניין שאחר מחזיק בו, משנה )אדם הגר בחדר, או בחלק מחד-למעט דייר

 שכירות בעדו(, ולמעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון.-והמשלם למחזיק דמי

 

 –לחוק לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו  4סעיף 

 , קובע, כי :1976

 

 מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך ששים יום מיום קבלת ההשגה.  (")א

 

ייחשב הדבר כאילו החליט  -שיב מנהל הארנונה תוך ששים יום לא ה  )ב(

, תוך 5לקבל את ההשגה, זולת אם האריכה ועדת הערר האמורה בסעיף 

תקופה זו, את מועד מתן התשובה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד 

 "שתקופת ההארכה לא תעלה על שלושים יום.

 

 , כי: 6כמו כן קובע החוק האמור בסעיף 

 

אה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך שלושים "הרו

 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערור עליה לפני ועדת הערר."
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שלושה , בהרכב של  "המועצה תמנה ועדת ערר או יותר לחוק האמור קובע, כי 5סעיף 

  .הראש שלהן"-ה, ואת יושבמועצהחברים מבין בעלי הזכות להיבחר כחברי 

 

)להלן: "ועדת ערר"( לפי החוק  החוק האמור קובע גם כי על החלטת ועדת הערר 

רשאים העורר ומנהל הארנונה, תוך שלושים יום מיום מסירת ההחלטה למערער, 

 לערער לפני בית משפט לעניינים מינהליים.

 

מנהל הארנונה וועדת הערר מוסמכים לקבל או לדחות את ההשגה או הערר, כולה 

, המוצגות בפניהם, כאמור לעיל טענות אפשריות 4 -על סמך אחת מ או חלקה,

אולם, אין הם מוסמכים לדון או להחליט בטענה שמעשה . התצהירים והראיות

 -המועצה של הרשות המקומית בהטלת הארנונה או בקביעת סכומה, היה נגוע באי

עיל ניתן לפנות ל 4  -ת על היחוקיות או טענה אחרת שאינה נמנ-בטענה על אי. חוקיות

 .ישירות לבית המשפט לעניינים מנהליים

 

 על מנת להסדיר את דרך פעילותן של ועדות הערר לענייני ארנונה, הפועלות בהתאם

 לחוק, וזאת בכל הנוגע למספר היבטים שלא קיבלו מענה מלא בחקיקה ובתקנות

 1/2012מס' הוציא משרד הפנים בחוזר מנכ"ל החלות על דרך פעולתן של ועדות אלו, 

מוקמות על ידן לפעול בהתאם לכללים העדות הערר לוורשויות המקומיות והנחיות ל

 שנקבעו בחוזר )להלן: "הכללים"(.

 

 הרכב ועדת הערר:    

שלושה או יותר, בהרכב של ערר המועצה תמנה ועדת " לחוק האמור קובע, כי 5סעיף 

  .ן"הראש שלה-יושב, ואת המועצהחברים מבין בעלי הזכות להיבחר כחברי 

 

בשל מהות תפקידן של הוועדות כגוף מעין שיפוטי, על המועצה ההנחיות קובעות כי 

למנות כיושב ראש הועדה עורך דין, הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום ומצוי 

  .בדיני השלטון המקומי והמיסוי המוניציפאלי

 

 תקופת כהונה

ם ויכול לשוב ולהתמנות לתקופת כהונה חבר ועדת ערר יתמנה לתקופה של ארבע שני

 .אחת נוספת
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 הפסקת כהונה

אם התפטר  ,א. חבר ועדת ערר יחדל לכהן כחבר הוועדה לפני תום תקופת כהונתו

באמצעות הגשה של כתב התפטרות למועצה; כהונתו תיפסק בתום שלושה חודשים 

 .מהגשת כתב ההתפטרות, אלא אם כן קבעה המועצה מועד מוקדם יותר

 
ב. המועצה רשאית להעביר חבר ועדת ערר מכהונתו בשל התנהגות שאינה הולמת  

תפקיד של חבר ועדת ערר או בשל הרשעה בעבירה שיש עמה קלון. המועצה לא 

 תחליט כאמור, אלא לאחר שהונחה בפניה חוות דעת מטעם היועץ המשפטי של

מנות להשמיע את הרשות המקומית בסוגיה זו ולאחר שניתנה לחבר ועדת הערר הזד

 .טענותיו בפניה

 

 תשלום גמול

המועצה רשאית לקבוע, כי חברי ועדת הערר יקבלו גמול על השתתפותם בישיבות 

 .הועדה, בהתאם לכללים שייקבעו על ידי משרד הפנים לעניין זה

 

 ניגוד עניינים

א. לא יתמנה ולא יכהן כחבר ועדת הערר מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, 

 .באופן תדיר במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר ועדת הערר לבין ענין אחר שלו

  – בסעיף קטן זה 

 

לרבות ענין של קרוב של חבר ועדת הערר, או ענין של גוף שחבר ועדת  -ענין אחר" "

 ";הם בעלי שליטה בו הערר או קרובו

 

  ;בן זוג, הורה, ילד או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר ועדת הערר -קרוב" "

 

 אחד מאלה: מנהל או עובד אחראי בגוף; מי שיש לו חלק העולה על -בעל שליטה" "

או יותר  10% בהון או בזכות לקבל רווחים של אותו גוף; מי שרשאי למנות 10%

 .או יותר מזכויות ההצבעה באותו גוף 10% מי שיש לו מהמנהלים באותו גוף;

 

ב. לא יתמנה ולא יכהן כחבר ועדת הערר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר,  

עם הרשות המקומית שעל החלטותיה ניתן לערור בפני ועדת הערר; לענין זה, ייחשבו 

קומית ועובד כקשורים עם הרשות המקומית, בין היתר, עובד או נבחר של הרשות המ

או נבחר שפרש או סיים את כהונתו, אם לא עברה שנה מיום שפרש או סיים את 

כהונתו, לפי העניין. לא יראו כניגוד ענינים לעניין זה, קבלת שירות מהשירותים 
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יה מספקת לתושביה וכן קשר מקצועי, עסקי או אחר, עם הרשות המקומית, ישהעיר

 .שהינו אקראי ובהיקף שאינו משמעותי

 

ג. חבר ועדת ערר לא ישתתף בדיון של ועדת הערר, אם הוא עלול להימצא, במישרין  

 ;או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר ועדת הערר לבין ענין אחר שלו

 

 – בסעיף קטן זה 

לרבות ענין של קרוב של חבר ועדת הערר או ענין של גוף שחבר ועדת  -ענין אחר" "( 1)

או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש להם בו חלק הערר 

 ;בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה ,בהון המניות -

בן זוג, הורה, ילד, אח, אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר  -קרוב" ( "2)

 .ועדת הערר

 

נוע מלהשתתף בדיון על ערר מסוים בשל ניגוד ד. התברר לחבר ועדת הערר שהוא מ 

גם לבעלי הדין, ויימנע  - ועדת הערר, ואם החל הדיוןונים, יודיע על כך לחבריו ביעני

ככל הניתן, ממלאי מקום לחברי  ,מלהשתתף בדיון על אותו ערר. המועצה תמנה

חבר ועדות הערר, על מנת לאפשר את החלפתם בדיון בערר מסוים, ככל שיעלה כי 

 .הועדה מצוי בניגוד עניינים בנושא הנדון בערר

 

ה. התעורר אצל חבר ועדת הערר ספק בשאלה אם הוא מנוע מלהשתתף בדיון על  

נים, או טען אחד מהצדדים שחבר ועדת הערר מנוע ייערר מסוים בשל ניגוד ענ

 .כאמור, יחליט המותב בדבר וינמק את החלטתו

 

דת ערר, אלא לאחר שהיועץ המשפטי של הרשות ו. המועצה לא תמנה חברים לווע 

המקומית הניח בפניה חוות דעת, שלפיה המועמד אינו עלול להימצא במצב של ניגוד 

 .לעיל ()ב5-ו( )א5עניינים כאמור בסעיף 

 

ז. יובהר, כי הוראות החוזר באות להוסיף על ההוראות לפי כל דין בנוגע לאיסור  

 .מהן לפעול בניגוד עניינים ולא לגרוע

 

 מקום מושבה של הועדה

 .א. המועצה תקבע את מקום מושבה של ועדת הערר
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ב. אין מניעה כי הועדה תשב במבנה של הרשות המקומית ובלבד שלא תמוקם  

 .או הגביה של הרשות המקומית/במבנה שבו שוכנים אגפי הכספים ו

 

מושבה של הוועדה , ככל שלא ניתן באופן סביר לקבוע את (ב) ג. על אף האמור בס"ק 

במבנה נפרד כאמור, רשאית המועצה לקבוע את מקום מושבה של הועדה באותו 

או הגביה, אולם בנפרד ובאופן מובחן מאותם /מבנה שבו שוכנים אגפי הכספים ו

 .אגפים

 

ככל האפשר,  ,ד. יש להבטיח שירותי מזכירות מתאימים והולמים במסגרת נפרדת

 .ממזכירות אגפי הכספים והגביהובכל מקרה, תוך הפרדה 

 

 תפקידה של ועדת ערר

הינו לדון בערר על החלטתו של מנהל הארנונה בהשגה של  תפקידה של ועדת ערר

 חייב בתשלום ארנונה כללית על יסוד טענה מטענות אלה:

 

 הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באיזור כפי שנקבע בהודעת התשלום; א.

 

לום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גדלו או השימוש נפלה בהודעת התש ב.

 בו;

 
 הוא אינו מחזיק בנכס:   ג.

 
"מחזיק" פירושו אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, 

משנה )אדם הגר בחדר, או בחלק מחדר, של בניין שאחר מחזיק בו, -למעט דייר

 ולמעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון.שכירות בעדו, -והמשלם למחזיק דמי

 
 

עדת הערר ושלבי הטיפול בערר בפני ועדות הערר הוסדרו ונהלי הגשת הערר לו

קביעת ארנונה כללית( )סדרי דין בוועדת ערר(, בתקנות הרשויות המקומיות )ערר על 

 )להלן: "התקנות"(. 1977 –התשל"ז 

 

 נוהל הגשת ערר לוועדת הערר

 :הנוהל הבא למסירת כתב הערר לוועדה התקנות קובעות את
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 :בכתב הערר יצוינוא. 

 .שם העורר, משלח ידו, מעונו והמען להמצאת מסמכים .1

 .פרטי הנכס שבשלו נדרש התשלום. 2

 .תאריך המסירה של תשובת המנהל לעורר, על השגתו. 3

 .הנימוקים עליהם מבסס העורר את עררו. 4

 .הוועדה כדי להשמיע את טענותיוהאם העורר מבקש להתייצב בפני . 5

 

 .כוחו-כתב הערר ייחתם בידי העורר או באב. 

 

 עותקים- 4העורר ימסור לוועדה או ישלח בדואר רשום את כתב הערר ב ג. 

 
 

 שלבי הטיפול של ועדת הערר
 
 עורר ומשיב. 1
 

ועדת הערר צריכה להכריע בין שני צדדים: העורר שהגיש את הערר והמשיב שהוא 
 .הארנונהמנהל 

 
 המשיב מקבל עותק של הערר ועונה . 2
 

עם קבלת הערר תמסור הוועדה, או תשלח בדואר רשום, עותק של כתב הערר אל 
יום מקבלת כתב הערר, תשובה חתומה  30המשיב צריך להגיש לוועדה, תוך  .המשיב

עותקים. לעותק הראשון יצורף עותק של ההחלטה  4 -התשובה תינתן ב. ומנומקת
הערר. אחד העותקים של תשובת המשיב יימסר לעורר במסירה אישית, או  נושא

 . יישלח אליו בדואר רשום
 
 הופעת הצדדים בפני הוועדה. 3
 

הוועדה רשאית, על סמך החומר בכתב שהובא בפניה, לדון בערר ולהחליט בו. היא 
 יכולה לעשות זאת ללא נוכחות העורר או המשיב, אם אף אחד משניהם לא ביקש

עליה לאפשר  -אולם אם אחד מבעלי הדין ביקש להופיע בפני הוועדה . בפניהלהופיע 
 לשני הצדדים להתייצב בפניה. היא יכולה גם לזמן ביוזמתה את הצדדים לישיבתה.

 .יום קודם המועד שנקבע לשמיעה 15לפחות, , ההזמנות יישלחו בדואר רשום
 
 . סדרי הדין4
 

העורר את טענותיו ואחריו יטען המשיב. הוועדה הצדדים נוכחים, ישמיע  2כאשר 
אם אחד מבעלי הדין לא התייצב לדיון . רשאית להתיר לעורר להשיב לטענות המשיב

. רשאית הוועדה לדון בערר ולהחליט שלא בפניו -במועד שנקבע והוכח שהוזמן כדין 
ו, הוועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר למועד אחר, ואפילו אם התחילה בשמיעת

 .אם הדחייה דרושה לדעתה למען הצדק
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 . הגשת תצהיר והטיפול בו5
 

הוועדה רשאית לדרוש מהעורר או המשיב להגיש לה תצהיר לאימות העובדות, 
 .שעליהן הם מסתמכים

 
 חקירת נגד. 6
 

רצה אחד מבעלי הדין לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר, יודיע על כך בכתב 
לפחות לפני מועד השמיעה וימסור עותק של הודעתו ליושב ימים  4, לבעל הדין השני

שוב לא ישמש התצהיר עצמו ראייה,  -נגד -במקרה של בקשה לחקירת. ראש הוועדה
אלא אם היה המצהיר נוכח בשמיעת הערר כשהוא מוכן לחקירה שכנגד. הוועדה 
יכולה לקבוע שהתצהיר אכן ישמש לה כראייה אם היא משוכנעת שקבלתו דרושה 

 .מען הצדקל
 
 
 העלאת נימוקים שלא צוינו קודם בכתב. 7
 

בשמיעת הערר על הוועדה להזדקק רק לנימוקים שהובאו בכתב הערר או בתשובה 
עליו ולא לשעות לנימוקים אחרים. אלא אם היא משוכנעת שהנימוק נשמט שלא 

 .באשמת בעל הדין המבקש להיעזר בו, או ששמיעת הנימוק דרושה למען הצדק
 
 דרישה לפרטים נוספים ומיזוג עררים. 8
 

ידי העורר או המשיב, בכל  -הוועדה רשאית להורות שיוגשו לה פרטים נוספים, על
הוועדה רשאית לאחד עררים, לדון בהם במשותף ולתת . עניין הקשור לנושא הערר

 החלטה אחת בכולם
 
 החלטת הוועדה. 9
 

די חבריה. עותקים החלטת הוועדה תהיה מנומקת, תירשם בכתב ותיחתם בי
מאושרים של החלטת הוועדה יימסרו לעורר ולמשיב או יישלחו אליהם בדואר 

 . רשום, סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה
 
 
 

 שמירת אופיה הציבורי הנאות של הוועדה
 

 :הוועדה דנה בעניינים רגישים בעלי שני מאפיינים בולטים
 
 .אליה להחלטותיה יש השפעה כלכלית ישירה על הפונים. 1
 
 .מובא לפניה לעתים מידע רגיש על מצבם הכלכלי של אנשים. 2
 

על ביצוע מדוקדק של הוראות החוק והתקנות : מכאן שהוועדה צריכה להקפיד
)קבלת כל החומר הרלבנטי מהצדדים השונים, דיון ענייני, משלוח מסודר של הזמנות 
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וגע למידע המגיע אליה לדיונים או תשובות בדואר רשום( וכן על שמירת סודיות בנ

 . אודות הפונים לוועדה
 
 
 

 עקב בדיקת נושא זה הועלו הממצאים הבאים:

 

 משמש גזבר העירייה כמנהל הארנונה בעירייה. 25/12/12החל מיום . 1

 

בחרה מועצת העירייה ועדת ערר בהרכב  05/12/13 מיום 09/13. בישיבתה מס' 2

 שני עורכי דין ורואה חשבון. –של שלושה חברים 

 

מחלקת הגבייה אינה מנהלת תיק מיוחד לבקשות להשגות ולכן לא ניתן לדעת . 3

כמה בקשות להשגות הוגשו לעירייה, איזה טיפול עברו בקשות אלה ואת החלטות 

 הגורמים האחראים בבקשות אלה.

 

ונה שהוגשו אין בידי העירייה אסמכתאות או מידע על הבקשות לעררים על ארנ. 4

אם בכלל לוועדת הערר של העירייה. העירייה אינה מנהלת תיק מיוחד לעררים על 

ההשגות לארנונה ולכן לא ניתן לדעת כמה עררים הוגשו לעירייה, איזה טיפול עברו 

 .ועדת הערר בעררים כאמוראלה ואת החלטות עררים 

 

 מיום היבחרה לא התכנסה ועדת הערר כלל ועיקר.. 5

 

 

 הביקורת המלצות

 

שיכלול את הבקשות לעררים תיק מיוחד לעררים על ההשגות לנהל ייה . על העיר1

שהוגשו לעירייה על ידי התושבים, את שלבי הטיפול בבקשות  ארנונהעל השגות 

להיות  על הבקשות לעררים ועדת הערר בעררים כאמור.אלה ואת ההחלטות של 

 ממוספרים במספרים סידוריים למען המעקב אחר הטיפול בבקשות אלה.

 

 . על ועדת העררים להתכנס באופן סדיר על פי הוראות הדין.2
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דלא ניידי של נכסי 

 העירייה
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 נכסי דלא ניידי של העירייה

 

לרשות המקומית זכויות במקרקעין מסוגים שונים, ובהם: מוסדות חינוך, מוסדות 

תרבות וספורט, דרכים ומדרכות, קרקעות המיועדים לצורכי ציבור, מערכות ביוב 

 וכד'. 

 

לפקודת העיריות(, כי כל מקרקעין שהם קניינה של העירייה  187החוק קובע )סעיף 

 .יירשמו בספרי האחוזה על שם העירייה

 

החוק קובע בתקנות הרשויות המקומיות )ניהול פנקסי זכויות במקרקעין(, התשכ"ז 

 , כי:2)להלן:"התקנות"( בתקנה  1976 –

 

 תנהל פנקס מיוחד, שבו תרשום זכויותיה במקרקעין. ""כל רשות מקומית 

 

 זכויות במקרקעין פירושם:  

 ומשכנתא.בעלות במקרקעין, שכירות, זכות קדימה, זיקת הנאה 

 

 פנקס הרשות המקומית יהיה מורכב משני חלקים אלה:

                                           

כרטסת, בה יירשמו בכרטיס נפרד נתונים מפורטים  – ניידי-כרטיסי נכסי דלאא. 

 לגבי כל נכס ונכס מסוג מבנים ומקרקעין.

 

 ספר בו ינוהל רישום מרוכז של הנכסים, לפי מספר סודר.  – ניידי-ספר נכסי דלאב.  

 

( נקבע עוד, כי מועצת הרשות המקומית תסמיך אחד 4פי התקנות )תקנה -על

מעובדיה להיות רשם נכסים ומתפקידו יהיה לנהל את פנקס המקרקעין של הרשות 

 המקומית. על רשם הנכסים לרשום בפנקס המקרקעין של הרשות המקומית כל זכות
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במקרקעין לטובת הרשות המקומית וכן כל זכות מקרקעין של הרשות לטובת אדם 

 זולתה, תוך חודש ימים מיום שנוצרה זכות כאמור.

 

הרישום בפנקס המקרקעין ייעשה על סמך הודעות לגבי זכות בנכס, לגבי מצב הנכס, 

ם. לגבי פעולות בפנקסי לשכת רישום המקרקעין וכן לגבי שינויים אחרים  בנכסי

פנקס המקרקעין יכיל גם פרטים בדבר ייעוד הנכסים, תוכניות בנייה וחכירות משנה. 

 יש לציין כי האחריות לשמירת פנקס המקרקעין הינה על רשם הנכסים.

 

ספר הנכסים אמור לאפשר לעירייה שליטה יעילה על כל נכסי דלא ניידי שלה, 

מור עליהם, וכן לעקוב אחר ובאמצעותו היא יכולה לנהל את נכסיה באופן שוטף, לש

 מצבם הפיזי והחוקי.

 

 

 עקב בדיקת נושא זה על ידי הביקורת הועלו הממצאים כלהלן:

 

. ברשות העירייה, מלבד כבישים, מדרכות, מערכות ומתקני ביוב, נמצאים נכסים 1

בתי ספר, מתנ"ס, מקלט ציבורי, קופ"ח, טיפות חלב,  עשרהאלה: בניין העירייה, 

מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, שני אולמות ספורט, מעון יום, ספרייה בית הקשיש, 

 עירונית, בריכות מים ומגרשים ריקים שונים.

 

.  זכויותיה של העירייה במקרקעין עברו אליה בהתאם להפקעות לפי חוק התכנון 2

 והבנייה עקב אישור תכנית בניין ערים ותכניות אחרות לפי החוק האמור.

 

מינתה אחד מעובדיה להיות רשם נכסים שתפקידו יהיה לנהל את .  העירייה לא 3

 פנקס המקרקעין של הרשות המקומית.

 

 .  העירייה לא ניהלה פנקס מקרקעין כנדרש בחוק. 4
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.  לעירייה לא היה מידע מלא, עדכני ומרוכז על זכויותיה בנכסים, כגון: בעלות, 5

 בהם במהלך השנים. חכירה, שכירות, זיקת הנאה וכן על השינויים שחלו

 

. בהעדר פנקס מקרקעין לא היה בידי העירייה כלי פיקוח ובקרה על היקף הנכסים 6

שבבעלותה או באחזקתה. משמעות הדבר כי אין בידי העירייה האמצעים האמורים 

 להבטיח את השמירה על זכויותיה ונכסיה.

 

בהעדר פנקס מקרקעין כאמור לא ניתן לדעת במדויק את כל הזכויות שיש לעירייה . 7

במקרקעין, את מצבם של המקרקעין, איזה זכויות רשומות בלשכת המקרקעין על 

 שם העירייה ואיזה מקרקעין עדיין אינם רשומים כאמור. 

 

הערות בהעדר פנקס מקרקעין כאמור לא ניתן לדעת האם נרשמו על ידי העירייה . 8

אזהרה בלשכת רישום המקרקעין לגבי חלק מהמקרקעין בהם יש לעירייה זכויות 

 ואשר טרם נרשמו על שמה בלשכת רישום המקרקעין.

 

. אין בידי העירייה "נסחים" מרשם המקרקעין על חלקם הגדול מהמקרקעין שבהם 9

 .לעירייה זכויותיש 

 

. בעירייה אין הבחנה בין מקרקעין לשימוש עצמי לבין "מקרקעין חופשיים" כגון: 10

קרקע פנויה ומקרקעין ריקים או מושכרים. בהעדר רישומים נאותים כאמור לעיל 

 לא ניתן לברר את היקף הנכסים האמורים.

 

ה בעירייה . "המקרקעין החופשיים" של העירייה אינם מנוצלים ולא נשקל11

 האפשרות של ניצול המקרקעין האמורים דבר היכול להביא תועלת לעירייה.

 

. הביקורת מדגישה, כי ניהול נכסי העירייה ופנקס מקרקעין הינם בעלי חשיבות 12

ממדרגה ראשונה המקנה לעירייה את האמצעים והכלים לשם הבטחת השמירה על 

והיעיל של נכסי העירייה יביא לתועלת זכויותיה ונכסיה של העירייה. ניהולם התקין 

 רבה לעירייה ומהווה מקור מימון נוסף לפעולותיה.
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 המלצות הביקורת בעניין זה הן כלהלן:

 

. מומלץ לעירייה למנות לאלתר עובד העירייה להיות רשם נכסים, שתפקידו יהיה 1

שם דית של ריפי התקנות. משימתו הראשונה והמי-להקים ולנהל פנקס מקרקעין על

ניידי שבהם יש לעירייה זכויות, וניהול רישום מרוכז -הנכסים תהיה איתור נכסי דלא

 של נכסים אלה. 

 

.  להורות על הקמת פנקס זכויות במקרקעין של העירייה כולל ניהול ממוחשב של 2

 פנקס זה.

 

ואת כל הזכויות של העירייה  כל המקרקעין שבבעלות העירייהשל רישום דאוג ל. ל3

 על שמה בלשכת רישום המקרקעין.ין במקרקע

 

לעיל לדאוג לרישום הערות אזהרה על  2. עד לרישומם של הנכסים כאמור בסעיף 4

 לשכת רישום המקרקעין.שטרם נרשמו בהנכסים 

 

.  לדאוג לכך כי בידי העירייה יהיו "נסחים" מרשם המקרקעין עדכניים בגין כל 5

 ניידי שלעירייה יש בו זכות.-נכס דלא

 

מומלץ לעירייה לשקול ברצינות את נושא ניצולם של "המקרקעין החופשיים"  .6

 שבבעלות העירייה בדרכים היעילות ביותר ואת הכדאיות בשימוש בנכסים אלה.
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 פלישות והסגות גבול למקרקעי העירייה

 

מתפקידה של העירייה לפקח על מקרקעין שבניהולה ובהחזקתה ולמנוע בהם פעולות 

וקיות, כגון פלישות, הסגות גבול, בנייה בלתי חוקית ושימושים חורגים; ואם בלתי ח

נעשו פעולות כאלה, עליה לנקוט את האמצעים הדרושים העומדים לרשותה על פי 

 חוק.

 

של תושבים על קרקעות השייכות  במרחב העיר קלנסואה יש תופעה של השתלטות

 לעירייה והמיועדות לצורכי הציבור.

 

עיקריים מאפשרים לעירייה לפעול נגד מי שמחזיק שלא כדין בקרקעות שני חוקים 

 ששייכות לה:

 

, המאפשר למחזיק במקרקעין כדין להשתמש 1969-חוק המקרקעין, התשכ"ט     .1

בכוח במידה סבירה כדי למנוע את הסגת גבולו או את שלילת שליטתו בהם שלא 

יום מיום  30בהם כדין, בתוך  כדין; אם נתפסו המקרקעין שלא כדין, רשאי המחזיק

 התפיסה, להשתמש בכוח במידה סבירה כדי להוציא את הפולש.

 

חוק סילוק  -)להלן  1981-חוק מקרקעי ציבור )סילוק פולשים(, התשמ"א     .2

פולשים(, המאפשר, בין היתר, לראש הרשות לפעול עם היועץ המשפטי של הרשות, 

מהמקרקעין באמצעות צו סילוק יד מנהלי,  בסייגים שפורטו בחוק, לסילוק פולשים

בלי להיזקק להגשת תביעה לבית משפט ובתנאי שהצו הוצא בתוך שלושה חודשים 

חודשים מיום תפיסת  12-מיום שהתברר כי התפיסה הייתה שלא כדין ולא יאוחר מ

המקרקעין. צו זה דינו כדין פסק דין לסילוק יד נגד התופס מקרקעי ציבור ובמידת 

 אפשר להגישו ללשכת ההוצאה לפועל לביצועו.הצורך 

 

בחוק סילוק פולשים נקבע, כי מי שהוסמך בכתב בידי ראש הרשות המקומית רשאי 

להיכנס למקרקעי ציבור בכל עת סבירה כדי לבדוק את ההחזקה או השימוש בהם, 

וכן את זכותו של המחזיק או המשתמש בהם לעשות כן, והוא רשאי לדרוש בכתב 
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המחזיק( להציג לפניו מסמכים שברשותו  -או מהמשתמש )להלן מהמחזיק 

 המוכיחים את זכותו.

 

לצורך פיקוח ושמירה על הקרקעות וסילוק פולשים היה על העירייה למנות מפקח 

 .1981-כהתאם לחוק מקרקעי ציבור )סילוק פולשים(, התשמ"א

 

ביקורים שיטתיים וסדירים של המפקח כאמור בנכסי העירייה ובקרקעותיה, 

 שעליהם הוא מופקד, חשובים מאד למניעת פעולות בלתי חוקיות בקרקעות. 

 

הביקורת העלתה, כי העירייה לא הסמיכה מפקח מטעמה על מנת לפקח על 

 הנכסים הציבוריים של העירייה .

 

להכנת תכנית עבודה לפיקוח שיטתי וסדיר נמצא, כי העירייה לא קבעה הנחיות 

על פלישות, הסגות גבול ושימושים חורגים במקרקעי העירייה ובנכסיה. העירייה 

העירייה לא ביצעה בדיקות לא ניהלה רישום שוטף של הנעשה בנכסי העירייה. 

כמו כן, לא נקבע מועד לדיווח תקופתי על תוצאות על מצב מקרקעי ונכסי העירייה, 

 ת. הבדיקו

 

, היעדר נהלים כתובים ואי רישום הממצאים באגף הנכסים פוגעים הביקורתלדעת 

 ביעילות מערכת הפיקוח והאכיפה.

 

נקטה העירייה אמצעים לסילוק כי במרבית המקרים לא הבדיקה העלתה, 

 הפולשים מאותם שטחים או להחזרת המצב לקדמותו.

 

נותם, חשוב שהעירייה תפעל לדעת הביקורת, לשם שמירה על נכסי העירייה וזמי

נמרצות לאיתור פלישות בתוך זמן קצר מתפיסת המקרקעין ותפעל נגד הפולשים, 

הימים  30בהתאם לחוק, אם בהוצאתם מהמקרקעין אגב שימוש בכוח סביר, בתוך 

הראשונים מיום תפיסת המקרקעין, ואם בהוצאת צו מנהלי לסילוק יד בתוך שנה 

תביעה לבית משפט לסילוק  יחסך מהעירייה הגשתמיום תפיסת המקרקעין. כך ת

במקרים אחרים המחייבים זאת על העירייה לנקוט בהליכים משפטיים נגד  יד.

 פולשים.
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 צו המסים
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 ארנונה כללית

 . מבוא1

 

על ידי הרשות המקומית על המחזיקים או הארנונה הכללית הינה מס המוטל 

ומטרתה לממן את הפעילויות הבעלים של נכסים שונים הנמצאים בתחום שיפוטה 

 ..הרשות השונות של

 

סוגי הנכסים עליהם מוטלת הארנונה הם בנין, אדמה חקלאית, וקרקע תפוסה, 

לפקודת העיריות( הנמצאים בתחום שיפוט הרשות  269)כמשמעותם בסעיף 

 מית. ארנונה אינה מוטלת על "אדמת בנין".המקו

 

ללא כל זיקה לשירות הניתן על ידי הארנונה הכללית בהיותה מס במהותה מוטלת 

הרשות המקומית לחייב בתשלומה, מבלי שהרשות המקומית נותנת כנגדה כל 

תמורה ישירה. לכן גבייתה אינה מותנית באספקת שרות זה או אחר על ידי הרשות 

 יב בתשלומה.המקומית לחי

 

הארנונה הכללית מהווה מקור הכנסה עצמית לא מיועדת העיקרית של הרשות 

 המקומית.

 

 בדצמבר לאותה שנה. 31בינואר ל  1חיוב הארנונה הינו שנתי ומתייחס לתקופה שבין 

 

צו הארנונה( עליו מחליטה מועצת  –תעריפי הארנונה נקבעים בצו הארנונה )להלן 

 . עירייה ה
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 קביעת ארנונה כללית .  2

 

הסמכות לקביעת ארנונה ושיעוריה הייתה כמעט בלעדית בידי הרשות  1985עד לשנת 

 המקומית ובהתערבות שולית של המחוקק הראשי.

 

נחקקה סדרת חיקוקים, שמטרתם להגביל את כוחן של  1992 – 1985בשנים 

אינפלציה הרשויות המקומיות בקביעת שיעורי הארנונה וזאת במסגרת המאבק ב

 ובמדיניות לייצוב המשק.

נחקק חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי  1993בשנת 

, )להלן "חוק ההסדרים"(, שחולל רפורמה בדיני הארנונה 1993 –התקציב(, התשנ"ג 

שעיקריה הם: קביעת מינוח ומבנה אחידים להיטלי הארנונה, קביעת כללים לאופן 

נה לשנה, קביעת שיעורי ארנונה מרביים ומזעריים והנחיות העלאת הארנונה מש

 לקביעת סוגי ושיעורי ההנחה בארנונה והזכאים להנחות אלו.

 

על כל רשות מקומית לאשר מדי שנה את צו הארנונה בהתאם להוראות הדין שנקבעו 

צו הארנונה כאמור הינו בבחינת חקיקת משנה, וככזה יש לו תוקף  .באותה שנה

נקבעים סוגי הנכסים השונים והתעריפים בשקלים  ארנונה ייב. בצו המשפטי מח

מנכסים אלו וכן רשאיות הרשות לקבוע  חדשים למטר רבוע שיחולו על כל אחד

 אזורים שונים לחיוב בתחומה.

 

בחוק ההסדרים נקבע, כי מועצת עירייה תטיל בכל שנת כספים ארנונה כללית על 

ן; הארנונה תחושב לפי יחידת שטח בהתאם הנכסים שבתחומה שאינם אדמת בניי

 לסוג הנכס, לשימושו או למקומו, ותשולם בידי המחזיק בנכס.

 

חוק ההסדרים הסמיך את שר האוצר ושר הפנים לקבוע בתקנות באישור ועדת 

הכספים של הכנסת, לכל שנת כספים, בין השאר, סכומים מזעריים וסכומים 

המקומיות על כל אחד מסוגי הנכסים,  מרביים לארנונה, אשר יטילו הרשויות

 וכללים בדבר עדכון סכומי הארנונה. 
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תקנות ההסדרים במשק המדינה קובעים, כי קביעת תעריפי ארנונה שלא בהתאם 

לתעריפים המזעריים והתעריפים המרביים כאמור לעיל, מחייב אישור שר הפנים 

באמור תוגש על ידי  ושר האוצר או שכל אחד מהם הסמיך. בקשה לאישור שינויים

בפברואר של שנת הכספים שבעדה מוטלת הארנונה. לבקשה יצורף  28העירייה עד 

אישור של היועץ המשפטי של העירייה המבקשת, על כך שהבקשה מוגשת לפי תקנות 

 ההסדרים.

 

בטבלה להלן מפורטים תעריפי הארנונה המזעריים והתעריפים המרביים שנקבעו 

 :2017בהשוואה לתעריפי הארנונה המצויים לשנת  2017ת בי שנלגבהתאם לאמור 

 

 סוג הנכס
תעריפי הארנונה 

 2017המזעריים לשנת 
 בש"ח למ"ר

תעריפי הארנונה 
 2017יים לשנת בהמר

 בש"ח למ"ר

תעריפי הארנונה 
 בפועל 2017לשנת 

 34.22 117.59 33.94 מבנה מגורים

 67.18 376.73 66.63 משרדים, שירותים ומסחר

 610.68 1,356.82 453.08 בנקים וחברות ביטוח

 52.16 162.36 24.29 תעשייה

 97.69 142.56 37.50 בתי מלון

 45.20 219.06 41.98 מלאכה

 0.04 0.66 0.009 אדמה חקלאית

 0.12 54.65 0.01 קרקע תפוסה

קרקע תפוסה במפעל עתיר 
 0.12 6.68 0.01 שטח

קרקע תפוסה לעריכת 
 7.33 54.36 7.23 אירועים

 12.22 44.80 0.34 מבנה חקלאי

 

 

ם אינ 2017ת מהטבלאות עולה, כי קביעת שיעורי הארנונה על ידי העירייה לשנ

 תעריפים שנקבעו על פי חוק ההסדרים והתקנות שהותקנו על פיו. חורגים מה
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בצו הארנונה נקבעים מלבד תעריפי הארנונה גם מועדי תשלום הארנונה, סוגי 

 להם זכאים המחזיקים, ההשגות על החיוב בארנונה ומועדיהן.ההנחות 

 

 , כי:פקודת העיריות קובע)א(  276סעיף 

ולי בי 1החלטת מועצת העירייה בדבר הטלת ארנונה כללית תתקבל לא יאוחר מיום "

 בכספים שלגביה מוטלת הארנונה. -שלפני שנת

 

ה הממצאים בדיקת נושא הטלת הארנונה הכללית בעיריית קלנסואה העלת

 הבאים:

 

ידי מועצת העירייה ביום  עלנדון ואושר  2017צו המסים של  העירייה לשנת . 1

 .כמתחייב מהוראות הדין 20/06/16

  

 

 לפקודת העיריות )נוסח חדש( קובע, כי: 277סעיף 

ובאתר האינטרנט של ה, יתפרסם בתחום העירימ.ר.(  –)מועצת העירייה המועצה "

 15 בתוך  בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם ומועדי תשלומההודעה העירייה, 

 ימים מיום קבלת ההחלטה האמורה".

 

הנחה משרד הפנים את הרשויות המקומיות  2/2011בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

לפרסם מדי שנה את צו הארנונה השנתי כפי שאושר במועצת הרשות המקומית וכן 

ורן. על פי החוזר האמור על הרשויות המקומיות מידע בדבר הנחות הארנונה ושיע

לפרסם את צו הארנונה וכן מידע בדבר הנחות הארנונה ושיעורן גם באתרי 

 האינטרנט של הרשויות.

 

שיעורי הארנונה  העירייה את לא פרסמה 2017עד לסוף שנת מהבדיקה עולה, כי 

 שאושרו על ידה כמתחייב מהוראות הדין ומהנחיות משרד הפנים. 

העירייה לא פרסמה את שיעורי הארנונה באתר האינטרנט מן הבדיקה עולה עוד כי 

 הדין ומהנחיות משרד הפנים.הוראות של העירייה כמתחייב מ
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חובות התושבים 
 לעירייה 

 ומצב הגבייה בעירייה
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 חובות התושבים לעירייה

 

 כלהלן:שונים  מקורות הכנסהלרשויות המקומיות ישנם 

 

כספים הנגבים ישירות מן האזרחים והעסקים שבתחומי   :הכנסות עצמיות. 1

 : הרשות המקומית

פי חוק על כל המחזיקים בנכסים בשטח הרשות. -: מס המוטל עלא. ארנונה

ההכנסות מן הארנונה אינן מיועדות מראש לפעילות מסוימת, והרשות משתמשת 

עיניה ולתשלום חלקה במימון השירותים  בהן למימון פעולות ושירותים לפי ראות

ידי טווח תעריפים (מזערי ומרבי) -הממלכתיים. הרשות מוגבלת בקביעת הארנונה על

אשר נקבע בחוק ההסדרים במשק. הארנונה נחלקת לארנונה ממגורים ולארנונה 

מנכסים שאינם משמשים למגורים ("ארנונה אחרת"), כאשר תעריף הארנונה 

 .י רוב, מתעריף הארנונה למגוריםהאחרת גבוה, על פ

: הכנסות שמקורן בתשלומי אזרחים בעבור שימוש ב .שימוש בשירותים עירוניים

ספרייה עירונית, פעילויות לקשישים, שירותי תרבות וספורט  :בשירותים כגון

 .וכדומה

אגרת חניה, ביוב, בעלי חיים  ג .תקבולים מחוקי עזר, אגרות והיטלים שונים:

 .וכדומה

: כגון שכר דירה, תקבול ממכירת נכס של .הכנסות מדמי שימוש בנכסי הרשות ד

 .הרשות ועוד

 .: לרשויות מסוימות יש הכנסות והוצאות על רכישת מיםה. מים

 

כספים המועברים מתקציבי משרדי הממשלה  :הכנסות מהשתתפות ממשלתית. 2

פי חוק, או -לאל הרשויות המקומיות כדי לספק שירותים ממלכתיים הניתנים ע

 :כמימון כללי

משרד הרווחה מממן חלק מעלותם של שירותי  א .השתתפות משרד הרווחה:

 .הרווחה, והרשות המקומית נדרשת להשלים חלק נוסף

משרד החינוך משתתף ומתקצב חלק מהפעילויות  ב .השתתפות משרד החינוך:

 .פורמלי-במסגרת החינוך הפורמלי הבלתי
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תקציבים המיועדים לפרויקטים ולשירותים  ם:ג .השתתפות משרדים אחרי

 עודיים ממשרדי הממשלה השונים כדוגמת משרד הפנים, משרד התשתיות, משרדיי

החקלאות, משרד הקליטה וכדומה. משקל תקציבים אלו בתקציב הרשות המקומית 

 .בדרך כלל נמוך יחסית, ומיועד לתכניות התלויות במאפיינים מקומיים ייחודים

סכום המועבר ממשרד הפנים בהתאם  -כדוגמת מענק איזון  ד. מענקים:

לקריטריונים תקציביים וחוסנה הכלכלי של הרשות. מטרת מענק האיזון היא 

 .לאפשר לכל הרשויות להעניק לתושביהן שירותים בסיסיים

 

תרומות, הכנסות מיזמות משותפות עם רשויות אחרות, הכנסות  הכנסות אחרות:. 3

 .ם, השתתפויות של מוסדות ציבורמתאגידים עירוניי

 

איתנות של הרשות המקומית נקבעת לפי יכולתה של הרשות המקומית לגייס כספים 

מהמקורות השונים. שיעור ההכנסות העצמיות של הרשות לעומת כלל ההכנסות 

 מלמד על חוסנה הכלכלי של הרשות.

 המקומית.הארנונה הכללית מהווה מקור הכנסה העצמית העיקרי של הרשות 

 

 מונהבטבלה להלן מובאים נתונים על התפלגות מקורות ההכנסה של העירייה בש

 (:₪( )באלפי 2017 – 2010השנים האחרונות )

שיעור ההכנסות  הכנסות עצמיות סה"כ הכנסות שנה
 העצמיות

הכנסות 
 ממשלתיות

שיעור הכנסות 
 ממשלתיות

2010* 51,335 18,558 36% 32,777 64% 

2011* 53,634 17,711 33% 35,923 67% 

2012* 59,667 21,849 37% 37,719 63% 

2013* 69,265 25,494 37% 43,771 63% 

2014* 71,521 26,001 36% 45,520 64% 

2015* 78,300 26,994 34% 51,306 66% 

2016* 93,954 33,427 36% 60,527 64% 

2017** 107,356 29,785 28% 77,571 72% 

 

 פי הדו"חות הכספיים המבוקרים של העירייה. *   על

 ** על פי ספרי העירייה.
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מהטבלה עולה, כי ממוצע שיעור ההכנסות העצמיות של העירייה בשמונת השנים 

שיעור  2017בשנת מההכנסות הכלליות של העירייה.  35%האחרונות היה 

מאוד  שיעור זה הינו שיעור נמוך. 28% -ההכנסות העצמיות של העירייה ירד ל

המעיד על אי יכולתה של העירייה לגייס מקורות הכנסה ובעיקר נובע מאי גביית 

 תשלומי חובה.

 

בטבלה להלן מובאים נתונים על חובות התושבים לעירייה בגין ארנונה, אגרות, 

היטלים ותשלומי חובה שונים וכן נתונים על אודות מצב הגבייה בגין החובות 

 :2017ועד לסוף שנת  1998 ( החל משנת₪האמורים )באלפי 

 שנה
יתרה 

לתחילת 
 השנה

חיוב 
בשנת 

 הנוכחית

פטורים, 
הנחות 

 וביטולים
 סה"כ נטו

גבייה 
בשנה 

 הנוכחית

אחוז 
הגבייה 
מהחוב 
 הכולל

יתרה 
לסוף 
 השנה

 שינוי

1998 41,332 14,905 3,653 52,584 7,371 14% 45,213 3,881 
1999 45,213 15,195 4,035 56,373 7,814 14% 48,559 3,346 
2000 48,559 22,271 5,944 64,886 7,324 11.3% 57,562 9,003 
2001 57,562 23,084 6,658 73,988 7,176 9.7% 66,812 9,250 
2002 66,812 30,237 5,306 91,743 8,191 8.9% 83,552 16,740 
2003 83,552 24,169 5,090 102,631 5,168 5% 97,463 13,911 
2004 97,463 28,524 11,915 114,072 7,394 6.5% 106,678 9,215 
2005 106,678 32,843 6,409 133,112 7,326 5.5% 125,786 19,108 
2006 125,786 30,748 10,094 146,440 9,960 6.8% 136,480 10,694 
2007 136,480 31,656 8,887 159,249 11,266 7.1% 147,983 11,503 
2008 147,983 42,047 2,067 187,963 7,549 4.0% 180,414 32,431 
2009 180,414 44,178 2,984 221,608 17,645 8.0% 203,963 23,549 
2010 203,963 49,970 3,563 250,370 14,794 5.9% 235,576 31,613 
2011 235,576 38,011 3,269 270,318 14,201 5.3% 256,117 20,541 
2012 256,117 46,889 3,209 299,797 17,539 5.9% 282,258 26,141 
2013 282,258 56,773 2,917 336,114 21,413 6.4% 314,701 32,443 
2014 314,701 27,774 4,555 337,920 20,268 6.0% 340,453 25,752 
2015 340,452 29,294 5,939 363,808 20,263 5.6% 360,813 20,360 

2016 360,769 32,990 6,076 387,655 24,904 6.4% 383,488 22,675 

2017 383,480 31,605 7,203 407,882 18,791 4.6% 407,637 24,149 

        366,305 

 

 

 

ובטבלה להלן מובאים נתונים על התפלגות חובות החייבים ומצב הגבייה בעירייה 

 (:₪)באלפי  2017בגין מסים ותשלומי חובה שונים לשנת הכספים 
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 נושא
יתרה 

לתחילת 
 השנה

חיוב בשנה 
 הנוכחית

פטורים, 
הנחות 

 וביטולים
גבייה בשנה  סה"כ נטו

 הנוכחית

אחוז הגבייה 
מהחוב 
 הכולל

יתרה לסוף 
 השנה

 208,953 5.2% 10,860 207,467 6,926 22,512 191,880 ארנונה

 100,465 5.3% 5,610 105,663 13 8,197 97,480 אגרת מים

 26,724 0.16% 40 25,152 156 140- 25,448 היטלי כבישים

 28,055 4.83% 1,341 27,793 1 2,642 25,154 היטל ביוב

 6,768 8.58% 598 6,973 12- 643 6,318 אגרת בנייה

 36,215 0.05% 15- 34,048 108 9 34,148 חובות מסופקים

 457 45.4% 356 785 9 2,256- 3,051  רחא

 407,637  18,790 407,881 7,201 31,607 383,479  סה"כ

 

ובטבלה להלן מובאים נתונים על התפלגות חובות החייבים ומצב הגבייה בעירייה 

( לפי גיל החובות ₪)באלפי  2017הכספים בגין מסים ותשלומי חובה שונים לשנת 

 )שוטפים או פיגורים(:

 נושא
יתרה 

לתחילת 
 השנה

חיוב בשנה 
 הנוכחית

פטורים, 
הנחות 

 וביטולים

סה"כ נטו 
 לגבייה

גבייה בשנה 
 הנוכחית

אחוז 
הגבייה 
מהחוב 
 הכולל

יתרה לסוף 
 השנה

 11,869 38.76% 7,238 18,723 4,250 22,973 0 2017ארנונה 
 8,736 19.32% 1,961 10,153 142 60- 10,354 2016ארנונה 
 6,816 7.34% 507 6,902 175 45- 7,122 2015ארנונה 
 7,060 3.20% 220 6,857 221 23- 7,101 2014ארנונה 
 7,053 2.21% 149 6,771 205 27- 7,002 2013ארנונה 
 7,225 2.03% 141 6,924 205 27- 7,157 2012ארנונה 
 6,703 1.80% 116 6,410 192 25- 6,626 2011ארנונה 

 7,234 1.26% 86 6,881 151 27- 7,060 2010ארנונה 

 8,063 1.25% 96 7,671 166 22- 7,859 2009ארנונה 
 9,652 1.17% 107 9,173 247 18- 9,437 2008ארנונה 
 5,753 1.20% 65 5,380 142 17- 5,539 2007ארנונה 
 10,214 0.39 37 9,636 164 4- 9,804 2006ארנונה 
 102,178 0.1% 111 105,983 402 133- 96,735 05עד  ארנונה

 6,189 30.34% 2,647 8,725 2 8,727 0 2017מים 
 4,513 31.87% 1,973 6,191 0 237- 6,428 2016מים 
 2,301 10.80% 278 2,577 0 69- 2,645 2015מים 
 2,815 5.27% 157 2,971 0 55- 3,026 2014מים 
 2,618 5.64% 156 2,774 0 3- 2,777 2013 מים

 2,804 4.31% 126 2,930 0 7- 2,936 2012מים 

 2,059 2.13% 45 2,104 0 5- 2,109 2011מים 

 2,974 1.83% 55 3,029 0 12- 3,041 2010מים 

 2,361 1.60% 38 2,399 2 6- 2,407 2009מים 

 2,754 1.42% 40 2,794 2 2 2,793 2008מים 

 2,713 0.84% 23 2,736 5 1- 2,742 2007מים 
 2,903 1.15% 34 2,937 3 0 2,940 2006מים 

 63,460 0.06% 37 63,498 0 138- 63,636 2005מים עד 

 26,724 0.16% 40 25,152 156 140- 25,448 היטל כבישים
 26,518 2.36% 602 25,545 2 393 25,154 היטל ביוב

 1,537 32.88% 739 2,248 1 2,249 0 2017ביוב 

 6,768 8.58% 598 6,973 12- 643 6,318 אגרות בנייה
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מהטבלאות לעיל עולה, כי חובות התושבים לעירייה בגין תשלומי החובה השונים 

- -הגיעו חובות אלה לכ 1998נמצאים במגמת עלייה זה כבר שנים. אם בסוף שנת 

, ₪ 408,000,000.- -לכ 2017הרי הגיעו חובות אלה בסוף שנת  ₪ 45,000,000.

 -חובות התושבים גדלים מדי שנה בממוצע ביותר מ .807%גידול של דהיינו 

25,000,000 ₪. 

 

מהטבלאות לעיל עולה גם, כי שיעור הגבייה של חובות התושבים כאמור נמצא 

במגמה של ירידה. אם שיעור הגבייה של חובות אלה מהחוב הכולל של התושבים 

 5.8% -ים האחרונות להרי צנח שיעור זה בשנ 14% 1999 -ו 1998היה בשנים 

בלבד שהינו שיעור נמוך  4.6%( על 2017בלבד, והוא עומד כיום )סוף שנת  ממוצע ב

 מאוד. 

 

הנתונים כאמור מראים כי העירייה אינה עושה מספיק על מנת לשפר את גביית 

ובהליכים  החובות של התושבים כלפי העירייה. העירייה אינה נוקטת בצעדים

 הדרושים לשם גביית החובות בגין תשלומי החובה השונים מסרבני תשלום.

 

מהנתונים כאמור עולה גם כי אין העירייה עושה מאמצים רציניים לשם גביית 

חובות פיגורים ועיקר הגבייה מופנית לגבייה השוטפת. לדוגמא: חובות התושבים 

 2017מגיעים נכון לתחילת שנת  2010עד לשנת  בתשלומי ארנונה ומים  פיגוריםבגין 

דהיינו  ₪ 729,000סכום של  2017. מסכום זה נגבה בשנת ₪ 220,000,000 -ליותר מ

באופן יחסי על גביית  2017בשנת וציאה ה. יש לציין כי העירייה בלבדמהחוב  0.3%

הינה כי . התוצאה ₪ 737,000 -כחלק זה של החוב הכולל של התושבים סכום של 

הגבייה על חשבון החלק האמור מהחוב הכולל של התושבים אינה מכסה את 

 הוצאות העירייה על גבייה זו. 
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 ממצאי הביקורת

 

השנים האחרונות היה מונת .   ממוצע שיעור ההכנסות העצמיות של העירייה בש1

ירד שיעור ההכנסות העצמיות  2017בשנת מההכנסות הכלליות של העירייה.  35%

נמוך מאוד המעיד על אי יכולתה של שיעור שיעור זה הינו . 28% -של העירייה ל

 העירייה לגייס מקורות הכנסה ובעיקר הוא נובע מאי גביית תשלומי חובה.

 

.   מהטבלאות לעיל עולה, כי חובות התושבים לעירייה בגין תשלומי החובה 2

הגיעו חובות  1998השונים נמצאים במגמת עלייה זה כבר שנים. אם בסוף שנת 

. - -לכ 2017הרי הגיעו חובות אלה בסוף שנת  ₪ 45,000,000.- -אלה לכ

 .807%, דהיינו גידול של ₪ 408,000,000

 

של חובות התושבים כאמור נמצא במגמה של ירידה. אם שיעור .   שיעור הגבייה 3

 14% 1999 -ו 1998הגבייה של חובות אלה מהחוב הכולל של התושבים היה בשנים 

לבד, והוא עומד כיום )סוף בממוצע ב  5.8% -לים האחרונות הרי צנח שיעור זה בשנ

 בלבד שהינו שיעור נמוך מאוד.  4.6%( על 2017שנת 

 

ה אינה עושה מספיק על מנת לשפר את גביית החובות של התושבים .   העיריי4

כלפי העירייה. העירייה אינה נוקטת בצעדים ובהליכים הדרושים לשם גביית 

 החובות בגין תשלומי החובה השונים מסרבני תשלום.

 

.   אין העירייה עושה מאמצים רציניים לשם גביית חובות פיגורים ועיקר הגבייה 5

בתשלומי ארנונה יה השוטפת. לדוגמא: חובות התושבים בגין פיגורים מופנית לגבי

. ₪ 220,000,000 -ליותר מ 2017נכון לתחילת שנת מגיעים  2010עד לשנת  ומים 

יש לציין כי  בלבד. 0.3%דהיינו  ₪ 729,000סכום של  2017מסכום זה נגבה בשנת 

העירייה מוציאה באופן יחסי על גביית חלק זה של החוב הכולל של התושבים סכום 

הינה כי הגבייה על חשבון החלק האמור מהחוב הכולל . התוצאה ₪ 737,000 -של כ

 של התושבים אינה מכסה את הוצאות העירייה על גבייה זו. 
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 המלצות הביקורת

 

הכנסות העצמיות שלה ולשם כך ובראש ובראשונה . על העירייה לדאוג להגדלת ה1

עליה לדאוג להגברת הגבייה של תשלומי החובה השונים ובמיוחד הגבייה של 

החובות בגין שנים קודמות )חובות בפיגור( ולנקוט בכל האמצעים וההליכים 

 הנדרשים הן מנהליים והן משפטיים נגד סרבני תשלום.

 

ות כחובות "מסופקים". רישום זה, מוציא את מומלץ לעירייה לשקול רשימת חוב. 2

חובות אלה מנטל החובות הרגילים שהעירייה נדרשת לגבות, אך מותיר לעירייה 

 זכות וסמכות לגבות במועד בו יתאפשר )כגון : מימוש נכסים(.

 

מן הראוי כי העירייה תשקול במקרים מסוימים ובתנאים הקבועים בחוק עניין . 3

לפקודת העיריות, המחייבות,  339 -ו 338פי הוראות סעיפים מחיקת חובות והכול ל

בין היתר, קבלת אישור לכך מאת הממונה על המחוז במשרד הפנים או מאת שר 

הפנים.  מופנית בזאת את תשומת לב העירייה לנוהל מחיקת חובות שהוצא על ידי 

הליכי שנועד להסדיר את  2001מאוגוסט   4/2001משרד הפנים בחוזה מנכ"ל מס' 

 פי הסעיפים הנ"ל של פקודת העיריות.-מחיקת חובות, הנעשים על
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הצוות לתיקון הליקויים בדיקת 

 מעקב
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 הצוות לתיקון ליקויים

 

)נוסח משולב( על ראש  1958 –)א( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 21פי סעיף -על

למנות צוות לתיקון הליקויים )להלן: "הצוות"( שהצביע עליהם רשות המקומית ה

מבקר המדינה עקב ביקורת שביצע בעירייה. בראש הצוות לתיקון הליקויים כאמור 

 בעל תפקיד מקביל לו בעירייה. –יעמוד המנהל הכללי של העירייה ובאין מנהל כללי 

 

בפעולותיה של הרשות בסעיף האמור נקבע גם, כי אם העלתה הביקורת ליקויים 

המקומית, ידון הצוות בדרכים לתיקון הליקויים, יקבל החלטות בדבר תיקונם, 

ימים מיום קבלת  15וידווח על דיוניו ועל החלטותיו לראש הרשות המקומית בתוך 

 ההחלטות.

 

)נוסח משולב( קובע כי ראש  1958 –ב לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 21סעיף 

המדינה על ההחלטות שנתקבלו כאמור לעיל בתוך שלושים העירייה ידווח למבקר 

 ימים מיום שדווחו לו.

 

 לפקודת העיריות )נוסח חדש( קובע, כי: א1ג170סעיף 

......." 
 

ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו )הצוות לתיקון ליקויים(  הצוות  )ב( 

(, לפי 2( או )1ג)ה()170סעיף יה ושנדון על ידי המועצה לפי יבדוח שהגיש מבקר העיר

 ין, ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד.יהענ

 

יה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח יהצוות יגיש את המלצותיו לראש העיר  )ג( 

יני ביקורת על יישום ייה נדון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לענימבקר העיר

 המלצותיו אחת לשלושה חודשים.

 

יה ייה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינמק דחיש העיררא  )ד( 

ני ביקורת, בכתב, לא יאוחר משלושה חודשים יה והוועדה לענייזו לפני מבקר העירי

 לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות.

 

ב לחוק מבקר 21–א ו21אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים   )ה( 

 המדינה.
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יה החברים בצוות לתיקון ליקויים, יעובדי העירכ ""הצוות" מגדיר את  א1ג170סעיף 

נוסח ) 1958 - א)ב( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח21שמונה לפי הוראות סעיף 

 .(משולב

 

נבדק נושא זה ונמצא אז כי לא מונה צוות לתיקון  2011בדו"ח מבקר העירייה לשנת 

 נה בדיקת מעקב לתיקון הממצא האמור. ליקויים כמתחייב על פי החוק. בדיקה זו הי

 

עדיין לא מונה צוות לתיקון הליקויים כאמור. על  2017נמצא, כי עד לסוף שנת 

 .מתחייב מהוראות החוקהעירייה לפעול מיידית למינוי צוות כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2017דין וחשבון                                                                                                                               מבקר העירייה                                              

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרות  איוש

 בעירייה סטטוטוריות
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 סטטוטוריות בעירייהאיוש משרות 

 

משרה סטטוטורית הינה משרת חובה שנקבעה בדין כמו: מנכ"ל, מזכיר, גזבר, 

מהנדס, וטרינר, יועץ משפטי, מנהל מחלקת חינוך, יועצת ראש העירייה לצורכי 

 מעמד האישה ומבקר. 

 נבדק נושא איוש משרות סטטוריות 2014בדין וחשבון של מבקר העירייה לשנת 

בעירייה. בדיקה זו הינה בדיקת מעקב לנושא האמור ולתיקון הליקויים שנמצאו 

 .2014בדין וחשבון של מבקר העירייה לנת 

 

 מנכ"ל ו/או מזכיר

על המחוז  רשאית, ולפי דרישת הממונהת העירייה מועצפקודת העיריות  פיעל 

ה מזכיר אם לא מונה מנהל כללי. כמו כן רשאי יחייבת, למנות לעירי במשרד הפנים

יה יחייב, למנות לעיר על המחוז במשרד הפניםדרישת הממונה פי לוראש העירייה 

 .מנהל כללי ובלבד שהמועצה לא מינתה מזכיר

יישום מדיניות המדריך לנבחר מגדיר את המנהל הכללי של העירייה כאחראי על 

שמירה על  , תוךעירייההמנהליים של ה והנהלתה, ניהול המשאביםעירייה ראש ה

החוקים, הצווים והתקנות התקפים במדינה, בשירות הציבורי, במשרד הפנים 

 עצמה. וברשות

 

 של מנהל הכללי של העירייה כלהלן: תחומי אחריותהמדריך לנבחר קובע את 

קידום ויישום של המדיניות וההחלטות של ראש הרשות לרבות ווידוא ומעקב . 1

 יישוםאחר 

 החלטות מועצת הרשות לרבות:

 קביעת סדרי עדיפות וקדימויות לעבודה, בהתאם למדיניות ראש הרשות.א. 

 מתן חוות דעת בגיבוש הצעת תקציב שנתית, לגזבר ולמנהלי היחידות.ב. 

 מעקב על פעולות יחידות הרשות, באמצעות קיום מפגשי עבודה קבועים עם מנהליג. 

ועיון בדיווחים התקופתיים של הגזבר ושל מנהלי  יחידות ועם עובדי הרשות

 היחידות.
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ייצוג העירייה בפני גורמים חיצוניים, פיקוח על היחידות ברשות, מתן הנחיות ד. 

 לראשי

 האגפים והיחידות הכפופים לו, בהתאם למדיניות הרשות.

 סיוע בגיבוש מדיניות הרשות לרבות:ה. 

דיניות שונים שאינם תחת סמכות ייעוץ לראש הרשות ולמועצה בנושאי מו. 

 סטטוטורית של

 גורם אחר.

 שנתיות.-גיבוש התכנון האסטרטגי, בקביעת מטרות ויעדים ובהתוויית תכניות רבז. 

הנחיית הגורמים הרלוונטיים ברשות בנושא בניית תכניות עבודה בהתאם ח. 

 למדיניות

 שנתיות.-העירייה ובהתאם לאישור תכניות שנתיות ורב

קביעת נהלים קבועים ומותאמים לכל יחידות הרשות, בהתאם לחוקים ולכללי ט. 

 האתיקה

 והמנהל התקין.

התוויית מדיניות העבודה מול אמצעי התקשורת ברשות, והנחיית דובר הרשות י. 

 בדבר

 קיום מדיניות זו.

 פיקוח על הכנת הרשות להתמודדות עם מצבי חירום.יא. 

 

 שיבות המועצה והוועדות ובין היתרריכוז וליווי ארגוני של י. 2

 .זימון ישיבות מועצת הרשות וקביעת או שינוי סדר היוםא. 

וידוא רישום והפצת הפרוטוקול לחברי המועצה הישיבות, לרבות הצעות ב. 

 .ושמירתו במשרדי הרשות ,והחלטות

 .בקרה על הפעילות הסדירה של ועדות הרשות ומועצת הרשותג. 

 :אבי אנוש של הרשות לרבותפיקוח על תחום מש. 3

גיבוש מדיניות כוח אדם והכנת הצעת מסגרת למערך כוח אדם, בשיתוף הגזבר א. 

 .ומנהל משאבי אנוש
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 .חתימה על אישורי העסקה של עובדי הרשותב. 

 .התאמת עובדים מועסקים לתקן כוח אדם נדרשג. 

סטטוטורי ובקרה על ייעוץ לראש הרשות במינוי מנהלים בכירים, שאינם בתפקיד ד. 

 .פעילותה של יחידת משאבי אנוש

 

לא מינתה העירייה  2016ועד יולי  2011במשך התקופה מחודש אפריל נמצא כי, 

ל במשרה מכהן בעירייה מנכ" 2016חודש אוגוסט החל ממנכ"ל או מזכיר לעירייה.  

 מלאה.
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 יועץ משפטי

 

( מחייב את הרשויות 1975 –משפטי(, תשל"ו חוק הרשויות המקומיות )ייעוץ 

המקומיות בקבלת ייעוץ משפטי. החוק מחייב גם את הרשויות המקומיות למנות 

 עורכי דין שיהיו יועציהן המשפטיים.

 

החוק הנ"ל קובע, כי יועצה המשפטי של עירייה יהיה עובד העירייה ויחולו על מינויו 

 ירייה.וכהונתו ההוראות החלות על עובדי אותה ע

 

סמכויותיו ותפקידיו של היועץ המשפטי לעירייה קבועים בחוק. בין היתר נקבע כי 

היועץ המשפטי יעניק ייעוץ למועצת הרשות המקומית ולוועדותיה, לראש הרשות 

 ולעובדיה בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי הרשות לפי כל דין. 

 

בין שמדובר במשרד  -רשות ציבורית על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים ,"יועץ משפטי של 

מייצג במילוי תפקידו את החוק ואינטרס  -ממשלתי, ובין שמדובר ברשות מקומית 

הציבור. 'הלקוח' של היועץ המשפטי העירוני או הממשלתי אינו ראש העיר או השר, 

אלא החוק ואינטרס הציבור, שכן גם ראש העיר וגם השר, בהפעילם את סמכויותיהם, 

ם הם עושים ולא את רכושם הפרטי הם מנהלים, אלא גם הם נאמני הציבור לא בשלה

ומשרתיו". עוד נאמר בחוזר המנכ"ל ש"יש להעסיק יועצים חיצוניים רק בתחומים 

 בהם יש הצדקה להיעזר בשירותים מסוג זה ובהתאם לכל דין".

 

עדה היועץ המשפטי לרשות מקומית יוזמן לישיבות המועצה, לרבות ישיבותיה כוו

, וכן לישיבות ועדת 1965 –מקומית לתכנון ולבניה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה 

המשנה לתכנון ולבניה. כמו כן יוזמן היועץ המשפטי לישיבות רשות רישוי מקומית 

, לישיבות ועדת המכרזים וועדת 1965 –לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה  30לפי סעיף 

 הכספים.

 

מן היועץ המשפטי ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של לצורך ביצוע תפקידו יוז

מועצת הרשות המקומית או כל ועדה מוועדותיה, בין בעצמו ובין באמצעות עובד 

אחר של הלשכה המשפטית, ותינתן לו הזדמנות לתת את חוות דעתו, בעל פה או 

 בכתב, לפני קבלת כל החלטה.
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(, לא 1975 –)ייעוץ משפטי(, תשל"ו  לחוק הרשויות המקומיות 7על פי החוק )סעיף 

תתקשר רשות מקומית בחוזה בכתב אלא לאחר שקיבלה חוות דעת משפטית בכתב 

 על העסקה. 

 

החוק הנ"ל מסמיך גם את שר הפנים לקבוע בתקנות, באישור ועדת הפנים של 

הכנסת, סוגי עסקאות שרשות מקומית לא תתקשר בהן אלא לאחר שקיבלה על 

 משפטית בכתב. העסקה חוות דעת

 

 צוינו הממצאים הבאים: 2014בדין וחשבון של מבקר העירייה לשנת 

לא מינתה העירייה יועץ משפטי כמתחייב עפ"י  2014ועד לסוף שנת  2010משנת "

 דין חיצוני כיועצה המשפטי. -הדין. בשנים אלה קיבלה העירייה שירותיו של עורך

 

י משרד הפנים למנות יועץ משפטי יש לציין כי העירייה נדרשה לא פעם על יד

 "כאמור.

 

עקב בדיקת המעקב נמצא כי המצב כמתואר בדין וחשבון של מבקר העירייה לשנת 

 לא מינתה העירייה יועץ משפטי כמתחייב 2017לחודש דצמבר עד נמשך.  2014

דין חיצוני -של עורךו שירותיהמשיכה העירייה לקבל עפ"י הדין. בשנים אלה 

 כיועצה המשפטי. 

 

לעירייה  יועץ משפטיעקב הליכי מכרז מינתה העירייה  2017בסוף חודש דצמבר 

 . במשרה מלאה
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 ותיקים אזרחים לענייני יועץ

 

ב לחוק( מחייב את הרשויות 7)סעיף  1989 -האזרחים  הוותיקים, תש"ן  חוק

 אזרחים ותיקים. יהמקומיות למנות בהן יועץ לעניינ

 

, לפחות מחלקה מנהל שדרגתו עובד, עובדיה מבין, תמנה מקומית רשות(  א.     )ב7"

 את ימלא המקומית לרשות היועץ; רשות באותה המקומית לרשות יועץ להיות

 .המקומית ברשות ממלא שהוא אחר תפקיד כל על נוסף, האמור התפקיד

 

, מינויו עם לשר כך על תודיע, המקומית לרשות יועץ מקומית רשות מינתה(  ב) 

 .המקומית הרשות מועצת לפני יוצג המינוי; המינוי כתב של עותק לו ותעביר

 

 כך על הודעה תימסר, תפקידו את מלמלא וחדל, המקומית לרשות יועץ מונה(   ג)

 יועץ לבחירת דיחוי בלא תפעל המקומית הרשות; ולשר המקומית הרשות למועצת

 (.ב)-ו( א) קטנים בסעיפים כאמור, המקומית לרשות חדש

 

 :אלה כל בו שמתקיימים מי ימונה המקומית לרשות ליועץ(  א.      )ג7

 

 כמשמעותם, גבוהה להשכלה מוכר מוסד מאת מוכר אקדמי תואר בעל הוא(   1)

 שווה שהוא אקדמי תואר בעל או, 1958-ח"התשי, גבוהה להשכלה המועצה בחוק

 מוסד שהוא לישראל מחוץ גבוהה להשכלה מוסד מאת בישראל אקדמי לתואר ערך

 המוכרים אחרים לימודים סיום על המעידה תעודה בעל שהוא או, במדינתו מוכר

 ;אקדמית שכר דרגת לעניין ערך כשווי בישראל

 

 בעיסוק או, ניהולי בתפקיד לפחות שנים שלוש של מוכח ניסיון בעל הוא(   2)

 .ותיקים אזרחים לענייני הנוגעים בתחומים

 

 חודשים שישה מתום יאוחר ולא סביר זמן בתוך, יקבל המקומית לרשות היועץ(  ב) 

 ולביצוע להכנה אחראי המשרד; תפקידו לצורך מקצועית הכשרה, כהונתו מתחילת

 .המקצועית ההכשרה תכנית של
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 המקומית לרשות היועץ תפקיד

 

 הרשות למועצת, המקומית הרשות לראש ייעץ המקומית לרשות היועץ(  א.     )ד7

, המקומית הרשות שבתחומי הוותיקים לאזרחים הנוגע עניין בכל, הרשות ולעובדי

 :אלה בעניינים זה ובכלל

 

 ;ותיקים לאזרחים קיימים שירותים של ושיפור הרחבה(   1)

 

; הוותיקים האזרחים ענייני קידום לשם המקומית הרשות של מדיניותה גיבוש(   2)

 הרשות של חברתיים לשירותים המחלקה מנהל עם בתיאום יינתן זו פסקה לפי ייעוץ

 ;המקומית

 

 ותיקים אזרחים בענייני ציבורית תודעה טיפוח לשם לנקוט שיש הפעולות(   3)

 .והסברה הדרכה, חינוך באמצעות

 

 בין, המקומית לרשות היועץ ינקוט( א) קטן בסעיף כאמור תפקידו ביצוע לשם(  ב)

 :אלה פעולות, השאר

 

 הרשות שבתחום הוותיקים האזרחים לענייני הנוגעים ונתונים מידע איסוף(   1)

 ;המקומית

 

 הכנת לשם, המקומית הרשות שבתחום הוותיקים האזרחים צורכי איתור(   2)

 ;ענייניהם לקידום תכניות

 

 המקומית הרשות בתחום הפועלים וארגונים גופים, אנשים עם פעולה שיתוף(   3)

 ;ותיקים אזרחים בענייני

 

 האזרחים של לעניינם הנוגעות המקומית הרשות החלטות של ההשלכות בחינת(   4)

 .האמורות ההשלכות בדבר דעת חוות והגשת, ברשות הוותיקים



 2017דין וחשבון                                                                                                                               מבקר העירייה                                              

 

80 

 

 רשאי יהיה לא והוא, בלבד ייעוץ מתן יהיה המקומית לרשות היועץ של תפקידו(   ג)

 .כאמור תפקידו במסגרת המקומית הרשות לעובדי הוראות ליתן

 

 : ודיווח סמכות, כפיפות

 המקומית לרשות היועץ יהיה, המקומית לרשות כיועץ תפקידו במילוי(  א.     )ה7

 .המקומית הרשות לראש במישרין כפוף

 

 המקומית הרשות ולמועצת למשרד, שנה מדי, ידווח המקומית לרשות היועץ(  ב)

 המקומית הרשות מדיניות על, ד7 סעיף הוראות לפי פעולותיו על, עובד הוא שבה

 יהיה כאמור דיווח; רשות באותה אלה עניינים קידום ועל ותיקים אזרחים בענייני

 באתרי ויפורסם המשרד ובמשרדי המקומית הרשות במשרדי הציבור לעיון פתוח

 .המשרד ושל המקומית הרשות של האינטרנט

 

 לישיבות הזמנה חובת

 ושל המקומית הרשות מועצת של ישיבה לכל יוזמן המקומית לרשות היועץ.      ו7

 לפני בכתב או פה בעל עמדתו את להביע הזדמנות לו ותינתן מוועדותיה ועדה כל

 .המקומית שברשות הוותיקים האזרחים לענייני הנוגעת החלטה כל קבלת

 

 צוינו הממצאים הבאים: 2014בדין וחשבון של מבקר העירייה לשנת 

ענייני האזרחים הוותיקים ליועץ לא נמצאו בידי העירייה אסמכתאות על מינוי  "

 "כמתחייב על פי החוק.

 

עקב בדיקת המעקב נמצא כי המצב כמתואר בדין וחשבון של מבקר העירייה לשנת 

בידי העירייה אסמכתאות על אין  2017גם כיום, דהיינו עד לסוף שנת  נמשך 2014

 חים הוותיקים כמתחייב על פי החוק.ענייני האזרליועץ מינוי 
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 על תלונות הציבור ממונה

 

הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, נכנס לתוקף חוק  08/04/2008ביום 

 )להלן "החוק"(. 2008-תשס"ח

 

 קובע כלהלן:וק לח 2סעיף 

 

תלונות מועצת רשות מקומית תמנה את מבקר הרשות המקומית לממונה על  (1) )א("

הציבור, ואולם היא רשאית, מטעמים מיוחדים, למנות לתפקיד זה עובד בכיר אחר 

של הרשות המקומית, והכל ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע למילוי 

 תפקידיו כממונה על תלונות הציבור;

 

י (, אלא אם כן הוא בעל תואר אקדמ1לא ימונה עובד בכיר כאמור בפסקה ) (2)        

מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה 

, או תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ 1958-גבוהה, התשי"ח

שהוא מוסד מוכר במדינתו, ובעל ניסיון של חמש שנים בתפקיד ניהולי במגזר 

 הציבורי.

 

מקומית להעסיק ממונה על תלונות אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי למנוע מרשות  )ב(

הציבור בתפקיד זה בלבד, ובלבד שהעסקתו כאמור תוקצבה במסגרת התקציב 

 (.2המאושר של הרשות המקומית והתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף קטן )א()

 

ראה השר כי רשות מקומית אינה ממנה ממונה על תלונות הציבור, רשאי הוא  )ג(

נה ממונה על תלונות הציבור כאמור בתוך הזמן הנקוב בצו; לדרוש ממנה, בצו, כי תמ

לא מילאה רשות מקומית אחר הצו בתוך הזמן האמור, רשאי השר למנות ממונה על 

 תלונות הציבור במקומה.

 

הרשות המקומית תעמיד לרשות הממונה על תלונות הציבור משאבים הולמים  )ה(

 הדרושים לו לשם מילוי תפקידו.
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ידיו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי, ואחראי במילוי תפק .3

 בפני מועצת הרשות המקומית בלבד.

 

הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו,  .4

לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה או 

המקומית, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין, ואולם לא  תפקידו כמבקר הרשות

רשאי הוא להעביר  –שימש הממונה על תלונות הציבור גם כמבקר הרשות המקומית 

 את המידע למבקר הרשות המקומית לשם מילוי תפקידיו כמבקר.

 

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית  )א( .5

תיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על ומוסדו

א)ב( לפקודת העיריות, על נושא משרה או 170גו, עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 

 על ממלא תפקיד בו.

 

תלונה כאמור בסעיף קטן )א( תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד  )ב(

 שהתקיימו שני אלה:

 

המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או  (1)

 מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן

קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם 

 להגיש תלונה בעניינו;

 

המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין,  (2)

 צדק בולט.-או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי

 

 

 קובע כי: 7סעיף  

 

 לא יהיה בירור בתלונות אלה: )א("
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תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין  (1)

 הכריע בו לגופו;

 

 תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית; (2)

 

 תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית; (3)

תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה החורג  (4)

 מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;

 

תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות  (5)

 ]נוסח משולב[. 1958-הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח

 

 

לא יהיה בירור בתלונות אלה, אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש  )ב(

 סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן:

 

בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי דין תלונה בעניין שניתנה  (1)

 ( דן בהם;1השגה, ערר או ערעור, והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן )א()

 

תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מיום  (2)

 שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר.

 

 :)א( לחוק האמור קובע כי8סעיף 

 

הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון, והוא "

 אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.
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 לחוק האמור קובע כי: )ד(8סעיף 

 –לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור "

 

בע, כל לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיק (1)

 ידיעה או מסמך העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור לעזור בבירור התלונה;

 

)א( להתייצב לפניו במועד 5לדרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף  (2)

 (.1שיקבע לשם מסירת ידיעות או מסמכים כאמור בפסקה )

 

ות עדים או כללי ראיות אין בהוראות סעיף קטן )ד( כדי לגרוע מכללי חסיונ )ה(

 חסויות.

הוגשה תלונה על הממונה על תלונות הציבור או על עובדים הכפופים לו, לרבות  )ו(

בעניין הנוגע למילוי תפקידיהם האחרים ברשות המקומית, יברר היועץ המשפטי של 

הרשות המקומית את התלונה האמורה; בבירור תלונה כאמור יהיו ליועץ המשפטי 

 קומית סמכויות הממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה.של הרשות המ

 

 צוינו הממצאים הבאים: 2014בדין וחשבון של מבקר העירייה לשנת 

ענייני האזרחים הוותיקים ליועץ לא נמצאו בידי העירייה אסמכתאות על מינוי  "

 "כמתחייב על פי החוק.

 

 .על תלונות הציבורממונה את מבקר העירייה כמנתה העירייה  2016חודש יולי ב
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 מנהל מטה בטיחות בדרכים

 

מעין מטה לאיגום המטה העירוני לבטיחות בדרכים מהווה במדריך לנבחר נקבע, כי "

משאבים להגברת הבטיחות בדרכים. הוא מאגם תקציבים ממקורות שונים. מאגם 

ציבוריים שיתופי פעולה בין גורמים רשותיים, גורמים ממלכתיים וגורמים 

 והתנדבותיים.

 

בראש המטה העירוני לבטיחות בדרכים יעמוד מנהל המטה לבטיחות בדרכים 

 שתפקידו נקבע במדריך לנבחר כלהלן:

 

 תפקידיו של מנהל מטה הבטיחות המקומי:

  

.לפעול בקרב בעלי תפקידים ברשות המקומית ליצירת אינטגרציה )שילוב כולל( של 1

ם ביישוב ולהיות הגורם האחראי להוצאת כל הפעילויות לקידום הבטיחות בדרכי

 הפעילויות לפועל.

 

 .לרכז את ועדת הבטיחות ולהשתתף בכל ישיבותיה.2

 

 .להשתתף כחבר קבוע בישיבות של ועדת התחבורה והתנועה ברשות המקומית.3

 

.לקיים פעילויות בקרב אוכלוסיות ומגזרים בקהילה, לרבות עידוד ההתנדבות 4

 למען הבטיחות בדרכים.

 

.לקיים פעולות הסברה להגברת המודעות לבטיחות בדרכים בהתאם למוקדי 5

פי תכנית העבודה של מטה -הסיכון התרבותיים, לאוכלוסיות ולמגזרים על

 הבטיחות.

 

 .ליצור שיתוף פעולה ולשמר אותו עם כל גורמי האכיפה בתחומי הרשות המקומית.6
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הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך .לוודא שמערכת החינוך המקומית מבצעת את 7

 בתחום החינוך לבטיחות בדרכים.

 

.לפעול לתגבור של פעולות חינוך והסברה נוספות בבתי הספר ובגנים בהתאם 8

 לתכנית העבודה ולוודא כי קיים מערך תמיכה עבורן.

 . לרכז את כל נושא הבטיחות ולהוציא לפועל את החלטות ועדת הבטיחות.1

ציבים שהועברו למוסדות חינוך, כדי לחנך תלמידים לזהירות . לדאוג לכך שתק2

 בדרכים, אכן מגיעים ליעדם.

 . לאתר מפגעי בטיחות ואת צורכי התשתיות המשתנים.3

 . לחנך קבוצות אוכלוסייה שוהות לנושאי בטיחות בדרכים.4

. להשתתף בישיבות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ולהציג בה את היבט 5

 הבטיחות.

 

מידת הצלחתו של המטה העירוני לבטיחות בדרכים תלויה ביכולתו ליצירת שיתוף 

גורמים פעולה ואיגום משאבים עם גורמים שונים בתחומי הרשות המקומית ועם 

ממלכתיים, ציבוריים והתנדבותיים כמו: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 

ם וכו'( וארגוני משרד החינוך, המשטרה המקומית, גופים קהילתיים )מתנ"סי

מתנדבים, בין ארגונים שמטרתם קידום הבטיחות בדרכים ובין גופים שמטרתם 

טובת הקהילה באופן כללי, דבר המרחיב את מעגל הכוחות הפועלים לטובת העניין 

 ומאפשר יריעת פעילות רחבה יותר.

 

 במדריך לנבחר נקבע, כי מטה הבטיחות העירוני מגיש את תוכנית העבודה השנתית

 לאישור ועדת הבטיחות העירונית ולאישור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

 

עוד נקבע במדריך לנבחר, כי מנהל המטה העירוני אחראי לעקוב אחר ביצוע 

 המשימות ולדווח לוועדת הבטיחות על ההתקדמות.
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המטה המקומי לבטיחות בדרכים הוא הגוף המתכנן והמבצע של תהליכי עבודה 

ת בדרכים, שנבחנו ואושרו על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בנושא בטיחו

והוועדה לבטיחות בדרכים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מתקצבת את 

 המטות המקומיים וקובעת קריטריונים לפעילותם.

 

מנהל בטיחות אזורי מטעם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים יהיה אחד החברים 

 בטיחות מקומי.בכל מטה 

 צוינו הממצאים הבאים: 2014בדין וחשבון של מבקר העירייה לשנת 

מהבדיקה עולה, כי בעירייה לא קיים מטה בטיחות בדרכים. ישנו פקיד העירייה  "

אולם בנוסף לתפקיד אחר שהוא ממלא, הממלא את תפקיד מנהל מטה הבטיחות 

לתפקיד האמור מראש  עד לתאריך הביקורת לא היה בידי עובד זה כתב מנוי

 "העירייה או ממלא מקום ראש העירייה.

 

עקב בדיקת המעקב נמצא כי המצב כמתואר בדין וחשבון של מבקר העירייה לשנת 

עדיין לא קיים בעירייה מטה  2017גם כיום, דהיינו עד לסוף שנת  נמשך 2014

ת תפקיד אממשיך למלא  2014העירייה כאמור בדין וחשבון עובד  .בטיחות בדרכים

אולם עד לתאריך הביקורת בנוסף לתפקיד אחר שהוא ממלא, מנהל מטה הבטיחות 

 .ב מנוי לתפקיד האמורלא היה בידי עובד זה כת

 

 

         *                          *                          *                          *                          * 

 

 

 

יישה כמה תפקידים סטטוטוריים . איוש התפקידים כאמור חשוב העירייה טרם א

וחיוני לניהולה התקין והיעיל של העירייה. על כן מן הראוי כי העירייה תדאג 

 לאיוש התפקידים כאמור בהקדם האפשרי. 
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 שילוט  ומודעות
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 שילוט ומודעות
 

העיריה תפקח על הצגת מודעות, לפקודת העיריות )נוסח חדש( קובע כי, " 246סעיף 

עסק או על גבי לוחות או במקומות אחרים, או תאסור -שלטים וטבלות במקומות

 "הצגתם.

 

רשאית להתקין עירייה הת מועצ לפקודת העיריות )נוסח חדש( קובע כי 250סעיף 

נדרשת או מוסמכת לעשותם על  יה ביצוע הדברים שהיאיעזר כדי לאפשר לעיר-חוקי

 .פי הפקודה או כל דין אחר או לעזור לה

 

מהבדיקה עולה כי לעירייה אין חוק עזר המסדיר את נושא המודעות והשילוט 

בתחום העירייה על אף שבתחום העירייה נמצאים מאות בתי עסק. מן הראוי לציין, 

חוק עזר למודעות  כי מדובר במקור הכנסה לא מבוטל שאינו מנוצל. בנוסף לכך

 ושילוט אמור להסדיר את החזות האסטטית של רחובות העירייה.

 

הביקורת ממליצה לעירייה לחוקק חוק עזר שיסדיר את הנושא האמור על כל 

 היבטיו.
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 פנקס חוזים
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 פנקס חוזים

 
ספקים, קבלנים ונותני שירותים שונים במהלך פעילותיה והתקשרויותיה עם 

חותמת העירייה על חוזים שונים בהם מעוגנים בדרך כלל פרטי ותנאי ההתקשרויות 

 של העירייה עם הגורמים האמורים.

 
פרטי חוזים שנחתמו שלא על א קובעת, כי 203פקודת העיריות )נוסח חדש( בסעיף 

 202-ו 201לפי סעיפים יה יפי החלטות המועצה ופרטי הלוואות שלוותה העיר

ין זה וראש ייה לעני)א( יירשמו בפנקס שתנהל העיר202וערבויות שנתנה לפי סעיף 

 יה יביאם לידיעת ועדת הכספים.יהעיר

 

נבדק נושא ניהול פנקס חוזים בעירייה.  2014בדין וחשבון של מבקר העירייה לשנת 

שנמצאו בדין וחשבון  בדיקה זו הינה בדיקת מעקב לנושא האמור ולתיקון הליקויים

 .2014של מבקר העירייה לנת 

 

 צוינו הממצאים הבאים: 2014בדין וחשבון של מבקר העירייה לשנת 

מהבדיקה עולה, כי העירייה במשך שנים רבות אינה ממלאת אחר הוראות הדין  "

כאמור ואינה מנהלת פנקס חוזים כנדרש. פרטי החוזים שחתמה העירייה לא 

ועדת הכספים. לא נמצא בעירייה ריכוז החוזים בהם התקשרה הובאו לידיעת 

העירייה ולא נמצא גורם בעירייה האחראי על ריכוז החוזים כאמור. בהעדר רישום 

כאמור לא פעם נתקלו הנהלת העירייה ועובדי העירייה בקושי רב לאיתור הסכמים 

 "שנחתמו על ידי העירייה עם גורמים שונים.

 

א כי המצב כמתואר בדין וחשבון של מבקר העירייה לשנת עקב בדיקת המעקב נמצ

נהלת פנקס עדיין אין העירייה מ 2017נמשך גם כיום, דהיינו עד לסוף שנת  2014

 חוזים כמתחייב מהוראות הדין.

 

הביקורת בדעה כי אין להשלים עם המצב כאמור. מן הראוי כי העירייה תנהל פנקס 

חתמו ושייחתמו על ידי העירייה בצירוף חוזים בו יירשמו פרטי כל החוזים שנ

העתק של החוזים האמורים. על העירייה למנות עובד עירייה שיהיה אחראי על 

 ניהול פנקס החוזים ושמירתו.
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השתתפות חברי מועצת 
העירייה בישיבות מועצת 

 העירייה
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 בישיבות מועצת העירייההשתתפות חברי מועצת העירייה 
 
 

 קיום ישיבות מועצה
 
 

מועצת העירייה הינה המוסד העליון של העיר והיא מהווה "בית נבחרים" מקומי, 

וככזאת הינה הגוף אשר יותר מכל גורם מקומי אחר, מוסמך לקבוע את תנאי החיים 

 בתחום העירייה ולהשפיע על איכותם, וכמובן גם על הסדר הציבורי.

 

של מועצת העירייה לחוקק חוקי עזר, לדון ולהחליט על הנושאים  מתפקידיה

 העומדים על סדר יומה של העירייה וכן לבקר את פעולותיה.

 

מועצת העירייה הינה גוף שלטוני מקומי בתחום שיפוטה של העירייה, אך היא כפופה 

להוראות החוק והשלטון המרכזי, אשר מגדירים את סמכויותיה וחובותיה תוך 

 ם מערכת של הנחיה ובקרה.קיו

 

המקום לפעילות מועצת העירייה, לדיונים בנושאים השונים ולהחלטות של העירייה 

 הינו ישיבות העירייה.

 
ישיבות מועצת העירייה, הזימון לישיבות אלה והנוהל בהן מוסדרים בתקנון 

 התקנון(. –שבתוספת השנייה לפקודת העיריות )להלן 

 

המועצה תקיים ישיבות מן המניין וישיבות שלא מן המניין,  לתקנון 3על פי סעיף 

 הכול כמפורט בתקנון.

 

אחת לחודש לפחות לתקנון על העירייה לקיים ישיבה מן המניין  5פי סעיף -על

 )ההדגשה שלי. מ.ר.(, אך רשאית היא להחליט שלא לקיימה בשני חודשים של השנה. 

 

 לתקנון קובע, כי: 6 סעיף

תוך חודשיים מיום היבחרה, תחליט המועצה על המועד הקבוע ב  ")א( 

לישיבותיה ובלבד שלא יהיה ביום המנוחה השבועי או בערב יום המנוחה 

השבועי של חבר מחברי המועצה, זולת אם הסכימו כל חברי המועצה אחרת; 

עד שתחליט המועצה על מועד קבוע לישיבותיה, יתקיימו הישיבות ביים 

 .18:00כל חודש בשעה רביעי הראשון ל
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, זולת אם הסכימו כל 18:00ישיבת המועצה תתחיל לא לפני השעה   )ב(    

 חברי המועצה לשעה אחרת.

חל מועד ישיבה בערב יום מנוחה או ביום מנוחה של חבר מחברי   )ג(    

המועצה, תידחה הישיבה ליום ולשעה הקבועים בשבוע שלאחר מכן או למועד 

המועצה הסכימו עליו מראש ובכתב: בסעיף קטן זה, "יום אחר שרוב חברי 

-א לפקידה, סדרי השלטון והמשפט, התש"ח18כמשמעותו בסעיף  -מנוחה" 

 , ולרבות מוצאי יום המנוחה.1948

לתקנון זה,  5בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים )א( עד )ג( וסעיף   )ד(    

בכתב, על מועד קיום רשאית מועצה להסכים, באמצעות כל חבריה מראש ו

ישיבה מסוימת במועד ובשעה אחרים מהמועד שנקבע ובתנאי שתקוים 

 )ההדגשה שלי. מ.ר.(. מועצה מן המניין לפחות פעם אחת לכל חודש ישיבת

 

  
מבדיקת נושא זה עולה, כי העירייה לא עמדה בהוראות התקנון ולא התכנסה 

 בתדירות כאמור בתקנון כמפורט להלן: 

 

החליטה מועצת העירייה כי מועד  05/12/13מיום  09/13ה מס' . בישיבת1

 .18:00ישיבותיה מן המניין יהיה יום שלישי הראשון לחודש בשעה 

 

ישיבות לא מן המניין. העירייה לא קיימה אף  17העירייה קיימה  2017.  בשנת 2

 המניין. ישיבה מן

 

יש . ריוני ואוקטובאפריל,  לא התכנסה מועצת העירייה בחודש 2017. בשנת 3

לציין, כי במשך התקופה האמורה לא נתקבלה במועצת העירייה החלטה בקשר 

לאי כינוס מועצת העירייה לתקופה כלשהי וזאת כפי שהיא רשאית לעשות אם 

 לתקנון. 5רצונה בכך לפי הסיפא של סעיף 
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 השתתפות חברי מועצת העירייה בישיבותיה

 
הינה תפקיד, משימה ואפילו שליחות אשר לשמם נבחר חבר חברות במועצת העירייה 

 המועצה.

 
מנהל תקין מחייב, כי חברי מועצת העירייה ייקחו חלק בניהול העירייה המתבטא 

 בראש ובראשונה בהשתתפות בישיבות מועצת העירייה ובישיבות וועדותיה.

 

 מבדיקת נושא זה הועלו הממצאים הבאים:   

 
 ואה מנתה ארבעה עשר חברים )כולל ראש העירייה(..  מועצת עיריית קלנס1

 

העירייה לא קיימה שלא מן המניין. ישיבות  17 העירייהקיימה  2017. בשנת 2

 ישיבו מן המניין.

 

השתתפותם של חברי מועצת העירייה בישיבותיה כאמור הן כמפורט בטבלה 

 להלן:

 

מס' 
 יחבר

 *מועצה

סה"כ ישיבות מועצה 
 המועצהבתקופת כהונת חבר 

מספר ישיבות בהן נכח 
 חבר המועצה

 שיעור הנוכחות

1 17 16 94% 

2 17 15 88% 

3 17 14 82% 

2 17 12 71% 

1 17 11 65% 

1 5 3 60% 

1 17 9 53% 

2 17 7 41% 

1 17 4 24% 

1 12 2 17% 
 

 חברי מועצה התחלפו עקב רוטציהשני * 

 
 

מהטבלה עולה, כי חלק מחברי מועצת העירייה הרבו להיעדר מישיבות מועצת 

ישיבותיה. מחצית מעדרו ביותר חברים מחברי מועצת העירייה נ שהלושהעירייה. 

 . ויותר מישיבות מועצת העירייה 75% -יותר מברים נעדרו בחשני 
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ל חברי הייתה נוכחות מלאה של כלא ישיבות מועצת העירייה אף ישיבה מ. ב3

מועצת העירייה. בכל הישיבות הייתה נוכחות חברי מועצת העירייה חלקית בלבד 

 כמפורט בטבלה להלן:

  

 חברים נוכחים מספר ישיבות
שיעור הנוכחים מכלל 
 חברי מועצת העירייה

1 12 86% 

5 11 79% 

4 10 71% 

2 8 57% 

3 7 50% 

1 6 43% 

1 5 36% 

  

 

, 65%מהטבלה עולה, כי ממוצע נוכחות חברי מועצת העירייה בישיבותיה הינו 

 בעששליש מחברי מועצת העירייה נעדרו באופן קבוע מישיבותיה. ביותר מדהיינו 

מחברי מועצת  ים( של מועצת העירייה נכחו פחות משני שליש41%ישיבות )

 העירייה.

 

כל התייחסות או תיעוד או . בפרוטוקולים של ישיבות מועצת העירייה אין 4

 סימוכין על אודות הסיבות להיעדרותם של חברי מועצת העירייה.

 

מועצת  . העירייה אינה מקיימת שום מעקב אחר נוכחותם והיעדרותם של חברי5

 העירייה.
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 הסנקציה החוקית להיעדרות מישיבות מועצת העירייה

 

 לפקודת העיריות קובע, כי: 123סעיף 
 

חבר מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חודשים רצופים, או שנעדר  ")א(

 –אם היו בשלושה חודשים פחות משלוש ישיבות  –משלוש ישיבות רצופות 

-יחדל להיות חבר המועצה, מלבד אם נעדר בגלל מחלה או בגלל שירות בצבא

הגנה לישראל או ברשות המועצה שניתנה מראש, ובתנאי שראש העירייה או 

 מונה שלח לו הודעה לפי סעיף קטן )ב(.המ

 
)ב( בתום החודש השני להיעדרו של חבר המועצה מישיבות המועצה או מיד 

אחרי הישיבה השנייה שממנה נעדר, הכול לפי המאוחר ישלח לו ראש 

העירייה הודעה בכתב שתציין את ישיבות המועצה שמהן נעדר ואת נוסחו 

לחבר המועצה במכתב רשום לפח מענו המלא של סעיף זה; ההודעה תישלח 

 הידוע לאחרונה והעתק ממנה יישלח במכתב רשום לממונה.

 
)ג( לא שלח ראש העירייה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן )ב( תוך 

שבעה ימים מיום שדרש ממנו הממונה לעשות כן, ישלח הממונה לחבר 

ום לראש המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה יישלח במכתב רש

 העירייה.

 

 א לפקודת העיריות קובע, כי: 123כמן כן סעיף 
 

" )א( נראה לראש העירייה כי חבר המועצה פסול לכהן או שחדל לכהן מחמת 

, ישלח לו ראש העירייה הודעה 123שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 

בדבר התפנות מקומו במועצה ויפרט בה את הסיבות לכך; ההודעה תישלח 

בר המועצה במכתב רשום לפי מענו הידוע לאחרונה והעתק ממנה יישלח לח

 במכתב רשום לממונה.

 

)ב( נראה לממונה שחבר המועצה פסול לכהן או שחדל לכהן מחמת שנעדר 

מישיבות המועצה כאמור בסעיף קטן )א( תוך ארבעה עשר יום מיום שדרש 

הודעה האמורה ממנו הממונה לעשות כן, ישלח הממונה לחבר המועצה את ה

 והעתק ממנה יישלח במכתב רשום לראש העירייה.

 

)ג( כתום שלושים יום מיום שנשלחה ההודעה לפי סעיף קטן )א( או )ב( תיפסק  

  –כהונתו של חבר המועצה זולת אם תוך הזמן האמור 
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הגיש בקשה לבית משפט מוסמך לביטול ההודעה; במקרה זה לא יחדל  (1)

 החליט על כך;לכהן אלה אם בית המשפט 

 
התברר לשולח ההודעה שלא נתקיימו הנסיבות המחייבות את שליחתה,  (2)

והוא ביטל אותה בהודעה מנומקת בכתב על כך לחבר המועצה; העתק 

מהודעת הביטול יימסר לידי הממונה או לידי ראש העירייה, הכול לפי 

 העניין.

 

 

 ארבעה 2017בשנת מבדיקת הפרוטוקולים של ישיבות מועצת העירייה עולה, כי 

. כמו כן לא נמצא ישיבות העירייה במשך שלושה חודשים או יותרמ ונעדר יםחבר

 בידי העירייה שום תיעוד לגבי היעדרויות מוצדקות של חברי מועצת העירייה.
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 סיכום ממצאי הביקורת

 
בחוק  . העירייה לא עמדה בהוראות החוק ולא התכנסה בתדירות הנדרשת1

 כמפורט להלן:

 
 מן המניין. ות ישיב קיימה העירייהלא  2017א.  בשנת 

 מן המניין.  שלאות ישיב 17העירייה קיימה  2017בשנת ב. 

 .בראפריל, יוני ואוקטוי לא התכנסה מועצת העירייה בחודש 2017.  בשנת ג

 
 

ה שלוש. חלק מחברי מועצת העירייה הרבו להיעדר מישיבות מועצת העירייה. 2

ברים  חשני ישיבותיה. חצית יותר ממבעדרו מחברי מועצת העירייה נ( 21%)חברים 

 . יבות מועצת העירייהשמי 75% -יותר מנעדרו ב

 
. במרבית ישיבות מועצת העירייה לא הייתה נוכחות מלאה של כל חברי מועצת 3

 העירייה. ברוב הישיבות הייתה נוכחות חברי מועצת העירייה חלקית בלבד.

 
שליש כ, דהיינו 65%העירייה בישיבותיה הינו . ממוצע נוכחות חברי מועצת 4

( של 41%ישיבות )בע שמחברי מועצת העירייה נעדרו באופן קבוע מישיבותיה. ב

 מחברי מועצת העירייה. יםמועצת העירייה נכחו פחות משני שליש

 
עוד או . בפרוטוקולים של ישיבות מועצת העירייה אין כל התייחסות או תי5

 סימוכין על אודות הסיבות להיעדרותם של חברי מועצת העירייה.

 
. העירייה אינה מקיימת שום מעקב אחר נוכחותם והיעדרותם של חברי מועצת 6

 העירייה.

 
מישיבות העירייה במשך  ומחברי העירייה נעדר יםחברארבעה  2017. בשנת 7

העירייה שום תיעוד לגבי היעדרות . לא נמצא בידי שלושה חודשים רצופים או יותר

 מוצדקת של חברי מועצת העירייה.
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 המלצות הביקורת

 
.  על העירייה לפעול לפי הוראות פקודת העיריות ולהתכנס לישיבות מן המניין 1

 אחת לחודש לפחות. 

 

.  העירייה יכולה לקבוע בהחלטה של מועצת העירייה אם רצונה בכך, כי בחודש 2

 בשני חודשים מסוימים לא יהיו ישיבות מן המניין למועצת העירייה.מסוים או 

 

.  על העירייה לדאוג לכך, כי חברי מועצת העירייה יתייצבו לישיבותיה באופן 3

סדיר. על העירייה לדאוג, בין היתר, לכך, כי ההזמנות לישיבות העירייה יגיעו 

פק במועד המינימאלי לחברי העירייה זמן מספיק לפני מועד הישיבות ולא להסת

שעות לפני הישיבות וזאת על מנת לתת לחבר העירייה זמן  48 -שנקבע בחוק ל

מספיק להתכונן לכך. במקרה ובישיבות יידונו תקציב העירייה )כולל תקציבים 

 10בלתי רגילים(, תשלומי חובה או חוקי עזר המועד המינימאלי שנקבע בחוק הינו 

 ימים.

  

ם מעקב אחר נוכחותם והיעדרותם של חברי מועצת העירייה .  על העירייה לקיי4

בישיבותיה. על העירייה להתייחס לעניין זה בפרוטוקולים של הישיבות שיכללו 

שמות חברי העירייה הנעדרים, הסיבות להיעדרותם ואף לצרף אישורים ותעודות 

 אם ישנם כאלה.
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השתתפות חברי מועצת 
וועדות  העירייה בישיבות 

 העירייה
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 השתתפות חברי מועצת העירייה בישיבות וועדות העירייה

 

אחד הגורמים להצלחתה של מועצת הרשות המקומית הינה יכולתה של המועצה 

הגוף היחידי המוסמך לפעול באמצעות ועדות. וזאת על אף שבדרך כלל, המועצה היא 

 לקבל החלטות.

 

החוק מחייב את הרשויות המקומיות בהקמתן של ועדות מסוימות. ועדות אלה הן 

ועדות חובה. בנוסף לכך, רשאיות הרשויות המקומיות להקים ועדות שונות, קבועות 

או ארעיות. ועדות אלה הן ועדות רשות. תפקידן של ועדות הרשות לייעץ ולעזור 

ומועצת הרשות במילוי תפקידם בניהול ענייני העירייה כל ועדה  לראש הרשות

 במסגרת תפקידיה ובתחום סמכויותיה.

 

וועדות רשות  כמפורט   5 -ו ועדות חובה קבועות, 19היו קיימות בעירייה  2016בשנת 

 להלן:

 

 חברים; 7ועדת מכרזים בהרכב של  .1

 חברים;  7ועדת כספים בהרכב של  .2

 חברים;  14ועדת מל"ח בהרכב של  .3

 חברים; 5ועדת ביטחון בהרכב של  .4

 חברים;  5ועדת לענייני ביקורת בהרכב של  .5

 חברים; 7ועדת הנחות בהרכב של  .6

 חברים; 6ועדת בטיחות בדרכים בהרכב של  .7

 חברים; 11ועדה לקידום מעמד הילד בהרכב של  .8

 חברים; 9ועדת חינוך בהרכב של  .9

 חברים; 7ועדה לאיכות הסביבה בהרכב של  .10

 חברים. 8למאבק בנגע הסמים המסוכנים בהרכב של  ועדה .11

 חברים; 9ועדה חקלאית בהרכב של  .12

 חברים; 3ועדת ערר בהרכב של  .13

 חברים;  7ועדת תמיכות  בהרכב של  .14

 חברים. 4ועדה מקצועית לתמיכות בהרכב של  .15

 חברים;  5ועדת רכש ובלאי בהרכב של  .16

 חברים. 5ועדת הקצאות קרקעות בהרכב של  .17

 חברים. 5לבחירת עובדים בכירים בהרכב של ועדת מכרזים  .18

 חברים. 5ועדה למיגור אלימות בהרכב של  .19
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 ועדות רשות

 

 חברים;  8ועדת רווחה  בהרכב של  .1

 חברים;  5ועדת ספורט בהרכב של  .2

 חברים;  16ועדת למתן שמות לרחובות בהרכב של  .3

 חברים. 14ועדת לתכנון ולבנייה בהרכב של  .4

 חברים. 12י צרכים מיוחדים בהרכב של ועדה לענייני ילדים בעל .5
 

 

 לפקודת העיריות )נוסח חדש(, כי: 166החוק קובע )סעיף 

 
ראש הועדה של המועצה רשאי בכל עת לקרוא לישיבת הועדה, -")א( יושב

והוא חייב לקרוא לישיבה על פי החלטת הועדה או על פי בקשת שליש חבריה 

 העירייה.או על פי בקשה של המועצה או של ראש 

 
)אא( ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס לפחות אחת לשלושה חודשים; 

לא כונסה ועדה כאמור, יורה ראש העירייה לכנסה והוא יקבע את סדר היום 

 של ישיבת הועדה."

 

 מבדיקת נושא זה, עולים הממצאים הבאים:
  

ו פעילות והן: ועדות בלבד היש חמהוועדות של העירייה,  24מבין  2017. בשנת 1

 7(, ועדת ההנחות )ישיבות 16(, ועדת רכש ואספקה )ישיבות 16ועדת מכרזים )

. יתר הוועדות לא ועדת חינוך )ישיבה אחת( אחת(,ועדת כספים )ישיבה  (,ישיבות

 התכנסו כלל ועיקר.

 
. השתתפות חברי מועצת העירייה בישיבות הועדות לא הייתה מלאה ופעילה 2

 הרצון.ואינה משביעה את 

 

. חברי מועצת העירייה הרבו להיעדר מישיבות ועדות העירייה. לא פעם נדחו דיוני 3

 הוועדות בהעדר מניין חוקי לישיבות הוועדות.

 

.  לא נמצא בידי העירייה כל תיעוד או סימוכין בגין היעדרויות מוצדקות של חברי 4

 הוועדות.

 

נוכחותם והיעדרותם של חברי .  העדר כל פיקוח או מעקב מצד העירייה על 5

 הועדות בישיבות הועדות.
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 המלצות הביקורת

 
.  כדי להבטיח שהוועדות תמלאנה את התפקידים שמוטלים עליהן על העירייה 1

לדאוג לכינוסן באופן סדיר לפחות בתדירות הקבועה לוועדות החובה בחוק, דהיינו 

 אחת לשלושה חודשים.

 

העירייה אינה ממלאת את תפקידה ואינה  .  במקרה ואחת מועדות החובה של2

פי החוק, על ראש העירייה להשתמש בסמכויותיו לפי סעף -מתכנסת כמתחייב על

)אא( לפקודת העיריות ולהורות לכנסה, והוא יקבע את סדר היום של ישיבת 166

 הועדה.

 

. על העירייה לקיים מעקב אחר נוכחותם והיעדרותם של חברי מועצת העירייה 3

ת הועדות. בפרוטוקולים של הישיבות יש לציין את שמות חברי הועדות בישיבו

 הנעדרים, הסיבות להיעדרותם ואף לצרף אישורים ותעודות רלוונטיים.

 

. הביקורת מעירה כי על ראש העירייה לכנס את הוועדות לכל הפחות בתדירות 4

פקידיהן שנקבעה בפקודת העיריות . עליו גם לדאוג שהן תתפקדנה ותמלאנה את ת

כפי שהוטלו עליהן. השתתפות החברים השונים בישיבות הוועדות הנה חשובה 

וחיונית. במסגרת תפקידם בוועדות מוטל עליהם לתרום ככל יכולתם לתכנון ניהול 

ופיקוח על ענייני העיר. פעילות סדירה של הוועדות עשויה לתרום רבות בהצלחתה 

 של העירייה.
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השתתפות העובדים 
הבכירים של העירייה 

מועצת בישיבות 
  עירייה ה
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השתתפות העובדים הבכירים של העירייה בישיבות העירייה ובישיבות 

 ועדותיה

 

ולפי  –)א( לפקודת העיריות )נוסח חדש(, מועצת עירייה רשאית 167על פי סעיף 

למנות לעירייה אנשים ראויים  –דרישת הממונה על המחוז במשרד הפנים חייבת 

למשרות הנקובות להלן, לכולן או למקצתן, והן: מזכיר או מנהל כללי,  מהנדס, 

 מפקח תברואה, רופא ורופא וטרינרי.

 

)ב( לפקודת העיריות )נוסח חדש(, מועצת עירייה חייבת למנות 167על פי סעיף 

 לעירייה מבקר.

 

)ה( לפקודת העיריות )נוסח חדש(, מועצת עירייה חייבת למנות 167על פי סעיף 

 לעירייה גזבר.

 

על העירייה  1975 –לחוק הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי(, תשל"ו  3על פי סעיף 

 משפטי שיהיה עובד העירייה.למנות עורך דין ליועצה ה

 

 –לחוק הרשויות המקומיות )יועצת לענייני מעמד האישה(, התש"ס  2על פי סעיף 

 על העירייה למנות יועצת לענייני מעמד האישה אשר תהא עובדת העירייה. 2000

 

 2001 – לחוק הרשויות המקומיות )מנהל מחלקת החינוך(, התשס"א 2על פי סעיף 

 על העירייה למנות מנהל מחלקת חינוך.

 

לתקנות העיריות )הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין(,  5על פי סעיף 

 , על העירייה למנות מנהל רכש ואספקה.1998 –התשנ"ח 

 

ב לפקודת העיריות (נוסח חדש(, מבקר העירייה יוזמן ויהיה רשאי 170על פי סעיף  

לכל ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה להיות נוכח 

 מועדותיו של גוף עירוני מבוקר.

 
, היועץ 1975 –לחוק הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי(, תשל"ו  6על פי סעיף 

המשפטי של העירייה יוזמן לישיבות מועצת העירייה, ועדת המכרזים וועדת 

הכספים. כמו כן ולצורך ביצוע תפקידו יוזמן היועץ המשפטי לכל ישיבה של מועצת 

 העירייה או כל ועדה מועדותיה.
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לפקודת העיריות )נוסח חדש(, גזבר העירייה יוזמן לישיבות  )ה( 167על פי סעיף 

מועצת העירייה, לישיבות של כל ועדה מועדותיה. על הגזבר להיות נוכח בישיבות 

 מועצת העירייה, ועדת הכספים וועדת המכרזים.

 

 –לחוק הרשויות המקומיות )יועצת לענייני מעמד האישה(, התש"ס  5על פי סעיף 

נייני מעמד האישה תוזמן לכל ישיבה של מועצת העירייה ושל כל , היועצת לע2000

 ועדה מועדותיה.

 

לתקנון שבתוספת השנייה לפקודת העיריות )נוסח חדש(, על מרכז  17על פי סעיף 

ישיבות המועצה לזמן לישיבות המועצה, מן המניין ושלא מן ולמניין את עובדי 

 העירייה כאמור להלן:

 

לפקודה העיריות )נוסח  167מנה על פי חיקוק או על פי סעיף עובד עירייה שהת  ( 1)

 חדש(;

 

 עובד עירייה שהמועצה קבעה כי הנושא הנדון בישיבה נוגע לתפקידו;  ( 2)

 

עובד, הכפוף באופן ישיר לראש העירייה או למנהל הכללי של העירייה,   ( 3)

ני מועד שעות לפ 24שהוזמן, על פי דרישה בכתב של חבר המועצה למזכיר, 

 הישיבה.

 

מבדיקת נושא זימונם של בעלי התפקיד ועובדי העירייה כאמור נמצא, כי לא זומנו 

העובדים לכל הישיבות של מועצת העירייה או לישיבות ועדותיה כמתחייב על פי 

  החוק. להלן דוגמאות:

 
 . הגזבר לא הוזמן ולא נכח בחלק מישיבות מועצת העירייה.1

  
מעמד האישה לא זומנה ולא נכחה בישיבות מועצת העירייה . היועצת לענייני 2

 ובישיבות ועדותיה.

  
 .  מהנדס העירייה לא זומן ולא נכח בחלק מישיבות מועצת העירייה.3

 
 ישיבות מועצת העירייה. רוב.  מנהל מחלקת החינוך לא זומן ולא נכח ב4

 
 ה..  מנהל רכש ואספקה לא זומן ולא נכח בישיבות מועצת העיריי5
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הועדה המרחבית לתכנון ולבנייה מזרח השרון  . מבקר העירייה לא זומן לישיבות6

ולישיבות הדירקטוריון של החברה לטיפול במי קולחין קלנסואה לב הרון ולישיבות 

ועדת  ישיבותגם לחלק מעירייה לא זומן מבקר ה הדירקטוריון של המתנ"ס.

 .ת ועדת הרכשולמרבית ישיבו המכרזים לבחירת עובדים בכירים

 

הביקורת מעירה לעירייה כי עליה לדאוג ולהקפיד על כך, כי העובדים ובעלי 

התפקידים כאמור יוזמנו לכל הישיבות של העירייה ולישיבות של ועדותיה 

כחובתה על פי החוק. השתתפותם של העובדים בישיבות מועצת העירייה 

התקין של העירייה. נוכחותם ובישיבות ועדות העירייה הינו חיוני ונחוץ לניהולה 

והשתתפותם של עובדי העירייה כאמור מאפשר לחברי מועצת העירייה ולחברי 

ועדות העירייה לשמוע דיווחים והסברים עדכניים ולקבל את מרב הנתונים 

מהגורמים המוסמכים. הדבר מהווה כלי עזר רב לקבלת החלטות על ידי מועצת 

וני לקיומה של ביקורת ציבורית על עובדי העירייה וועדותיה. כמו כן הינו חי

העירייה. ולכן מן הראוי, כי עובדים אלה יוזמנו ויהיו נוכחים וישתתפו בישיבות 

 העירייה ובישיבות ועדותיה. 
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מעקב אחר הטיפול בדו"חות 

 קודמים של מבקר העירייה
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 בדו"חות קודמים של מבקר העירייהמעקב אחר הטיפול 

 

תוקן/לא  ממצא הביקורת מס'
 הערות תוקן

   בזקןהטיפול   

1.  

מספר הזקנים המטופלים בידי עו"ס אחד במחלקת 
הרווחה בקלנסואה הינו גבוה מאוד: מספר הזקנים 

 560זקנים מהם  877היה  2013בקלנסואה בשנת 
זקנים  240זקנים מטופלים בלשכת הרווחה כולל 

זכאי חוק סיעוד. לטיפול בזקנים כאמור הוקדש 
 משרה. 0.16% -עובד חלקי ב

 תוקן
 חלקית

מספר הזקנים  2017בשנת 
בקלנסואה המטופלים 

 350בלשכת הרווחה היה 
זקנים זכאי חוק  260כולל 

 2017החל משנת סיעוד. 
הוקדש לטיפול בזקנים 

משרה.  0.5% -עובד ב
אולם עדיין אין זה 

 מספיק.

2.  

העירייה אינה מקצה תקני עו"ס מספיקים לצורך 
טיפול בזקנים שבתחומה. הקצאת תקני עו"ס כאמור 
הינה הקצאה דלה בלשון המעטה, אינה מספיקה 
ואינה יכולה להבטיח מתן שירותים וטיפול נאות 

 באוכלוסיית הזקנים הנזקקים.

  לא תוקן

3.  

 עומס העבודה הרב המוטל על כתפי העו"סים
ברשויות המקומיות מגביל את יכולתם להבטיח 
טיפול נאות בזקנים שבטיפולם; הטיפול הוא תגובתי 
וניתן בעיקר בעתות משבר כמענה לקרות אירוע חריג 

אפשר להקפיד ולקיים רצף -או צורך מידי. לכן, אי
טיפולי ומעקב תקופתי. מצב כאמור עלול להשפיע על 

 איכות הטיפול בזקנים.

  לא תוקן

4.  

מחלקת הרווחה אינה נוקטת בכל צעדים שהם לשם 
איתור זקנים נזקקים. מחלקת הרווחה מטפלת רק 
במקרים של פניות אישיות מטעם הזקנים הנזקקים 

 או מקרובי משפחה של זקנים כאמור.

  לא תוקן

5.  

אין מחלקת הרווחה נוקטת בצעדים לשם עדכון 
רשימות הזקנים באופן שוטף והיא מקבלת את 

הזקנים ממחלקת הגביה ולא באופן קבוע, רשימת 
ולכן אין בידי מחלקת הרווחה נתונים מעודכנים על 

 מספר ושמות הזקנים באופן שוטף במשך השנה.

  לא תוקן

6.  

אי נקיטת צעדים מצד העירייה לשמירה על מרכז יום 
שיועד למרכז יום עמד נטוש ופרוץ לקשיש. המבנה 

חשוף לוונדליזם ולהשחתה  והיה מה שניםבמשך כ
גם של הציוד שבתוכו, לרבות הפקרת תיקים אישיים 

מצביעה על מחדליה של . מציאות כאמור של זקנים
העירייה בשמירה על נכסי ציבור. זו מציאות שאינה 
הולמת רשות ציבורית האמונה בין היתר על שלטון 

 החוק בתחומה.

תוקן 
 חלקית

נקטה  2015במשך שנת 
בצעדים רציניים העירייה 

לשיפוץ המבנה למרכז יום 
לקשיש אולם עד לסוף 

טרם הופעל  2017שנת 
 מרכז יום האמור.

7.  
יריית קלנסואה, שבתחומה לא פעלו מרכזי יום ע

 900זקנים ) 200 -לזקן, ושבתחומה גרים יותר מ
 .לזקניםזקנים( לא הקימה ולא ניהלה מועדון חברתי 

  לא תוקן

8.  

שבתחומה כאמור לא פעלו מרכזי עיריית קלנסואה, 
 900זקנים ) 200 -יום לזקן, ושבתחומה גרים יותר מ
, לא 2אקונומי  -זקנים( והמדורגת באשכול הסוציו

 הגישה בקשה לפתיחת מועדון מועשר כאמור.

  לא תוקן

9.  

תוכנית הנופשונים של אינה משתתפת בהעירייה 
לכלול בתקציבה אינה דואגת משרד הרווחה וכן 

הרגיל סעיף תקציבי בנושא האמור עם  השנתי
 הקצבה מתאימה.

 לא תוקן

העירייה הקציבה לנושא 
 ₪זה תקציב של אלף 

 2017ו  2016בלבד לשנים 
הקציבה  2018ובשנת 
 בלבד. ₪אלפיים 



 2017דין וחשבון                                                                                                                               מבקר העירייה                                              

 

111 

 

10.  
העירייה טרם מינתה לה יועץ לענייני האזרחים 

  לא תוקן הוותיקים כמתחייב על פי החוק.

11.  
למשרד לאזרחים ותיקים מעבירה אינה העירייה 

תמצית של הזכויות וההטבות והמידע הנדרש 
 כמתחייב מהוראות החוק.

  לא תוקן

   נכסי דניידי 

12.  

העירייה לא מנהלת פנקס מיטלטלין כנדרש בחוק. 
לעירייה לא היה מידע מלא, עדכני ומרוכז על אודות 
נכסי המיטלטלין השייכים ו/או הנמצאים בבעלותה 

 העירייה.או באחזקתה של 

  לא תוכן

13.  
בעירייה לא קיים נוהל כתוב לרישום וניהול נכסי 

  לא תוכן דניידי.

14.  
העירייה לא מנתה עובד להיות אחראי על ניהול נכסי 

  לא תוכן דניידי.

  לא תוכן העירייה אינה מנהלת מחסן כנדרש בחוק.  .15

16.  

בעירייה לא קיים רישום מרוכז ומעודכן של כל נכסי 
המיטלטלין של העירייה. בהעדר רישום כאמור לא 
ניתן לדעת מהם נכסי דניידי שבשליטת העירייה. לא 
ניתן לדעת דבר על גריעת פריטי מצאי בשל אובדן, 

 השבתה או מכל סיבה אחרת.  

  לא תוכן

17.  
זקה, העדר פיקוח ובקרה נאותים על הטיפול, האח

  לא תוכן .השימוש והשמירה על נכסי המיטלטלין של העירייה

18.  
לא מוטבע על נכסי דניידי של העירייה פרטי זיהוי 

  לא תוכן לנכסים אלה כמו: סמל הרכוש, מס סידורי וכו'.

  לא תוכן לא מתבצעת בדיקה פיזית של קיום הנכסים.  .19

  לא תוכן לא נערכת ספירת מלאי שנתית לנכסים.  .20

21.  
העדר נוהל כתוב לדיווח על נזקים שנגרמו למצאי על 

  לא תוכן ידי מנהלי היחידות לרשם המצאי.

22.  
העדר נוהל כתוב לגריעת פריטים מהמצאי עקב 

  לא תוכן בלאי, אובדן או השבתה.

  לא תוכן העדר כל מעקב אחר אופן גריעת הפריטים מהמצאי.  .23
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24.  
דניידי של דרכי הטיפול, האחזקה והשמירה על נכסי 

  לא תוכן העירייה אינן מניחות את הדעת .

   דו"חות 

25.  

העירייה לא נהגה לפרסם דין וחשבון שנתי ודיווח של 
הממונה כמתחייב מהוראות חוק חופש המידע, 

 –ותקנות חופש המידע, התשנ"ט  1998 –התשנ"ח 
1999. 

  לא תוקן

26.  
דו"חות שנתיים מפורטים על  נהכילא מ העירייה

  לא תוקן ניהול העירייה כנדרש בחוק )פקודת העיריות(.

27.  

בשנים האחרונות, לא דאגה העירייה להביא את 
הדו"חות הכספיים המבוקרים השנתיים והחצי 
שנתיים לדיון בפני ועדת הביקורת ובפני מועצת 
העירייה כמתחייב מהוראות החוק )פקודת 

 העיריות(.

  לא תוקן

28.  
בשנים האחרונות לא פרסמה העירייה את הדו"חות 
הכספיים השנתיים שלה כמתחייב מהוראות החוק 

 )פקודת העיריות(.
  לא תוקן

29.  

העירייה לא הקפידה על מילוי הוראות הדין בכל 
הנוגע להכנת דוחות רבעוניים על פעולותיה ועל 
מצבה הכספי של העירייה כמתחייב מהוראות 

 .ותקנות העיריות )הנהלת חשבונות(פקודת העיריות 

  לא תוקן

30.  
לא נמסרו למועצת העירייה דו"חות רבעוניים על 
מצבה הכספי של העירייה שבהם פורטו הוצאותיה 

 והכנסותיה כנדרש בחוק.
  לא תוקן

31.  
לא הוגשו למועצת העירייה דו"חות רבעוניים בכתב 

  לא תוקן על פעולות העירייה.

32.  
כאמור לא הובאו לדיון בפני הדו"חות הרבעוניים 

  לא תוקן מועצת העירייה.

33.  
לא נערכו על ידי הגזבר דו"חות חודשיים כמתחייב 

כאמור ולא הוגשו דו"חות כאמור  10מהוראות תקנה 
 לראש העירייה.

  לא תוקן

34.  
לא נמצאו בידי העירייה דיווחים של היועצת לענייני 

  לא תוקן מעמד האישה כנדרש בחוק.

35.  
לא הוגש למליאת מועצת העירייה דין וחשבון על 
מצבם של התאגידים שבבעלות או בשליטת העירייה 

 .1980 –על פי צו העיריות )הקמת תאגידים(, תש"ם 
  לא תוקן

36.  
אין בידי העירייה דיווחים כלשהם אודות האזרחים 
הותיקים כמתחייב מהוראות חוק האזרחים 

 .1989 -הוותיקים תש"ן 
  לא תוקן

37.  
הדו"חות השנתיים של מבקר העירייה לא הובאו 

  לא תוקן בפני ועדת הביקורת ומועצת העירייה.

   ועדות העירייה 
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38.  

בוועדות העירייה לא נקבעו נהלים ו/או הנחיות 
כלשהן להסדרת עבודתן ודיוניהן דבר שהביא לידי 
ויכוחים, דחיות ואי סדר מיותרים בחלק מדיוני 

 הועדות.

  לא תוקן

39.  
החלטות הועדות לא הובאו בפני מועצת העירייה, לא 

  לא תוקן נדונו על ידה ולא אושרו על ידה.

40.  
העירייה לא עדכנה ו/או לא השלימה בחירת הרכבן 
של חלק מועדות החובה כמו: ועדת החינוך, הועדה 

 לבטיחות בדרכים, ועדת בטחון.
  לא תוקן

41.  
חלק מחברי הועדות לא נבחרו על ידי הגורמים 
המוסמכים לבחירתם ובאופן המתחייב מהוראות 

 החוק.
  לא תוקן

42.  
מרבית ועדות החובה וועדות הרשות של העירייה לא 
היו פעילות ולא התכנסו כלל ועיקר במשך כל תקופת 

 כהונתן.
  לא תוקן

43.  
חלק ועדות העירייה שהיו פעילות בתקופת כהונתן 

 לא התכנסו בתדירות המתחייבת על פי החוק.
  תוקןלא 

44.  
העירייה מצדה לא נקטה בצעדים ובמהלכים 

  לא תוקן הדרושים על מנת לכנס את הועדות כחוק.

45.  
העירייה לא הקפידה על זימונם של העובדים 
הסטטוטוריים בעירייה לישיבות ועדותיה כמתחייב 

 על פי החוק.
  לא תוקן

   סקר סיכונים 

  לא תוקן העירייה מעולם לא ערכה סקר סיכונים.  .46

   רישוי עסקים 

47.  
העדר בעירייה אדם או גורם המופקד או האחראי 

 על הטיפול בנושא רישוי עסקים באופן קבוע ושוטף.
תוקן 

  חלקית

48.  
העירייה לא ערכה סקר מקיף של כל הנכסים 

הפועלים בתחומה ואין בידיה נתונים מרוכזים על 
 העסקים הפועלים ללא רישיון בתחום העירייה.

  לא תוקן

49.  
רובם המוחלט של העסקים בתחום העירייה פועל 

 ללא רישיון.
  לא תוקן

50.  
אי התאמה לגבי מספר העסקים טעוני רישוי 

  לא תוקן במחלקת הגבייה ובמחלקת התברואה.

51.  
העדר כל מעקב ופיקוח מצד העירייה אחר ביצוע 

  לא תוקן הוראות החוק בנושא רישוי עסקים.

52.  
ובצעדים  אי נקיטה מצד העירייה באמצעים

הדרושים והמתחייבים לשם ביצוע הוראות החוק 
 בנושא רישוי עסקים.

  לא תוקן

53.  
העירייה אינה מפעילה את סמכויותיה עפ"י החוק 
לשם אכיפת הוראות החוק על העסקים שפועלים 

 שנים ללא רישיונות.
  לא תוקן

   חוקי עזר 
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54.  
העדר קובץ חוקי עזר מרוכז ועדכני המכיל את נוסח 

  לא תוקן העזר בצירוף העדכונים האחרונים. חוקי

55.  
חלק מחוקי העזר של העירייה לא עודכנו ונשארו 

  לא תוקן בנוסחם המקורי.

56.  
אי אכיפת הוראות חוקי העזר על ידי העירייה ואי 
  לא תוקן שימוש בסמכויותיה של העירייה עפ"י חוקים אלה

   הקמת אתר אינטרנט לעירייה  .57

58.  
הקימה אתר אינטרנט כמתחייב העירייה טרם 

 מהוראות פקודת העיריות כאמור.
תוקן 

 חלקית

העירייה הקימה אתר 
אינטרנט אולם נכון 

לתאריך הביקורת האתר 
אינו פעיל באופן שוטף 

 וסדיר.

   הארכיון העירוני 

59.  

במשך שנים רבות לא זכה נושא הארכיון העיריוני 
עניין להתייחסות רצינית ונאותה מצד העירייה. 

הארכיון העירוני ופיתוחו לא מצאו ביטוי כלשהו 
בתקציבי העירייה מלבד שכרו של עובד אחד שטיפל 

 בעניין.

 
  לא תוקן

60.  
העירייה לא הקצתה מקום קבוע לארכיון העירוני. 

  לא תוקן  החומר הארכיוני נמצא מפוזר בכמה מקומות.

61.  

אין בידי העירייה תיעוד או רישום על תכולת 
הארכיוני שלה כך שלא ניתן לדעת מהם החומר 

פריטי החומר הארכיוני שברשות העירייה, באיזה 
 כמות ובאיזה איכות נמצאים פרטים אלה.

 
 

 לא תוקן
 

62.  

אין בידי העירייה תיעוד או רישום כלשהם לגבי 
מיקומו של פריט זה או אחר של החומר הארכיוני 

 של העירייה ולמעשה לא ניתן לדעת מהו מיקומו של
 פריט כלשהו בעת צורך.

 
 

 לא תוקן
 

63.  
הרשומות של העירייה שיש לשמור לצמיתות לא 

 נשמרו בקפידה, בדרך ובתנאים נאותים.
 

  לא תוקן

   תקציב העירייה 

64.  
אי הגשת הצעת התקציב השנתי של העירייה לשם 

  לא תוקן אישורו על ידי מועצת העירייה במועד הקבוע בחוק.

65.  
התקציב השנתי של העירייה בפני אי הבאת הצעת 

 לא תוקן ועדת הכספים במועד הנדרש בחוק.

הצעת התקציב השנתי 
 2017של העירייה לשנת 
הובאה בפני ועדת 
הכספים רק ביום 

13/02/17. 

66.  
איחור בדיון ובאישור התקציב השנתי של העירייה 
 לא תוקן  על ידי מועצת העירייה מעבר למועד הקבוע בחוק.

העירייה לשנת תקציב 
נידון ואושר על ידי  2017

מועצת העירייה ביום 
27/02/17. 

67.  
אי פרסום תמצית התקציב השנתי המאושר של 

  לא תוקן פי החוק.-העירייה ברשומות כמתחייב על

   ישיבות מועצת העירייה 

68.  
ההזמנות לישיבות מועצת העירייה שבהן נדונו 

תקציבים בלתי רגילים לא הוצאו במועדים 
 פי פקודת העיריות כאמור.-כמתחייב על

  לא תוקן
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   מערך ארגוני 

  תוקן עריכת מבנה ארגוני  .69

  לא תוקן הגדרת תפקידים וכפיפויות  .70

  לא תוקן עריכת נהלים כתובים   .71

   מוקד עירוני 

72.  

עיריית קלנסואה אינה מפעילה מוקד עירוני. 
בעירייה נמצאת מערכת ניתוב שיחות אוטומאטית. 

בעירייה אדם או גורם האחראי על הטיפול  אין
 בפניות התושבים.

  לא תוקן

73.  

העדר מוקד עירוני בעירייה יצר אי הבנה בקרב קהל 
התושבים הפונים לעירייה לקבלת שירותים או 
המדווחים על תקלות שונות או הפונים בתלונות 
שונות לעירייה. רבים הם המקרים בהם מסתובבים 
תושבים במשרדי העירייה בלא לדעת למי ולאן לפנות 

עדם. ונאלצים להיכנס לכמה משרדים עד להגיעם לי
רבים גם הם המקרים בהם נאלצים הפונים לפנות 
בעניינים זוטרים ישירות לראש העירייה במקום 

 לפנות לפקיד האחראי לכך.

  לא תוקן

  לא תוקן אין תיעוד כלשהו של פניות התושבים לעירייה .  .74

  לא תוקן אין מעקב אחר הטיפול בפניות התושבים לעירייה.  .75

76.  

ניתן לדעת מהו היקף בהעדר תיעוד כאמור לא 
הפניות של התושבים לעירייה ובאיזה נושאים ולכן 
לא ניתן לבדוק את היעילות של הטיפול בפניות 

 התושבים על ידי העירייה ועובדיה.

  לא תוקן

   תחזוקת גנים ציבוריים 

77.  
העירייה לא ביצעו כלל בדיקות תחזוקה של מתקני 

  לא תוקן המשחקים בגן ציבורי הנ"ל.

78.  
העירייה טרם פעלה כאמור בפניית משרד והכלכלה 
והתעשייה דהיינו טרם תיקנה את הליקויים במתקני 

 המשחקים בגן כמתחייב.
  לא תוקן

79.  
העירייה לא דאגה לסגור את הגן ולמנוע גישה 

  לא תוקן קונם.יושימוש במתקנים הנ"ל עד לת
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 פקודת העיריות )נוסח חדש( 
 

 )ב(: מינוי מבקר167סעיף 
 

 "מועצת העירייה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה לעירייה מבקר במשרה מלאה;"
 
 

 מינוי עובדי לשכת המבקר   170סעיף 
............ 

)ה(  ראש העיריה בהסכמת מבקר העיריה ימנה עובדים ללשכת מבקר העיריה 
פי האמור בהוראות סעיפים קטנים -הפנים בתקנות ועלבהתאם לתקנים שיקבע שר 

. תקנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב במספר 170)א( עד )ד( לסעיף 
 התושבים, בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי.

 
( לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העירייה אלא אם 1)ה

 (.4( עד )1)ג()167ראות סעיף כן התקיימו בו הו
 

(, רשאי ראש העירייה, בהסכמת מבקר העירייה, 1( על אף הוראות סעיף קטן )ה2)ה
( אם רכש 4)ג()167לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 

נסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת 
 .1992 –הפנימית, התשנ"ב 

 
)ו(  עובדי לשכת מבקר העיריה דינם כדין שאר עובדי העיריה, ואולם הם יקבלו 

 הוראות מקצועיות ממבקר העיריה בלבד.
 

)ז(  לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה, שלא בהסכמתו של מבקר 
 (.1א ) 171העיריה, אלא בכפוף להוראות סעיף 

 
 עובד המבצע פעולת ביקורת. –)ח(  בסעיף זה, "עובד ביקורת" 

  
 

 א:  תפקידי המבקר170סעיף 
 

 )א(   ואלה תפקידי המבקר:
 
 –(  לבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1)

, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות 1965
 היעילות והחסכון;

 
 עולות עובדי העירייה; (  לבדוק את פ2)

 
( לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום הוראות 3)

 כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;
 
(  לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה 4)

 ושמירת רכושה והחזקתן מניחות את הדעת.
 
 

יקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה )ב(  הב
וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם 
השנתי כדי יותר מעשירת לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי 

 "; מבוקרגוף עירוני שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "
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)ג( בכפוף לאמור בסעיף קטן )א(, יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את 

  –נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 
 
 ( על פי שיקול דעתו של המבקר;1)
 
 ( על פי דרישת ראש העירייה לבקר ענין פלוני;2)
  
 ( ככל האפשר בהתאם להמלצות הועדה לעניני ביקורת.3)
 
 

 )ד(  המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.
 
 

)ה(  מבקר העיריה יכין ויגיש לראש העיריה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, 
 לרבות הצעת תקן, במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה. 

 
)ו(  ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעת התקציב והתקן של לשכת מבקר העיריה, 

 פי שהגיש אותו מבקר העיריה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.כ
 
 
 

 ב.  המצאת מסמכים ומסירת מידע170סעיף 
 

)א( ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העיריה,  ראש המועצה הדתית וסגניו, 
חברי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו למבקר 

שברשותם אשר לדעת מבקר העיריה דרוש לצורכי  , כל מסמך, על פי דרישתוהעיריה
שיבקש בתוך התקופה הקבועה  הסבראו  כל מידעהביקורת ויתנו למבקר העיריה 

 בדרישה ובאופן הקבוע בה. 
 
 
)ב( למבקר העיריה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה לצורך ביצוע תפקידו,  

לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים 
 אוטומטי של העיריה או של המשרתים את העיריה או של גוף עירוני מבוקר.

  
עיריה ועל עובדים מטעמו המגבלות פי דין, יחולו על מבקר ה-)ג(  לגבי מידע החסוי על

 הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.
 

)ד( עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה, יחולו עליו, לענין עבודתו האמורה, 
 כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העיריה.

 
העיריה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה )ה( לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר  

של מועצת 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.

 
 
 

 ג.   דו"ח המבקר170סעיף 
)א( המבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדוח יוגש אחת 

באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח  1 -לשנה, לא יאוחר מ
יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים 

ן זה,  ימציא המבקר העתק ומניעת הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדו"ח לפי סעיף קט
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ממנו לועדה לעניני ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 
 )נוסח משולב(. 1958 –ב לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 21 -א ו21

)ב( בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולועדה לעניני 
שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה  ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת

 או הועדה לעניני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.
 

)ג( תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העיריה לועדה לעניני 
ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף 

 הערותיו.
 

ורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו ותגיש )ד( הועדה לעניני ביק
למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש 
העיריה כאמור בסעיף קטן )ג(; לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדוח עד תום 

והצעותיה  התקופה האמורה, תדון הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה את סיכומיה
עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העירייה לועדה. בטרם 
תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן את 
דיוניה נושאי משרה של העיריה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על 

 הדו"ח.
 

ישה הועדה את סיכומיהה והצעותיה תקיים ( תוך חודשיים מן היום שהג1)ה()
המועצה דיון מיוחד בהם וובדוח המבקר ותחליט בדבר אשור הסיכומים או ההצעות 

 כאמור.
 
( לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה 2)

כאמור בסעיף קטן )ד(, או לא המציא ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק מהדוח 
ירוף הערותיו, ימציא המבקר עותק הדוח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדוח בצ

 ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העירייה.
 

)ו( לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו, לפני שחלף 
של  בקר העיריה, המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם אדם ממצא ביקורת 

 ואולם מבקר העיריה או ראש העיריה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור.
  

)ז(  היה למבקר העירייה יסוד להניח שראש העירייה או היועץ המשפטי של העירייה, 
, 1977 –הוא צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין, התשל"ז 

 ניין במישרין לידיעת מבקר המדינה.יעביר המבקר את הע
 
 

 . חומר שאינו ראיה1ג170סעיף 
 

דוחות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר העירייה 
במילוי תפקידו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו פסולים בשל כך 

 לשמש ראיה בהליך משמעתי.
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 1974 –תקנות העיריות )דין וחשבון מבקר העירייה(, התשל"ד 

 
 לפקודת העיריות, אני מתקין תקנות אלה: 347בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 
 .  תאריך הגשת דין וחשבון1

מבקר העירייה יגיש לראש העירייה, לא יאוחר מהאחד באוגוסט בכל שנה, דין 
 יך על ממצאי הביקורת שערך.וחשבון המתייחס לשנת הכספים שקדמה לאותו תאר

 
 .  תוכן דין וחשבון2

 בדין וחשבון יסכם המבקר את פעולותיו בשטח הביקורת, ויפרט בו את הליקויים.
 
 .  המלצות3

 המבקר יביא בדין וחשבון את המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעתם בעתיד.
 
 .  רשימת מעקב4

צאי הביקורת בדינים וחשבונות הדין וחשבון יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממ
קודמים ושל ממצאי הביקורת של מבקר המדינה בנושאים שהם בתחום סמכויותיו 

 של מבקר העירייה, והוא יציין אם הליקוי שעליו הצביעו תוקן.
 
 .  תחילה5

 תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

 

 

 


