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 טתשע"ה באדר ב' י' 

 2019        במרץ    17                                                                                                                          

 

 לכבוד

 גב' רותם ידלין

 ראשת המועצה

 ג.נ., 

תיקון מ כמתחייב,  2018לשנת  8פר סאת דו"ח מבקרת המועצה מבזאת הנני מתכבדת להגיש לך 
 תשנ"ז לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( "דו"ח על ממצאי ביקורת".

אחרים ממנה, הולכים מעורבותה של המועצה בחיי היום יום של תושבי המועצה ומקבלי שירותים 
וגדלים. מעורבות המועצה בחיי התושב מחד והיכולת הארגונית והכספית לספק שירותים  אלה 
מאידך הינם נושאים בעלי ממד ציבורי חשוב. המורכבות בתפעול יעיל במסגרות התקציב והדרישה 

ם של לנשיאה באחריות ציבורית של מקבלי ההחלטות מעלים שוב ושוב את חשיבותם ותרומת
 מנגנוני הביקורת על המגזר המוניציפלי.

 הגדרת הביקורת

 ביקורת הינה הערכה עצמאית ובלתי תלויה, אובייקטיבית ומיטבית  של פעילויות הארגון. 

  סוגי ביקורת

ביקורת בה המבקרים אינם עובדי הארגון אותו מבקרים אלא חיצונים כדוגמת  -ביקורת חיצונית

משרד הפנים ומבקר המדינה. דוחות הביקורת שלהם מפורסמים רואה חשבון לרשויות מטעם 

 לציבור. 

. המבקר חלק מהשדרה 1992 -פועלת מכוח חוק הביקורת הפנימית תשנ"ב   -ביקורת פנימית

הניהולית הבכירה בארגון, עובד הארגון אינו מפרסם דוחותיו לציבור. לדוגמא: מבקר פנימי 

 ת, משרדי ממשלה.בבנקים, חברות ביטוח, חברות ציבוריו

 

 מבנה הדו"ח השנתי .1

 דו"ח ביקורת זה מורכב משלושה חלקים עיקריים: 

 הבסיס החוקי לעבודת הביקורת 1.1

 -פועלת מתוקף פקודת העיריות, צו המועצות המקומיות התשי"א  -ביקורת ברשויות המקומיות

השונים המתייחסים , בתיקונים 1958 -וצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( התשי"ח 1950

 לביקורת ברשויות.

חלק  מההנהלה הבכירה לכן ומבקר הרשות המקומית הוא עובד הרשות ונימנה עם הדרג הניהולי 

יש הטוענים כי הוא מבקר פנימי. טענה מנגד, בשונה ממבקרים פנימיים אשר אינם מפרסמים 

 ו לציבור.  דוחותיהם לציבור, מבקר הרשות  בדומה למבקר חיצוני מפרסם דוחותי
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, נעשה תיקון בחוק והורחבו במידה רבה תפקידי המבקר, חוזק מעמדו ובוטלה כפיפותו 1978בשנת 
לראש הרשות. תיקונים נוספים במהלך השנים קבעו את מעמדו של מבקר הרשות המקומית 

 ובגיבוש דפוסי פעולתו.  

  בהתאם לתוכנית העבודה השנתיתדוחות הביקורת   1.2

נקבעת בהתאם לסקר סיכונים שנערך מידי חמש שנים ולפיו נקבעת תכנית תכנית הביקורת 

 שנתית.  -הביקורת הרב

תכנית הביקורת השנתית נגזרת מהתוכנית הרב שנתית ומידי שנה מועברת לידיעת ראש המועצה 

על תלונות  וועדת ביקורת. מידי רבעון בודקת הביקורת את פניות הציבור למוקד ומידי שנה לממונה

 הציבור ובהתאם לצורך נכללים כנושאי ביקורת. 

 תכנית הביקורת מגובה תקציב ומידי שנה מוגש תקציב לשכת המבקרת בהתאמה.

הביקורת נערכת כביקורת כוללת בכל אחת ממחלקות המועצה, לעיתים ישנם נושאים ספציפיים 

 קורת. שמבוקרים בהתאם לצורך או בהתאם לבקשת ראש המועצה וועדת בי

 

תכנית העבודה בשנה זו כללה שתי ביקורות רוחביות מקיפות בשירות הפסיכולוגי החינוכי 
 ובמחלקת התברואה.  

הביקורת נעשית בשיתוף המבוקרים אליהם מועברות טיוטות הביקורת בכדי שעד לסיום הביקורת 

ת וליישם את וכתיבת הדו"ח הסופי יוכלו המבוקרים לתקן את הליקויים שעלו במהלך הביקור

 המלצות הביקורת לתיקונם.

מערך הביקורת הוא אובייקטיבי ובלתי תלוי וכבר במהלך עבודת הביקורת מועברים דוחות ביניים 
 שמטרתם לאפשר למנהלים לתקן את הליקויים בטרם ייחתם הדוח הסופי.  

קורת המבוקרים עם מנכל"ית המועצה בנושא הבי ביןנערכו פגישות השנה  בסיכום הדוחות
בתברואה ועם מנהלת אגף החינוך בנושא השרות הפסיכולוגי החינוכי להמשך יישום ההמלצות 

 ומעקב אחר ביצוען. 

 לדוחות הסופיים צורפו תגובות מנהלות המחלקה המבוקרת וצורפו בסוף כל דו"ח בהתאמה.

 

 מעקב אחר התיקונים שעלו בדוחות ביקורת קודמים 1.3

מתמצה בחשיפת ליקויים בלבד, אלא זו חייבת להיות ביקורת בונה תפקידה של הביקורת אינו 
ם שנמצאו יתוקנו וכי יופקו הלקחים לשם שיפור עבודת המועצה לתיקון ליקוייהפועלת לכך ש

הליקויים והמעקב אחר תיקונם משמעות ניהולית, תהליך מעקב תקין ווידוא שההמלצות הניתנות 
חיצוניים מתורגמות להנחיות מחייבות. זו בעצם תכליתה  ע"י מבקרת המועצה וע"י גורמי ביקורת

 של הביקורת.

מובן שבמצב שאין מערך אפקטיבי של מעקב עלול להיות עיקור של פוטנציאל הביקורת וחשיפת 
 ההנהלה לסיכונים שזוהו ולא טופלו.

רי הטמיעה את התהליך בכל דרכי הניהול במועצה, תוך שקיפות מלאה לנבחבגזר הנהלת המועצה 
 הציבור, למנהלים ולציבור הרחב.

שליחות ציבורית ושרות למועצה בכדי לקדם את השגת מטרותיה באופן הח"מ רואה בתפקידה 

המיטבי תוך הקפדה על החוק, הניהול התקין וטוהר המידות. הביקורת היא שליחת ציבור ומדווחת 

 לו על ממצאיה. 
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 תודות  .2

 

החשיבות שראה במוסד הביקורת ועמל לשמירה על יסודות אני מבקשת להודות למר פטר וייס על 
גזר עזר בסלילת הדרך להטמעת חזוני ודרכי המועצה  המנהל התקין והחוק, כמבקרת ראשונה של

עבודתי הלכה למעשה. תודה לך, שראית תמיד לנגד עיניך את הביקורת כיחידה אפקטיבית 
 למדיניותה.המוסיפה ערך מוסף להשגת מטרות ויעדי המועצה בהתאם 

ולהמלצותיה,   הביקורת  התייחסותך העניינית לממצאיועל תמיכתך  רותם אני מבקשת להודות לך
 על השיתוף ופתיחות לרעיונות חדשים ויוזמות מצד הביקורת.

 בזמן קצר התחלנו לבנות אבני דרך  להכנת תשתית עבודה משותפת ועל כך אני מודה. 

תי שבחרת המשפיע במישרין על חייהם של תושבי ובאי אני מאחלת לך הצלחה בתפקיד המשמעו
 המועצה.  

 הומצא ליו"ר וחברי וועדת הביקורת. 2018העתק הדו"ח השנתי 

 

 

 בברכה                                                                                                                                 

 עמירה מוסקוביץ                                                                                                                          

 מבקרת המועצה                                                                                                                               
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 טתשע"ה ו' באדר ב' 

 2019        במרץ    13                                                                                                                          

 

                                                                                                       

 לכבוד 

 יו"ר  -גב' צביה אלבז

 חבר  -מר יואל וינגרטן

 חבר -לביא מתן גור מר 

 חברי ועדת ביקורת

    נ,ג.א.

                           

 .2018לשנת  8הנני מתכבדת להגיש את דו"ח מבקרת המועצה מס' 

על ועדת הביקורת לדון בדו"ח הביקורת צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( בהתאם ל

המועצה, ולהגיש את סיכומיה והצעותיה למועצה בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה  תובהערות ראש

 המועצה על דו"ח זה. תהערות ראש

יים מיום שהגישה וועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה, תקיים המועצה דיון בהם תוך חודש

 ותחליט בדבר אישור הסיכומים וההצעות.

 

הרכב הוועדה ברובו חדש ולכן התקיימה פגישת הכרות ראשונה בה הציגה הח"מ את מטרות ויעדי 

 הביקורת במועצה האזורית גזר. 

המבקרת בהלימה עם ראשת והוועדה דנה בחקיקה הרלוונטית ודרכי עבודת וועדת הביקורת 

 מנהליה ועובדיה.    ,מנכל"ית המועצה ,המועצה, נבחרי הציבור

על פי הצורך, דנה בדוחות השונים  .ישיבות סדירות בקדנציה הקודמת קיימהוועדת הביקורת  

 במהלך הדיונים. לותשובותיהם לשאלות שעלנכון לקבל  מצאהאת המבוקרים באם הזמינה ו

ובדוחות מבקר  בדוחות ביקורת משרד הפנים מידי שנההוא לדון וועדת הביקורת אחד מתפקידי 

 .המדינה אם תבוקר המועצה על ידו

שסיימו  ומר יוסי אלונימר תמיר ארז, חברי הוועדה מר גרשון צחור  הח"מ מבקשת להודות ליו"ר

 הפוריים, למען מטרשעות של דיונים שיתוף פעולה ראוי להערכה בודה על כהונתם בוועדה. הח"מ מ

 שיפור באיכות ובמקצועיות בעבודת המועצה למען תושביה והבאים בשעריה.ל

       

 

 בברכה,                                                                                                       

 מוסקוביץ עמירה                                                                              

 המועצה      מבקרת                                                                              
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 תגובת ראשת המועצה לדו"ח הביקורת
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     2019אוגוסט   18                                                                                                                        

 י"ז באב תשע"ט                                                                                                                            

 לכבוד

 ראשת המועצה -גב' רותם ידלין

 חברי מליאת המועצה

 מועצה אזורית גזר

 ג.א.נ,

 8סיכומים והמלצות וועדת הביקורת לדו"ח מבקרת המועצה מספר  הנדון:

ובצו  145וועדת הביקורת דנה בדו"ח המבקרת ובהערות ראשת המועצה עליו בהתאם לסעיף 

 )מועצות אזוריות(.המועצות המקומיות 

בטרם נכתבו סיכומים אלה, ביקשה הוועדה לקבל ולאחר קריאת  הדו"ח השנתי ע"י חברי הוועדה 

סטטוס מעודכן ביחס לתיקון ולמעקב אחר תיקון הליקויים בנוסף לסטטוס שהתקבל עם קבלת 

 . 8דו"ח הביקורת  השנתי מספר 

ת המבוקרות, הוועדה השלימה התקבל סטטוס דיווח משתי המחלקו 17/07/2019בתאריך 

 בישיבתה הרביעית את סיכומיה והמלצותיה למליאת המועצה לדיון המיוחד בדו"ח השנתי.

 :להלן סיכומי הוועדה .א

 . מחלקת שפ"ח1

במחלקת שפ"ח נערכה ביקורת וכבר במהלכה תוקנו רוב הליקויים ע"י מנהלת המחלקה, הליקויים 

כתיבת נהלים בעזרת ייעוץ  ;תקציבים ;ל המחלקההנותרים הם אלה התלויים במבנה הפיזי ש

 משפטי ומציאת תוכנה מתאימה לניהול מידע הרגיש שקיים במחלקה.

 המלצות וועדת ביקרות למחלקת שפ"ח

נושא שמירת המידע ומצוקת המקום צריכים לקבל מענה בהקדם. עד לכתיבת סיכומים אלה לא 

המחלקה לדיון בנושאים המהותיים  התקיימה ישיבת מטה על פי מסמך שהוכן ע"י מנהלת

 בהשתתפות ראשת המועצה, מנכ"לית המועצה ומנהלת אגף החינוך.

וועדת הביקורת מצפה לקבל לו"ז ותכנון תקציבי גם אם הוא רב שנתי, לביצוע הפעולות הנדרשות 

 לפתרון הליקויים.
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 מחלקת תברואה ורישוי עסקים .2

י מומחה בתחום התברואה ועסקה בנושא פינוי האשפה הביקורת במחלקה נערכה ע"י מבקר חיצונ

 והגזם ברחבי המועצה האזורית גזר.

הוועדה קובעת כי הסטטוסים שהתקבלו ממנכ"לית המועצה ומנהלת המחלקה אינם מספקים. 

ישנם נושאים רבים שדרוש בהם יישום תיקון הליקויים בהקדם על מנת למנוע בזבוז כספי ציבור 

 רות הניתן לתושב.ובמקביל לשפר את הש

ליקויים כבדי משקל כגון: מעקב ובקרה, שקילת אפס נהלי עבודה ייעודיים למחלקה ובעיקר עמידה 

 בהסכם לגבי גיול הרכבים, טרם טופלו וטרם נערך דיון מטה בעניין.

 מעקב אחר הליקויים בדוחות ביקורת משנים קודמות .3

יקון הליקויים ומניעת הישנותם. הוועדה חלק חשוב בדו"ח הביקורת השנתי הינו מעקב אחר ת

יוטמע בתוכניות העבודה השנתיות  ע"י מנכל"ית ומבקשת כי יבוצע תהליך מעקב הכולל מדדי ביצוע 

 ועדת הביקורת  תקבל עדכון אחת לרבעון ועדכון שנתי.   . המועצה

 

 סיכום והמלצות  .ב

כי אין תהליך סדור של יישום נראה אינם מספקים ו הוועדת הביקורת קובעת כי הסטטוסים שקיבל

 המלצות דוחו"ת הביקורת והמעקב אחר תיקון הליקויים.

הוועדה מצפה למתן סטטוס מפורט יותר לכל הליקויים שצוינו, הכולל בו גם שלבי ביצוע ארוכי 

 ם יעד סיום מוערך וצפי סיכונים לאי עמידה בזמנים.עטווח 

מבוטלים לפיכך הוועדה מצפה מגורמים בכירים יותר  ישנם נושאים כבדים שבצידם סכומי כסף לא

 במועצה לסייע ולהיות שותפים פעילים ללקיחת החלטות ומתן לו"ז לתהליך תיקון הליקויים.

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

ור עבודת המועצה. חשוב לנו לציין שעבודת המועצה עד כה, שיתוף החשוב לעבודה משותפת לשיפ

 המבקרת היא שיפור השירות והביקורת הינה ביקורת בונה וכך יש להתייחס אליה.

 .8תודה מיוחדת למבקרת  הגב' עמירה מוסקוביץ שהוציאה תחת ידה את דו"ח הביקורת מספר 

 

 בברכה,
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 יו"ר ועדת ביקורת -צביה אלבז

 חבר ועדה -יואל וינגרטן

 חבר ועדה -לביא מתן גור

הבסיס החוקי לעבודת 

 הביקורת
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 דת הביקורת במועצה האזוריתוהבסיס החוקי לעב

במידה רבה תפקידי המבקר, חוזק מעמדו  1978בעקבות תיקון לפקודת העיריות, הורחבו בשנת 

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

מבקר הרשות המקומית ובגיבוש דפוסי פעולתו בעקבות מסכת שיקולים ודיונים בוועדה לביקורת 

 הכנסת. המדינה של 

 (2008במרץ  9. ב' באדר התשס"ח 2/2008)חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 

ה( המחייב גם 13( לפקודת המועצות המקומיות )סעיף 2התקבל תיקון תשס"ז ) 10.4.2007בתאריך 

 את המועצות האזוריות למנות מבקר פנימי ולהקים ועדה לענייני ביקורת.

 

 :התיקון נכנס לתוקף ואלה עיקריו. 1

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

 המחויבים לפי הפירוט הבא:

 . מינוי פקידים167סעיף 

 )ב( "המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה לעירייה מבקר במשרה מלאה.  –)ד(  –)ב( 

 כל אלה:)ג( לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר העירייה אלא אם כן נתקיימו בו 

 הוא יחיד; (1)

 הוא תושב ישראל; (2)

 הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;   (3)

הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה  ( 4) 

זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או  ןבחוץ לארץ שהכיר בו, לעניי

 רואה חשבון;

 במשך שנתיים בעבודת ביקורת.(  הוא רכש ניסיון 5)

 (  הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של 6)

 רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות חרשות המקומית.      

 ( לא ימונה ולא יכהן כמבקר עירייה מי שכיהן כחבר מועצה, אלא אם כן עברו עשר 1)ג

 כחבר מועצה באותה עירייה, או שנתיים מתום כהונתו כחבר  שנים מתום כהונתו       

 מועצה בעירייה גובלת.       

 ( מי שהיה מועמד בבחירות למועצת העירייה, לא יכהן כמבקר באותה עירייה, למשך 2)ג

 כל תקופת כהונתה של אותה מועצה שאליה היה מועמד.       

 על המחוז לאשר מינוי של אדם אשר לא )ד(  על אף הוראות סעיף קטן )ג(, רשאי הממונה

 ( לסעיף קטן )ג(, כמבקר 5) -( ו4נתמלא בו אחד מן התנאים המנויים בפסקאות )      
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 העירייה, אם הוא רכש ניסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו       

 1992 -בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב                   

 א. מועצה שלא מינתה מבקר 167סעיף 

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

 , תוך הזמן הנקוב בצו".167מבקר, כאמור בסעיף                       

 א. )א( ואלה תפקידי המבקר 170סעיף  

 , 1965-רייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה( "לבדוק אם פעולות העי1)                

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

 ;ןוהחיסכו                      

 ( לבדוק את פעולות עובדי העירייה;2)    

 ( לבדוק את סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל 3)    

 דין,  של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות  היעילות          

 ;ןוהחיסכו          

 ירייה  ( לבקר את הנהלת החשבונות של העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי הע4)    

 ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.           

 )ב(  הביקורת לפי סעיף  קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן           

 לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת במינוי הנהלתם.                 

 ומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".למי שע                 

 )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 דרישות ראש העירייה לבקר עניין פלוני; (2)          

 ( על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה של 3)          

 של שני נושאים לשנת עבודה.                 

 )ד( המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו".          

 

 המצאת מסמכים ומסירת מידעב.  170סעיף 

 )א( "ראש העירייה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העירייה, ראש המועצה הדתית וסגניו,              

 חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני       

 מבוקר, ימציאו למבקר העירייה, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת       

 מבקר העירייה דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר       

 שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.      

 ך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל )ב( למבקר העירייה או לעובד שהוא הסמי              

 מאגר מידע רגיל או מממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים       

 אוטומטי של העירייה או של המשרתים את העירייה של גוף עירוני מבוקר.      

 ל העובדים מטעמו המגבלות )ג(  לגבי מידע חסוי על פי דין, יחולו על מבקר העירייה וע              

 הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.      

 )ד(  עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה, יחולו עליו לעניין עבודתו האמורה,               
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 יה.כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העירי                      

 )ה(  לצורך ביצוע תפקידו, יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של              

 מליאת המועצה או של כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של גוף עירוני                       

 מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי  עובד מעובדיו"                         

                

 

 

 ג. דו"ח המבקר 170סעיף                

המבקר יגיש לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך;  הדו"ח יוגש אחת  (א)

באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדו"ח  01 -לשנה, לא  יאוחר מ

יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את ליקויים הליקויים שמצא וימליץ על תיקון 

לפי סעיף קטן זה, ימציא הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדו"ח 

המבקר עותק לוועדה לענייני ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע 

 )נוסח משולב(. 1958 -ב לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 21 -א ו 21בהוראות סעיפים 

בנוסף, רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולעדת הביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת  (ב)

או כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו ממנו לעשות שערך בכל עת שיראה לו 

 כן.

 תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העירייה לוועדה לענייני  (ג)

ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף 

 הערותיו.

הועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העירייה עליו ותגיש  (ד)

למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש 

העירייה כאמור בסעיף קטן )ג(. לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדו"ח עד 

תגיש למועצה את סיכומיה תום התקופה האמורה, תדון הוועדה בדו"ח המבקר ו

והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העירייה לוועדה; 

בטרם תשלים הוועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, 

לזמן לדיוניה נושאי משרה של העירייה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם 

 להגיב על הדו"ח.  

ך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה      ( תו1) (ה)

דיון מיוחד בהם ובדו"ח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות 

( לא הגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום 2כאמור; )

ל חברי המועצה התקופה כאמור בסעיף קטן )ד(, או לא המציא ראש העירייה לכ

העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו, ימציא המבקר עותק הדו"ח לכל חברי המועצה 

והמועצה תדון בדו"ח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש 

 העירייה. 

לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו, לפני שחלף    )ו(  

למועצה, ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה, המועד שנקבע להגשתו 
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ואולם מבקר העירייה או ראש העירייה רשאי, באישור הוועדה, להתיר פרסום 

 כאמור". 

 

 . חומר שאינו ראיה  1ג  170סעיף 

"דוחות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר העירייה במילוי  

הליך משפטי, אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך  תפקידו, לא ישמשו ראיה בכל

 משמעתי".

 א. פרסום דוחות ביקורת או ממצא ביקורת 334סעיף 

ג' )ו( או  170"המפרסם דו"ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת, ומפר בכך את סעיף  .א

 מאסר שנה". -תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור, דינו

ב. "הסמכת השר לקבוע בצו המועצות מקומיות ובצו המועצות האזוריות כי מבקר יכהן  

 במשרה חלקית בהתחשב במספר התושבים של המועצה. 

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

 בכפוף לתנאים הבאים:   

 -ומית שבה הוא מכהן כמבקר"כאשר השלמת המשרה הינה באותה מועצה מק .1

בתפקיד הממונה על תלונות הציבור. מינוי זה יעשה על פי המלצת ועדת הביקורת, 

 ובאישור המועצה לאחר שמצאה כי אין בתפקיד זה כדי לפגוע במילוי תפקידו.

כאשר השלמת המשרה הינה בעיסוק מחוץ למועצה המקומית, יש צורך באישור  .2

 התקיימו התנאים הבאים: המועצה והשר לאחר שאישרו כי

 אין בעיסוק כדי לפגוע במילוי תפקידו או במעמדו כמבקר;  .א

אין ולא עלול להיווצר ניגוד עניינים, בין העיסוק או העבודה הנוספת לבין תפקידו  .ב

 כמבקר;

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

 המועצה המקומית;

 התמורה שיקבל בעבור העיסוק או העבודה; הצהרת המבקר על .ד

 מבקר פנים במשרה מלאה אינו רשאי לעסוק בכל עבודה נוספת.       

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

לכ"א ושכר ברשויות המקומיות. הבקשה תכלול פרוטוקול אישור המועצה וחוות 

 ל הרשות המאשר כי התקיימו התנאים שלעיל".דעת של היועץ המשפטי ש

ד. "הסמכת השר, באישור הועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, לקבוע בצווי הכינון 

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

 לשכת המבקר".  מינויים  לעובדים בלשכת המבקר וכן דרכי הכנתו ואישורו של תקציב

 לפקודת המועצות המקומיות. 35ה.  בוטל סעיף 

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

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

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

לפקודת העיריות או  167תיקון זה, והתקיימו בו תנאי כשירות למינוי כמבקר לפי סעיף 

 צווי הכינון, ייחשב כאילו מונה כמבקר לפי הוראת חוק זה".
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היקף משרת מבקר פנים במועצה  -ח. "תיקון צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(

כוח סמכותו של השר, פורסם תיקון לצו המועצות המקומיות )מועצות אזורית מ

אזוריות( כך שנקבעה חובת מינוי מבקר פנים למועצה האזורית לפי הוראות צו המועצות 

 ולפי המפתח הבא: 1962 -המקומיות )שירות עובדים( התשכ"ב

קף ימונה מבקר פנימי בהי -תושבים או יותר  20,000במועצה אזורית שבתחומה  .א

 משרה מלאה.

ימונה מבקר פנימי בהיקף של  -תושבים  20,000 -במועצה אזורית שבתחומה פחות מ .ב

 חצי משרה". 

)א( לתוספת הרביעית של צו המועצות המקומיות )מועצות  26סעיף  -ט. ספירת מלאי

אזוריות( קובע כי אחת לשנה לפחות, בסוף שנת הכספים, תיערך ספירת מלאי בכל 

 מחסני המועצה וכי זו תיערך בפיקוח מבקר המועצה. 

 

 ועדת ביקורת.  2

 ות אזוריות(( לצו המועצות המקומיות)מועצ2תיקון : התשכ"ה )מס' 

 א.  המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת.            

 ב.  ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת ביקורת.            

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

 המועצה שראש במועצה שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות או

בה, יהיה לפחות חבר אחד של ועדת  הסיעות כל נציגי של בקולותיהם נבחר לא שלה

 של בחירתו בעד הצביע שלא מיוצגת בוועדת ההנהלה אוהביקורת נציג של סיעה שאיננה 

 המועצה". ראש

 

 תפקידים וסמכויות  ועדת הביקורת  

 :וסמכויותיה הביקורת ועדת תפקידי )א( אלה. א39

 לבדוק אם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין. ( 1)  

 ציבה לבדוק את חשבונות המועצה ולבדוק אם פעולות המועצה נעשו במסגרת תק (2)  

 המאושר.        

 (  לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה עליהם הצביעו הועדה או 3)  

 מבקר המדינה בפני המועצה.        

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

 .תפקידה" למילוי לה הדרושים והסברים מסמכים      

 )ד( לצו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות( קובע כי יושב ראש של ועדה 48ס'       

 מועדות המועצה חייב לקרוא לישיבה על פי דרישה של ועדת הביקורת.      

 

 ועדת ביקורת של הועד המקומי.  3

א לצו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות( מתייחס למינויה של ועדת ביקורת 130סעיף 

 מקומי, לתפקידה ולסמכויותיה וקובע כדלקמן: בועד

   מתוך, מקומי ועד חברי אינם אשר, היישוב תושבי מבין ביקורת ועדת תבחר המועצה (א)
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 .מועמדותם את שיציעו תושבים רשימת     

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

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

   וכן המאושר תקציבו במסגרת נעשו פעולותיו כי ותוודא המקומי הועד חשבונות     

 .קודמות בביקורות נמצאו אשר המקומי הועד בפעולות ליקויים תוקנו אם תבדוק     

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

 הדרושים. והסברים מסמכים, ידיעות, מקומי     

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

  הערות להעיר לו ותאפשר המקומי הועד לפעילות שיתייחס מפורט ביקורת דו"ח     

  המקומי הועד בהערות דיון תקיים הביקורת ועדת; ימים שלושים בתוך לטיוטה     

 .הסופי הביקורת דו"ח את ותערוך     

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

  הביקורת דוח; הסופי הביקורת דוח את המועצה של הביקורת ועדת ולידי המועצה     

  בתוך היישוב תושבי לכל יופץ ממנו תמציתי וסיכום ביישוב תושב כל לעיון פתוח יהא     

 .למועצה" הגשתו ממועד ימים 14     

 

   2008 -חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור( התשס"ח. 4          

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

  הרשות המקומית.     

 מועצת רשות מקומית תמנה את  -. חובת מינוי ממונה על תלונות הציבור1)א(  2ב.  סעיף 

 מבקר הרשות המקומית לממונה על תלונות הציבור, ואולם היא רשאית למנות      

 לתפקיד זה עובד בכיר אחר של הרשות המקומית, והכל בלבד שלא יהיה בעיסוקו     

 ידיו כממונה על תלונות הציבור.האחר כדי להפריע למילוי תפק    

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

   ואחראי בפני מועצת הרשות המקומית בלבד.      

 הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית  -הגשת דין וחשבון - 15ד.   סעיף 

 במאי בכל שנה. המועצה תקיים דיון בעניין  1 -פעולותיו לא יאוחר מ דין וחשבון על      

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

 ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.      

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

 בשנה החולפת הגישה הממונה על תלונות הציבור דין וחשבון כמתחייב בחוק.                  
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 דוחות ביקורת
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 השרות הפסיכולוגי החינוכי
 

 :כללי .1

העבודה של הביקורת בשירות הפסיכולוגי החינוכי להלן: שפ"ח, נעשה במחצית השנייה של שנת 
 מבקרת המועצה.

מטרת הביקורת בדיקת סדרי מנהל, היבטים ארגוניים בפעולות השפ"ח והשלכותיהם על איכות 
המציאות הארצית מצביעה על גידול משמעותי השירות המוענק לתושבי המועצה בתחום זה. 

 בביקוש לשירות כתוצאה בעיקר מהעלייה במודעות ההורים, מערכת החינוך והתלמידים. 

 לצורך עריכת הביקורת נערכו פגישות עם מנהלת אגף חינוך ומספר פגישות עם מנהלת השפ"ח.

המבקרת מבקשת להודות למנהלת השירות הפסיכולוגי על שיתוף הפעולה, על הפגישות בהן היה 
שיח פורה ומפרה וחשיבה משותפת על הממצאים וצרכי התחנה עד לגיבוש הדו"ח הסופי. הדו"ח  

מהנושאים שנאספו ונדונו בפגישות המשותפות ושם דגש על חדשנות ויוזמות תוך חשיבה בנוי 
 ולמידה מתמדת לשיפור השירות הפסיכולוגי החינוכי הניתן לתושבי המועצה האזורית גזר.

 

 הבסיס החוקי לעבודת השרות הפסיכולוגי החינוכי: .2

 חקיקה 2.1

  1977 –חוק הפסיכולוגים התשל"ז  -

  1988 –וך מיוחד התשמ"ח חוק חינ -

  1977 –חוק העונשין התשל"ז  -

  1981 –חוק הגנת הפרטיות התשמ"א  -

  1979 –תקנות הפסיכולוגים )אישור תואר מומחה( תשל"ט  -

 1979 –תקנות הפסיכולוגים )ייחוד פעולות לפסיכולוג חינוכי(, תש"ם  -

תקנות חינוך מיוחד )רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא וועדת  -
  2005 –השמה( תשס"ו 

 שירות פסיכולוגי ייעוצי( -חוזרי מנכ"ל משרד החינוך )שפ"י 2.2

  7חוזר מנכ"ל תשס"ג/ -
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 )א( 9חוזר מנכ"ל תשס"ג/ -

 )א( 8חוזר מנכ"ל תש"ע/ -

   10חוזר מנכ"ל תש"ע/ -

 

 

 

 מרכז שלטון מקומיחוזרי  2.3

 החינוכי  -: מתווה השרות הפסיכולוגי2010, 488חוזר מש"מ מספר 

 הנחיות מקצועיות של אגף שפ"י במשרד חינוך 2.4

 

 :נהלים .3

  לבקשת הביקורת לקבל את נהלי התחנה על מנת לערוך ביקורת לשם השוואה בין

 . אין אף נוהל כתובנמצא כי במחלקה פעילות המחלקה וקיום הנהלים, 

נוהל מגדיר את דרך ביצועה הרשמי של פעולה מוגדרת. נוהל עבודה צריך להיות ברור 

 ומדויק וכולל את כלל המשימות, האחריות והממשקים בארגון ועם גורמי חוץ.

 : מנהלת התחנה הציגה את רשימת הנושאים בהם לראייתה יש נהלים שבנוהג

 נהלים מקצועיים 3.1

ה על שמירת סודיות, אחסון תיקים ונעילתם, אי השארת דוחות הקפד 3.1.1

 וחומרים על השולחנות.

 החתמת הורים על טפסי ויתור סודיות, הסכמה להתערבויות שונות וכו'. 3.1.2

הקפדה על עדכון תיקים ברשומות מקצועיות ושמירת התרשומות  3.1.3

 האישיות.

 הקפדה להגעה למסגרות בתכיפות שנקבעה.  3.1.4

 נקבעו קריטריונים לפתיחת תיק שפ"ח. –נוהל פתיחת תיק  3.1.5

 רק לאחר המלצות מדריכים מהתחנה. –בשפ"מ עבודה  3.1.6

 חייבים לעבוד תחת הדרכה.מתמחים  3.1.7
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 נהלי עבודה 3.2

 כניסה ויציאה. –הקפדה על החתמת נוכחות  3.2.1

אחת לשבוע בבי"ס ובגני חנ"מ, ואחת  –סדירה במסגרות החינוכיות נוכחות  3.2.2

 לשבועיים בגנים רגילים. 

 נוכחות סדירה בהדרכות פרטניות, קבוצתיות ובישיבות הצוות.  3.2.3

הקפדה על עדכון המנהלת בעת מחלה, ימי הצהרה, חופשה, שינוי ימי  3.2.4

 עבודה. 

 ברורה בין שעות עבודה שפ"ח לשפ"מ.הפרדה  3.2.5

 הקפדה על קוד לבוש שנקבע במועצה.  3.2.6

על נוכחות המנהלת במבנה מועצה בשעות קבלת הקהל במועצה,        הקפדה  3.2.7

 במועדים שמתואמים עמה מראש. 

 מוחלט לקבל תושבי המועצה בקליניקות הפרטיות. איסור  3.2.8

 ישיבת צוות אחת לאורך השנה. כל פסיכולוג נדרש להעביר 3.2.9

 

מהנושאים הנ"ל  כמו: הקפדה על החתמת שעון נוכחות; הקפדה על קוד לבוש; הקפדה על  חלק
עדכון המנהלת בימי מחלה...; הקפדה על נוכחות המנהלת בקבלת קהל כל אלה מופיעים בנוהלי 
המועצה  של משאבי אנוש הכתובים והמפורסמים לכלל העובדים ואין צורך בכתיבת נהלים אלה 

 ע"י השפ"ח.

רת בחנה חלק מאותו "נוהג" שציינה מנהלת התחנה הקיים בחקיקה והשוותה לעבודת הביקו
המחלקה בפועל אך לא בדקה  נושאים שאינם בחקיקה מאחר ואינם כתובים כנוהל ונתונים למעקב 

 ובקרה של מנהלת התחנה. 

ם הביקורת ממליצה כי מנהלת התחנה תכין נהלי עבודה לכל אותם תחומי עיסוק חשובים הבאי
לפרש ולהסביר את החוק, לאשרם ולהטמעתם בקרב עובדי התחנה. בטרם כתיבת הנהלים יש 
לבדוק את הוראות החוק באם קיים ואת כלל המשימות בתהליך העבודה. ליצור תיעדוף של 

 הפעולות ולתעדן בהתאמה לחוק, למדיניות וליעדי המועצה  והשפ"ח. 

 י המועצהנהל את כלל .ושנה( וכן תאריך תחולת הנוהל הלים צריכים להיות ממוספרים )מס'הנ
 היועץ המשפטי ומנכ"ל  המועצה.  ליוו
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 . תקציב:4

תקציב    2018בצוע    2018תקציב   שם כרטיס
2017  

  2017בצוע 

                  השתתפות תושבים -העצמת הורים
60,000  

                 
75,209  

              
15,000  

                        
46,707  

השתתפות  -שירותים פסיכולוגים
 מוסדות

                 
43,000  

                 
62,420  

              
50,000  

                        
69,575  

פסיכולוגים -משרד החינוך
 חינוכיים

           
1,494,000  

           
1,559,165  

        
1,300,000  

                  
1,375,175  

            סה"כ הכנסות 
1,597,000  

           
1,696,795  

        
1,365,000  

                  
1,491,458  

          השכר הקובע -שפ"ח 
(1,781,000) 

         
(1,783,127) 

     
(1,659,00

0) 

               
(1,658,340) 

                            אחזקת מבנים-שפ"ח
-    

                     
(353) 

 
                                 

-    
                  חומרי ניקוי ומתכלים-שפ"ח

(1,000) 
                     

(804) 
              

(2,000) 
                        

(1,811) 
                  ציוד משרדי מתכלה-שפ"ח

(6,000) 
                 

(4,938) 
              

(6,000) 
                        

(5,978) 
                  אירוח וכיבוד-שפ"ח

(2,000) 
                 

(1,824) 
              

(3,000) 
                        

(1,958) 
                השתלמויות-שפ"ח

(15,000) 
               

(14,812) 
           

(21,000) 
                     

(15,046) 
                  איגודים מקצועיים -שפ"ח

(1,000) 
                     

(384) 
              

(1,000) 
                           

(279) 
                  דואר וטלפון-שפ"ח

(2,000) 
                 

(1,733) 
              

(2,000) 
                        

(1,350) 
                            משרדיות -שפ"ח

-    
                           

-    
              

(3,000) 
                        

(2,858) 
                מחשוב ותוכנה-שפ"ח

(14,000) 
               

(14,544) 
           

(14,000) 
                     

(12,448) 
                  שונות -שפ"ח 

(5,000) 
                 

(5,163) 
           

(14,000) 
                     

(10,748) 
                הדרכת פסיכולוגים -שפ"ח 

(60,000) 
               

(56,157) 
           

(59,000) 
                     

(57,466) 
                ציוד יסודי-שפ"ח

(15,000) 
                 

(9,370) 
           

(13,000) 
                     

(12,655) 
                  הוצאות עודפות-שפ"ח

(1,000) 
                           

-    
              

(1,000) 
                           

(275) 
                שפ"מ ציבורי + שפ"י -שכר 

(13,000) 
               

(13,377) 
           

(10,000) 
                        

(5,486) 
          סה"כ הוצאות 

(1,916,000) 
         

(1,906,586) 
     

(1,808,00
0) 

               
(1,786,696) 
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              עודף / גרעון 
(319,000) 

             
(209,791) 

         
(443,000) 

                   
(295,239) 

 

 

 

 

 

  :עפ"י משרד החינוך. תקינה 5

 קביעת תקן משרד החינוך 5.1

התקן למשרות ברשויות המקומיות למתן השירות הפסיכולוגי לפי משרד החינוך קובע את 
 המפתח הבא:

 , גני חובה וכיתה א'. 4-ו 3ילדים בגנים לגילאי  500 -משרה( ל  100%)  1תקן 

 '.תלמידים בכיתות ב' ועד יב 1000 -משרה( ל  100%) 1תקן 

 תלמידים בחינוך המיוחד.  300 -משרה( ל  100%) 1תקן 

 פסיכולוג במשרה מלאה מטפל בעד שלושה בתי ספר רגילים או חמישה עשר גני ילדים. 

משרד החינוך פרסם חוזר שפ"ח תשס"ג בו אפשר לכל תחנה לקבוע סדר עדיפות משלה במתן 
 שנמצא ברשויות השונות.  100%השירותים הפסיכולוגים השונים בשל אחוז הכיסוי הנמוך מ

על פי תקני משרד החינוך, מחשבים את "אחוז הכיסוי" בכל רשות מקומית. אחוז זה מלמד על 
 וקצו לפסיכולוגים בפועל לבין מספר התקנים הרצוי לפי משרד החינוך. היחס שבין התקנים שה

התקן נקבע לפני מספר שנים כאשר תפקיד הפסיכולוג הקיף שירותים פחותים יותר לעומת 
 התחומים החדשים שבעבר לא עסקו בהם הפסיכולוגים בעיקר בהיבט הקהילתי. 

  דו"ח מבקר המדינה  5.2

ת תקני הפסיכולוגים ברשויות המקומיות ובדו"ח שפורסם בשנת מבקר המדינה התייחס לסוגיי
 25%ולמטה מזה וב 50%מהרשויות המקומיות בארץ היה כיסוי של  50%, נמצא כי ב2007

 . 30%נמוך מאחוז הכיסוי או מפתח כיסוי  מהרשויות היה 

עם הזמן שנה, מאז חלו תמורות בהגדרת תפקידי הפסיכולוגים ו 20"מפתח התקינה נקבע לפני  
נדרשו לתת שירותים נרחבים יותר ובתחומים חדשים. המשרד מודע לצורך לעדכן את המפתח ואף 

 (.  2007הכיר בריבוי המשימות של הפסיכולוגים אולם לא פעלו לעדכונו" )מבקר המדינה דו"ח שנתי 

 חלוקת התקנים במועצה האזורית גזר 5.3

גזר מחושבים באופן בסיסי לפי מפתח התקנים של משרד החינוך  חלוקת התקנים בשפ"ח

מאפייני התושבים, ותק  –תוך שיקול דעת נוסף בהתאם לאתגרים העומדים בפני כל בי"ס 

צוות  הניהול של ביה"ס  ויכולתו  לעבוד באופן עצמאי )מתוך היכרות מנהלת השפ"ח עם 

 המערכת(.  
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מעיין(, שאינם מקבלים שירות בשלב זה בו התקינה  במועצה בתי ספר פרטיים )תלמוד תורה,

 אינה מלאה )אחוז הכיסוי(.

השפ"ח נותן שירות ברמה ב' )יפורט בהמשך( לשתי חט"ע )איתן והרצוג( ושירות ברמה א' 

לשלוש חטיבות ביניים )איתן, הרצוג, ישיבת שעלבים(, דבר המתאפשר  לאור התקנים 

וקצה לעבודה בגנונים, שהמועצה אינה מחויבת שהוסיפה המועצה. כמו כן, רבע תקן מ

 במתווה של שפ"י.  

תקינה מגנים רגילים, בגן  2מקבלים פי  החינוך המיוחדגני  –התקן מבחינת חינוך מיוחד 

גנים הרגילים הוא מגיע פעם בהפסיכולוג מגיע בד"כ אחת לשבוע בעוד ש ינוך מיוחדח

ד החינוך בשל העובדה שיש בשטח בשנה"ל תשע"ח התקבל תקן נוסף ממשרבשבועיים. 

 המועצה שני בתי ספר לילדים עם הפרעות נפשיות, המצריך כוח אדם זמין ומיומן. 

 בשנה"ל הנוכחית משרד החינוך הוסיף חצי תקן נוסף בשל היכולת של השפ"ח לאיישו מידית.

 

 תקן מועצה גזר 

 תשע"ח/תשע"ט –שפ"ח תקנים 

 

 תשע"ח הפסיכולוג

9/2017 

 תשע"ט

9/2018 

 הערות

 השכלה 

  0.9 0.9 מנהלת

2 0.75 0.75   

3 0.75 0.75  

4 0.75 0.5  

5 0.65 0.65  

6 0.65 0.65  

7 0.6 0.5  

8 0.5 0.5  

9 0.5 0.5  

10 0.5 0.5  

11 0.5 0.5  

12 0.5 0.5  

 חזרה מארה"ב 0.5 ------ 13

14 0.5 0.5  

15 0.5 0.5  

 מגוריםמעבר  ----- 0.6 16

17 ----- 0.5  
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 כרגע 8.7 9.2 9.15   סה"כ פסיכולוגים

  0.72 0.72 מזכירה

 

 מאוישים. 9.2, במימון שפ"י( 8.08תקנים   )  10 –תשע"ט 

 מאוישים. 9.15במימון שפ"י(,  7.58תקנים ) 9.5 –תשע"ט  

  הביקורת ממליצה כי מנהלת השפ"ח תפעל לאיוש תקן זה. -תקנים פנויים - 0.8

 

 

 תקנים.    8.08מתקצב נכון לכתיבת דו"ח הביקורת  משרד החינוך 5.3.1

 תקנים ממשרד החינוך.   1.5נוספו   2018ובסוף   2017כאמור, במהלך 

 מתקצבת בשנים האחרונות שני  תקנים נוספים. המועצה 5.3.2

 

 :. מצבת עובדים6

 .2017מנהלת התחנה נכנסה לתפקידה בספטמבר 

, עבדו בתחנה חמישה פסיכולוגים וסטודנטית אחת בפרקטיקום., באמצע 2017-2018בשנת תשע"ח 
 השנה נוספה פסיכולוגית.

 נקלטו שתי פסיכולוגיות נוספות ואחת עזבה את התחנה. 2018במהלך  

 מתמחותפסיכולוגיות  10, יתמומחפסיכולוגית  1פסיכולוגים מדריכים,  4/5 סה"כ בתחנה

שעות שפ"י ומדריכה חיצונית  13 –ריכה חיצונית במיקור חוץ בשלבי התמחות שונים.  מד

 נוספת על פי הצורך מתוקצבת ע"י המועצה בהשתתפות שפ"י )משרד החינוך(.

(. 72%מישרה, שכר לפי  60%בשירות עובדת מזכירה עד השעה אחת בכל יום )היקף של 

ת התחנה לא מזכירמזהה צורך בהגדלת היקף משרת המזכירה. מישרתה של מנהלת התחנה 

בנוסף,  שונתה במשך השנים ונותרה באותו היקף על אף הגידול בשירותים ובמספר העובדים

היעדרות ל הגורמתגם כרכזת ועדות השמה, עובדה המזכירה  משמשת לעבודת המזכירות

 תכופה מעמדת המזכירות לשם כתיבת פרוטוקול בזמן הועדות. 

צהריים( אין מענה טלפוני בשפ"ח, ואין מי שיאייש לאורך ימים ושעות רבות )כולל שעות ה

 שוהיםבאותה ועדה/ישיבה, והפסיכולוגים  מנהלת התחנה והמזכירה את המחלקה )לפעמים 

 בחדרים או נמצאים בבתי הספר/בגנים(. 

הביקורת ממליצה כי תועבר דרישה למנכלי"ת המועצה ולמנהלת משאבי אנוש שהאחרונה 

 ה והאם תואמים את  היקף משרת המזכירה. תבחן את סך מטלות המזכיר
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 :. דרישות תפקיד וקבלה למשרת מנהלת מחלקה ופסיכולוגים7

 מנהלת השירות פסיכולוגי חינוכי 7.1

 עדכן את משרד הפנים מנהל שלטון מקומי אגף בכיר לניהול הון אנושי ברשויות המקומיות 

 לאיוש המשרה. אור תפקיד ותנאים י, ת נתוני מישרה

 תפקיד מנהל השירות מאוזכר בחקיקה. 

 

 

 הבסיס החוקי 7.2

; תקנות הפסיכולוגים 1988 -; חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח1977 –חוק הפסיכולוגים, תשל"ז 

; תקנות הפסיכולוגים )ייחוד פעולות לפסיכולוג חינוכי( 1979 -)אישור תואר מומחה( תשל"ט 

ים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ; תקנות חינוך מיוחד )רישום ילד 1979 -תש"ם

 . 2005 –בלא וועדת השמה( תשס"ו 

החינוכיים בכפוף להוראות הדין הקיים,  -ייעוד:" ניהול מערך השירותים הפסיכולוגיים

 למען קידום בריאות נפש ורווחה נפשית של תלמידים במערכות החינוך השונות".

 תחומי אחריות 7.1.2

 השירות הפסיכולוגי החינוכי ברשות בתאום עם הממונה. אחריות להפעלתו של

שותפות בגיבוש וקביעת המדיניות עירונית בתחום החינוך בכל הנוגע לרווחה ולבריאות 

 נפשית של ילדים ומערכת החינוך.

תכנון פעילותו ופיתוחו של השירות הפסיכולוגי החינוכי לטווח הקצר והארוך בהתאם לצרכי 

 אוכלוסיית היעד.

ן שירות פסיכולוגי חינוכי למערכת החינוך ולגורמים בקהילה בהתאם למדיניות משרד מת

 : מתווה השרות הפסיכולוגי החינוכי(.2010 8החינוך )חוזר מנכ"ל תש"ע 

ייזום, תכנון ופיקוח על תכניות ופרויקטים בתחום הפסיכולוגיה החינוכית, תוך יצירת 

 בוריים וקהילתיים שונים.יצשותפויות מקצועיות עם גורמים עירוניים, 

ניהול , תיאום ופיקוח על עבודת צוות השירות הפסיכולוגי חינוכי בהתאם לצרכי הרשות 

 המקומית ובכפוף לחוקים, נהלים ותוכניות עבודה. 

פיתוח מקצועי ומנהלי של עובדי השירות הפסיכולוגי חינוכי בהתאם לסטנדרטים מקצועיים 

 הרלוונטים.המפורסמים ע"י משרדי הממשלה 
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שותפות בקידום ההיערכות העירונית לשעת חירום והפעלת השירות הפסיכולוגי חינוכי 

 במצבי לחץ וחירום". 

המסמך מפרט את המשימות והביצועים הנגזרים מתחומי האחריות ברמת הרשות 

 המקומית, פעולות ברמת השפ"ח ופעולות במצבי לחץ וחירום.

 כפיפות 7.1.3

 מנהל השרות למנהל אגף חינוך.כפיפות מנהלתית של 

 כפיפות מקצועית לפסיכולוג המחוזי במשרד החינוך.

 

 

 תנאים מקדימים למינוי 7.1.4

בעל תואר מוסמך ומעלה בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד; רישום 

 לחוק הפסיכולוגים; בעל תואר 12בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות בהתאם לסעיף 

מומחה בפסיכולוגיה חינוכית עדיפות לפסיכולוג מומחה מדריך. עדיפות לבוגרי/ לומדי 

 הכשרת מנהלי שפ"י. 

שנים לפחות, עדיפות לבעל נסיון מוכח  6ניסיון מקצועי מוכח בשרות פסיכולוגי חינוכי במשך 

 בהובלה מקצועית ברמת שפ"ח ו/או ברמת שפ"י )מחוזית/ארצית(. 

 חינוכיפסיכולוג  7.2

 עדכן את משרד הפנים מנהל שלטון מקומי אגף בכיר לניהול הון אנושי ברשויות המקומיות 

 (.27.3.17לאיוש מישרות הפסיכולוגים החינוכיים )אור תפקיד ותנאים י, ת נתוני מישרה

ייעוד הפסיכולוג החינוכי: "מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים 

לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש  ורווחה נפשית  במסגרת החינוך

 בשגרה ובחירום". 

 תחומי האחריות 7.2.1

" מיפוי והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרות חינוכיות המקבלות 

 שירות פסיכולוגי חינוכי ובאופן המותאם לקבוצת הגיל )גנים, יסודי, על יסודי(.

חינוכיים לילדים במוסדות החינוך למשפחות תלמידים ולגורמים -שירותים פסיכולוגיםמתן 

 רלוונטים.

ייעוץ והיוועצות לצוותי חינוך לקידום בריאות נפש ורווחה נפשית ברמת המערכת וברמת 

 הפרט".
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 כל הנ"ל ניתנים באופן מותאם בשעת חירום.

תואר מוסמך לפחות בפסיכולוגיה  כל הפסיכולוגים החינוכיים צריכים להיות בעל 7.2.2

פרקטיקום וקורס  -יישומית )לימודים הכוללים התנסות מעשית בטיפול ובאבחון פרטני

נקודות זכות לפחות(, רצוי  4מלווה מחייב להתנסות מטעם המוסד האקדמי בהיקף של 

ד בפסיכולוגיה  חינוכית  או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוס

להשכלה גבוהה .... או בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את 

כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר או מי שנמצא 

 במסלול ישיר לדוקטורט. 

ן בחוק הפסיכולוגים אלא אם כ 12נדרש רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף  7.2.3

 מדובר בסטודנט.

 

נדרשת העדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין  7.2.4

  . 2001-במוסדות מסוימים, תשס"א

 אין צורך בניסיון מקצועי או ניהולי.  

, הפסיכולוגים והמדריכים אושרו לתפקידם בהתאם הביקורת העלתה כי מנהלת השפ"ח

להוראות החוק. כלל הפסיכולוגים סיימו לימודי  תואר שני בפסיכולוגיה )לכל הפחות 

 סיימו חובות שמיעה, ועומדים לפני הגשת תזה(. 

 

 :ארגונימבנה  .8
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בראש היחידה מנהלת המחלקה, ובתחנה יש צוות ניהול המורכב מהפסיכולוגים  8.1

המומחים הוותיקים )שהם מדריכים או בתהליך הסמכה להדרכה(, ומתמחים בשלבים 

שונים. הפסיכולוגים מחולקים למספר תפקידים ותחומים עפ"י יכולותיהם ושלב התמחותם 

יניים, גני ילדים, הגיל הרך, חינוך משלים ולא עפ"י בתי"ס יסודיים ותיכוניים, חטיבות ב

 ומקרי חירום.   

 מזכירת השפ"ח  כפופה למנהלת התחנה.  8.2

בחלקיות משרה, מחד מנהלת המחלקה טוענת  עובדיםבתחנה הפסיכולוגים המנהלת וכל  8.3

כי יש יתרון מאחר ויותר פסיכולוגים יכולים לכסות יותר מסגרות חינוכיות. פסיכולוג 

מלאה היה צריך לעבוד בשני בתי ספר והדבר לא נכון בהיבט של גמישות מול במשרה 

 המסגרת והעומס בעבודתו.

מאידך, במקרי חירום בהם חייב פסיכולוג להיות נוכח קיימת לעיתים בעיה. מאחר 

והפסיכולוגים עובדים בקליניקות פרטיות לעיתים אינם זמינים לקבלת הקריאה וליציאה 

 הצהריים ומאחר ומכשיר הטלפון שלהם סגור במהלך פגישות. לשטח בעיקר בשעות 

לפסיכולוגים לא משולמות שעות כוננות למעט למנהלת התחנה. הביקורת ממליצה כי תערך 

בחינה ובדיקת המצב הקיים והרצוי מבחינת זמינות בשעת החירום ע"י מנכלי"ת המועצה, 

חס למספר המקרים בהם נדרש מנהלת אגף החינוך ומנהלת השפ"ח .הבדיקה צריכה להתיי

פסיכולוג להיות נוכח ולנסות ולתכנן את שעות הכוננות כך שתהיה זמינות של פסיכולוג 

 בשעת חירום.    

השפ"ח בגזר הינו מוסד מוכר להתמחות פסיכולוגים חינוכיים על ידי משרד הבריאות.  8.4

ת של  סטודנטים לאור זאת, התחנה יכולה גם לשמש מקום מוכר להכשרה מעשית אקדמי

 לתואר שני בפסיכולוגיה שלהם זו הכשרה מחייבת כתנאי לקבלת התואר השני.

 :בתחנה נקבעים על בסיס הכשרה, שלב בהתמחות וניסיוןתפקידים  8.5

מחייבים באישור הסמכה אשר ניתן לאחר תהליך פורמלי של   מתמחים ת הדרכ 8.5.1

 התמחות בהדרכה. 

ניתנים לפסיכולוגים על פי ותק, ניסיון ואוריינטציה לתחום  תפקידי ריכוז תחום 8.5.2

 בכפוף למנהלת השפ"ח.  -הריכוז

 )הפרעות נפשיות( ניתנים לפסיכולוגים מומחים בלבד. בתי הספר של בית אקשטיין 8.5.3

 

 רה אין חובה שבתחנה יהיו אנשי מקצוע בתחום החינוך המיוחד, מעבר להכש מיוחדחינוך  8.6              

 כפסיכולוגים חינוכיים. השירות הפסיכולוגי במועצה מכשיר מתמחים אך ורק בפסיכולוגיה                      

 חינוכית. יש פסיכולוגים עם התמחות נוספת )התפתחותית, קלינית, ארגונית, שיקומית(.                    

 וועדות השמה רבות )בד"כ בערים(, יש פסיכולוג שמרכז בתחנות גדולות עם  הרבה פסיכולוגים                    

 את החינוך המיוחד. מאחר ובמועצה האזורית גזר אין משאבים לתפקיד מעין זה, מנהלת                    
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 השפ"ח נעזרת במחלקה לטיפול בפרט, שאמונה  על ילדי החינוך המיוחד. מלבד זה, כל פסיכולוג                    

 אחראי על כתות החינוך המיוחד במסגרת בה הוא עובד.                    

 

 :2018השרות הפסיכולוגי החינוכי לשנת  -תכנית עבודה .9

 חזון 9.1

 השפ"ח יעניק שירות רחב ומותאם לצרכי הקהילה מגילאי   הינקות ועד הבגרות, כשהוא אמון" -

 כלל התלמידים במערכת החינוך. על קידום הרווחה הנפשית של      

 השפ"ח יהווה גורם מקצועי המעניק ליווי, יעוץ ותמיכה לצוותים  החינוכיים ולשותפי התפקיד -

 .  "במועצה ובמשרד החינוך  

 מטרה 9.2

 "קידום רווחתם ובריאותם הנפשית של התלמידים במערכת החינוך"  -

  יעדים עיקריים 9.3

 פי מתווה השירותים של משרד החינוך.-עלביצוע העבודה השוטפת  -

 הרחבת מגוון השירותים הניתנים לתושבים מחוץ למסגרות החינוכיות. -

 הרחבה ושיפור של השירות הניתן בגני הילדים. -

 הספר.-הרחבה ושיפור של השירות הניתן לבתי -

 ידי המשך התמקצעות הפסיכולוגים.  -שיפור איכות השירות על -

 העבודה עם אגף הרווחה, לצורך שיתוף פעולה מיטבי בחירום ובשגרה.ביסוס קשרי  -

 בניית קשרי עבודה עם מחלקת הנוער.  -

 ביסוס שיתוף הפעולה המקצועי עם משכ"ל. -

 עבודה משותפת עם היחידה לרווחת הפרט )קב"סית(. -

 הרחבה והטמעה של השירותים הניתנים במסגרת התוכנית הלאומית למניעת אובדנות. -

 הטמעה של תכנית ההתערבות סביב ילדים בסיכון בבתי הספר ובשפ"ח. -

 ביסוס מעמד השפ"ח כגוף מקצועי.  -

 ביסוס תכנית ההתמחות בפסיכולוגיה חינוכית, לצורך הכשרה מיטבית של  -

  הפסיכולוגים המתמחים.   

לאורך את העבודה השוטפת של השפ"ח במסגרות החינוכיות  תכנית העבודה משקפת ברובה

כל השנה. חלק מהתכנית מורכב מפרויקטים יזומים שנקבעים לאור צרכים שעולים 

 .               מענה לגיל הרךוהרצאות, סדנאות  כמומ"השטח" 
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בקשת המשאבים מהרשות מתבססת על תכנית העבודה. לכל צורך תקציבי מתלווה נימוק 

זהו  –יבי הנקרא שפ"מ ציבורי הנשען על תכנית זו. במסגרת תקציב השפ"ח יש סעיף תקצ

סעיף הכולל עבודה מעבר לשעות המקובלות לטובת פרויקטים בקהילה או במסגרות 

החינוכיות ללא השתתפות התושבים )הרצאות ערב, סדנאות, סדנאות שהן אינן במסגרת 

פעילויות בתכנית העבודה שמתוקצבות  ןהעבודה השוטפת, יוזמות שעלו מהקהילה(. ישנ

הרצאה בחדר מורים בשעת  דוגמא,במסגרת המשרה הציבורית של הפסיכולוג במסגרת. ל

הצהריים הינה פעילות יזומה, אך חלק מעבודת הפסיכולוג, לעומת הרצאה שביקש מנהל או 

 גננת בשעות הערב המאוחרות. 

רישות הקהילה אל מול כוח האדם מידי שנה בשירות הפסיכולוגי מעריכים מחדש את ד

בתחנה, ויכולותיה. תקציב מיועד שהמועצה מקצה, שלטענת מנהלת התחנה תואם את צורכי 

הילדים, למעט מצבים בהם יש תכניות מיוחדות המגדילות תקצוב זה. במהלך ההכנות 

מתנהל שיח משותף של מנהלת אגף החינוך, הגזבר והמנכ"ל, לחישוב עלויות והתשלום 

 צע רק לאחר ביצוע בפועל של הפרוייקט. מתב

בוצעה. מס' משימות לא בוצעו והועבר סטאטוס  2018רוב רובה של תכנית העבודה לשנת 

 ע"י מנהלת התחנה למנכ"ל המועצה בעדכון התקופתי.

 2018-סטאטוס משימות שלא בוצעו ב

סטאטוס  משימות יעדים מס"ד
 הערות שנתי

1 

הרחבה ושיפור של 
הניתן השירות 

 לבית הספר

סדנא למורים בנושא עבודת 
ביה"ס קיים תהליך  לא בוצע עתידים -מערכת

 אחר עם מנחה חיצוני.

סדנא לתלמידים בנושא  2
 הרצוג -מיומנויות חברתיות

טרם 
 בוצע

ביה"ס ישקול קיום 
 הסדנא עד תם הרבעון

סדנא להורי כתת חנ"מ  3
 צורךלא עלה  לא בוצע שלהבת בנות -)שכבה ה'(

סדנא להורי כתת חנ"מ  4
לא היה שת"פ השנה  לא בוצע אולפנה -)שכבה ט'(

 באולפנה

הרצאה לצוות החינוכי  5
 ישיבה -בנושא תלמידים ל"ל

טרם 
 בוצע 

ראש הישיבה שוקל 
 לקיימה בנובמבר

בניית קשרי עבודה  6
 עם מחלקת הנוער

 -סדנא קבוצתית למד"בים
תיאורי מקרה, הקניית ידע 

ומתן כלים להתמודדות. 
 )חדש(

טרם 
 בוצע

מנהל יח' נוער לא 
 נענתה ליוזמה

7 
ביסוס שיתוף 

הפעולה המקצועי 
 עם משכ"ל

בניית קבוצה לאמהות לאחר 
 )חדש(לידה 

טרם 
 בוצע

חו עד כה ילא הצל
 לגבש קבוצה

 

לא לכל פסיכולוג יש תכנית עבודה משלו מנהלת התחנה מכינה תכנית שנתית כוללת לכלל 

 הפסיכולוגים. 
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הביקורת ממליצה כי לכל פסיכולוג בשל העובדה שהפסיכולוגים עובדים במספר מוסדות  

 תהיה תכנית עבודה משלו, בהתאם למגבלות הקיימות בתחנה ושיפורט בהמשך הדו"ח. 

הקצאת שעות לכל משימה:  תכנית העבודה האישית צריכה לכלול לוחות זמנים מפורטים, 

ת, לפגישות קבועות עם הגננת והצוות, לשיחות עם משפחות ולתצפי מופנותעות הש

כמו בתוכנית העבודה של המועצה שעות לכל פעולה ייעוצית/ טיפולית.  התלמידים והדרכתן

יהיו משימות בכל רבעון וג יחולקו  לרבעונים במצב כזה המשימות המפורטות של  כל פסיכול

מומלץ להקפיד שבתוכנית העבודה שמגישים חופפות מרבעון קודם  ושונות ממנו. 

הפסיכולוגים ירשמו סדרי עדיפויות, לוחות זמנים והקצאת שעות לכל משימה ולוודא כי 

ח  צריכה לכלול את התכנית  השנתית של השפ"שומים אלה מתאימים למדיניות השפ"ח. רי

המוסד החינוכי, מספר שעות פסיכולוג, אחוז שעות מתקן, אחוז שעות המוקדש להדרכת 

. הצוות החינוכי, אחוז שעות הדרכת הורים, אחוז שעות מישקים, אחוז שעות עבודה במשרד

תכניות אלה הכוללת והפרטניות אלה ישמשו כבסיס נתונים לניתוח וחשיבה על צרכים, 

 ן להכנת תכנית העבודה לשנים הבאות.פעולות וכ

עם הטמעתה של תוכנת ניהול התחנה ניתן יהיה לאחר שנה לנתח את הנתונים לזהות 

 מגמות וצרכים ועל פיה לבנות תכנית לכל פסיכולוג, מוסד ותוכנית כוללת לשפ"ח.

 

 :פעילות השפ"ח והשרות לתושב .10

הוא יחידה השייכת למערכת החינוך המועצתית,  פועלת על פי הנחיות מקצועיות של אגף  השפ"ח 
 שפ"י במשרד החינוך. 

 השרות הפסיכולוגי פועל במסגרות החינוכיות ובמישור הפרטני.

 ניתן למקד את כלל פעילות השפ"ח בחמישה תחומים עיקריים: 10.1

ממדיניות אגף החינוך ומועצת  קביעת מדיניות פסיכולוגית חינוכית כחלק 10.1.1
 הרשות.

 והדרכה לסגל החינוכי. ייעוץ 10.1.2
 .וועדות סטאטוטוריות10.1.3
 טיפול פסיכולוגי לילדי  ותלמידי בתי הספר. 10.1.4
 טיפול במצבי חירום.  10.1.5
 אבחונים פסיכולוגים. 10.1.6

חובה ועד סיום חטיבת הביניים , גן 5-15השירות הפסיכולוגי ניתן במרבית הרשויות לגילאי  10.2
 . 3-23ולתלמידי החינוך המיוחד לגילאי 

אותו מחויבת הרשות המקומית לתת לתלמידים הכולל ייעוץ וליווי לשירותי השפ"ח נקבע סל חובה 
לצוותים פדגוגים ולהורים באיתור ובמניעה, פעולות  בהתאם לחוק חינוך מיוחד, לחוקים לתקנות 

 ולחוזרים הנ"ל.

שפ"ח תש"ע, מאפשר שיקול דעת למעט סל החובה ברמות שירות שונות החל                מהרמה חוזר 
 הנמוכה ביותר רמה ג' שבה השפ"ח משתתף בוועדות השמה והתערבות במצבי חירום ומשבר. 
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וליווי של  במסגרת העבודה המערכתית היא ייעוץשל השפ"ח אחד התפקידים העיקריים 

פוגשים הורים  הפסיכולוגים צוותים חינוכיים. בנוסף, כחלק מליווי בית הספר או הגן, ה

ל טיפול בהורות או הדרכה הורית. עם זאת, נתח העבודה עם הצוותים החינוכיים גדולצורך 

 יותר מהעבודה עם הורים. 

, בהובלת מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי שהינה פסיכולוגית התפתחותית בהשכלתה

החל מגיל הינקות,  2019המועצה פועלת להתחיל לתת שירותים פסיכולוגים לתושביה בשנת 

 בגילאים אלה במידה ומתגלה לקות אופן הטיפול ותוצאותיו טובים יותר.

 

 

 

 

 להלן השירותים הניתנים נכון לעריכת הביקורת 10.3

 מתן הדרכה וליווי לצוותים החינוכיים, ליווי והדרכת הורים.

 באופן פרטני וקבוצתי. טיפול

 (. 1988התשמ"ח  -אבחון והערכת ילדים עם צרכים מיוחדים )לפי חוק החינוך המיוחד

 טיפול בתלמידים ליקויי למידה.

 הערכה ואבחון  תלמידים ) הערכת בשלות בגיל הרך ובגילאים בוגרים לצורך השתלבות במערכת(. 

 טווח ללא עלות לבני נוער.מספק טיפולים פסיכולוגיים קצרי  -מרכז המתבגרים

מספק שירותי אבחון וטיפול בתשלום מסובסד )לפי מתווה השפ"מ של  –שרות פסיכולוגי משלים 
 שפ"י(.

 קיום סדנאות והרצאות במגוון תחומים שאינם ניתנים בשירות השוטף. 

רב שעות העבודה מוקדשות לפעילות במוסד החינוכי, יתרת שעות העבודה נעשית בתחנה 

 ה. במועצ

 ברשויות המקומיות ילדיםסל השירותים שניתן ע"י משרד החינוך ל 10.4

 שירותי חובה:

היקפם של השירותים נקבע ע"י מנהלת השפ"ח  וע"י גורמים נוספים כמו מנהלת אגף החינוך  
 והפסיכולוג המחוזי. 
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 שירותים ברמה א' ב' ג' 10.4.1

 חוזר מנכ"ל ארגון ומנהל

 מתווה השירות הפסיכולוגי החינוכי   -3.7

.   ב(   השירות הפסיכולוגי למסגרות חינוך: הקצאה לפי תכנית העבודה על בסיס רמות 4.4סעיף 
 השירות במועצה אזורית גזר ולפי מוסדות חינוך.

  –)מתוך החוזר(  השירות שאנו נותנים מחולק לשלוש רמות

 מסגרות במועצה פעולות עקרונות 

נוכחות סדירה של פסיכולוג  רמה א
 במסגרת החינוכית

קיומו של רצף המחייב 
שילוב של המישור המערכתי 

והמישור הפרטני, תוך מתן 
 .קדימות למישור המערכתי

ייעוד השירות למערכת 
החינוכית כולה: לצוותים, 

 לתלמידים ולהורים.

 

-עבודה על הרצף של מניעה
התערבות: קונסולטציה, הדרכה 

למסגרת החינוכית לצוותי וליווי 
-החינוך והשתתפות בצוותים רב

 .מקצועיים
 השתתפות בוועדות על פי חוק

 הערכות פסיכולוגיות
 התערבות פסיכולוגית טיפולית

 מתן ייעוץ וטיפול להורים
-התערבות במצבי לחץ ומשבר

 חירום.

 גני החובה 35

 וך המיוחדניהחגני  3

 בתי ספר יסודיים 6
 
 חט"ב  3

 (האיתן, ישיב)הרצוג, 
 
אקשטיין בית  2

 )חנ"מ(

נוכחות פסיכולוגית חלקית  רמה ב
וייעודית במסגרת 

 החינוכית.

קיומו של רצף המחייב 
שילוב הרובד המערכתי 

מתן ייעוץ למנהל המסגרת 
החינוכית ובמידת הצורך לצוות 

החינוכי, על פי פנייה, הכולל 
מפגשי עבודה בשנה בין  3לפחות 

מנהל המסגרת החינוכית לבין 
הפסיכולוג לצורך רציפות עבודה 

 .עם השפ"ח

 חט"ע הרצוג

 "ע איתןחט

 )מעג"ן( גנונים 21
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והפרטני, תוך מתן קדימות 
 .למישור המערכתי

 

 
  השתתפות בוועדות השמה

  
בגיל )השתתפות בוועדות שילוב 

 (הרך
 

ראשוני ייעוץ פסיכולוגי 
למסגרות החינוך לנוכח אירועי 

 .סיכון חמורים
 

-התערבות במצבי לחץ ומשבר
 חירום.

 
מתן שירות פסיכולוגי ייעודי  רמה ג

 :לפעולות המפורטות להלן
 

התערבות במצבי לחץ 
 חירום-ומשבר

 
 השתתפות בוועדות השמה.

 

 אולפנה 

 תיכוניתישיבה 

 תורהתלמוד 

 

פי הבנת השרות הפסיכולוגי  שגני החובה, ובתי הספר היסודיים -ות חולקו לרמות אלו עלהמסגר
 מחויבים במתן שירות.

 , מגיע הפסיכולוג למסגרת אחת לשבוע. ירות ברמה א'שבכל בית ספר בו יש 

מרבית בתי הספר של המועצה )המוכרים על ידי משרד החינוך( מקבלים שירות על ידי 

השפ"ח ברמת שירות א' )חט"ע מקבלות רמת שירות ב' או ג'(. היקף השירות נקבע על בסיס 

 ן השפ"חהמנהלים ומניסיו מעליםכמות התלמידים, מספר ילדי חנ"מ, ועל פי הצרכים ש

ה בחודשים הראשונים את הצרכים בביה"ס, ואז מתקבלת לאורך השנים. כל פסיכולוג ממפ

עבודה מערכתית, טיפול פרטני,  –החלטה בתוך המסגרת על חלוקת המשאבים הציבוריים 

 אבחונים וכו'.

מסגרת שמעלה צורך להרחבת השירות, העניין נשקל במסגרת התקציב, והמשאבים הזמינים 

גני החובה במועצה והגנים הרב גילאים בשפ"ח. התנהלות דומה מתקיימת בגני החובה. כל 

מקבלים שירות ברמה א' )הגעה לגן אחת לשבועיים(. גנים שזקוקים למשאבים נוספים, 

פרויקטים, הרצאות, סדנאות, בתיאום ובשיח עם  –יכולים לקבל זאת באמצעות השפ"מ 

ת המפקחת ועם מחלקת גנים. בין היתר נלקחים בחשבון אקלים הגן וכן פניות, זמינו

 ומוטיבציה מצד הגננת לפרויקטים מעבר לשעות העבודה. 

בתי  הפעולה של פי הצרכים ולפי מידת שיתוף-על במועצה חילקו שירותיםאת יתרת ה 10.4.2
 הספר

קיבלה שירות ברמה א' בשנה"ל הקודמת )תשע"ח(, אולם מאחר ובניגוד למתווה  אולפנת שעלבים
יועצות, והם  4העדפה ברורה לתחום המערכתי, הוצאה הפסיכולוגית מביה"ס. באולפנה  לא היתה

 מצליחים לקיים שגרת עבודה תקינה ללא ליווי צמוד של פסיכולוג חינוכי.

כל הילדים כבר הופנו למסגרות  –מעצם טבעה הינה מסגרת המצריכה פחות טיפול מערכתי  חט"ע
קיימת היכרות עם התלמידים. לפיכך, שירות ברמה ב', לדעת המתאימות, כיתות החנ"מ מגובשות, ו

מנהלת השפ"ח מוכיח את עצמו כמספק בכל החטיבות העליונות ומבקשת להוסיף כי למסגרות 
 הללו יש פסיכולוג בחט"ב למקרים שנדרשת התערבות יחד עם תמיכה מצד מנהלת חטה"ב. 
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רפואי, ועל כן נוכחות -איש מקצוע פרא מתקיימת תכנית מעג"ן שמאפשרת הגעה תכופה שלגנונים ב
 הפסיכולוג המתכלל את התכנית אינה נחוצה ברמה השבועית. 

עו"ס ויועצים בגלל פרויקטים רבים המתנהלים  –מסתייעת באנשי מקצוע רבים  התיכוניתהישיבה 
 בה, ובשל העובדה שלומדים בה גם ילדי פנימייה.

 

 ןתכנית מעג 10.5

עבור ילדים  בגני הטרום טרום חובה תחומית-התערבות מערכתית רבתכנית מעגן היא תכנית 

  גיל הרך.בחינוך המסגרות המתקשים בתפקודם ב

 .הורים וילדים גננות,  :שלוש אוכלוסיות יעדתכנית מעגן מטפלת ב

של בעלי  מסייע פועל בשיתוף עם הצוות החינוכי בתוך מסגרות החינוך בגיל הרך, כמערךמעגן צוות 

, חינוכית מרפא/ה בעיסוק, קלינאי/ת תקשורת, פסיכולוג/ית -  תחומים התפתחותייםממקצוע 

מקצועי זה מהווה גורם היוועצות -צוות רב . ממשרד החינוךיועצ/ת חינוכי/ת, מדריכה פדגוגית 

 ולהורים לגבי הילדים במסגרת, ומהווה גורם מתערב בכל רבדי המניעה. גננותותמיכה ל

  גנונים במושבים ובקיבוצים שבמועצה. 21 -ב תפועלתכנית מעגן כיום 

 מטרות תכנית מעגן 10.5.1
 

 .ובלתי תקינה לגיל הרך בנושאים הקשורים להתפתחות תקינה גננותהדרכת  -

והדרכתו לשם פיתוח הרגישות לצרכים ייחודיים בגן ליווי הצוות החינוכי  -

ליקויים של ילדים, תוך מתן כלים להבחנה בין קשיים זמניים לבין 

 . )תצפית שיטתית( התפתחותיים

במידת הפנייתם גנית, -תכנון התערבות תוךאיתור ילדים מעוכבי התפתחות,  -

ומעקב אחר  גורמים מומחים בקהילה, )באמצעות ההורים( לטיפול הצורך 

 התקדמותם.

תוך התייחסות לשלב  עם קשייםבהתאמת דרכי עבודה  לילדים  גננותליווי ה -

 םקשיים, ליכולות ולאפיוניאופי הנמצאים, ל לדיםיההתפתחותי בו ה

 אישיות.

 לגבי דרכי תקשורת עם הורים לילדים בעלי צרכים ייחודיים. גננותהדרכת ה -

תמיכה וסיוע להורים בשלבים המוקדמים בחיי הילד והדרכתם לגבי צרכים  -

ייחודיים של ילדם, תוך ראיית ההורים כשותפים פעילים בכל שלבי 

 ההתערבות.

רת קשר עם השירותים בקהילה )בריאות ורווחה(, ובניית דפוס של שיתוף יצי -

 פעולה עמם.

 מתן ייעוץ פסיכולוגי להורים בנושאים התפתחותיים.  -
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 ןעקרונות להפעלת תכנית מעגמאפיינים ו 10.5.2
 

 מעגן היא תכנית מלווה במשך כל שנת הלימודים. -

 .רפואיים לגיל הרך-טיפוליים ופראהתכנית מופעלת על ידי אנשי מקצוע בתחומים  -

ת, על פי א מופעליבו ה גןלתנאים של הו מותאם לצרכיםאופן יישומה של תכנית מעגן  -

 .המקצועית המורכבת ממנהלת מחלקת הגנים, מפקחות ושפ"חהחלטת וועדת ההיגוי 

 , למעט השתלמויות.התכנית מופעלת בתוך המסגרת החינוכית במהלך יום העבודה -

גננת כמי שהיא תכנית ההתערבות המיושמת במסגרות חינוכיות נמצאת הבמרכז  -

אחראית על פעילותם של כל  הילדים כקבוצה בכלל ועל פעילותו של כל ילד בתוך ה

 פרט.כהקבוצה 

בשיתוף פעולה ותוך תיאום דרכי עבודה כדי  עובדיםצוות הגן ואנשי המקצוע של מעגן  -

 .תוומשפח להבטיח ראייה כוללנית של הילד

בכל הקשור לתהליכי התפתחות הילד  גננותהתכנית כוללת הרחבת הכשרת ה -

שניתנות  תות וקבוצתיופרטני גניות-ות תוךבתחומים השונים, השתלמויות והדרכ

 השנה. במהלך

את הורי כל הילדים לגבי קיומה של תכנית מעגן, מטרותיה  גננות אחראיות ליידעה -

 ודרך עבודת הצוות.

תוך  םהוריה עם בשיתוף מלא יתשנע יםמקצועית לגבי ילד החלטה על התערבות -

 המקובלים.האתיים שמירת הנהלים 

ובמידת  לווה מקרוב הורים לילדים מתקשים במהלך שנת הלימודיםמצוות מעגן  -

 הצורך, ההורים זכאים להגיע לייעוץ חד פעמי עם הפסיכולוגית שמרכזת את התכנית.

 

 שפ"מ –שרות פסיכולוגי מורחב  10.6

  –)במימון הורים( במסגרת השפ"מ מוצעים לתושבים 10.6.1

 אבחונים פסיכודידקטים לצורך התאמות לבגרות )מסוף כתה ו' ואילך(. -

 קשב כולל אבחון מוקסו ממוחשבהערכות  -

 טיפולים פסיכולוגיים -

 הוריםהדרכות  -

 שלוש שנים(-התפתחותיים )גילאי לידהעוצים יי -

 

  פרויקטים )במימון המועצה/משרד החינוך( מוצעיםבמסגרת השפ"מ  10.6.2

 סדנאות/הרצאות להורים בשעות אחה"צ והערב -

 פרויקט "הלב" לניהול רגשות לגני החובה )פרויקט שפ"י( -

 ראיון לתלמידי יב'סדנאות  -

 ויסות רגשי להורים בגניםת אוסדנ -

 לתלמידים קבוצות  -
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וך המיוחד )אלו ניחהון ו/או לתלמידי רות לילדים בסיכבמסגרת השפ"מ לא ניתן ש

אמורים לקבל מענים במסגרת השירות הציבורי בתחנה, במחלקה לשירותים חברתיים 

 או דרך משרד החינוך(.

 

 הפרדה בין תקציב השפ"ח והשפ"מ 10.6.3

טיפולי השפ"מ מתקיימים על פי רוב בשעות הצהריים והערב, מחוץ לשעות העבודה של 

 השפ"ח. 

 תקיימים בשעות הבוקר או בימי שישי, אך לא בשעות העבודה הציבוריות. מהאבחונים 

ריכוז הפניות, העברה לפסיכולוגים לאבחון או  –מנהלת תחנה אמונה על השפ"מ 

עורכת בקרה קפדנית אחר השעות המשולמות המנהלת לטיפול, וחתימה על התשלום. 

בנוסף,המנהלת מפקחת על הרצאה וכל פרויקט.  במסגרת השפ"מ, לאחר תמחור כל

  הפרדת שעות העבודה הציבוריות והפרטיות. 

הביקורת העלתה כי קיימת הפרדה תקציבית ברורה בין השפ"מ לשפ"ח. במקרים של 

 אבחונים וטיפולים קיימת גם הפרדה ברורה בניהול התיקים ובמיקומם הפיזי. 

 

 

 "י(משרד החינוך מתקצב פרויקטים ייחודיים )פרויקט שפ 10.6.4

בשנה"ל הקודמת המועצה קיבלה תקציב לשני פרויקטים. האחד בוצע כפיילוט באחד 

הגנים, וברבעון הנוכחי יבוצע בגן נוסף או בשני גנים נוספים )ניהול רגשות(, הפרויקט 

השני לא הצליח למצות את עצמו, מאחר ולא נבנתה קבוצה )נשים בחופשת לידה(, 

 גזר".הועברה הרצאה אחת במסגרת "בייבי 

כל ההוצאות על פרויקטים אלו היו ללא מימון הורים, אלא  במימון שפ"י ובהשתתפות 

 המועצה. 

 

 חינוך מיוחד 10.7  

לגבי אבחונים והערכות פסיכולוגיות. רוב  ילדי חינוך מיוחד מקבלים תעדוף במסגרת השפ"ח

ילדי החינוך המיוחד מקבלים טיפולים במסגרת סל החינוך המיוחד בבית הספר ובגנים על 

ידי תראפיסטיות של משרד החינוך )מתי"א(. בתחנה אין אנשי מקצוע ייעודיים לתלמידי 

 החינוך המיוחד.

כשבמסגרתה פרטנית עם הילדים  פעילות השפ"ח במוסדות החינוך המיוחד כוללות עבודה

נבנית תוכנית לימודים אישית, מעקב ישיר ועקיף והדרכת הורים לפי הצורך. בנוסף כוללת 
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פעילות השפ"ח בחינוך המיוחד עבודה מערכתית בדומה לפעילות בבתי הספר ובגנים השונים 

 טיפולי במוסד. –כמו ייעוץ והדרכה לצוות החינוכי 

י " חשיבות מיוחדת ניתנת לעבודה עם אוכלוסיית ילדים בעלות חוזר שפ"ח תש"ע מציין כ

צרכים מיוחדים וילדים בסיכון כדי לאפשר שיוויון הזדמנויות וקידום מרבי, וזאת תוך 

 ראיית המערכת כולה, על כל תלמידיה וצוותיה". 

הוא גדול  –תצפיות / מפגשי הורים / מפגשים עם הצוות / אבחונים  –מספר ההתערבויות 

בשל העובדה שכל אחד מהילדים מקבל מענה פסיכולוגי, בעוד שבגנים הרגילים רק מקצת 

  הילדים מקבלים טיפול. 

 אחת לשבוע )בשונה מגנים רגילים(. –ביקורים בגני החנ"מ 

 אבחונים 10.8

או בתלמיד  ינוך מיוחדאבחונים נעשים רק כשמדובר בילד בשנתון חובה שיש חשד לצורך בח

אבחונים חוזרים מתקיימים כיום מעט מאוד, מכיוון כזו. ראשונה למסגרת בי"ס הזקוק ל

שניתן לעשות שימוש באבחון קודם מגיל ביה"ס גם אם הוא ישן, בהנחה שלא חל שינוי 

יש חובה לערוך אבחון חדש(.  –מהותי בתפקודו של הילד )במקרה של החמרת זכאות 

ת קצרות, על מנת לוודא שצרכי הילד לא במצבים אלו הפסיכולוגים עושים על פי רוב הערכו

 בעיקר הערכות רגשיות.  –השתנו 

  . 10 –, הערכות חוזרות 28 –סה"כ אבחונים חדשים בתשע"ח             

 

עדות השמה עם מסמך קביל שיש ברשותם גם אם הוא לא חדש וילדים עולים כיום לו

)הערכה/אבחון פסיכולוגי, דוח רופא או פסיכיאטר, דוח קלינאית תקשורת(. לפיכך, לא כל 

ילד שעולה לוועדת השמה מחייב אבחון פסיכולוגי עדכני. כמובן שילד שאין ברשותו אבחון, 

הוא לומד במסגרות ח )בהנחה שועולה לוועדת השמה יעבור אבחון פסיכולוגי בשפ"

לומדים מחוץ לרשות יעברו אבחון בשפ"ח של ה ם. ילדיהחינוכיות של המועצה האזורית גזר

 ועדה אצלנו(.והמסגרת החינוכית ויעלו ל

אבחונים לקראת ועדות )לא כל הילדים שאובחנו עלו לבסוף  38-בשנה"ל תשע"ח נערכו כ

 לועדות(. 

גדול הרבה יותר, מכיוון שילדים עלו  ת עריכת הביקורתוועדות בעמספר הילדים שעלו ל

 ות אחרת.  ן מרשאבחו או  שערכו אבחון פרטי עדות חוזרות עם אבחונים קודמים, ילדים ולו

 

  כמות אבחונים, הערכות וטיפולים לשנה"ל תשע"ח 9.10

אבחונים 

 פסיכולוגיים
 14 ילדי גן חובה רגיל
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אבחונים 

 פסיכולוגיים
 11 ילדי גן חנ"מ

אבחונים 

 פסיכולוגיים
 13 ילדי בי"ס יסודי

 39 לקראת כתה א' הערכות בשלות

לוועדות שילוב )ילדי  הערכות

 גנים(
10 

לוועדות שילוב )ילדי  הערכות

 בי"ס(
32 

הערכות סיכון 

 אובדני
-תלמידי בי"ס )א'

 יב'(
27 

 2  הערכות קשב

טיפולים 

)לא  פסיכולוגיים

 כולל שפ"מ(

 תלמידים 37 גיל בי"ס

 משפחות 25 בבתי הספר הדרכות הורים

 משפחות 48 בגנונים )מעג"ן( הדרכות הורים

 משפחות 36 בגני חובה הדרכות הורים

 

 

 

 הפעולות היזומות שננקטו בשנה"ל תשע"ח 10.10

 בתי ספר יסודיים 5 הרצאות להורים מוכנות לקראת כתה א'

 3 הרצאות/סדנאות להורים בגנים

הרצאות/סדנאות לצוותים חינוכיים 

 בבתי ספר
8 

 3 הרצאות גמילה להורים

 1 הרצאות גמילה לגננות

 40-כ וטיפולים בילדים בסיכון אובדניהערכות 

  מעג"ן )איתור ומניעה בגנונים(פרויקט 

שירות ציבורי לטיפול קצר מועד  מתבגריםמרכז 

 טיפולים( 25)כ  במתבגרים

בבתי הספר של בית מענים מניעתיים מתן 

אקשטיין )הפרעות נפשיות/ילדים 

 בסיכון(.
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במימון  –מפגשים(  4גן חובה אחד ) פרויקט ניהול רגשות לילדים

 משרד החינוך.
 במימון המועצה –מפגשים(  4גן חנ"מ ) ויסות רגשיפרויקט 
 במימון המועצה – 3 לתלמידי תיכוןסדנאות 

 בסבסוד המועצה – 3 וץ לגיל הרך )מסובסד(עיי
 

 מינות ונגישות השירות לתושב והערכת השירותז 10.11

השירות השוטף של השפ"ח מונגש לתושבים בעיקר דרך המסגרות החינוכיות. מאחר 

צרכים שעולים ל יקר לתלמידים עם צרכים ייחודיים בהתאםוהשירות רלוונטי בע

 במסגרות החינוכיות. 

)הציבורי והפרטי( שרלוונטיות לכלל הקהילה מונגש  יתר פעילויות השפ"ח או השפ"מ

 באמצעי המדיה השונים ודרך המסגרות החינוכיות. 

השירות הפסיכולוגי החינוכי מפרסם הרצאות, סדנאות ושירותי ייעוץ/אבחון/טיפול 

בתשלום דרך האתר, העיתון, הפייסבוק וכו'. לעיתים מעבירים הודעת מייל או ווטסאפ 

 עצות. דרך הגננות והיו

האוכלוסייה. בסקר צרכי את אפיין סקר צרכים לקהילה, על מנת ל בוצע בשפ"ח השנה 

בשל מגוון  לא ניתן היה לעשות ניתוח סטטיסטילדברי המנהלת משיבים.  130-השתתפו כ

 . מהתרשמות בלבדניתחו  , את הסקר השאלות הפתוחות

בהרצאות/סדנאות  של המשתתפים בו עלה בבירור צורךמניתוח ההתרשמות מהסקר 

 ת המשתתפים בסקר חד פעמיות ולא בתהליכים מתמשכים )סדרת מפגשים(, כאשר בקש

 בשעות הערב.אותן היתה לקיים  

יכול להיות מצב בו הורה מתקשר להחמיא או להתלונן על שירות מסוים לדברי המנהלת 

 ,המתי"א פידבקים תכופים וחיוביים מאוד מרכזותהשפ"ח זוכה לשניתן או לא ניתן. 

 . וממנהלי בתי הספר הגנים עלמהפיקוח 

נמצא בביקורת כי בשפ"ח לא מעבירים שאלונים להערכת השירותים למסגרות 

החינוכיות, למעט בסוף שנה שמנהלת השפ"ח מקיימת שיח עם מנהלי בתי הספר 

 ומפקחות הגנים לגבי איכות השירות שקיבלו ודרישותיהם לשנה הבאה. 

 

 :וממשקים עם גורמים במועצה וגורמי חוץ שיתופי פעולה .11

 במועצה 11.1

ממשק בעיקר מול מנהלת האגף ומנהלת מדור גנים. מתקיימות פגישות  –אגף החינוך 

עבודה אחת לשבועיים עם מנהלת האגף )בנוסף לזמינותה בכל עת(, ושיח תכוף עם 
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ורכזת הגיל הרך, ישיבות עם הורים ועם  מנהלת השפ"ח שלמנהלת הגנים בעיקר 

 הפיקוח, הובלה וקידום פרויקטים בגני הילדים. 

קשרי עבודה רציפים ותכופים לכל פסיכולוג  –מנהלי בתי ספר ומנהלות הגנים 

מנהלת התחנה מול כל המנהלים והגננות. השתתפות בפורומים עם ולבמסגרת שלו, 

 כל פעילות הרלוונטית לתפקידה.ומנהלת האגף, בימי ההערכות של הגננות 

שיתוף וממשק בעיקר בנושא ועדות השמה, טיפול בילדים  – היחידה לטיפול בפרט

מאתגרים, כתות החינוך המיוחד וילדים בסיכון לנשירה. שתי המנהלות )שפ"ח 

והיחידה לטיפול בפרט( מקיימות פגישות שוטפות ופועלות בשיתוף פעולה מלא סביב 

 מקרים משותפים. 

עבודה משותפת עם  מנהלת המחלקה והעובדות  – מחלקת רווחה ושירותים חברתיים

הסוציאליות סביב המשפחות המטופלות במחלקה, טיפול  בילדים ובילדים תחת חוק 

יש שיתופי פעולה בנוסף, דרכי טיפול. לתכנון ונוער, מנהלת השפ"ח משתתפת בוועדות 

ובדנות, ישיבות צוות והכשרות בחירום )מכלול אוכלוסייה( ובתחום מניעת א

 מסירת בשורה מרה לילדים(. לדוגמא,  –משותפות סביב חירום )התערבות בחירום 

ישנם שיתופי פעולה סביב תכנית מעג"ן, וסביב העבודה בגני החובה. לכל גן  –משכ"ל 

חובה כמעט יש מטפלת ממשכ"ל שמגיעה לגן ולפיכך מצויה בקשר עם פסיכולוג הגן. 

פסיכולוגית מהתחנה העבירה הרצאה  –פעולה סביב מיזם "בייבי גזר"  היה שיתוף

 בבוקר ההפנינג. כמו כן, התקיימה ישיבת צוות משותפת עם פסיכיאטרית ילדים. 

במקרי חירום אנו מתערבים מול היחידה בסיוע למדריכי הנוער מול  –יחידת הנוער 

בתשע"ח לקיים מפגשי החירום )אירוע נחל צפית למשל(. מנהלת השפ"ח הציעה  

במהלך תשע"ט נבנה הדרכה או הרצאות למד"בים, אך לא היתה היענות מצד היחידה. 

 מערך של מפגשים בין השפ"ח למדב"ים.

 גורמי חוץ  11.2

        -קשר תכוף עם מפקחות הגנים סביב ועדות שילוב וועדות בין  – פיקוח גנים

ת לצוותים, פגישות משותפות עם הורים, מקצועיות, ישיבות על ילדים מאתגרים, הכשרו

 מול גננת, הורים, יישוב. –חשיבה על קשיים בגנים מסוימים 

עבודה צמודה בכל  – מתי"א )מרכז תמיכה יישובי אזורי( ופיקוח חינוך מיוחד במחוז

ילדים בכתות או בגני החינוך המיוחד, ילדים שמופנים לועדות  –הקשור לחינוך המיוחד 

דיפרנציאליים המקבלים סייעת ורפרנט מקצועי בתחום החריגות שלהם.  שילוב וילדים

מתקיימות פגישות בין גננות השילוב ומורות השילוב לפסיכולוג המסגרת, וכן עם 

ויש  רפואיים של המתי"א. ועדות שילוב מתקיימות בניהול המתי"א-המטפלים הפרא

ת עם מנהלת השפ"ח  ועדות ההשמה המשותפות. מנהלת המתי"א נמצאקשר גם סביב 

 בקשר רציף סביב ילדי החינוך המיוחד, שיבוצי הגנים והכיתות  ובכל סוגיה קשורה. 
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קיימת כפיפות  – פסיכולוגית מחוזית/נציגי שפ"י )שירות פסיכולוגי ייעוצי( במחוז

מקצועית לפסיכולוגית המחוזית. מנהלת השפ"ח  משתתפת בפורום מנהלים מחוזי, 

יכולוגית המחוזית היא הגורם להיוועצות, לבקשות תקנים ושעות אחת לחודשיים. הפס

הדרכה. לשפ"י יש רפרנטים בכל תחום המהווים מוקד ידע בתחומם לדוגמא: אחראית 

אובדנות, אחראית פגיעות מיניות, אחראית חירום ורכזת הכשרות. מנהלת השפ"ח 

 מברכת על הקשר עם הרפרנטים התורם לה רבות כמנהלת.

כל נושא התכנית הלאומית למניעת אובדנות מרוכז על ידי משרד  –אות משרד הברי

עדות היגוי, ווב שתתפת מ מנהלת השפ"חהבריאות, ועל כן קיים קשר עם נציגת המחוז. 

משרד הבריאות ישיבות תקופתיות, ומסייעת במקרים דחופים בקשר מול בריאות הנפש. 

חידש את המוכרות שעברה בהצלחה ולפיה  ערך בשנה"ל תשע"ח בקרה בשפ"ח

 להתמחות חינוכית.

 

 :סביבת העבודה .12

 מבנה פיזי של התחנה 12.1

משרד השפ"ח נמצא בחלק החדש של בניין המועצה האזורית גזר.  למשרד כניסה נפרדת 
 כנדרש לשמירה על פרטיות המטופלים. 

תחנה מחסור במספר חדרי הניכר כי המשרדים לא תוכננו בהתאמה לצרכי התחנה, קיים 
 שבעה חדרים שמתוכם חדר טיפולים, וחדר מנהלת.

בכל חדר יש יושבים שלושה פסיכולוגים  ,אנשי צוות 15חמישה חדרים קטנים שמשמשים 
שבתקופות עמוסות יכולים להתקשות למצוא מקום על מנת לטפל או לערוך אבחונים. 

יצליחו לעבוד עם קהל או הפסיכולוגים על מנת ש הלפנות את חדר המנהלת לעיתים, צריכה
פגישות עם  קיום  לצורךשנמצא בבניין המועצה הישן החינוך את חדר הישיבות בקש מאגף ל

 .הורים

בתחנה אין חדר ישיבות וישיבות הצוות מתקיימות בצפיפות במבואה שלצד דלפק מזכירת 
 התחנה. 

בסמוך למזכירה עד סיום  לא תוכנן חדר המתנה להורים ואלה נאלצים להמתין במבואה
הטיפול בילדם. ההורים חשופים לשיחות טלפון שמנהלת המזכירה וכן יכולים לשמוע חלק 

 מהנאמר בחדרים בשל קירות הגבס העשויים ללא בידוד אקוסטי מתאים.

 בחדרי הטיפול לא קיימים לחצני מצוקה לפסיכולוגים.

ן שיוך של תא קולי לכל פסיכולוג לפסיכולוגים מתקבלות אצל מזכירת התחנה, איהודעות 
לקבלת הודעות אישיות. מזכירת התחנה עובדת בחלקיות משרה ובמידה ויהיו תאים קוליים 

 אישיים לפסיכולוגים הדבר יפנה לה זמן לעבודה הרבה בתחנה.

 . הביקורת ממליצה כי תבחן אפשרות תכנונית למתן מענה למצוקת החדרים בתחנה

 

 המטופליםשמירת תיקי  12.2
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החוק מחייב את המועצה לשמור על תיקי המטופלים שבע שנים מיום שסיימו את חוק 
לימודיהם. חדר קטן המשמש ארכיון שבמהרה לא יספיק להכיל את כל תיקי המטופלים. 

תיקים ישנים. קיימת בעיה  ובהםארגזים ו ארוניות מתכת לאחסון התיקים החדר מלא, ובו
 דבר המקשה מאוד על עבודת השפ"ח.מצוקת המקום  בגלללאחסן תיקים חדשים, 

מאחר ואלה אינם מנוהלים במחשב  בעיה של גיבוי תיקי המטופליםבנוסף לגודלו קיימת 
 בהעדר תוכנה ייעודית לכך.

קיים סיכון בסבירות גבוהה של פריצה, שריפה, הצפה וכיו"ב לא ניתן יהיה לאחזר את 
 הנתונים מהתיקים. 

 

 מחשוב 12.3

מהרשויות המקומיות משתמשים בתוכנות ייעודיות לניהול תחנת השפ"ח כדוגמת לק בח

 תוכנת "קדם" ותוכנת "משפחה".

מטרת התוכנות לנהל את תיק המטופל, כוללות את ניהול יומן המטפל וניהול על פי מוסדות 

 החינוך השונים. בתוכנות פורמט אחיד לכתיבת הדוחות הטיפוליים וכן מחולל דוחות.

ות משמשות לתיעוד ארכיוני של תיקי המטופלים ומאפשרות קבלת נתונים בחתכים התוכנ

שונים שעל פיהם ניתן לזהות מגמות ולקבל החלטות לאחר ניתוחן שיהווה בסיס לתוכניות 

 העבודה  של השפ"ח ולפעילות השוטפת.

מטופלים, לניהול השפ"ח, לא קיימת ספריית תיקי  אין תוכנה ייעודיתבמועצה האזורית גזר 

 .מוסדות ופעילות שוטפת בהתאמה לתוכנית עבודה במערכת הממוחשבת

התייעלות בניהול הרשומות לניהול התחנה בנוסף לסייע עבודה בסביבה ממוחשבת ת

שעדיין מנוהלים בתיקי קרטון ומאוחסנים בחדר הקטן שאליו התייחסה הביקורת  והתיקים

 לעיל. 

לניהול תחנות השפ"ח ברשויות. מנהלת התחנה תבחן בשפ"י פועלים להקמת תוכנה ייעודית 

 את לוחות הזמנים לסיום כתיבת התוכנה והטמעתה בתחנות. 

הביקורת ממליצה  לבחון  בדחיפות הקצאת תקציב מתאים ובחינה של תוכנות הקיימות 

ל יחת, לאפיינן ולהואת התוכנה שכותבים בשפ"י אחרותהבניהול  השפ"ח  ברשויות 

כנה המתאימה ביותר בשמירה על מידע ופרטיות המטופלים בשוטף בעבודה עם התו

ובגניזה.  במקביל חייב להימצא פתרון נוסף במבנה המועצה על מנת לאחסן תיקים של 

 תלמידים שסיימו את חוק לימודיהם, לפחות לתקופה של השנים עד לגניזה בארכיון. 
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     2019  מרץ 10                                                                                                                        

 תשע"ט דר ב'בא ג'                                                                                                                            

 לכבוד

 הגב' עמירה מוסקוביץ

 מבקרת מועצה אזורית גזר

 

 חינוכיהפסיכולוגי השירות ה –ביקורת פנימית   הנדון:



45 
 

 

 קיבלתי את דו"ח הביקורת שערכת במחלקת השירות הפסיכולוגי, ועל כך תודתי.

 

 מועצה אזורית גזר פועלת ומשקיעה רבות בהעמקת השירות המקצועי שניתן

לתושבים בתחום הפסיכולוגי, למען רווחתם הנפשית של תלמידי המועצה. המועצה 

מעודדת יוזמות, מתקצבת שירותים וממצבת את השירות הפסיכולוגי במקום הראוי 

 לו מקצועית.

 

אני מודה לך מקרב לב על תהליך מלמד, על שיתוף הפעולה ועל החשיבה המשותפת 

 לאורך כל הדרך.   

 

 

 

 בברכה,                                                                                          

 חוזה              שרית                                                                                                     

 מנהלת השירות הפסיכולוגי                                                                                        

 

 

 

 מחלקת תברואה
 כללי:. 1
 

על איכות החיים של תושבי הרשות, על משליכים ישירות טיפוח חזותה ושמירה על ניקיון הרשות 

לצו  63סעיף  איכות הסביבה ועל רמת התברואה ברשות. מועצה אזורית גזר, מחויבת, מתוקף

לספק לתושביה שירותי תברואה וניקיון  ,1958–המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 

ולנקוט פעולות שיבטיחו את שמירת הסדר והניקיון ברשות. רמת השירותים ואיכותם תלויות 

 במדיניות המועצה האזורית ובפעולות הננקטות למימושה. 

האשפה הביתית נאספת בעגלות אשפה עד לפינוייה על ידי משאיות שבהן מתקן לדחיסת אשפה 

אשר מעבירות את הפסולת הדחוסה להטמנה באתר להטמנת פסולת או למחזור. בגין הטמנת 
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 הפסולת באתר ההטמנה משולם היטל הטמנה. 

ומועבר לאתרים ייעודים , שונותעל אותה הדרך, גזם נאסף על ידי משאיות מנוף מנקודות איסוף 

 חזור גזם או הטמנתו.ילמ

מיליון טון פסולת עירונית  5.4 -על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה מדינת ישראל מייצרת מדי שנה כ

 -כאשר כל תושב מייצר בממוצע כ 1.8% -ומסחרית. כמות הפסולת גדלה מידי שנה בשיעור של כ

 תמהפסולת המוצקה מועבר 80% -מיוצרת בישראל, כק"ג אשפה בכל יום. מתוך כלל הפסולת ה 1.7

 חזור.ילמ תמועבר 20% -להטמנה ורק כ

 28-אלף דונם, ומאכלסת כ 130"( משתרעת על פני שטח של המועצה)להלן: " רהמועצה האזורית גז

יישובים  5מושבים,  15"(, מהם יישובי המועצהיישובים )להלן: " 25אלף תושבים. בתחומי המועצה 

  .קיבוצים 5-ם, וקהילתיי

, כמות הפסולת המיוצרת לנפש ביום 2015על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון לשנת 

ק"ג, כמות גדולה בהרבה מהנתון הארצי הממוצע. יתר על כן, מתוך כלל הפסולת  2.1במועצה היא 

 מועברים למיחזור. 22.5%-, כבמועצההמיוצרת 

"( היא זו האמונה על פינוי מחלקת תברואהלהלן: "צה )במוע ורישוי עסקיםמחלקת תברואה 

על איסוף אשפה ביתית בין היתר מחלקת תברואה אחראית . במועצה אזורית גזרהאשפה הביתית 

 .מחזור גזםומבתי מגורים, איסוף גזם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :נתונים כספיים. 2

ספקים לצורך פינוי אשר מפנים  2 –לצורך פינוי  האשפה והגזם בשטח המועצה נעזרת המחלקה ב 

-2016תחנות הטמנה שונות. להלן התשלומים שבוצעו לספקים ולתחנות ההטמנה בשנים  2 –ל 

 וכן אופן ההתחשבנות עימם כפי שעולה מחוזי ההתקשרות. 2017

 

סוג 

 פסולת

שם  פעולה

 החברה

אופן 

 התחשבנות

תשלום שנת 

באלפי  2016

₪ 

תשלום שנת 

 ₪באלפי  2017

גידול 

בעלויות 

באלפי 
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₪  

אשפה 

 ביתית

 102 3,960 3,858 לפי פחים ג. פינוי

 105 2,432 2,327 לפי טון ח. הטמנה

גזם 

ופסולת 

 גושית

סכום פאושלי  .מ פינוי

 חודשי קבוע

2,080 2,097 17 

 55 2,284 2,229 לפי טון ש. הטמנה

 279 10,773 10,494 סה"כ

 

 

 :ארגונימבנה . 3

מבנה ארגוני המתוכנן כיאות, הכרחי ברשות מקומית על מנת לבצע באופן יעיל משימות מורכבות, 

כך שיתאפשר שיתוף פעולה ותיאום בין כל הגורמים האמונים על ביצוע משימה מסוימת, חלוקת 

ראש עבודה וסמכויות הפיקוח בין הגורמים, תקצוב באופן יעיל את כל הגורמים השונים, תכנון מ

 וקבלת החלטות על בסיס תחזיות, הפקת מסקנות וכיוצ"ב. 

במחלקת תברואה שני  תחום אחריותה של מחלקת תברואה.בהינו  אשפה וגזם במועצהפינוי 

 גורמים האחראים על מערך פינוי האשפה והגזם במועצה:

מונתה לתפקידה בשנת  – "(מנהלת המחלקהת תברואה ורישוי עסקים )להלן "מנהלת מחלק .1

לתפקיד מנהל/ת מחלקת תברואה ורישוי עסקים במועצה.  06/2016על פי מכרז מספר  2016

 במסגרת תפקידה, אמונה על הפעולות הבאות בתחום פינוי האשפה והגזם:

 גיבוש תכנית עבודה לפינוי אשפה; -

בקרה על יישום תוכנית העבודה תוך קביעת מדדי ביצוע, פיקוח תקציבי, ניתוח דו"חות  -

 ורים בשטח;מוקד וסי

 ניהול תקציב היחידה; -

כתיבת מכרזים והכנת כתב כמויות הנדרשים למימוש פרויקטים המוגדרים בתכנית  -

 העבודה;

 פיקוח ובקרה על עבודת קבלנים; -

 מענה לפניות הציבור בתחום הניקיון וטיפול על פי זמני תקן. -

שות הנוספות בנוסף, במכרז לתפקיד מנהלת מחלקת תברואה ורישוי עסקים, אחת מהדרי

המהווה יתרון הינה הכשרה כתברואן מוסמך או הכשרה בקורס לרישוי עסקים. למנהלת 

המחלקה שנבחרה לא היה קורס רישוי עסקים עם קבלתה ולא הכשרה כתברואנית מוסמכת, 

 קורס רישוי עסקים השלימה לאחר שהתקבלה לתפקידה.

כממלא מקום,  2018בחודש מרץ מונה לתפקידו  – מחלקת תברואה )להלן: "המפקח"( פקחמ .2
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ובחודש אוגוסט מונה לתפקידו באופן רשמי על פי מכרז ל"מ"מ מפקח/ת במחלקת תברואה". 

 בין סמכויות מפקח התברואה: 

מעקב ופיקוח אחר קבלן פינוי האשפה וקבלן פינוי הגזם ושפיכת האשפה והגזם באתרים  -

 הייעודיים,

דרשים, לרבות אכיפה סביבתית, רישוי פיקוח ואכיפה בתחומי המועצה בנושאים הנ -

 עסקים וכו'.

כי למפקח יהיו הכשרה והסמכה  7במכרז לתפקיד מפקח למחלקת תברואה, נדרש בסעיף 
 רלוונטיים.

לצורך ביצוע תפקידיו של מפקח התברואה המנויים במכרז, לרבות מתן קנסות, וכניסה 
 באחד משניים: לחצרים לצורך מניעת הפרות ומפגעים תברואתיים, יש צורך

קיומם של חוקי עזר עירוניים רלוונטיים, המגדירים את ההפרות בתחום הניקיון,  -

ומסמיכים את מפקח התברואה לבצע את הפעולות המנויות לעיל, לצד צו עבירות קנס 

 שמתקינה הרשות, הקובע את גובה הקנס להפרות המפורטות בחוקי העזר.

חוק הרשויות צו עבירות קנס, יחול על הרשות במידה שלא נקבעו חוקי עזר עירוניים ו -

חוק אכיפה )להלן: " 2008 -התשס"ח (סמכויות פקחים - אכיפה סביבתית)המקומיות 

הפרות  19אשר מסמיך את הרשויות לאכוף חוקי סביבה בתחום הרשות ומונה  ,"(סביבתית

שהרשות מחויבת לאכוף. לראש הרשות יש סמכות להסמיך פקחים בכפוף לכך שהינם בעלי 

ליישם את החוק על הפקחים נקבע כי על מנת  3שנו"ל ונעדרי עבר פלילי. בנוסף, בסעיף  12

יום ההכשרה הפקחים מוסמכים על ידי ראש לעבור הכשרה בפיקוח משרד הפנים, ובס

 הרשות לאכוף חוקי סביבה. 

מבדיקת הביקורת עם המפע"ם, נמסר כי ההכשרה הרלוונטית לצורך ביצוע הפעולות 
הכלולות בהגדרת תפקידו של המפקח, הינה הכשרה של אכיפה סביבתית, אשר מקנה את 

ת, וכן כניסה לחצרים לשם הסמכות לאכוף את ההפרות המנויות בחוק האכיפה הסביבתי
 ביצוע אכיפה בתחום התברואה.

ובגזם ת לצורך טיפול באשפה וקבלני ותחבר 2ה עם מועצ, התקשרה המועצהבנוסף לעובדי ה

 :בתחומי המועצה

)להלן:  10.6.15יום חוזה מב ג.התקשרה עם  מועצהה –"( ג." או "קבלן פינוי אשפה)להלן: " -ג.  .1

"לאיסוף ופינוי אשפה  1/2014במסגרת מכרז פומבי שמספרו פא/"(, הסכם פינוי אשפה"

 ופסולת מוצקה". על פי ההסכם, באחריות קבלן פינוי האשפה:

בכלל זאת ריקון כלי אצירה, ניקוי יסודי של סביבת  - איסוף ופינוי אשפה על ידי רכבי דחס -

 כלי האצירה, והובלת האשפה לאתר מורשה;

 ;פינוי מכולות שקועי קרקע -

מ"ק, המפונות על ידי רכב שינוע לאתרי ייעודי, ושטיפתם  32בנפח של עד  - נוע מכולותשי -

 לאחר כל פינוי;

 באמצעות משאיות מנוף והובלתו לאתר יעודי. - פינוי ערמות גזם -
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)להלן:  25.1.18יום מ מ. בחוזההתקשרה עם  מועצהה –"( מ" או "גזםקבלן פינוי )להלן: " -. מ .2

"לביצוע עבודות איסוף, פינוי  51/2017במסגרת מכרז פומבי שמספרו "(, הסכם פינוי גזם"

וסילוק פסולת גזם נקי וגזם מעורב )גושית( לאתר סילוק מורשה בתחום שטח השיפוט של 

המועצה". על פי ההסכם, באחריות קבלן פינוי הגזם איסוף ופינוי גזם מרחובות ונקודות איסוף 

 ברחבי המועצה.בתחום שיפוט המועצה לאתרים מורשים 

 ממצאים:

אכיפה סביבתית, למפקח אין הכשרה מתאימה לשם ביצוע תפקידו, חוק נמצא כי בניגוד ל .1

ובכלל זאת חלוקת קנסות וכניסה לחצרים לשם אכיפה בתחום התברואה. משכך, נכון למועד 

הביקורת אין אף גורם במועצה אשר מוסמך לחלק דוחות, ואכן בפועל המועצה אינה משיתה 

קנסות בגין הפרות בתחום התברואה. זאת, בניגוד למבוצע ברשויות מקומיות אחרות כגון: 

 הרצליה, רמת גן, נתניה, ראשון לציון ועוד.

גם למנהלת המחלקה וגם למפקח לא היו הכשרה או ניסיון בתחום התברואה בעת היבחרם  .2

יכר בעבודתם של לתפקיד. הביקורת מעירה כי העדר ניסיון והסמכה רלוונטית בתחום, נ

עובדי מחלקת התברואה במועצה, ולפיכך קיימת חשיבות כי בעלי התפקידים בתחום זה אכן 

 יהיו בעלי ניסיון ו/או הסמכה רלוונטיים.

, הוטלה עליה האחריות לפינוי הגזם חברת ג.עם  סכם לפינוי אשפה שנערךאף שבמסגרת הה .3

מכרז חדש נפרד לנושא פינוי  המועצהערכה טרם סיום תקופת ההתקשרות עימה  במועצה,

 הגזם. 

 

  :נבדק ונמצא תקין 

למנהלת המחלקת הסמכה לרישוי עסקים, אשר נועדה לצורך תפקידה כמנהלת מחלקת רישוי 

עסקים. מכוח הסמכה זו, יכולה להיכנס לחצרות פרטיות לשם טיפול בכל עניין שעולה. עם זאת 

 יכת הביקורת. יצוין, כי קורס רישוי עסקים הושלם עד ער

 גם למפקח ישנה הסמכה לכניסה לחצרות. 2018כמו כן, החל מאוקטובר 

 

 

 

 

 המלצות:

מומלץ כי המפקח יעבור קורס אכיפה סביבתית, על מנת לבצע אכיפה סביבתית בפועל, כניסה  .1

 לחצרות למטרה זו, והטלת דוחות במקרה הצורך.

פרסומו הכולל התאמה בין גוף המכרז הביקורת ממליצה כי יבוצע עיון מעמיק במכרז טרם  .2

 לשירותים הנדרשים.
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באשר  2019ובתחילת שנת  2018הביקורת ממליצה כי בעת עריכת מכרזים חדשים בסוף שנת  .3

לכל תחומי הניקיון במועצה, לא תתקיים חפיפה בהתקשרות עם קבלנים, בנוגע לתחומי 

 הניקיון שבתחום אחריותו של כל קבלן.

 

 :נהלי עבודה. 4

נוהל הוא מסמך שאושר על ידי בעל תפקיד אחראי לפעילות הנדונה בו, מנוהל תחת שיטה לבקרת 

שינויים ומתאר, מגדיר או מתעד עקרונות, מדיניות, תפקידים, או פעילויות ותהליכי תכנון, תפעול 

 ובקרה ואשר מתאר תהליך עבודה, שיטה או מבנה ארגוני. 

העבודה ו/או דרכי ביצוע פעילות ליצירת נורמת עבודה מטרת כתיבת נהלים הינה תיעוד שיטת 

אחידה, המאפשרת הדרכה, אכיפה ופיקוח, לרבות הגדרת אחריות וסמכות. הנהלים יוצרים שפה 

 משותפת לכלל המנהלים והעובדים ומתארים את שגרת העבודה.

שניתן יהיה נוהל כולל בדרך כלל מבנה אחיד, מספר נוהל, תאריך עדכון ומספר מהדורה על מנת 

לעקוב אחר שינויים המבוצעים בו ומועדם. נוהל תקין אמור לכלול חמישה או שישה פרקים 

 הכוללים בדרך כלל את הנושאים הבאים:

בפרק זה תוגדר המטרה לשמה נכתב הנוהל. זוהי מטרת קיומו של הנוהל, לא מטרת  - מטרה (1

 הפעילות אליה הוא מתייחס.

עליהם הנוהל נשען באופן ישיר, כגון חוקי המדינה, תקנות,  פירוט מסמכים - מסמכים ישימים (2

 צווים, תקנים או נהלים אחרים. 

 הגדרת מונחים שיש להם משמעות מיוחדת בנוהל. - הגדרות (3

זהו גוף הנוהל, והפרק הארוך ביותר בו. כאן מפורטת השיטה או מוגדר התהליך,  - שיטה (4

 ים וגורמים לדיווח.רשומים האחראים לביצוע הפעילויות, לוחות זמנ

 פירוט בעלי התפקידים האחראים לביצוע הוראות הנוהל.  - אחריות (5

 טפסים המשמשים לקיום הוראות הנוהל. - נספחים (6

נהלי עבודה הינם כלי חשוב שנועד להבטיח התנהלות מיטבית תוך מתן אפשרות לפיקוח ובקרה 

 .מועצהלהנהלת ה

 

 

 

 ממצאים:

הגזם. ו האשפה כתובים המסדירים את תהליכי איסוף ופינוינהלים פנימיים  אין מועצהל .1

מאחר ומנהלת המחלקה ומפקח התברואה לא עבדו במחלקת תברואה בעבר, קיומם של נהלים 

 כאלה היה יכול לסייע להם בלמידה ובביצוע מטלותיהם. 
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 המלצות:

ובכללם תהליכי האיסוף  מועצהגזם באשפה ומומלץ כי תהליכי העבודה בכל הנוגע לטיפול ב .1

יוסדרו בנהלים כתובים. כך למשל מומלץ כי ייקבעו נהלים  והפינוי והבקרה אחריהם

 המסדירים:

 סדרי פינוי אשפה מסוגים שונים, הפרדה לצרכי מיחזור  –  נוהל פינוי אשפה ביתית

 והפרדה בין פסולת יבשה ורטובה.

 בתחומי המועצה, קיצוץ גזם לצורך סדרי איסוף גזם מנקודות איסוף  – נוהל פינוי גזם

 הקטנת נפחו.

 קביעת לוח זמנים לשטיפת עגלות אשפה, פיקוח על ביצועה,  – נוהל שטיפת עגלות אשפה

 אתר שטיפת עגלות.

  וגזם, בטיחות בעת  אשפהבטיחות בעת איסוף  - וגזם אשפהנהלי בטיחות בעבודות פינוי

 מנוף.דחס ומשאיות נהיגה במשאיות 

  ובכללם, פיקוח יומיומי  הפינוי ניתהליכי הפיקוח והבקרה אחר קבל - ובקרהנהלי פיקוח

אחר עמידה בתוכניות עבודה, חתימה על דיווחים שבועיים, חודשיים, אישור תשלומים, 

 הטלת קנסות, טיפול בקריאות מוקד.

 

 :תרשים תהליך פינוי אשפה וגזם במועצה. 5

 

 :שוברים להטמנה. 6

"( הם למעשה אישור של המועצה לשפיכת האשפה בתחנת המעבר השובריםשוברי הכניסה )להלן: 

 על חשבון המועצה.

הענקת פנקס שוברים לקבלן על ידי 
גזם/ המועצה להטמנת אשפה 

גזם מרחבי  / איסוף אשפה 
המועצה  

פינוי לאתרי הטמנה יעודיים  
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מתן השוברים הנהוג במועצה הינו מתן פנקס שוברים לכל נהג, הכולל מספר רב של שוברים והעתק 

לכל שובר. מנהלת המחלקה והמפקח מעניקים לכל נהג את פנקס השוברים מבעוד מועד, כך שבעת 

ההטמנה המיועד, יציג הנהג שובר אחד בכל פעם, לפי הסדר, והעותק של השובר נשאר הגעה לאתר 

בפנקס. כאשר נגמרים השוברים בפנקסים, מקבל הנהג פנקס שוברים חדש. פנקס השוברים נזרק, 

 ובסיומו של כל חודש מעביר אתר ההטמנה את ריכוז השוברים למחלקה לצורך התחשבנות.

ועים בלבד. נהגים שאינם קבועים אינם מקבלים שוברים, אלא במקום השוברים ניתנים לנהגים קב

זאת המפקח של מחלקת תברואה מאשר את שפיכת הפסולת באתר ההטמנה באמצעות שיחת 

 טלפון או הודעה טלפונית, בה מנחה המפקח את עובד את ההטמנה לאשר להם כניסה.

, בו נטמנת 03-05/2018ים הביקורת בדקה את קבצי השקילה מאתר ההטמנה חרובית לחודש

"(, וכן את קבצי השקילה מאתר ההטמנה דוחות שקילה חרוביתהאשפה השייכת למועצה )להלן: "

X.X.X  להלן: "01-06/2018לחודשים( דוחות שקילה , בו נטמן הגזם השייך למועצהX.X.X על ,)"

 מנת לבדוק את אופן הצגת השוברים באתרי ההטמנה הנ"ל. 

 

 ממצאים:

 שוברים מראש קיימים מספר סיכונים:במתן 

 קיים סיכון כי השוברים יימסרו לגורם אחר אשר ייעשה בהם שימוש ובכך המועצה תחויב. 6.1

 בעבור הטמנת פסולת שאינה שייכת למועצה.

קיים סיכון כי המשאית כלל לא תגיע לתחומי המועצה וכלל לא תבצע פינוי אשפה וגזם . 6.2

קיים חשש כי ביום בו אמורה מתחומי המועצה, אלא תימצא באותו יום במקום אחר. למעלה מכך, 

המשאית לפנות אשפה וגזם מתחומי המועצה, תפנה אשפה וגזם ממקור אחר, ומאחר שהשוברים 

הג יוכל להשתמש בהם לצורך הטמנה באתרי ההטמנה הייעודיים ולחייב נמצאים כבר בידי הנ

 בכך את המועצה.

עולה כי ישנם מקרים רבים בהם התבצע פינוי  X.X.Xמדוחות השקילה של חרובית ו. 6.3

באמצעות נהגים שאינם קבועים, ובשל כך לא הוצג שובר בכניסה לאתר ההטמנה. לחלופין לא 

ממוכן באתר ההטמנה לצורך שיוכו למועצה. להלן מספר דוגמאות  מבוצע זיהוי רכבים באמצעי

, דהיינו לא הוצג שובר בכניסה לאתר קיים מספר אסמכתא בדוחות השקילהלמקרים בהם לא 

 ההטמנה:

 

 

 נטו מס' רכב שעת כניסה תאריך תעודה אתר

 XX 4,300 10:21:13 03/04/2018 116158 חרובית

117497 20/04/2018 05:05:57 XX 1,060 

117498 20/04/2018 05:21:39 XX 14,260 
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 נטו מס' רכב שעת כניסה תאריך תעודה אתר

119722 16/05/2018 11:36:48 XX 9,340 

122267 14/06/2018 13:23:53 XX 7,500 

X.X.X 241777 15/05/2018 10:18:50 XX 3,500 

241822 15/05/2018 13:25:08 XX 4,520 

241856 15/05/2018 17:00:00 XX 3,720 

241896 16/05/2018 11:18:21 XX 340 

242193 22/05/2018 08:16:52 XX 3,020 

 

יצוין, כי מרבית המקרים בהם לא הוצג שובר בכניסה לאתר ההטמנה, הינם בהצגת שוברים 
, בו בעשרות רבות של מקרים במהלך התקופה שנבדקה על ידי X.X.Xבכניסה לאתר 

כלומר לא הוצגו שוברים בכניסה לאתר  , לא קיים מספר אסמכתא,03-05/2018הביקורת, 
 ההטמנה.

מדוחות השקילה עולה כי ישנם מקרים בהם אין רציפות בשוברי הכניסה שהציגו הנהגים  .6.1

בכניסה לאתרי ההטמנה. להלן דוגמאות מתוך דוחות השקילה של חרובית בהם קיים פער 

 ברציפות מס' השובר )מס' אסמכתא( הניתן לאותו רכב:

פר מס מס' רכב

 אסמכתא

פר מס תאריך

 אסמכתא

 עוקב

הפרש =  תאריך

אסמכתאות 

 חסרות

XX 

5485 1.1.18 5488 2.1.18 2 

5495 14.1.18 5497 15.1.18 1 

5498 15.1.18 5500 17.1.18 1 

XX 

2640 16.1.18 2642 17.1.18 1 

2605 31.1.18 2607 1.2.18 1 

2624 21.2.18 2656 22.2.18 31 

XX 
2832 3.1.18 2838 10.1.18 5 

8598 22.2.18 8600 23.2.18 1 

XX 8452 13.5.18 8454 18.5.18 1 

הינו שובר ראשון בפנקס  2656אינו נובע מכך ששובר  2656לשובר  2624*ההפרש בין שובר 
 שוברים חדש.

אי רציפות בהצגת השוברים מעלה חשש ששוברים מועברים מנהג אחד לאחר, זאת נוכח 

כי מבוצעת בקרה על ידי הפקח על שוברי אתר ש.ד ולא על שוברי אתר  העובדה כי נמצא
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לדוח זה. עם זאת יצוין, כי קיימת בקרה מצב זה אינו מעלה חשש שהשובר  5ר. סעיף  חרובית.

יועבר לגורם אחר אשר יעשה בו שימוש ויחייב על כך את המועצה. כיוון שהחיוב של המועצה 

יסה לאתר חרובית, ומאחר שהשוברים החסרים אינם נעשה על פי הרישומים בדוחות הכנ

 מופיעים בדוחות הכניסה, לא יתבצע חיוב בגינם בהתאם. 

להלן  מדוחות השקילה עולה כי לעיתים נעשה שימוש באותו שובר עבור יותר משקילה אחת. .6.2

 דוגמאות מתוך דוחות השקילה של חרובית:

 שימוש משתמש

 שעה תאריך מספר תעודת שקילה מספר רכב שובר

5495 XX 
108396 12.1.18 10:04 

108517 14.1.18 12:27 

4366 XX 
112542 28.2.18 10:50 

112588 28.2.18 15:58 

9026 XX 
119492 14.5.18 10:56 

119562 14.5.18 15:14 

9015 XX 
121681 7.6.18 11:00 

121969 11.6.18 12:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :נבדק ונמצא תקין 

והוחזרו למועצה לצורך  X.X.Xשוברי כניסה אשר נמסרו באתר ההטמנה  10הביקורת דגמה 

. הביקורת מצאה כי כל X.X.Xהתחשבנות, על מנת לבדוק שאכן מופיעים בדוחות השקילה של 
 השוברים שנבדקו אכן נמצאו גם בקובץ השקילות.
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 להלן תיאור הבדיקה:

 תאריך
מספר 

 שובר

מספר 

תעודת 

 שקילה

משקל 

נטו 

 בק"ג

10/05/2018 8658 241480 4720 

10/05/2018 8659 241492 2720 

11/05/2018 8660 241549 5300 

13/05/2018 8661 241591 3680 

13/05/2018 8662 241613 5980 

13/05/2018 8663 241637 2780 

14/05/2018 8664 241694 5200 

14/05/2018 8665 241717 1720 

15/05/2018 8666 241806 4900 

16/05/2018 8667 241888 5500 

 המלצות:

הביקורת ממליצה כי שיטת השוברים תוחלף, ובמקומה יבוצע שיוך של הפינוי למועצה  .1

באמצעות אמצעים ממוכנים באתר הטמנה, על פי זיהוי של כלי הרכב, לחילופין הצבת משקל 

על פי נתוני השקילה בשטח בשטח המועצה אשר ההתחשבנות עם תחנת ההטמנה תבוצע 

 המועצה בלבד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הביקורת ממליצה כי במידה שהמועצה תחליט להמשיך בשיטת השוברים, התהליך יתבצע  .2

 בסדר הבא:
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מספר פעמים ביום, לצורך פיקוח ווידוא כי רכבי הקבלנים  GPSהביקורת ממליצה על בדיקת   .3

אשר תפקידם לפנות את האשפה והגזם מרחבי המועצה אכן נמצאים בשטח המועצה, במשך 

כל שעות העבודה, ומבצעים את המסלולים המיועדים להם. הביקורת ממליצה שיערך תיעוד 

 של המעקב ויהיה דיווח מפורט וממוסמך.

ולה להתבצע מספר פעמים לאורך היום. כך לדוגמא ניתן לבצע בדיקת בדיקת איתוראן יכ
איתוראן בשעות הבוקר על מנת לוודא הגעה של רכבי הקבלנים לשטח המועצה, ובדיקה 

 נוספת במהלך היום על מנת לוודא שמבצעות את המסלול המיועד להן.

 . שקילת אפס:7

היא שלה וניתן לחייבה. מכאן, המשמעות של מתן שוברים היא שהמועצה מאשרת שהפסולת 

שהאישור צריך להינתן אך ורק לאחר בדיקה, כגון בדיקת איתוראן שהמשאית נמצאת אך ורק 

בשטח בעיר, ליווי בפועל של פעילות הקבלן, וכן וידוא כי הרכב ריק בתחילת יום העבודה )באמצעות 

 שקילת אפס או בקרה אנושית(.

רשויות מקומיות רבות, וביניהן הרצליה, נתניה, פ"ת שקילת אפס היא שיטה מקובלת בקרב 

וראשל"צ, לפי המשאית נשקלת בתחילת יום העבודה בעת הגעתה לשטח העיר, על מנת לוודא שהיא 

אכן ריקה. זאת לשם מניעת כניסה של אשפה על חשבון הרשות לתחנת המעבר, היות וההתחשבנות 

 עם תחנת המעבר נעשית לפי משקל.

 ממצאים:

המועצה אינה מבצעת  בניגוד לשיטה הרווחת של ביצוע שקילת אפס ברשויות מקומיות, .1

שקילת אפס למשאית עם הגעתה לתחומי המועצה בתחילת יום העבודה, על מנת לוודא כי 

המשאית הגיעה ריקה, מנהלת המחלקה לא הייתה מודעת לאפשרות זו המנטרלת את הסיכון 

 סולת מרשות אחרת.כי רכבי הקבלן עלולים להגיע עם פ

 המלצות:

הביקורת ממליצה כי תבוצע שקילת אפס לרכבי הקבלן בתחילת כל יום באמצעות משקל אשר  .1

יוצב בשטח המועצה על מנת לוודא שהם ריקים בתחילת יום העבודה. שקילת אפס מונעת 

מצב בו המשאית מגיעה עם פסולת מאתר שאינו ברשות המועצה, וכן מסייעת לוודא כי 

מפקח
צפייה ברכב בתחילת יום העבודה על מנת לוודא שהוא ריק•

קבלן
ביצוע עבודת פינוי אשפה בהתאם לתוכנית העבודה•

מפקח

(קריאות מוקד, סיורים בשטח, איתוראן)בדיקה בסוף היום כי העבודה בוצעה •
מתן שובר כניסה בודד לתחנת המעבר•

קבלן
הצגת השובר בתחנת המעבר•
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 תחומי המועצה. המשאית אכן הגיעה בתחילת היום ל

 

 :חברת ג. –פינוי אשפה . 8

חברת ג. מספקת עבור המועצה שירותי פינוי אשפה מרחבי המועצה לאתרים מורשים, לצורך 

 הטמנה או מיחזור.

 התקשרות חוזית 8.1

להסכם, ההסכם יהיה בתוקף  12. על פי סעיף 10.6.15ההסכם לפינוי אשפה עם חברת ג. נחתם ביום 

שנים מיום תחילת העבודות על פי צו תחילת עבודה. המועד אשר נקבע לתחילת  3למשך תקופה של 

. כמו כן, ההסכם אינו מעניק לצדדים 31.11.18, כלומר החוזה הינו בתוקף עד 1.12.15העבודה הינו 

 אפשרות להאריך את תוקפו של ההסכם בתקופות נוספות.

 רכבים 8.2

בעת התקשרות עם קבלן לצורך ביצוע עבודות, יש להגדיר מהו הציוד הנדרש לביצוען. על הרכבים 

והציוד בהם משתמש הקבלן לעמוד בתקנים ובדרישות החוק, להיות תואמים לצרכי העבודה, 

 ולבצע את העבודה בצורה היעילה המירבית.

 להלן מספר דרישות באשר לרכבי המיועדים לפינוי אשפה:

  ושגילם במשך תקופת ההתקשרות לא עולה 2012קובע כי הרכבים יהיו משנת ייצור  2.6סעיף ,

 שנים. 5על 

  קובע כי: 3.10סעיף 

טון וכן רכבים צרים או קטנים לרחובות  26טון או במשקל של  18רכבי דחס במשקל של  .1

 צרים.

 הרכבים יהיו מצוידים בזרועות הרמה. .2

  עבור כל  ₪ 500ינו עומד בתקן של שנת הייצור הינו קובע כי הקנס עבור רכב שא 11.3סעיף

 התייצבות.

  פועלים לפחות במשאיות הדחס. 2קובע כי ככלל, נדרש צוות של  3.9סעיף 

 

 ממצאים:

הסכם פינוי האשפה אינו מפרט את כמות רכבי הדחס שעל הקבלן לספק. במידה שהקבלן  .1

משתמש בכמות רכבים שהיא קטנה יחסית לביצוע העבודה הנדרשת, פינוי האשפה יתבצע 

 באיחור, דבר הפוגע ברווחת התושבים. 

 

הסכם פינוי האשפה אינו מפרט קריטריונים לרכבים צרים או קטנים המיועדים לרחובות  .2
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צרים. הגדרת הרכבים הנדרשים על ידי הקבלן, הכוללת את גדלי הרכבים והעזרים הנדרשים, 

 חיונית לשם ביצוע עבודה יעילה ובטיחותית על ידי הקבלן.  

 

אינו עומד בתקן שנקבע בהסכם פינוי קבלן פינוי האשפה עושה שימוש ברכבים אשר גילם  .3

 האשפה, כפי שיפורט להלן:

 מספר רכב

מועד 

עלייה 

 לכביש

-גיל הרכב )נכון ל

מועד  – 07/2018

 ביצוע הביקורת(

 חריגה מהתקן 

כמות ימי 

עבודה 

בשנת ינואר 

 2018יוני  –

קנס 

 מוערך

שנת  לכל

 -ב 2018

₪  

XX 

-ספט

11 

 10-שנים ו 6

 חודשים

 10-שנה ו

 חודשים

52 52,000 

XX 115,000 115 חודשיים שנים וחודשיים 5 13-מאי 

 

לכל יום עבודה של משאית אשר אינה עומדת בתנאים  ₪ 500גובה הקנס הקבוע בחוזה הינו 

ימי עבודה של  334, בגין  ₪אלפי  167משכך, עומדת למועצה זכות לקבלת הנדרשים בחוזה. 

המשאיות הנ"ל.  מנהלת המחלקה לא פנתה ליועץ המשפטי, גזבר ומנכ"ל המועצה לטיפול 

 בחריגה מהתקן ובבחינת קבלת הפיצוי המגיע למועצה. 

רישיונות הרכבים לא נמצאו במחלקה, כך שלא : הביקורת מעירה בחומרה כי הערת הביקורת 

 נערכה בקרה אחר גילאי הרכבים ומכאן שלא נקנסו לאורך התקופה. 

 

, ובתאריך 7.10.18מתצפית אקראית שערכה מבקרת המועצה על רכבי הקבלן בתאריך  .4

עובדים כפי  2בלבד, ולא  1נמצאו מקרים בהם נעשה פינוי אשפה באמצעות עובד  16.12.18

בחוזה, וכן באמצעות משאית עליה לוגו של מועצה אזורית שער הנגב ולא של מועצה  שמחויב

 אזורית גזר.
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 המלצות:

מומלץ כי בהסכם לפינוי אשפה, בו עתידה המועצה להתקשר בהקדם, יצוינו מספר רכבי  .1

הדחס הנדרשים לשם ביצוע עבודות פינוי האשפה בתחומי המועצה, וכן כלל הדרישות לכל 

 הרכבים המתבקשים על ידי המועצה.סוגי 

הביקורת ממליצה כי המועצה תבצע בדיקה של עמידה בתנאי החוזה של כל רכבי הקבלן  .2

 והטלת קנסות על הקבלן בהתאם. 

הביקורת ממליצה כי המועצה תאכוף את הסכם פינוי האשפה לאלתר, ותחייב את הקבלן  .3

 2-שנים, ו 5ילם אינו עולה על לספק רכבים אשר עומדים בתקן שנקבע על פי החוזה, שג

עובדים לפחות בכל משאית, וכן תאכוף במקביל את זכותה להטלת קנסות בעבור ימי העבודה 

 167,000בהם רכבי הקבלן לא עמדו בתנאי החוזה. הביקורת ממליצה לפעול בהקדם לתביעת 

 בגין חריגה מההסכם. ₪

 

 התחשבנות בדיקת 8.3

שפה מתחומי המועצה נעשה על פי מספר כלי האצירה שפונו התשלום לחברת ג. עבור פינוי הא

בפועל. הסכם פינוי האשפה מפרט את כמות כלי האצירה מכל סוג, תדירות הפינוי, והתשלום בעבור 

"(. אי לכך, חברת ג. התמחור" או "פירוט השירותיםכל יחידה שיפנה קבלן פינוי האשפה )להלן: "

דיווח פירוט כלי האצירה שפונו בפועל לאותו חודש )להלן: "מעבירה למועצה דיווח חודשי ובו 

"(, על פי חלוקה לסוגי כלי האצירה. בהתאם לדיווח החודשי, ועל פי התמחור בהסכם פינוי חודשי

 האשפה, מתבצע התשלום לקבלן הפינוי.

ת, כי התמחור כולל תוספות בגין מרחקי נסיעה. עם זא 10.5עוד קובע הסכם פינוי האשפה בסעיף 

להערות של התמחור קובע כי: "הקבלן זכאי לתוספת בגין מרחקי נסיעה עבור הובלת  6סעיף 

ק"מ ובסה"כ  25-לכל ק"מ מעבר ל 1%ק"מ מתחומי הרשות,  40.68הפסולת לשדות מיכה, מרחק 

15.68%". 

 , ובין פירוט2018הביקורת השוותה בין הדיווח החודשי של חברת ג. בחשבונית של חודש פברואר 

השירותים הקבוע בחוזה על מנת לבדוק האם הדיווח של קבלן פינוי האשפה באשר לכמויות כלי 

 האצירה שפונו תואם את הכמויות המפורטות בנספח פירוט השירותים.

כפי שרשום בפירוט  26כמו כן, נמסר לביקורת ממנהלת המחלקה, כי כמות הטמונים אינה 

, ולפיכך התשלום לקבלן עבור שירות זה גבוה יותר 43השירותים, אלא עלתה וכיום עומדת על 

 מהמחיר הרשום בפירוט השירותים שבחוזה.

 ממצאים:

גם ע"י אנשי  ,החוזה קשה לפענוח ולהבנה תמחור השירותים אינו מנוסח בצורה אחידה. .1

שהמחיר ליחידה לעיתים מתייחס למס' היחידות, ולעיתים מתייחס למס'  , כיווןמקצוע

לכן, כדי לחשב את התשלום לקבלן, לעיתים יש  שמתואר באיור המצורף.כפי  -הפינויים

לכפול את המחיר ליחידה במס' היחידות שפונו במהלך החודש, ולעיתים יש לכפול את המחיר 

 ליחידה במספר הפינויים שנעשו באותו חודש.
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המועצה לא חתמה עם הקבלן על נספח המסדיר את פינויה של כמות גדולה יותר של  .2

 מוטמנים, אלא הדבר הוסכם ביניהם בעל פה.  

 

 נבדק ונמצא תקין: 

תואם את פירוט השירותים הקבוע בחוזה. כמו  2018פירוט החיובים בחשבונית של חודש פברואר 

, אשר תואם את התשלום בגין הפרשי מרחקי נסיעה ₪ 35,548על פי החשבונית קיים חיוב בגין כן, 

 .₪ 35,709החודשי על פי ההסכם בגין תוספת מרחקי נסיעה של משאיות דחס, שהינו 

 

 :המלצות

גורמים המעוניינים לבצע בקרה הניתנת להבנה עבור כלל המומלץ כי המועצה תערוך טבלה  .1

אחר תקינות התשלומים לקבלן בדומה למבוצע ברשויות אחרות. יש לבצע הבחנה בתמחור בין 

 מחיר ליחידה ומחיר לפינוי. 

הביקורת ממליצה כי כל שינוי אשר נערך בהסכם, יעוגן בהסכם עצמו, בין אם על ידי שינוי  .2

 שינוי.של ההסכם, ובין אם על ידי נספח המסדיר את ה

 

 :איגוד ערים דרום יהודה )חרובית( -אתר הטמנת אשפה . 9

בהתאם להתקשרות החוזית של המועצה עם קבלן פינוי האשפה, מוביל קבלן פינוי האשפה את 

האשפה שנאספת מיישובי המועצה להטמנה באתר "חרובית" לסילוק פסולת, בבעלות איגוד הערים 

 "(.האיגוד"-" וחרובית אתרבהתאמה: "דרום יהודה )להלן -לאיכות הסביבה 

 אתר חרובית משמש להטמנת פסולת ושפכים בכמויות גדולות בבטן האדמה.

כי התשלום לאיגוד  4.1"(, קובע סעיף הסכם חרוביתעם האיגוד )להלן: " 27.1.14בהסכם מיום 

של המשרד + היטל הטמנה לפי התעריף  ₪ 130יהיה לפי טון. עבור כל טון תשלם המועצה לאיגוד 

 לאיכות הסביבה.

 כאמור, בכניסה לאתר ההטמנה על עובדי פינוי האשפה למסור שובר לצורך התחשבנות עתידית.
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 ממצאים:

תהליך הכניסה לאתר חרובית והטמנת הפסולת באתר באמצעות מסירת שוברים אינו מתנהל  .1

 בצורה מלאה ומסודרת באתר חרובית. וזאת על פי הממצאים הבאים:

לא קיימת רציפות בשוברי הכניסה הנמסרים לחרובית לאורך כל החודשים שנבחנו באופן  -

 .2018ינואר עד יוני  –ממוכן 

נמצאו מספר כניסות ללא שובר, וכן כניסות עם אותו שובר מספר פעמים. להלן מספר  -

 דוגמאות:

 כניסה לאתר חרובית ללא שובר ייעודי

שובר 

 כניסה
 מס_רכב שעת_יציאה שעת_כניסה תאריך

0 03/04/2018 10:21:13 10:35:13 XX 

0 20/04/2018 05:05:57 05:26:42 XX 

0 20/04/2018 05:21:39 05:36:38 XX 

0 16/05/2018 11:36:48 12:09:42 XX 

0 14/06/2018 13:23:53 13:43:58 XX 

4366 28/02/2018 10:50:17 14:13:44 XX 

4366 28/02/2018 15:58:14 15:58:16 XX 

5495 12/01/2018 10:04:55 10:27:02 XX 

5495 14/01/2018 12:27:21 12:55:04 XX 

9015 07/06/2018 11:00:17 11:16:52 XX 

9015 11/06/2018 12:40:27 13:00:00 XX 

9026 14/05/2018 10:56:22 11:15:09 XX 

9026 14/05/2018 15:14:35 15:27:24 XX 
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 המלצות:

חרובית, על מנת ההביקורת ממליצה כי המועצה תסדיר את אופן ההתחשבנות עם אתר  .1

שהתחשבנות תהיה רק בצירוף השוברים אשר נמסרו באתר, והתאמתם לדיווחי הכניסות 

הרשומים בדוח הכניסות לאתר. מאחר שהמועצה מתנהלת כיום באמצעות שוברים ואינה 

האשפה, יש חשיבות להתנהלות תקינה מנהלת אמצעי בקרה אחרים אחר קבלן פינוי 

 ולמסירת השוברים בכל פעם בה מבוצעת פריקת אשפה באתר ההטמנה.

 

 נבדק ונמצא תקין:

הביקורת בדקה את החשבוניות של האיגוד לחודשים הבאים, ומצאה כי החיוב שבוצע הינו  .1

על פי לטון  ₪ 107.76-לטון + היטל הטמנה שאינו גבוה מ ₪ 130בהתאם לחוזה, דהיינו 

 התעריף של המשרד לאיכות הסביבה:

תעריף בחשבונית  חודש

 עבור טון פסולת

תעריף בחשבונית 

עבור היטל 

 הטמנה לטון

  ₪ 107.43  ₪ 130 2017אפריל 

  ₪ 107.43  ₪ 130 2017יולי 

  ₪ 107.43  ₪ 130 2017דצמבר 

כמויות הטון בעבורן הביקורת בדקה את החשבוניות של האיגוד לחודשים הבאים, ומצאה כי  .2

בוצע חיוב, תואמות את כמויות הטון שפונו באותו החודש, על פי בדיקה בדו"ח הכניסות לאתר 

 חרובית:

כמות בחשבוניות  חודש

 )טון(

כמות בקבצים 

 )טון(

 955 955 2017אפריל 

 892 892 2017יולי 

 841 841 2017דצמבר 

 

 :מ. –פינוי גזם . 10

הסכם ההתקשרות עם מ. לפינוי גזם מיום . המועצה מבוצע על ידי חברת מ.פינוי הגזם מתחומי 

כולל את איסוף פינוי וסילוק פסולת גזם נקי וגזם מעורב )גושית( מרחובות ונקודות  25/01/18

איסוף בתחום שיפוט המועצה באמצעות משאיות ייעודיות לפינוי גזם. הפינוי ייעשה לאתר סילוק 
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 לאתר פסולת מורשה אחר לפי דרישת המועצה.מורשה בקיבוץ נען, או 

 

 

 רכבים 10.1

-7פירוט הדרישות לרכבים שיסופקו על ידי קבלן פינוי הגזם לצורך ביצוע העבודות, על פי סעיפים 

 להסכם פינוי הגזם, "מפרט דרישות לביצוע", הינו כדלקמן: 1לנספח ב' 8

 טון לפחות; 15משקל כולל של  -

 מ"ק לפחות; 30ארגז מטען פתוח בנפח  -

 טון/מטר לפחות; 7מנוף עם כף להרמת גזם בעל כושר הרמה של  -

 ואילך. 2015שנת ייצור  -

קובע כי: "הקבלן מחויב לספק ולהתקין על חשבונו והוצאותיו מערכת  הסכםל 31סעיף נוסף על כך, 

אחר ( בכל כלי רכב שיעבוד בשירות המועצה, לצורך מעקב GPSאיתור )כדוגמת מערכת איתוראן / 

 ."רכבים

. ₪ 1,000לחוזה קובעים כי גובה הקנס עבור כל סטייה מהוראות החוזה, הינו  15.2-ו 15.1סעיפים 

 סטייה מהוראות החוזה תיבחן בנוגע לכל עובד ובנוגע לכל יום עבודה. 

 ו'. –להסכם, הינם א'  2ימי העבודה של הרכבים, על פי סעיף נספח ב'

 כמות המשאיות הנדרשת בחלוקה על פי ימות השבוע, הינה כדלקמן:לחוזה, כי  2עוד נקבע בנספח ב'

 כמות משאיות נדרשת יום בשבוע

 3לפחות  א', ב', ו'

 4לפחות  ג', ד', ה'

 

שעות  8להסכם, הינן  1לנספח ב' 9שעות העבודה של רכבי הקבלן לצורך פינוי אשפה, על פי סעיף 

 . 18:00 – 06:00-לפחות, בין השעות 

נקבע, כי "למנהל מטעם המועצה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את ימי הפינוי, שעות  11בסעיף 

ביצוע עבודות הפינוי, ואת מסלולי הפינוי". במסגרת זה, נמסר לביקורת על ידי מנהלת מחלקת 

, כי סוכם עם הקבלן כי רשאי לסיים את יום העבודה בטרם חלפו 31.10.18תברואה בפגישה מיום 

 פינויים לאתר ההטמנה.  3עות עבודה, ובלבד שיבצע ש 8

 5קבלן פינוי הגזם העביר למועצה את רשימת הרכבים בבעלותו לצורך ביצוע העבודות, המונה 

משאיות )נספח ה' לחוזה(.  בנוסף, הביקורת קיבלה לידה את רישיונות הרכבים בהם משתמש קבלן 

שנת הייצור של הרכב, משקל כולל של הרכב, ומשקל  פינוי הגזם, בהם מצוינים פרטי הרכב וביניהם,

מורשה. משקל מורשה הינו המשקל שהרכב רשאי לשאת, ומשקל כולל הינו משקל הרכב בתוספת 

 המשקל שהרכב רשאי לשאת. 
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מאתר ההטמנה  03-05/18כמו כן, הביקורת בדקה את דוחות השקילה להטמנת הגזם לחודשים 

 "(.דוחות השקילהש.ד )להלן: "

 

 

 ממצאים:

קבלן פינוי הגזם עושה שימוש ברכבים אשר גילם אינו עומד בתקן שנקבע בהסכם פינוי  .1

 האשפה, כפי שיפורט להלן:

 מספר רכב
מועד עלייה 

 לכביש

-גיל הרכב )נכון ל

מועד  – 07/2018

 ביצוע הביקורת(

חריגה 

 מהתקן

כמות  ימי 

כניסה 

בחודשים 

 מאי –מרץ 

2018 

קנס 

 מוערך

שנת  לכל

 -ב 2018

₪ 

XX 2008 10 276,000 69 וחצי שנים 5 וחצי שנים 

XX 02/2012 
 5-שנים ו 6

 חודשים

 5-שנה ו

 חודשים

74 296,000 

 572,000 143 סה"כ   

 

משכך, עומדת  .₪ 1,000גובה הקנס לכל סטייה מהוראות החוזה, עבור כל יום עבודה, הינו 

, בגין מאות ימי עבודה של  ₪אלפי  572למועצה זכות לקבלת כספי קנסות מהקבלן בגובה 

המשאיות הנ"ל. מנהלת המחלקה לא פנתה ליועץ המשפטי, גזבר ומנכ"ל המועצה לטיפול 

 בחריגה מהתקן ובבחינת קבלת הפיצוי המגיע למועצה. 

 

ר חורג מהמשקל המורשה על פי רישיון הביקורת מצאה כי רכבי הקבלן מובילים משקל אש .2

הרכב. להלן פירוט מס' החריגות מהמשקל המורשה בתקופה שנבדקה בדוחות השקילה, 

 והמשקל המקסימלי שהוביל כל אחד מרכבי הקבלן בתקופה זו:

 מס' רכב

משקל 

מורשה 

 בק"ג

מס' 

חריגות 

ממשקל 

 מורשה

משקל מקסימלי 

שהרכב הוביל 

 בק"ג

 תאריך
הפרש 

 בק"ג
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XX 4,310 76 6,940 30.3.18 2,630 

XX 3,670 85 6,360 23.3.18 2,690 

XX 4,360 100 7,720 12.3.18 3,360 

 

רישיונות הרכבים לא נמצאו במחלקה, כך שלא הביקורת מעירה בחומרה כי : הערת הביקורת 

נערכה בקרה אחר גילאי הרכבים והחריגה מהמשקל המורשה לנשיאה ומכאן שלא נקנסו לאורך 

 התקופה.

 

מדוחות השקילה עולה כי קבלן פינוי הגזם עושה שימוש במשאיות מנוף שאינן מנויות  .3

המשאיות ברשימה  5מתוך  2-. קבלן הפינוי משתמש רק בלמועצהברשימת המשאיות שמסר 

 , כפי שיפורט להלן:למועצהמשאיות נוספות שפרטיהן לא נמסרו  8-, ובלמועצהשנמסרה 

 משאיות פעילות
נמצאת ברשימה שנמסרה האם 

 למועצה

XX כן 

XX לא 

XX לא 

XX לא 

XX לא 

XX לא 

XX לא 

XX לא 

XX כן 

XX לא 

 

שעות ביום. להלן פירוט  8-הביקורת מצאה כי ישנם ימים בהם רכבי הקבלן עבדו פחות מ .4

המקרים בהם רכבי הקבלן עבדו את מספר השעות הנמוך ביותר, על פי בדיקת כניסות 

 :14:00לפני השעה  אחרונות
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תאריך 

 כניסה

יום 

 בשבוע

מספר 

 רכב

כמות 

כניסות 

 ביום

שעות 

עבודה 

 ביום

02/05/2018 4.00 XX 1 2.04 

04/04/2018 4.00 XX 1 2.26 

06/03/2018 3.00 XX 1 2.45 

27/03/2018 3.00 XX 1 3.17 

02/04/2018 2.00 XX 1 3.51 

11/05/2018 6.00 XX 1 3.74 

28/03/2018 4.00 XX 1 4.8 

15/03/2018 5.00 XX 1 5.19 

22/05/2018 3.00 XX 2 5.62 

16/03/2018 6.00 XX 1 6.66 

 

להתקין מערכת איתור ברכבי הקבלן, לא  בניגוד לדרישה בהסכם על פיה המועצה מחוייבת .5

התקינה המועצה מערכת איתור שכזה. לפיכך, למועצה אין אמצעי בקרה על רכבי הקבלן 

לצורך בקרה אחר השארות בתחומי העיר, ביצוע עבודות על פי תוכנית עבודה שבועית, ועמידה 

 בלוחות זמנים.

 המלצות:

 ₪ 572,000תביעת קנסות מהקבלן בסך הביקורת ממליצה כי המועצה תפעל בהקדם לשם  .1

 בגין חריגה מההסכם.

הביקורת ממליצה כי המועצה תאכוף את הסכם פינוי האשפה לאלתר, ותחייב את הקבלן  .2

שנים, וכן תאכוף  5לספק רכבים אשר עומדים בתקן שנקבע על פי החוזה, שגילם אינו עולה על 

ם רכבי הקבלן לא עמדו בתנאי במקביל את זכותה להטלת קנסות בעבור ימי העבודה בה

 החוזה.

הביקורת ממליצה כי הקבלן ימסור למועצה רשימת רכבים מעודכנת המפרטת את כלל  .3

הרכבים בהם עושה הקבלן שימוש לצורך פינוי אשפה, הן רכבים קבועים והן רכבים זמניים 

 או חלופיים.

ען על מנת לוודא הביקורת ממליצה כי המועצה תבצע בדיקה תקופתית בקובץ הכניסות לנ .4

שהקבלן עשה שימוש במשאיות ברשימה שמסר למועצה בלבד ואשר נבדקו על ידי המועצה 

 ונמצאו כעומדות בתנאי החוזה. 

הביקורת ממליצה כי תבוצע בדיקת איתוראן מספר פעמים ביום, לצורך פיקוח ווידוא כי רכבי  .5
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עים את המסלולים הקבלן אכן נמצאים בשטח המועצה, במשך כל שעות העבודה, ומבצ

 המיועדים להם.

 

 

 

 

 בדיקת התחשבנות 10.2

 ₪ 148,960בעבור שירותי פינוי הגזם, התחייבה המועצה לשלם לקבלן פינוי הגזם סכום קבוע של 

זה, נכללים כל  לחודש עבודה, שאינו תלוי בכמות הגזם שמפנה הקבלן. במסגרת מחיר פאושלי

 השירותים שיבוצעו על ידי הקבלן מדי חודש, ובכלל זה עבודות תגבור בחגים ובתקופות אחרות.

בנוסף, נקבע בחוזה שירות אופציונאלי של פינוי פסולת לא מוניציפאלית, הכולל השכרת משאית 

 סבבי פינוי. 3שעות הכולל לפחות  8ליום עבודה בן  ₪ 1,800גזם בסך של 

 

 :ממצאים

המחיר הפאושלי החודשי לחברת מ. עבור פינוי גזם אמור להיות שווה ערך באופן יחסי  .1

לתשלום היומי שנקבע עבור פינוי פסולת לא מוניציפאלית. לפיכך, הסכום הפאושלי היה 

 צריך להיקבע על פי החישוב הבא: 

 .₪ 139,320)שבועות בחודש( =  4.3פעמים בשבוע *  6משאיות *  3*  ₪ 1,800

 .₪ 148,960למרות זאת, הסכום הפאושלי המשולם לקבלן גבוה מכך ועומד על סך של 

משאיות פעילות  3-למעלה מכך, כפי שהוצג לעיל, ישנם מקרים בהם בפועל ישנן פחות מ
 ביום, וכן משאיות אשר עובדות מעט זמן ביום.

 

 נבדק ונמצא תקין: 

, ומצאה כי התשלומים 02-05/2018ים הביקורת בדקה את התשלומים שהועברו למ. בעבור חודש

 למ. בוצעו בהתאם למחירים שנקבעו בחוזה.

 

 :(X.X.Xהשקעות ) .ש –אתר הטמנת גזם . 11

בהתאם להתקשרות החוזית של המועצה עם קבלן הגזם, מוביל קבלן הגזם את הגזם שנאסף 

בהתאמה:  " לסילוק פסולת, בבעלות חברת ש. )להלןX.X.Xמיישובי המועצה להטמנה באתר "

 "(.ש."-" וX.X.Xאתר "

, 21.7.2015 –טרם נתקבל החוזה המלא עם ש. אלא הארכת החוזה בלבד מיום ה הערת הביקורת: 

  כך שלא ניתן היה לבקר את התעריפים בחשבוניות הקבלן.
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 :נבדק ונמצא תקין 

הביקורת בדקה את כמויות האשפה בחשבוניות חברת ש.ד לחודשים הבאים, ומצאה כי כמויות 
הטון בעבורן בוצע חיוב, תואמות את כמויות הטון שפונו באותו החודש, על פי בדיקה בדו"ח 

 :X.X.Xהכניסות לאתר 

כמות בחשבוניות  חודש

 )טון(

כמות בקבצים 

 )טון(

 956 956 2018מרץ 

 710 710 2018אפריל 
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     2019  מרץ 10                                                                                                                        

 תשע"ט דר ב'בא ג'                                                                                                                            

 לכבוד:

 גב' עמירה מוסקוביץ

 מבקרת המועצה

 

 הנדון: התייחסות לדוח ביקורת בנושא פינוי אשפה וגזם

 להלן התייחסותי לדוח,

 בדוח(: 3ארגוני )סעיף  מבנה .1

עבד במועצה מפקח שהוסמך ע"פ החוק  2018סוף אוגוסט  עד :1בהתייחסות לממצא מס' 

לאכיפה סביבתית ועשה עבודתו בשיתוף מלא עם מחלקת התברואה כולל התראות, קנסות 

ותביעות משפטיות על עבירות ע"פ חוק זה. נכון להיום יש מפקח ביחידה הסביבתית שהוסמך 

החוק לאכיפה סביבתית ועובד בשיתוף פעולה עם מחלקת התברואה. כמו כן, למפקח ע"פ 

  התברואה אושרה יציאה לקורס אכיפה סביבתית והוא יעבור אותו בחודשים הקרובים.

: על אף שבעת היבחרי לתפקיד )לאחר מכרז כדין( לא הייתה לי 2בהתייחסות לממצא מס' 

וני להדגיש כי עברתי קורס רישוי עסקים מיד עם הכשרה או ניסיון בתחום התברואה, ברצ

. כמו כן, סיימתי בהצטיינות תואר שני 06.06.2016 -כניסתי לתפקיד וסיימתי אותו ב

בביוטכנולוגיה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים, דבר שכנראה נלקח בחשבון עם 

 קבלתי לעבודה.

י שעברה המחלקה בשלוש השנים להפתעתי לא ניתנה התייחסות בביקורת לשינוי המשמעות

שינוי בכוח אדם, בניית מכרז חדש ומקיף בתחום הגזם והגושית, בניית  -האחרונות כגון 

מכרז חדש בתחום פינוי האשפה הביתית, רכישת רכב פיקוח חדש ומחשב נייד למפקח 

 המחלקה.

בודת כמו כן, המבקרת בחרה שלא להתייחס לנתח לא מבוטל מעבודת המחלקה הכולל את ע
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מראה היישובים וניקיונם בשגרה ובחגים, ורמת  -השטח הרבה המתבצעת ע"י המחלקה

השירות הגבוהה שמספקת המחלקה לתושבי המועצה )שהינה ערך מדיד לגמרי( אלא 

התמקדה בעיקר בתחום תיעוד נתונים ומכאן הסיקה לצערי את מסקנתה המוטעית לגבי 

 עובדי מחלקת התברואה.

שנה במועצה. החוזה  14: חברת ג. אוספת אשפה ביתית מזה 3מס' בהתייחסות לממצא 

מול קודמי בתפקיד, נחתם במסגרת נוהל הצעות מחיר של  10.06.2015 -שנחתם עימה ב

ראה  -החברה למשק וכלכלה. בהתאם לחוזה חברת ג. מחויבים רק באיסוף אשפה ביתית

 נספח ב': "פירוט השירותים" בחוזה.

(: בעקבות המלצת הביקורת, המחלקה תחל בבניית תיק נהלים בדוח 4נהלי עבודה )סעיף  .2

 המסדיר את תהליכי איסוף ופינוי הגזם.

 בדוח(: 6שוברים להטמנה )סעיף  .3

כאמור, המועצה עובדת בשיטת השוברים. בשיטה זו כל משאית המכילה פסולת לסוגיה תכנס    

הנהג, מספר הרכב והיישוב ממנו  לאתר הטמנה מורשה רק בהינתן שובר בו מצוין בין היתר שם 

 נאספה הפסולת לסוגיה. 

"( מפורט דוח יומילאור נתוני הביקורת חודדו הנהלים והושם דגש על מילוי דוח יומי )להלן: "

ומקיף ע"י מפקח התברואה. בדוח יומי זה )המבוצע בתוכנת אקסל( קיים הפירוט הבא: תאריך, 

הג, שעת התחלת העבודה, שמות כל היישובים מהם שם קבלן נותן השירות, מספר הרכב, שם הנ

פונתה הפסולת, שעת פריקת המשאית, שעת סיום העבודה, שילוט וכדומה )דוח יומי לחודש 

 הועבר למבקר(. 02/2019 -ו 01/2019

הנתונים למילוי הדוח היומי מתקבלים באמצעות המעקב היומי המתבצע בשטח ובאמצעות 

ל רכבי הקבלן ובאתר אינטרנט ייעודי. יש לציין שבאמצעות מערכת איתור ובקרה הקיימת בכ

מערכת בקרה זו ניתן לעקוב אחר מסלולי נסיעת הרכבים לאורך כל שעות היום ולאתר את 

 מיקום הרכבים בכל רגע נתון ולכן המפקח משתמש במערכת זו באופן שוטף במהלך העבודה.

 הבדיקה מול אתרי ההטמנה מבוצעת באופן הבא:

מעביר למועצה יחד עם החשבונית החודשית את כל השוברים   XXXמנה אתר ההט .א

ותעודות השקילה הכוללות את המידע הרלוונטי )מספר הרישוי של המשאית, שם הנהג, 

שעת כניסה, היישוב ממנו נאסף הגזם ועוד( וכן דוח מפורט המרכז את כל הכניסות לאתר 

סה, תיאור החומר )גזם נקי/ מעורב( בהתייחסות למספר התעודה, תאריך כניסה, שעת כני

 ועוד. 

לפני אישור ותשלום החשבונית מתבצעת בדיקה של הדוח המפורט והתאמתו לשוברים, 

 .ולדוח היומי של המפקחלתעודות השקילה 

 

אלא חוזרים למחלקה  אינם נזרקיםיש לציין שהעתקי השוברים )שנשארו אצל הנהגים( 

ומאפשרים את השלמת בדיקת החשבונית על ידי המפקח לצורך אישורה. לאור נתוני 

הביקורת בנושא השוברים הוכן דוח מעקב אחר פנקסים המתעד את מספר הפנקס הניתן 
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לנהג הקבוע ואת מספר הפנקס הנלקח חזרה מהנהג, בסיומו )דוח מעקב אחר פנקסים 

 הועבר למבקר(.

 

העתקי כל השוברים יחד עם תעודות השקילה הכוללות את המידע  -ההטמנה חרוביתאתר  .ב

הרלוונטי חוזרים למחלקה ונבדקים מול דוח מפורט המרכז את כל הכניסות לאתר 

 בהתייחסות למספר התעודה, תאריך כניסה, שעת כניסה ועוד.

ודה שובר ברצוני להדגיש כי הנהגים שאינם קבועים מקבלים מהמפקח באותו יום עב

 כניסה בודד וחד פעמי לאתר ההטמנה.

לפני אישור ותשלום החשבונית מתבצעת בדיקה של הדוח המפורט והתאמתו לשוברים, 

 ולדוח היומי של המפקח.לתעודות השקילה 

 -בנוסף, לאור נתוני הביקורת חודדו הנהלים מול הקבלנים והנהגים בנוגע לשימוש בשוברים

לשימוש אותו הנהג בלבד וכל נהג מחויב להחזיר את הפנקס  והובהר להם כי הפנקס הינו

בשלמותו על מנת לקבל פנקס חדש. כאמור, כל פנקס נרשם ונבדק )בדוח מעקב אחר פנקסים 

 שהועבר למבקר(.

 

ייבחן כל נושא בנית משקל/משקלים למשאיות  2019כמו כן, כחלק מתוכנית העבודה לשנת 

 והמעקב על קבלני הפסולת לסוגיה. בתחומי המועצה לצורך שיפור הפיקוח

 

 בדוח(: 7שקילת אפס )סעיף  .4

לאחר שלוש שנים כמנהלת תברואה במועצה ועבודה מול מספר  :1בהתייחסות לממצא מספר 

קבלנים שונים ששניים מהם קבלני פינוי אשפה, נחשפתי לכל סוגי "הטריקים" של הקבלנים 

הכנסת רכב עם פסולת מרשות אחרת )ולמען האמת אני לא מכירה מנהל/ת תברואה  -בניהם

כי רכבי הקבלן עלולים להגיע עם  שלא מכיר/ת את הטריק הזה( ולכן בוודאי שקיים סיכון

פסולת מרשות אחרת וכן ידוע לכל כי המצב האידאלי למנוע את הסיכון הוא ע"י בניית משקל 

 ושקילת אפס.

למועצה משקל ולא ניתן לבצע שקילת אפס ניתן רק לבדוק את  איןבמצב הקיים שבו 

ת הנכנסות לתחומי המשאיות הנכנסות למועצה ולכן המפקח בודק באופן אקראי את המשאיו

 המועצה )הועבר למבקר דוח בדיקת רכבים הנכנסים למועצה(.

ייבחן כל נושא בנית משקל/משקלים למשאיות  2019כמו כן, כחלק מתוכנית העבודה לשנת 

 בתחומי המועצה לצורך שיפור הפיקוח והמעקב על קבלני הפסולת לסוגיה.

 בדוח(: 8חברת ג. )סעיף  -פינוי אשפה .5

לאור נתוני הביקורת, כל רישיונות הרכבים הועברו למחלקה  :3לממצא מספר התייחסות 

לגזבר ולמנכל"ית המועצה מייל  12.03.19 -לצורך מעקב ועמידה בתנאי החוזה. כמו כן נשלח ב

 בנושא והוא יטופל בהתאם להנחייתם.

ים : קיימים מקרים בהם למתבונן מהצד ברגע נתון נראה כי קי4התייחסות לממצא מספר 

שמגיעה  לפנירק עובד אחד לפינוי האשפה אך זה מכיוון שעובד אחד מוציא את הפחים 
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המשאית )הוא רץ קדימה ולא רואים אותו בקרבת המשאית( ואילו העובד השני שנראה 

בקרבת המשאית מפנה את הפחים למשאית. כמו כן, ברצוני להדגיש כי למשאיות הקבועות 

שילוט של מועצה אזורית גזר. המשאית המוזכרת לעיל המפנות פסולת ביתית במועצה יש 

 הייתה משאית חלופית/תגבור.

 בדוח(: 8.3בדיקת התחשבנות )סעיף  .6

פורסם מכרז  11.02.19 -מכרז זה בתחום פינוי האשפה הביתית נחתם מול קודמי בתפקיד. ב

סות עקרון פאוושאלי, ללא התייח -חדש ומקיף שבוצע בהנחייתי ובו תפיסת הפעלה חדשה

למספר כלי האצירה, המגדיר את מספר משאיות הדחס הנדרש ותוכנית עבודה ברורה. כמו 

כן, לצורך ייעול ושיפור השירות הוחלט להתקשר ישירות מול קבלן )ולא התקשרות דרך 

 משכ"ל(. 

 בדוח(: 9חרובית )סעיף  -איגוד ערים דרום יהודה -אתר הטמנת אשפה .7

הנדון. כל העתקי השוברים יחד עם תעודות השקילה  לאור נתוני הביקורת הושם דגש על

חוזרים למחלקה ונבדקים בקפדנות בהתאם לתוכנית העבודה של הנהגים ולדוח היומי של 

המפקח )כמפורט בסעיף "שוברים להטמנה"(. יש לציין שהמכרז החדש הפאוושאלי לפינוי 

מוסדר וכן שאתר ( כולל גם הטמנה באתר הטמנה 11.02.19 -פסולת ביתית )שפורסם ב

 .16.02.19 -ההטמנה חרובית נסגר ב

 בדוח(: 10מ. )סעיף  -פינוי גזם .8

לאור נתוני הביקורת כל רישיונות הרכבים הועברו למחלקה לצורך מעקב ועמידה בתנאי 

הרכבים וכבר  2הח"מ קיימה פגישה עם הקבלן בנוגע להחלפת  26.02.2019 -החוזה. כמו כן, ב

)רישיון הרכב והתיעוד  2015הוחלף רכב אחד מבין השניים לרכב משנת ייצור  10.03.2019 -ב

 ועברו למבקר(. ממערכת הפוינטר ה

לגזבר ולמנכל"ית המועצה מייל בעניין מימוש הקנס מהקבלן והנושא  12.03.19 -כמו כן נשלח ב

 יטופל בהתאם להנחייתם.

רכבי הקבלן הייתה ועודנה   כלעוד לפני כניסתי לתפקיד, על  :5בהתייחסות לממצא מספר 

קוד כניסה של  -למבקרמותקנת מערכת הפוינטר. על מנת להוכיח למבקר נתון זה הועבר 

המפקח למערכת הפוינטר, דווח יומי שמכין המפקח ,בין היתר, על סמך מערכת הפוינטר וכן 

צילום מסך של מערכת הפוינטר המראה את כל רכבי הקבלן שעובדים בתחומי המועצה וניתן 

 לעקוב אחריהם. 

 בדוח(: 10.2בדיקת התחשבנות )סעיף  .9

את השירות הטוב ביותר בתחום פינוי האשפה בשגרה  המועצה שמה לה למטרה לספק לתושב

ובחגים בפרט ולכן בחודשים מסוימים בשנה נדרשים הרבה יותר פינויים )תגבורים( מחודשים 

כולל את התגבורים הנוספים  51/2017אחרים )למשל בחגים(. הסכום הנקבע במכרז מס' 

שים. במכרז זה רשום הנדרשים באותם חודשים, ללא עלות נוספת למועצה באותם החוד

במפורש כי: "לפני חגי תשרי וחג הפסח )כחודש וחצי לפני חגים אלו( יתכנו  2בנספח ב'

 פעמייםוכן מבצעים פינוי גזם מעורב )גושית(  משאיות ביום 5או  4שבועות בהם יידרשו 
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בחודש לכל יישוב )ולא פעם בחודש כמו בשוטף(" ומכאן שיש לבדוק את עבודת הקבלן לאורך 

 כל השנה לפני הסקת המסקנות בנדון.

 

 בברכה,

 כרמית גבע 

 מנהלת מחלקת 

 תברואה ורישוי עסקים

מעקב אחר תיקון 
 הליקויים
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 בקובץ זה מפורטת   הערה:
  המועצה המקורית לדו"ח. התייחסות

 סטאטוס  בסוף כל  סעיף  מפורט ,כמו כן
  בכתב נטוי ומודגש 2017מעודכן נכון למרץ 

 .כחולצבוע ב 2019סטטוס פברואר 
 

 
 
 

 לכבוד

 גב' עמירה מוסקוביץ

 מבקרת המועצה      

 התייחסות המועצה -2011לשנת  1דו"ח מבקרת המועצה מס'  הנדון: 

  :מנהל כללי

 : מבנה ארגוני .1

בועדות הנהלה וכספים ובמליאת המועצה, המבנה הארגוני של המועצה נידון ואושר זה מכבר   1.1

. המבנה האמור מתייחס להיררכיה הארגונית במועצה 2010כחלק מדיוני התקציב לשנת 

 ולמבנה המחלקות ברמת התפקידים.

בנוגע לניתוח העיסוקים והתפקידים, המועצה מתבססת כעקרון על "קובץ ניתוח עיסוקים  1.2

 די משרד הפנים.ותיאורי תפקידים ברשויות" שהופץ על י

יחד עם זאת, אגף כ"א ושכר במשרד הפנים מצוי עתה בעיצומו של תהליך עדכון ומיפוי מחדש   1.3

של הגדרות התפקידים ברשויות, תהליך בו לקחו חלק פעיל נציגי המועצה. לדברי סגן מנהל 

ה אגף כ"א ושכר במשרד הפנים, מר מוני מעתוק, התהליך צפוי להסתיים בסוף שנת העבוד

 הנוכחית.

עם סיום התהליך כאמור, וקבלת הקובץ החדש והמעודכן של משרד הפנים, תבחן המועצה את  1.4

 הצורך בביצוע ההתאמות הנדרשות ברמת המועצה בהתאם לצרכיה ומאפייניה.
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הארגוני  (: המועצה קיימה  הליך של שיקוף והסדרת המבנה הארגוני. המבנה2017סטאטוס )מרץ 

בהתאם  את הגדרות התפקידים, תחומי האחריות, ממשקים רלוואנטיים ועוד,מפרט בין היתר 

 משרד הפנים.  לדרישות

המבנה הארגוני אושר במליאת המועצה והוא אף מפורסם באתר המועצה. יצויין כי המועצה  

במבנה הארגוני בדגש על הרפורמה במכרזי כ"א שביצעה המועצה בשנה  להסתייע  ממשיכה

 פירוט הגדרות התפקיד ותחומי אחריות באתר המועצה. וםהחולפת כולל פרס

 לתפקידה החלה בחינה של –רותם ידלין  –(: עם כניסת ראשת המועצה 2019סטטוס )פברואר  

הארגוני בהתאמה למדיניות וחזון מועצת הראשות. בימים אלה, עם סיום עבודה מקיפה,  המבנה

הנוכחיים ובהתאם לתכנית העבודה והתקציב הארגוני הקיים ובעלי התפקידים  המיפוי המבנ

המועצה מוכן מבנה ארגוני חדש למועצה אשר ישקף את כלל הנושאים  תשאושר ע"י מליא

 ויאפשר ייעול ואפקטיביות של עבודת המועצה.

 :  תוכנית עבודה. 2

הנהלה  הקווים המנחים לתוכנית העבודה של המועצה נידונים בהרחבה, מדי שנה, בועדות 2.1

 וכספים ובמליאת המועצה, כחלק מדיוני תקציב המועצה. 

מעבר לכך, תהליך גיבוש תוכנית העבודה במועצה כולל את השלבים הבאים: הצגת מתווה  2.2

)פורמט( תוכנית העבודה השנתית לפורום מנהלי מחלקות; קיום ישיבות עבודה עם מנהלי 

דה על לקחי הביצוע מהשנה החולפת; גיבוש המחלקות, לצורך סקירת דגשים רלוואנטיים ועמי

התוכניות ע"י המנהלים בשיתוף הגורמים השונים במחלקות; העברת התוכניות  למנהלת 

המועצה  לצורך  התייחסות  והתרשמות  ראשונית; הפצת דגשים  והערות  למנהלי המחלקות, 

ת לפורום מנהלת ובהתאם לכך, ביצוע השלמות והתאמות מצד המנהלים; הצגת עיקרי התוכני

המועצה תוך עמידה על הדגשים הנוגעים ליישומה ומימושה; הפצת התוכנית הסופית לבעלי 

 התפקידים במועצה.

כוללת, בין היתר, את הדברים הבאים: פתח דבר של  2012תוכנית העבודה של המועצה לשנת     2.3      

מחלקה ומחלקה; פירוט עיקרי ראש המועצה; היכרות כללית עם הרשות; סקירת פעילות של כל 

היעדים לשנת העבודה בחתך תחומי עשייה, לרבות התייחסות "לכובעים" מחלקתיים, 

ובהתבסס על לקחי הביצוע ומסקנות העשייה מהשנה החולפת; פירוט המשימות המרכזיות, כפי 

דרת שנגזרו מהיעדים, לרבות ציון הפעולות הארגוניות והאופרטיביות שבאחריות המחלקות; הג

 שנתי; ועוד. -לוחות זמנים לביצוע כל אלה בחתך רבעוני

, יציגו המנהלים בפני הנהלת המועצה  2011במהלך שנת העבודה הנוכחית, וכפי שנעשה בשנת  2.4      

"סטאטוס תכנון מול ביצוע". כלומר, אופן יישום ומימוש התוכנית אל מול התכנון המקורי, 

   מעקב ובקרה. לצרכי

 לעיל  כוללת את הנזכר 2017(: יצוין כי תוכנית העבודה של המועצה לשנת 2017רץ סטאטוס )מ

 אף הרחיבה את היריעה והוסיפה לתוכנית העבודה נושאים חדשים ופעילויות רלוואנטיות  הוהמועצ
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 תוכנית עבודה בנושא מערכות מידע, אבני דרך לגיבוש תוכנית הנוכחית, כגון:  העבודה שנתלקראת 

 יצוין גם כי  .תוכנית מפורטת לקידום הנגישות מתוך תוכנית האב החדשה, ועוד הכוללת,המתאר 

 העבודה של המועצה כגרסה דיגיטלית באתר המועצה ובפייסבוק. פורסמה תוכנית 2017בשנת 

 יציגו המנהלים סטאטוס "תכנון מול ביצוע" כאמור לעיל. 2017בסוף חציון א' 

  ומעבר למתכונת תכניות עבודה מקושרות תקציב 2018(:לשם סיכום שנת 2019סטטוס )פברואר 

 נשכרו שירותי ייעוץ חיצוני שעמלו בשיתוף מנהלי האגפים/מחלקות ובהובלת ראשת 2019לשנת 

   ומנכ"לית המועצה, בפרק זמן קצר, להביא לאישור מליאת המועצה תכנית עבודה מקושרת  המועצה

 המועצה מתחילה בתכנון תכנית עבודה מקושרת תקציב על בסיס 2020לקראת תקציב  2019 לשנת 

   . 0תקציב  

 :  ישיבות מנהלים קבועות. 3

מזה שנים מתקיימות במועצה ישיבות מנהלים דרך קבע, במשכי זמן קבועים, ובהרכבים  3.1

יום א'(, במשך זמן מוגדר מוגדרים: כך לדוגמא, מנהלת המועצה מתכנסת על בסיס קבוע )מדי 

)כשעתיים המוקצות לכך(, ובהרכב סדיר )ראש המועצה, סגן, מנכ"ל, גזבר ומהנדס(; או 

 לדוגמא, פורום מנהלי מחלקות, אשר מתכנס על בסיס קבוע, במשך זמן קבוע ובהרכב קבוע.

בה. כך מטרות ישיבות המנהלים במועצה, מטבע הדברים, משתנות בהתאם לסוג הישיבה והרכ  3.2

לדוגמא, מטרות ישיבת מנהלת המועצה הן: דיווח ועדכון הדדי בנושאים ניהוליים שוטפים; 

סקירת הפעילות  ארגוניות העומדות על הפרק; -סיעור מוחות וליבון סוגיות מערכתיות

 המתוכננת לתקופה הקרובה ומתן דגשים בהתאם; ועוד. 

ועדכון הדדי אודות פעילות מסוימת ו/או ייחודית מטרות ישיבת מנהלי מחלקות הן: דיווח           

ברמת המחלקות; חידוד סוגיות ותהליכים הנוגעים למספר מחלקות, לרובן או לכולן; מתן 

דגשים והבהרת         נהלים וכללים בעלי משמעות רוחבית; חיזוק הממשקים ויצירת שיתופי 

המוסף המושג באמצעות אותן  פעולה בין המחלקות )ואין כאן המקום להרחיב אודות הערך

 ישיבות: פיתוח הקשר הבלתי אמצעי

והדינאמיקה בין העוסקים במלאכה; חיזוק הזהות כמנהלים בארגון; הנחלת "גאוות יחידה";          

 ועוד(.

מעבר לאמור לעיל, מתקיימות במועצה ישיבות מנהלים בנושאים ספציפיים ונקודתיים, אשר   3.3
מטרות מוגדרות וסדר יום קונקרטי המוכתב מראש: ישיבה דו חודשית מתוקף מהותן כוללות 

 בנושא מעקב

וקידום פרויקטים; ישיבה חודשית בנושא השתלמויות, סדנאות  והדרכות לעובדים; ישיבה           
 דו חודשית   

 בנושא עדכונים, הודעות ופרסומים לתושבים; ועוד.          
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באלו, הישיבות הן אפקטיביות ובעלות משמעות מעשית. כך   לדוגמא,  מכל מקום, בין באלו ובין  3.4

בישיבות מנהלת המועצה ובפורום מנהלי מחלקות מתקבלות החלטות במישורים רבים: החל 

מהחלטות עקרוניות; דרך החלטות מנהלתיות; ועד להחלטות ביצועיות נקודתיות. לאחר 

ת, שם הגורם האחראי לביצוען, ולו"ז הישיבות מופץ סיכום מסודר, כולל פירוט ההחלטו

 למימושן.

בנוסף, וכחלק מהמלצות מבקרת המועצה בעבר, הטמיעה המועצה מערכת בקרה ופיקוח אחר  3.5

יישום ההחלטות שהתקבלו בישיבות אלו: הפקת דו"ח מעקב ביצוע החלטות; קיום ישיבות על 

ם לצורך בירור המשימות שטרם בסיס קבוע לצורך בדיקת יישומן בפועל; פנייה לבעלי תפקידי

               בוצעו; וכן הלאה. 

(: כאמור לעיל. הישיבות מתקיימות באופן שוטף, לרבות יישום המלצות 2017סטאטוס )מרץ  
המועצה בנוגע להטמעת מערכת בקרה ופיקוח אחר החלטות שהתקבלו בישיבות. בנוסף   רתמבק

תיאום וסנכרון מקצועיות בנושאי ליבה ייחודיים כגון : צוות פרוייקטים, צוות ישיבות   מתקיימות
תיירות, צוות מעקב רישוי עסקים, צוות נגישות וכיוצ"ב לצורכי קידום יוזמות, מעקב ובקרה, 

 .הסרת חסמים ועוד

(: כיום, ממשיכים במתכונת כפי שהייתה נהוגה ובנוסף נקבעו לו"ז לכל 2019סטטוס )פברואר  
 הקבועות עם מנהלי האגפים ו המחלקות השונות.   תהישיבו

 

 :נהלים בארגון. 4

במועצה האזורית גזר גובשו ונכתבו נהלים בתחומים שונים ומגוונים: בנושאי ארגון ומנהל;  4.1

רכש והתקשרויות; משמעת וכוח אדם; ועוד )הנהלים אף מעודכנים מעת לעת בהתאם לצורך(. 

גיבשה המועצה נוהל בנושא קליטת עובד/ת חדש/ה במועצה, נוהל בנושא כך לדוגמא, לאחרונה 

 הפעלת מאגר הקבלנים במועצה, ועוד.

במסגרת אוגדן הנהלים במועצה, ולאור המלצת הביקורת בעבר, כל נוהל כולל את הסמכויות  4.2

הרלוואנטיות, הגורמים האחראיים לביצועם, לו"ז, תוקף וכו'. בנוסף, כחלק מתהליך גיבוש 

הוק הרלוואנטי לאותו נושא, הכולל מנהלי מחלקות, גורמי מקצוע, -נהלים, מזומן צוות אדה

יועמ"ש, נציגי ועד עובדים וכו' )בהתאם לצורך(. הצוות מקיים תהליך של התייעצות, דיון 

ובחינת הנושא ולאחריו מגובש הנוהל ומופץ באופן סופי. לאחרונה אף הופץ נוהל מסכם המגדיר 

 בוש, כתיבת ואישור הנהלים במועצה, ע"פ פורמט אחיד, ממוספר וחתום.את תהליך גי

 

התאם (: אוגדן הנהלים במועצה כולל את כל האמור לעיל, והוא מעודכן ב2017סטאטוס )מרץ 

בריענון נוהל מסוים. המועצה אף מפיצה עדכונים ותזכורת לעובדים מעת לעת לגבי נהלים לצורך 

 קיימים.

אבטחת מאגרי מידע במועצה, יצוין כי  לאחרונה אף גיבשה המועצה נהלים נוספים  כגון: נוהל  

(.בנוסף יש מספר נהלים בהליכי גיבוש והשתלמויות לעובדי/ות המועצה   נוהל הכשרה והדרכה 

 כגון: נוהל קידום עובדים )דרגה  אישית(, נוהל שמירה על זכויות עובדי קבלן ועוד.

(: העבודה בשוטפת נמשכת בכפוף לנהלים הקיימים ובמידה ומתעורר 2019רואר סטטוס )פב  

 בכתיבת נוהל חדש, הנוהל מגובש במועצה בנחייתו המקצועית של היועמ"ש.בעדכון או   צורך
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 בברכה,                                                                                                      

 טל                כרמל                                                                                                 

 מנכ"לית    המועצה 

 

 
 

 אנוש ושכר משאבי
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הערה: בקובץ זה מפורטת              

 התייחסות המועצה המקורית לדו"ח.

כמו כן, בסוף  כל סעיף מפורט 

בכתב  ,2019 לינוארסטאטוס מעודכן, נכון 

 נטוי ומודגש.

 לכבוד

 גב' עמירה מוסקוביץ

 מבקרת המועצה 

 

 שלום רב,

 2011דו"ח מבקרת המועצה בנושא כ"א ושכר לשנת  -מעקב אחר תיקון ליקוייםהנדון: 

 

 :משאבי אנוש

  :כללי .1

 נערכה חלוקת תחומי אחריות בין תפקידי מנהלת משאבי אנוש וחשבת השכר, 2011בינואר     1.1

  בשיתוף מנהלת משאבי אנוש במועצה, חשבת השכר, גזבר המועצה והמנכ"ל.
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על קובץ הגדרות תפקיד של משרד הפנים, והיא חלוקה זו התבססה, לפי המלצת הביקורת,  1.2

להגדרות התפקיד  מעבר נועדה לפרט ולהרחיב אודות תחומי האחריות של תפקידים אלו

  הכלליות המופיעות בקובץ משרד הפנים.

, בוצע 2017(: עם כניסתה לתפקיד של מנהלת משאבי אנוש בשנה"ע 2019סטאטוס )ינואר          

קת תחומי העבודה בין משאבי אנוש לשכר אשר מיושמת באופן שוטף. עדכון וריענון של חלו

ממשק העבודה עם השכר השתפר באמצעות הטמעת מערכת נוכחות ממוחשבת בשנה"ע 

  אשתקד וניכר כי מתנהלים יחסי גומלין ויחסי עבודה תקינים.

  :נהלי עבודה  .2

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

                

 

 

 

 אוגדן הנהלים במועצה מעודכן מעת לעת.. (: הנושא נמצא תקין בדו"ח2019סטאטוס )ינואר  

 כללים ופורמטפיו התנהלו שתי ועדות וכן -נכתב והופץ נוהל להענקת דרגות אישיות, על 2018 בשנה"ע

 . נוהל שעות נוספות ושעות כוננות נמצא7כמפורט בסעיף  -להעברת שיחת משוב תקופתית לעובדים

 אחרונים ועתיד להיות מופץ ומוטמע בשנה"ע הנוכחית. בתהליכי גיבוש

 

         :        פרסום הודעות לעובדים  .3

 הנושא נמצא תקין בדו"ח.  

  (: הנושא נמצא תקין בדו"ח.2019סטאטוס )ינואר                   

 הודעות מפורסמות באופן שוטף בלוח מודעות ייעודי לעובדים אשר ממוקם בסמוך למשרד      

 מנהלת מש"א, עדכונים בדבר פרויקטים חדשים והודעות חשובות נשלחים בתפוצת כל       

 קבלים את הניוזלטר לתושב באופן קבועעובדי המועצה במייל. יצוין כי כיום העובדים מ      

 עם קליטת עובד חדש מתעדכן מאגר למכשיר הטלפון הנייד ולתיבת הדואר האלקטרוני.       

 .SMS-הניידים ופרטי העובד מתעדכנים בהתאם במערכת ה       

  :קבלת עובדים  .4
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 הנושא נמצא תקין בדו"ח.  4.1

כי במסגרת פגישת עבודה שערך במועצה סגן מנהל אגף כ"א ושכר ברשומ"ק , מר מוני  יצויין 4.2

 מעתוק, צוינה לחיוב התנהלות הרשות בנושא זה.

 (: הנושא נמצא תקין בדו"ח.2019סטאטוס )ינואר                  

 מיושמת בפועל. –הרפורמה שגובשה בנושא מכרזי כ"א באופן שקוף, מפורט ואחיד      

 מבקרת המועצה מוזמנת לוועדות הבחינה במועצה.     

  : קליטת עובדים חדשים  .5

 גובש והופץ נוהל הליך קליטת עובד/ת חדש/ה במועצה, שמטרתו    2011במהלך שנת העבודה    

 להסדיר ולעגן את תהליך הקליטה של העובד/ת החדש/ה במועצה בהיבט הארגוני, המקצועי    

 והאישי, ונוהל זה אף מיושם בפועל.  

 

 

 (: המועצה קולטת עובדים חדשים לשורותיה עפ"י ההנחיות ובהתאם    2109סטאטוס )ינואר                  

 ערכת קליטה ומידע לעובד/ת החדש/ה אשר  2018לנוהל האמור. המועצה השיקה בשנה"ע      

 הקליטה לכל עובד/ת חדש/ה הנקלט/ת   הופצה לכלל עובדי המועצה ונמסרת במעמד      

 למועצה. בנוסף, הוטמע במועצה "טופס טיולים" נכנס לטובת קליטה מיטבית ועדכון כל      

 הגורמים הרלוונטיים בדבר קליטת העובד/ת.     

 :בדיקות רפואיות לעובדי המועצה  .6

המועצה פועלת בנושא זה בהתאם לדרישות המופיעות בקובץ הגדרות תפקיד של משרד  6.1 

הפנים, כך לדוגמא, במשרה בה אחד מתנאי הסף )ע"פ קובץ משרד הפנים( הינו אישור על 

 כשירות רפואית, מפורט תנאי זה כחלק מדרישות המכרז ומתנאי הקבלה.  

בעקבות המלצת הביקורת בעבר, גיבשה המועצה בתיאום עם היועמ"ש, נוסח הצהרת בריאות   6.2

בבואו להיקלט במועצה. נושא זה אף נרשם ועודכן  עובד/ת חדש/המסודר עליה חותם כל 

 בנוהל קליטת עובד/ת חדש/ה במועצה, והוא מיושם בפועל. 

מני או קבוע, בשכר שעתי או חודשי(, (: במעמד קליטת כל עובד )ז2019סטאטוס )ינואר         

חותם העובד על הצהרת בריאות. נוסח הצהרת הבריאות גובש בתיאום עם היועמ"ש    

נדרש העובד להציג כשירות   –ובהתאם להמלצת מבקרת המועצה. לתפקידים ספציפיים 

 רפואית.

 חוות דעת על עובדים: .7
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המנהלים במועצה מקיימים חוות דעת על עובדים לפי צורך, לדוגמא בהתרחש אירוע חריג מצד  

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

גובש טופס להעברת שיחת משוב תקופתית ע"י צוות  2017(: בשנה"ע 2019סטאטוס )ינואר     

קות. למנהלים הועברה סדנה לניהול שיחות מורכבות היגוי שכלל נציגויות מהאגפים והמחל

( לטובת הפגת חששות והיערכות לקראת ביצוע 2016)בהמשך לסדנת משוב שהועברה בשנה"ע 

המנהלים ביצעו בפועל שיחות משוב עם  -שיחות המשוב. המועצה הטמיעה את התהליך

ן א' של שנה"ע העובדים בהתאם לכללים שנקבעו. הפעימה הראשונה הסתיימה בסוף רבעו

2018. 

 נוכחות עובדים: .8

 הנושא נמצא תקין בדו"ח. 8.1

המועצה גיבשה והפיצה נהלים בנושא, ואף הוכנסה לשימוש מערכת ממוחשבת וסלולארית  8.2

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

 הנהלת המועצה. 

        

  

 מוחשב תחום הנוכחות, בדגש  2018(: הנושא נמצא תקין בדו"ח. בשנה"ע 2019סטאטוס )ינואר 

 לטובת דיווח נוכחות  -2018בוצע אפיון למערכת נוכחות אינטרנטית אשר הוטמעה במהלך שנה"ע 

 ממוחשב ע"י העובדים ואישור דיגיטאלי של הממונה )במקום באופן ידני המתבצע כיום(, 

 שבת בוצע טיוב נתונים ופיתוח כלים למנהלים בנושאי נוכחות.  מעקב ובקרה במערכת הממוח

 אחר דיווחי הנוכחות לרבות מיקום הדיווחים באפליקציה מבוצע באופן שוטף ע"י מנהלת מש"א 

 ובתיאום עם הנהלת המועצה. 

 :  שעות נוספות .9

 הנושא נמצא תקין בדו"ח. 

תקין בדו"ח. שעות נוספות מבוצעות ומדווחות בהתאם (: הנושא נמצא 2019סטאטוס )ינואר    

 לאישור הנהלת המועצה. במהלך השנה יופץ נוהל שעות נוספות.

 שעות כוננות:  .10

 הנושא נמצא תקין בדו"ח.  

 (: הנושא נמצא תקין בדו"ח. יחידות כוננות מדווחות בהתאם לאישור   2019סטאטוס )ינואר      

 הנהלת המועצה. במהלך השנה יופץ נוהל בנושא שעות כוננות.  
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 :תשלום קצובת נסיעה   .11

 הנושא נמצא תקין בדו"ח.   

 (: הנושא נמצא תקין בדו"ח. בהמשך לעבודת המטה שבצעה המועצה  2019סטאטוס )ינואר      

 נסיעה משולמת לעובדים הרלוונטיים   בתיאום עם יועץ השכר והיועץ המשפטי, קצובת  

 בהתאם לתעריף חופשי חודשי כנדרש בחו"ק, לפי רפורמת התעריפים בתחבורה הציבורית.  

 : החזר הוצאות בתפקיד לבעלי רכב אישי.  12

 בעקבות הערת הביקורת, נערכה בדיקה בנושא ע"י מנהלת משאבי אנוש וחשבת השכר      

 , מכסה חודשית   99הסכם שכר  לאחרבמועצה, בה נמצאו שני עובדים אשר אושרה להם,   

 ק"מ. אחד מעובדים אלו סיים עבודתו במועצה זה מכבר, ולעובד השני הופחתה  833 -מעבר ל  

 המכסה בהתאם להיקף המאושר.   

 חיות משרד    (: המועצה מקפידה להגביל מכסת ק"מ בהתאם להנ2019סטאטוס )ינואר       

 הפנים ובתיאום עם יועץ השכר. אין חריגות מההיקף המאושר. בנוסף, נוהל אחזקה, הפעלה   

 ושימוש ברכב צמוד/ליסינג במועצה גובש והוטמע, בהובלת מנהלת מחלקת    

 תחבורה ובתיאום עם היועמ"ש. הנוהל מתייחס למכסת ק"מ, שטיפת רכבים, כבישי אגרה   

 וכו' בהתאם לטבלת החשב הכללי.  

 : הוצאות משתנות.  13

 הנושא נמצא תקין בדו"ח.     

 (: הנושא נמצא תקין בדו"ח.2019סטאטוס )ינואר      

 : תוספת מנקו .14

 בעקבות הערת הביקורת, נערכה בדיקה בנושא ע"י מנהלת משאבי אנוש וחשבת השכר       

 במועצה, בה נמצא כי ישנן שתי עובדות שאינן עוסקות כיום בגביית המחאות או מזומנים     

 . 99הסכם שכר  בטרםכהגדרתן בחוקת העבודה, אך תוספת זו שולמה להן עוד   

 (: כאמור לעיל. בהמשך לטופס "בקשה לתוספת מנקו" שגובש ע"י    2019סטאטוס )ינואר       

 .מנהלת מש"א ומנהלת מחלקת גבייה, התהליך מיושם בפועל ובהתאם לנהלי משרד הפנים  

         :תוספת מעונות .15

 הנושא נמצא תקין בדו"ח.     

 (: הנושא נמצא תקין בדו"ח.2019סטאטוס )ינואר      

   :תוספת כפיים  .16

 הנושא נמצא תקין בדו"ח.     
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 הנושא נמצא תקין בדו"ח.(: 2019סטאטוס )ינואר      

 :תוספת פיצול  .17

 בעקבות הערת הביקורת, נערכה בדיקה בנושא ע"י מנהלת משאבי אנוש וחשבת השכר     

 . 99הסכם שכר  בטרםבמועצה, בה נמצא כי תוספת זו שולמה לעובדת עוד   

 חדשים. (: כאמור לעיל. כיום לא ניתנת תוספת פיצול לעובדים2019סטאטוס )ינואר       

 :  העלאה בדרגה וקביעות עובדים. 18

בעקבות המלצת הביקורת, נקבע כי אחת לשנה )ועד סוף רבעון א' בכל שנת עבודה(, תגיש  18.1

מנהלת משאבי אנוש דו"ח להנהלת המועצה אשר יפרט את הזכאים להעלאה בדרגה ו/או 

 הזכאים לקביעות, ככל שיהיו כאלו באותה שנה.

הוגש ע"י מנהלת מש"א, זכאות העובדים עודכנה בהתאם, והנושא  2012דו"ח כאמור לשנת   18.2

 ייכנס לתוכנית העבודה השנתית של המחלקה. 

 (: כאמור לעיל. בעקבות המלצת הביקורת ובהתאם לתכנית העבודה,2019סטאטוס )ינואר          

 עד סוף רבעון א', דו"ח המפרט את הזכאיםבאחריות מנהלת מש"א להגיש להנהלת המועצה          

 .2012להעלאה בדרגה ו/או לקביעות בשנה"ע הנוכחית. האמור מיושם בפועל החל משנת          

 שכר:

 :תעריף משתנות שגוי.  1

 הליקוי תוקן בהתאם לתעריף המעודכן.   

 (: התעריפים מבוקרים באופן שוטף, בהתאם לקובץ עדכוני שכר 2019סטאטוס )ינואר       

 ותנאי שירות המופץ ע"י מרכז השלטון המקומי. בוצעה ביקורת שכר ע"י חברת ש.ח.ק       

 אשר הסתיימה בהצלחה לאחר השלמת תיקון כלל הליקויים במלואם והגשת דו"ח סיכום       

     ליקויים. ביקורת סופי ללא      

 :הלוואות ומפרעות על חשבון שכר .2

 הנושא נמצא תקין בדו"ח.     

 (: הנושא נמצא תקין בדו"ח.2019סטאטוס )ינואר       

 :%2.33במקום  %2הפרשה לפנסיה בשיעור .   3

 . הליקוי תוקן, כולל תיקון רטרואקטיבי.2006הליקוי נוצר בעת מעבר התוכנה בשנת   

 (: כאמור לעיל. הפרשות לפנסיה מבוצעות כחוק.2019)ינואר סטאטוס       
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 :לעובד להשלמת פיצויים %2.33אי הפרשה של  .4

 %6בעת הפרישה,  %2.33בהתאם להסכם הקיבוצי, משולמים  פנסיה צוברתלעובדים במסלול 

 משולמים באופן שוטף.

 באופן שוטף. %8.33 מופרשים מלוא כספי הפיצויים בשעור בביטוח מנהליםלעובדים 

 (: כאמור לעיל.2019סטאטוס )ינואר 

 :תשלום תוספת טלפון .5

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

 (: כאמור לעיל. התשלום מתבצע בהתאם לנוהל.2019סטאטוס )ינואר 

 :בחירת קופת גמל וקרן השתלמות בעת קבלה לעבודה .6

 הליקוי תוקן. 6.1  

קופת   המועצה שינתה את הנוהג לפיו ממתינים "לבחירת קופה על ידי העובד", וכיום מונהגת 6.2 

בהתאם להסכם הקיבוצי. כלומר, עובד שלא הודיע לאיזו קופה או קרן ברצונו  ברירת מחדל

אי להצטרף, מופרשים הכספים לקופה המופיעה בהסכם הקיבוצי כברירת מחדל, והוא רש

    להחליפה בכל עת שיחפוץ.

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

 (: כאמור לעיל. במעמד הקליטה חותם העובד על טפסי הצטרפות2019סטאטוס )ינואר        

 לקופות, בין אם בחר קופה ובין אם לא בחר וחותם על טפסי ההצטרפות לקופה המוגדרת        

 כברירת מחדל.       

 :תשלומי תוספת למומחה .7

 האישור הושלם בתיק.         

 (: כאמור לעיל.2019סטאטוס )ינואר          

 :תשלומי תוספת לפסיכולוג.  8

 , כפי שנדרש.  8%ולא  10%הפסיכולוג קיבל      

 (: כאמור לעיל.2019סטאטוס )ינואר      

 :ניכוי דמי חבר .9

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

מנוכים רק מעובדים שחוקת העבודה (: כאמור לעיל. דמי חבר 2019סטאטוס )ינואר           

 הקיבוציים חלים עליהם. וההסכמים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :בדיקת תלושי שכר. 10

 בהתאם להמלצת הביקורת, הועברו תלושי השכר במועצה לבדיקה של חשבת שכר נוספת.   10.1

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

 התלושים לצרכי בקרה.

     תלושי השכר של עובדי המועצה נבדקו ע"י (: 2019סטאטוס )ינואר         

 פעימות, כולל משובים ודו"חות ביניים רבים ומגוונים, לרבות  4-חברת "שחק" ב        

 יישום והטמעת לקחים ורפורמות במועצה )לדוגמא: אחזקת רכב, כוננות, הפרשות         

 לאחר בדיקת  2018דרגה ועוד(. תהליך זה הסתיים בשנה"ע -פנסיוניות, דירוג        

  ( והשלמת תיקון כלל הליקויים במלואם.2017נובמבר תלושים עדכניים )שכר         

 בהמשך להמלצת הביקורת, במהלך השנים האחרונות שכרה המועצה יועץ שכר           

 השכר. הבקרות כוללות ביקורת אחר רכיבי חיצוני לטובת בקרות נוספות לתלושי         

 וכיוצ"ב. השכר, הפרשות פנסיוניות, תשלומים נלווים          
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 בברכה,                                                                                                                    

 רחלי      משה          

מנהלת מש"א                

    

 

 

 

 

 

 
 

 
 חינוך ביקור סדיר

 
 
 
 
 



89 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ח' אדר א' התשע"ט

 2019בפברואר  13

 

 לכבוד

 גב' עמירה מוסקוביץ

 מבקרת המועצה

 

 שלום רב,

 תשע"ט דו"ח בקורת ביקור סדיר -מעקב אחר תיקון הליקוייםהנדון: 

 בתשובה לפנייתך להלן פירוט התיקונים לליקויים שעלו בדו"ח הביקורת:

בדיקת יומני נוכחות: מתקיימות פגישות שוטפות  שעניינם בדיקת מדגם יומנים או  .1

דוחות המשוב עם יועצת ו/או מנהל/ת בתי הספר. במקרים שבהם נמצא 

היעדרויות/איחורים שאינם סבירים מתקיימות פגישות בבתי הספר  עם הורי 
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כי פעולה לשיפור התלמיד, התלמיד , צוות בית הספר וקצין ביקור סדיר לקביעת דר

 המצב ולהטבתו. 

העברת מידע לבתי הספר בנושא ביקור סדיר: הועבר מידע למנהלי בית הספר כמידי  .2

שנה  בפגישות אישיות שהתקיימו עם המנהלים והיועצים בכל אחד מבתי הספר על 

 ידי קצינת ביקור סדיר המלווה את בית הספר.

 

 

 בברכה

 עדינה פלצ'ר

  בפרטמנהלת היחידה לטיפול 

 

 
 

 מכרזים
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 הערה: בקובץ זה מפורטת התייחסות  
בסוף כל ח. לדו" תהמקורי המועצה                                                                                                                              

                                                                   סעיף מפורט סטאטוס                                                                                   
 בכתב  נטוי    2018מעודכן נכון  לינואר                                                                                                                               

 ומודגש.                                                                                                                         
צבוע    2019סטטוס נכון לפברואר                    

      בכחול

           

 לכבוד 

 גב' עמירה מוסקוביץ

 מבקרת המועצה      

 

 התייחסות המועצה -2012לשנת  2דו"ח מבקרת המועצה מס'  הנדון: 

                                     

      :מכרזים
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עיון בדו"ח מעלה על נקלה כי המועצה פועלת באופן ראוי ותקין בכל הנוגע לניהול הליכי  .1

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

 והערכה.

 למותר מלציין כי המועצה תמשיך לפעול בדרך ראויה זו.    

 

במסגרתו הוקם ועודכן מאגר קבלנים  - 28/11אכן, כפי שציינת, וראוי לציון, מכרז פומבי מס'  .2

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

וו המסדירים באופן שקוף ותקין )ומעבר למתחייב עדכון והקמת המאגר, הצטרף לנהלים שהות

ע"פ דין( את הליכי ניהול המכרזים ואלו יחדיו משקפים ומצביעים אף הם על התנהלותה 

 הראויה של המועצה. 

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

וראות החוק אשר התקבלו לאחר קבלת מלוא החלטות סבירות, העומדות בקנה אחד עם ה

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

 בכדי אף אושרו החלטות ועדת המכרזים על ידי.

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

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

 בעד עצמו.  

בהתייחס להערותיך המועטות בסייפת הדו"ח ומבלי לגרוע מהתייחסותו הקודמת של מנכ"ל  .4

, אבקש להסב את תשומת לבך למספר 10/03/13ומיום  14/02/13מועצה במכתביו מיום 

 היבטים.

 

אחזקה שוטפת תאורת רחוב ותאורת מגרשי  13/11בהתייחס להערתך לעניין מכרז פומבי מס'  .5

  –ספורט, אבקש לחזור ולציין 

הוכן ע"י מנהל המחלקה  -ש"ח )לפני מע"מ( לחודש לישוב 600אומדן המכרז, בסך של  .5.1

 ע"פ מיטב הבנתו וניסיונו המקצועי ופורסם מראש במסגרת המכרז. 

 יתן הנחה / תוספת באחוזים ביחס לאומדן ידוע זה. המציעים התבקשו ל

שתי ההצעות שהוגשו במכרז כללו תוספת באחוזים למחיר האומדן שפורסם מראש  .5.2

 והיו גבוהות מהאומדן. 

רק לאחר  -ועדת המכרזים קבעה את ההצעה הזולה ביותר, כהצעה הזוכה במכרז .5.3

האומדן שפורסם  שקיבלה התייחסות הגורם המקצועי, לרבות הבהרה כיצד נקבע

 מראש במכרז.

הפער  -כאשר ניתן ללמוד על סבירות ההצעה הן מהאומדן והן מהצעות נוספות שהוגשו  .5.4

 בין ההצעה הזולה ביותר ביחס לאומדן הינו סביר. 
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מטבע הדברים, יתכנו סטיות בהערכה נכונה של אומדן העלויות ובהקשר זה יצוין כי   .5.5

  -יו גבוהות באופן משמעותי מאומדן המועצההעובדה ששתי ההצעות שהוגשו במכרז ה

 מצביעה בבירור גם על "מחירי השוק" הנכונים.

המלצת ועדת המכרזים עומדת בקנה אחד עם הוראות הדין וההלכה הפסוקה ומדובר  .5.6

 בהחלטה סבירה שהתקבלה בשיקול דעת מנהלי תקין.

כחלק מהפעולות (: הנושא נמצא תקין בדו"ח, והמועצה מקפידה 2018סטאטוס )ינואר 

 השוטפות בנושא המכרזים לגבש אומדנים מסודרים של הגורם המקצועי כנדרש.

 (: המועצה ממשיכה להתנהל בהתאם להוראות החוק.2019סטטוס )פברואר 

לאספקת מתקני ספורט באולם שעלבים, אבקש  29/11בהתייחס להערתך לעניין מכרז פומבי  .6

 :לציין

בדו"ח, ההחלטה שהתקבלה ע"י ועדת המכרזים, התקבלה לאחר  כפי שצויין .6.1

 שמיעת גורמים מקצועיים /משפטיים ושקילת החלופות האפשריות השונות.  

החלטת ועדת המכרזים והנסיבות לביצוע חלקי של  -כמו כן, כפי שצוין בדו"ח       

 העבודות עומדות בקנה אחד עם הוראות הסכם המכרז. 

ציין כי ההצעה היחידה שהוגשה, הינה סבירה גם ביחס לאומדן עוד ראוי לציין ל .6.2

 שהוכן  ע"י יועץ מקצועי.  

 

בנסיבות אלו, בחלופות האפשריות השונות אשר עמדו לרשות הועדה, בשים לב  .6.3

המלצת הועדה לבחור את  -להמלצת היועץ המקצועי ולאחר קבלת ייעוץ משפטי

של העבודות )למעט הפרק הזניח ההצעה היחידה כזוכה במכרז, תוך ביצוע חלקי 

מביטול המכרז )והעלויות הכספיות  עבהתייחס אליו לא הוגשה הצעה( ובכך להימנ

 הכרוכות בכך(  הינה החלטה  סבירה, מידתית ומאוזנת, העומדת בקנה 

 אחד עם הוראות הדין וההלכה הפסוקה.

וחוברת המכרז, ובתיאום (: המועצה פועלת באופן שוטף ע"פ הוראות הדין 2018סטאטוס )ינואר 

אלתר. המועצה מפרסמת את -עם מ"מ היועצת המשפטית של הועדה, עו"ד פזית לנגסנר

המכרזים במלואם, ואת החלטות וועדות המכרזים למען יוכל כל גורם לעיין בנתונים בשקיפות 

 ובהוגנות.

מכרזים  52ו בוצע 2017המועצה בשיאו של הליך להסדרת כלל ההתקשרויות הרלוואנטיות, בשנת 

פומביים ועוד עשרות הליכי רכש ומסגרת לשם כך, יחד עם זאת יזמה המועצה פעולות נוספות 

לקידום ייעול ושקיפות בנושא המכרזים ובימים אלו אנו בהליך לבניית מערכת ממוחשבת לריכוז 

רכישה, קבלת מידע שוטף כגון: צפייה במסמכי המכרז, רכישת  -נושא המכרזים אשר תכלול

כרזים ע"י ביצוע תשלום אינטרנטי וצפייה בתשובות לשאלות ההברה ובהחלטות וועדת מ

 המכרזים.
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(: הליך הסדרת כלל ההתקשרויות הסתיים ובמידה ויש צורך בהסדרת 2019סטטוס )פברואר 

  תחומים נוספים המועצה פועלת בהתאם לכך.

 המועצה פועלת למחשוב ההליכים השונים ובעניין זה גם המכרזים.

 

 

 בברכה,                                                                                

 כרמל   טל                                                                                              

 מנכ"לית     המועצה

 

 

 
 
 
 

 רישוי עסקים
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 2019בפברואר  10

 "טעה' אדר א' תש

 בקובץ זה, בסוף כל סעיף )

 מעודכן נכון סטאטוס מפורט 

      בכתב מודגש( 2019 פברוארל

 

                            

 8201 בשנת רישוי עסקים

 :רישוי עסקים
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התקבל במועצה דו"ח ביקורת מאת מבקר כשלוש שנים כידוע וכאמור בדו"ח הביקורת, לפני  .1

המדינה בנושא רישוי עסקים. עוד טרם קבלת דו"ח הביקורת מאת מבקר המדינה, החלה 

המועצה לפעול בשורה של צעדים אופרטיביים לשם תיקון הליקויים בתחום רישוי העסקים 

כפי שיפורט להלן, לרבות גיבוש ואישור נוהל מקיף ומסודר בנושא יישום חוק רישוי עסקים 

 במועצה.

ניכר שיפור בניהול מאגרי המידע במחלקת רישוי עסקים, בשיתוף המידע בהתאם, כבר כיום  .2

המקומית לתכנון ובניה, במספר רישיונות העסק  הבין המחלקות הרלוואנטיות במועצה והוועד

שניתנו והבקשות לרישיון עסק שהוגשו, וכן בביצוע אכיפה נגד עסקים אשר אינם נענים 

 .רישיון העסק לדרישת המועצה להסדיר את

השיפור הניכר שחל בתחום רישוי העסקים במועצה בא לידי ביטוי, באופן המיטבי, במכתבו  .3

ערך ביקור עבודה  ג'. מר 14.2.2013,  מיום 'של ראש אגף לרישוי עסקים במשרד הפנים, מר  ג

. בסיכום הפגישה הוא מציין לטובה העמדה 17.9.2015במחלקת רישוי עסקים במועצה ביום 

שהוקמה לרווחת מבקשי בקשות הרישוי, המפרט האחיד שהכתיבה המועצה ואת ניהול מאגר 

 העסקים במערכת הייעודית. 

קר המדינה ועל ידך המועצה מתכוונת להמשיך בשיפור ותיקון הממצאים שאותרו על ידי מב .4

 להלן אתייחס לממצאי הביקורת כפי שהועלו בדו"ח הביקורת שהעברת לידי., בנחישות

 

 :מבנה ארגוני ותנאי העבודה של מחלקת רישוי עסקים  .5

 .     מח' רישוי עסקים שוכנת במבנה חדש, במשרד מרווח. 5.1

המועצה פעלה במקביל להקלת העומס המוטל על מנהל מחלקת רישוי עסקים,  .5.2

באמצעות הקמת יחידה סביבתית )בשיתוף עם מועצה אזורית עמק לוד( והכשרת פקח 

לאכיפה סביבתית. הקמת היחידה הסביבתית הפחיתה את העומס המוטל על מנהל 

ביבתיים במועצה. מחלקת רישוי עסקים אשר עסק בעבר גם בניהול כל הנושאים הס

יצוין כי סיום תהליך הכשרתו והסמכתו של הפקח החדש לאכיפה סביבתית )במהלך 

( הקל עוד יותר על עבודתו של מנהל מחלקת רישוי עסקים, המשמש, נכון 2013רבעון ג' 

 להיום, גם כמפקח המועצה לעניין רישוי עסקים ואכיפה סביבתית. 

 

 : 2018בשנת  סטאטוס

 התייחסות המועצה, התקדמה המועצה בתחום הנדון במספר מישורים:מאז הוצאת 

נמשכו המאמצים הכבירים לארגן ולסדר את  2018גם במהלך  2017כמו במהלך  .א

. היום לכל עסק קיימת תיקיה ממוחשבת בתוכנת מחלקת רישוי עסקיםהתיקים ב

 "רמה" וכן תיקיה )פיזית( מסודרת, המכילה את המסמכים הנדרשים.

לח"מ, גם אצל מזכירת המחלקה הותקנה תוכנת "רמה" על מנת שתבצע בנוסף  .ב

 משימות בתחום הרישוי.

 

 :מידע לציבור .6
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נוהל מסודר למתן רישיונות עסק  2012כאמור לעיל, המועצה גיבשה כבר בשנת  .6.1

ולאכיפה והיא פועלת על פי הנוהל. עצם קיומו של נוהל מסודר ומסמכים אחידים 

 להגשת הבקשה לרישיון עסק מהווה אבן דרך ביצירת נגישות לציבור. 

קים לציבור, בשנה האחרונה פעלה המועצה רבות להנגשת המידע לגבי רישוי עס .6.2

לרבות פרסום הנושא בעתון המקומי ובאתר האינטרנט של המועצה. בנוסף, ובהמשך 

להמלצות הביקורת, ערכה המועצה ערב עיון לבעלי עסקים בתחום המועצה על מנת 

לסייע להם בהבנת ההליכים הדרושים לקבלת רישיון עסק. כמו כן מנהל מחלקת 

בעלי העסקים ומבהיר להם ברחל בתך רישוי עסקים מקיים פגישות אישיות עם 

 הקטנה את כל אשר עליהם לבצע על מנת לקבל את רישיון העסק. 

 : 2018בשנת  סטאטוס

מידע עדכני לציבור בנוגע לרישוי עסקים מפורסם בעיתון ובאתר האינטרנט  .א

מפורטים דרישות המועצה ברישוי עסקים: מדיניות של המועצה. באתר 

ולמות אירועים, רוכלות וכדומה(, נוהל הגשת המועצה בנושאים שונים )א

 בקשה לרישיון, אופן הטיפול בבקשה ועוד. 

על מנת לסייע ולהקל על בעלי העסקים בהבנת התהליכים הדרושים לצורך  .ב

קבלת רישיון עסק, מנהלת המחלקה הח"מ מקיימת פגישות אישיות עם בעלי 

רלוונטי הנדרש העסקים ככל הנדרש וכן הוכן תיק לבעל העסק ובו מידע 

 לתהליך הרישוי.

 

 :אמצעים וניהול המערכת הממוחשבת במחלקת רישוי עסקים .7

של חברת רמה מערכות,  תמח' רישוי עסקים משתמשת בתוכנת רישוי עסקים ייעודי .7.1

ובה מרוכזים כל נתוני העסקים שהגישו בקשה לרישיון עסק. נכון להיום, מתבצעת 

 זו. מרבית העבודה באמצעות תוכנה ייעודית

במקביל המחלקה מנהלת בשנה האחרונה מאגר ממוחשב ומסודר של כלל העסקים  .7.2

טעוני הרישוי במועצה, ובה מפורט ומעודכן סטאטוס תהליך הרישוי של העסק, 

 בהתאם להוראות הנוהל.

המערכת מנוהלת, מתוחזקת ומעודכנת ככלל מול נציגי חברת רמה מערכות בנוסף,  .7.3

המחלקה להכנסת המאגר המלא של כל העסקים גם בעקבות המלצת הביקורת תפעל 

 .תלתוכנה הייעודי

 

 : 2018בשנת  סטאטוס

מאגר הנתונים במערכת "רמה" מתעדכן בקביעות ע"י הח"מ. כל העבודה ברישוי  .א

 העסקים מתבצעת באמצעות תוכנה זו.

הורדת עדכוני מערכת "רמה" מתבצע באופן שוטף במחשבי המחלקה )ובעמדת  .ב

במטרה לשמור על תוכנה מעודכנת הרישוי( ע"י מנהלת המחלקה הח"מ, 

 .רישוי עסקיםב ומותאמת לרפורמות החדשות
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 : רישוי עסקים -כנית עבודהת .8

כנית העבודה של מחלקת רישוי עסקים, כפי שאושרה ע"י הנהלת המועצה, כוללת, ת .8.1

בין היתר, יעדים מחלקתיים, משימות מרכזיות ולו"ז לביצוע בחתך רבעוני. מדי חציון 

מגיש מנהל המחלקה להנהלת המועצה דו"ח "תכנון מול ביצוע" של התוכנית לצרכי 

 2015 -מועצה, והתכנית השנתית למעקב ובקרה, בדומה ליתר מנהלי המחלקות ב

 גובשה תוך התייחסות ללקחים שעלו מיישום תכנית העבודה אשתקד.

יובהר כי הממשקים עם מחלקות וגופי המועצה הרלוואנטיים מתבצעים באופן שוטף  .8.2

על פי נוהל רישוי עסקים, וחל שיפור ניכר בהעברת המידע והנתונים בין המחלקות 

להוראות הנוהל, להלכה למעשה, מתקיימות במועצה  בנושא רישוי עסקים. בהתאם

ישיבות על בסיס קבוע בין הגורמים הרלוואנטיים )מח' רישוי עסקים, מח' גבייה 

ומהנדס הוועדה( לצורך סנכרון המידע, ודיווח הדדי בכל הנוגע לבתי עסק בשטח 

 המועצה.

 ישוי העסקים ישנו לוח זמנים מסודר בחתך יומי ושבועי למנהל מח' ר     .  8.3

 בדומה למנהלי מחלקות אחרים במועצה.)בתוכנת האוטלוק(              

 

 : 2018בשנת  סטאטוס

הגדלת ם: הינ 2019לשנת  יםהיעדכחלק מתוכנית עבודה מוגדרים יעדים ברורים.  .א

מחד ומאידך הקטנת אחוז העסקים  10% -בכהעסקים בעלי רישיון עסק  אחוז

הגברת הפיקוח על העסקים והאכיפה בהתאם הפוגעים באיכות חיי התושבים, 

הגדלת מספר העסקים הנמצאים בהליכי , ולדרישות החוק למדיניות המועצה

חידוש ו לחוק( 34, יישום והטמעת הרפורמה )תיקון רישוי ו/או בהליכי אכיפה

 פקיעת תוקף הרישיון.רישיונות עסק לפני מועד 

(, רבעוןתקופתיות )אחת לתקיימו פגישות עדכון ודיווח ההעבודה  כניתבמסגרת ת .ב

"מ, לצורך סנכרון והעברת והח בהשתתפות מהנדס המועצה, מנהלת מחלקת גבייה

 המידע.

אחת לרבעון התקיימו ישיבות עבודה עם מנכ"ל המועצה, מהנדס המועצה והיועץ  .ג

 המשפטי.

העבודה השנתית מתקיימות פגישות עם גורמי חוץ )משטרה, כחלק מתוכנית  .ד

גורמי פנים כבאות והצלה, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה וכדומה( ו

 משפטי ויחידה סביבתית(. ץטרינר, יועועדה לתכנון ובניה, וו)מחלקת הארנונה, 

 

  ן:עסקים של המועצה החייבים ברישיו .9

המועצה מנפיקה רישיון עסק לכל האירועים הרלוואנטיים שהיא מפיקה כגון: אירוע  .9.1

 יום העצמאות, צעדת הרצל וכיוצ"ב.
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לאולם הספורט ולחדר הכושר בקרית החינוך היה היתר זמני, והבקשה למתן רישיון  .9.2

עסק הועברה לאחרונה לאישור כיבוי אש ומשטרת ישראל. המקוואות אינם עסק 

ל המועצה, וכל מקווה שייך לישוב בו הוא נמצא. על כן, לאחרונה נשלח בבעלות ותפעו

מכתב דרישה ליישובים ולראשי הוועדים להגיש בקשה לרישיון עסק ולהסדיר את 

 הנושא.

 

 :2018בשנת  סטאטוס

מחלקת רישוי עסקים ממשיכה להנפיק רישיונות לאירועי המועצה השונים  כאמור לעיל,

 .2013תשע"ג  - עסקים טעוני רישוי(בכפוף לצו רישוי עסקים )

כמו כן, המחלקה ממשיכה לפעול להסדרת כל העסקים טעוני רישוי הנמצאים באחריותה 

 לרבות אולמות ספורט, חדר כושר, בריכה וכדומה.

 

 :עסקיםפיקוח על .  10

 

כאמור לעיל, המועצה הציבה את נושא הגברת האכיפה והפיקוח על עסקים טעוני  .  10.1      

 . 2013 -ו 2012רישוי הפועלים שלא כדין בתחומה בתוכנית העבודה לשנת 

הוגברה האכיפה של הדרישה לקבל רישיון  2012.    כאמור בדו"ח הביקורת, החל משנת 10.2 

דו"חות ביקורת בשורה רחבה של בתי עסק, הוצאו התראות  עסק, ובמסגרתה נערכו

טרם נקיטת הליכים למספר רב של בעלי עסקים, ואלו שלא פעלו לקידום הנושא, אף 

זומנו לתהליך של גביית גרסה )שימוע(. כמו כן, הוגשו שלושה כתבי אישום נגד בעלי 

פעלו לקידום עסקים, אשר חרף קבלת התראה וחרף הליך השימוע שנערך להם, לא 

קבלת רישיון העסק. יובהר, כי מדיניות של המועצה ולאור העובדה שהאכיפה 

הוגברה, נוקטת המועצה במשנה זהירות מול בעלי העסקים תוך מתן תקופות ארוכות 

 יחסית להסדרה.    

מהעסקים  40%יהיו לפחות  2013המועצה שמה לעצמה ליעד לפיו עד לתום שנת  .10.3

 עסק, ולחילופין ינקטו נגדם צעדי אכיפה. ןשל קבלת רישיובתחום  המועצה בהליך 

כפי שציינת בדו"ח, קיימות בעיות אובייקטיביות בהליך הרישוי כתוצאה מחוקי  .10.4

 התכנון  והבנייה, הסדרת שימושים חורגים, וכיוצ"ב. 

בהקשר זה יודגש כי בחלק משמעותי מהעסקים הרלוואנטיים ננקטו הליכים במישור    10.5

של דיני התכנון והבנייה. בשלב זה, אין המועצה מתכוונת לשנות ממדיניותה לפיה 

במקום בו ננקטים הליכים משפטיים נגד עסק במישור של תו"ב, לא תיטה המועצה 

ים, כאשר הסעד אותו מבקשת המועצה למהר ולנקוט הליכים אף בנתיב של רישוי עסק

להשיג במישור התו"ב )צו הריסה, הפסקת שימוש וכו'( ממלא את התכלית אף במישור 

של חוק רישוי עסקים, אם כי כל מקרה ייבחן לגופו. זאת משיקולים של יעילות 

כתבי  70 -הוגשו כ 2012ובמסגרת שיקול הדעת המסור לה. ראוי לציין כי במהלך שנת 

 בקשר עם הפרות של חוקי התכנון והבנייה.אישום 

ראוי, לציין, כי אפקטיביות פעולות האכיפה לצד הגברת המודעות לנושא רישוי    .10.6

העסקים  ניכרת בשטח שכן בעלי עסקים רבים פונים למועצה בבקשה לפתוח בתהליך 
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 של קבלת רישיון עסק. על כן נראה, כי פעולות המועצה בכלל, והמחלקה לרישוי

 עסקים בפרט, להגברת המודעות והאכיפה, מוכיחות את עצמן. 

 

 : 2018בשנת  סטאטוס

עסקים/תיקים ראשיים הכתובים במערכת )תוכנת "רמה"(,  310-כ כיום קיימים .א

 אחוזיש לציין שבשנים האחרונות חלה עליה ב. עסקים בעלי רישיון 40% -מתוכם כ

עסקים בעלי  40% -עסקים לכ 18% -העסקים בעלי רישיון ברחבי המועצה. מ

 .נוסף רישיון עסק כיום, כאשר המגמה בשנה הקרובה היא להביא לגידול משמעותי

 מספרהגדלת הינו  2019כאמור, יעד מרכזי בתכנית העבודה של המחלקה לשנת  .ב

 העסקים 

 זה מושג באמצעות:. יעד בהליכי רישוי ו/או בהליכי אכיפה הנמצאים

  שליחת מכתבי התראה לעסקים טעוני רישוי, לפי תכנית אכיפה, וביצוע

 מעקב צמוד אחר התקדמות אותם עסקים בתהליך הרישוי.

  קביעת תכנית עמידה בזמנים לעסק הנכנס לתהליך רישוי. במידה ובעל

העסק לא מתקדם לפי התכנית הוא מועבר לטיפולו של התובע המשפטי 

 כתב אישום.לשם הגשת 

 

הינו עמידה ביעדי תכנית עבודה שנתית המאפשרת את יישום  2019היעד לשנת 

לחוק( ומתייחסת, בין היתר, להגדלת אחוז העסקים בעלי  34והטעמת הרפורמה )תיקון 

 ולהגברת פיקוח ואכיפה. 10% -רישיון עסק בכ

 בברכה,                                                            

         

 כרמית גבע                                                                   

 מחלקת תברואהמנהלת                                                                                         

 עסקים   רישוי קידום    ו                                                                                        

 

 גזם
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 2019בפברואר  10

 ה' אדר א' תשע"ט

 

 לכבוד
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 עמירה מוסקוביץגב' 

 
 מבקרת המועצה

 
 
 

 

 8201שנת ב מעקב אחר תיקון הליקויים -דוח בנושא גזם / פסולת גושית הנדון: 

 

 . 2018לשנת  -חסותי לתיקון הליקויים בנושא הגזםמצ''ב התיי .1

בסוף שנת ". מ"מתבצע ע''י חברת והפסולת הגושית מהישובים,  הנקי הגזםפינוי איסוף ו .2

והתאמות בהתאם לדרישות והוכן מכרז חדש שעבר שינויים  24/2012הסתיים מכרז  2017

 (.51/2018המועצה. במכרז זה זכתה חברת "מ" )מכרז 

באתר מורשה הפועל ברישיון  "שחברת "מתבצע ע''י הנקי ובפסולת הגושית, הטיפול בגזם  .3

 .  (18/2015מכרז )ונמצא סמוך לקיבוץ נען 

 .     המכרז נוהל בהתאם לחוק, לא נמצאו לקויים בדו"ח בנושא זה - 18/2015מכרז  .4

  

 בקרה ודיווח:סטאטוס  .5

 

 ,מטעם המועצה מפקחבשטח נמצא מדי יום  .היו ועודם על בסיס יומיהבקרה והדיווח 

חברת של הפינוי משאיות מתבצע פיקוח ומעקב על , כמו כן .האחראי על פינוי הגזם לסוגיו

הפועלות בתחום מועצה אזורית גזר, באמצעות מערכת איתור ובקרה )פוינטר( מאיה 

 הקיימת ברכבי הקבלן ובאתר אינטרנט ייעודי. 

 

 בוצעו השינויים הבאים: על מנת לייעל ולעלות את רמת הפיקוח על הקבלנים

הותקנה מערכת זה סופק למפקח רכב ייעודי באמצעותו מתבצע הפיקוח בשטח. ברכב  .א

 קרה )איתוראן( המאפשרת פיקוח ומעקב של הח"מ על מפקח התברואה. באיתור ו

 באמצעות ,הוכנס יעד להכשרת מפקח התברואה 2018כחלק מתוכנית העבודה לשנת  .ב

 והטלת דוחות במקרה הצורך. אכיפה לביצועקורס אכיפה סביבתית, 

 קיבל הסמכה לכניסה לחצרות לצורך הגברת הפיקוח.התברואה מפקח   .ג

מחשב נייד ככלי הכרחי לצורך מתן שירות לתושב )מענה למיילים( וכן  למפקח סופק .ד

 הגברת פיקוח ואכיפה.

 

 

 

יומי מפורט בתוכנת אקסל. בדוח  מפקח התברואה, מבצע בקרה ופיקוח, לרבות מילוי דוח

יומי זה קיים הפירוט הבא: תאריך, שם קבלן נותן השירות, מספר הרכב, שם הנהג, שעת 

ות יישובים מהם פונתה הפסולת, שעת פריקת המשאית, שעת סיום התחלת העבודה, שמ

 העבודה, שילוט וכדומה.
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הנתונים מתקבלים באמצעות המעקב היומי המתבצע בשטח ובאמצעות מערכת איתור 

 ובקרה )פוינטר(  הקיימת בכל רכבי הקבלן ובאתר אינטרנט ייעודי.

 

נכנסת לאתר  פסולת גושיתאו ו/ נקי גזםמשאית המכילה נוהל לפיו חשוב לציין שקיים 

והיישוב  , מספר הרכבשם הנהגבין היתר בה מצוין המורשה רק בהינתן תעודת משלוח 

נוהל זה מאפשר מעקב אחר המשאיות הנכנסות  (.הפסולת הגושיתממנו נאסף הגזם )או 

לאתר המורשה ומטרתו למנוע כניסת משאיות ופסולת שלא במסגרת האיסוף מתחומי 

 המועצה.

 

ת ותעודחברת "ש" מעבירה למועצה יחד עם החשבונית החודשית את כל תעודות המשלוח ו

עת כניסה, הרישוי של המשאית, שם הנהג, שפר מסאת המידע הרלוונטי )ת ושקילה הכוללה

בהתייחסות לאתר ת המרכז את כל הכניסוח מפורט דוהיישוב ממנו נאסף הגזם ועוד( וכן 

 שעת כניסה, תיאור החומר )גזם נקי/ מעורב( ועוד. למספר התעודה, תאריך כניסה, 

לפני אישור ותשלום החשבונית של "ש" מתבצעת בדיקה של הדוח המפורט והתאמתו 

 לתעודות המשלוח, לתעודות השקילה ולדוח היומי של המפקח.

יש לציין שהעתקי תעודות המשלוח )שנשארו אצל הנהגים( חוזרים למחלקה ומאפשרים 

 ת החשבונית על ידי המפקח לצורך אישורה.את השלמת בדיק

רק לאחר אישור מאושרת ומשולמת  )חברת מ'( אישור החשבונית של קבלן האיסוףכמו כן, 

 וחתימה של הח"מ והמפקח.

 

בנוסף לעבודתו של המפקח, הח"מ מבצעת בקרה ופיקוח הכולל, בין היתר, מעקבים אחרי 

עלות המשאיות וזאת ע"מ לאמוד את טיב משאיות הפינוי וביקורי פתע ביישובים בהן פו

 עבודת הקבלן.

כחלק מתוכנית העבודה מתקיים מעקב אחר נקודות איסוף הגזם ביישובים, תקינותם 

ונחיצותם )למשל נקודת האיסוף לגזם מעורב ביישוב סתריה בוטלה, בתאום עם היישוב, 

 יומי אחר מעקב לאחר שנמצא שהיא אינה תחת פיקוח ואינה נחוצה(. כמו כן, מתקיים

 למנוע במטרה -בפרט בקיבוצים, המועצה הפינוי הנכנסות ליישובי משאיות מספר

 גזם. הצטברות

 

באופן רנדומלי בדיקות לארגז המשא של המפקח בשעות הבוקר המוקדמות מבצע 

 .לא במסגרת האיסוף במועצהשלמנוע אפשרות של הגעת פסולת  על מנתת והמשאי

 

 טון. 6,193:  2018המועצה בשנת  יופונה מיישובכמות הגזם הנקי שנאסף  .6

 טון. 3,008:  2018המועצה בשנת  יכמות הפסולת הגושית שנאסף ופונה מיישוב .7

 יצוין כי המועצה ממשיכה לאסוף גזם נקי פעם בשבוע, ביום קבוע, מכל יישוב. .8

 גזם מעורב )גושית( נאסף מכל יישוב, פעם בחודש. .9

ובמהלכם מתבצע איסוף נוסף של פסולת גושית מכל יישובי לקראת חגי תשרי וחג הפסח  .10

 המועצה. היישובים מקבלים תגבור באיסוף גזם נקי, במידת הצורך.
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 בברכה,

 
 כרמית גבע

 
 מחלקת  תמנהל

 
 ורישוי עסקים תברואה

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 ועדה לתכנון ובנייה
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 וועדה  לתכנון  ובניה  גזר 

                                                                         

 פ"תש, טבת' ג                                                                                                                
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              2019מרץ        03

 2019/0001    סימוכין:                                                                                                                  

                       

 לכבוד 

 עמירה מוסקוביץ

 מבקרת המועצה

 

 שלום רב,

 מעקב אחר תיקון הליקוייםהנדון: 

 16.3.2014התייחסות מהנדס הוועדה מיום 

 18.1.2015התייחסות מהנדס הוועדה מיום 

 16.2.2016התייחסות מהנדס הוועדה מיום 

 1.3.2017מיום התייחסות מהנדס הוועדה 

 8.2.2018התייחסות מהנדס הוועדה מיום 

 20.2.2019התייחסות מהנדס הוועדה מיום 

 

  16.3.2014התייחסות מיום 

 .10.3.2014דו"ח הביקורת התקבל במשרדי ביום 

 הדו"ח ערוך בצורה יסודית ומקצועית וניכר כי בוצעה עבודה מעמיקה באיסוף המידע ובעריכתו.

 להתייחס למס' נקודות כדלקמן: יחד עם זאת, אתכבד

שנים וזאת בהמשך לפירוק  6 -הוועדה המקומית לתכנון ובניה גזר הוקמה לפני למעלה מ .1
 הוועדה המרחבית "לודים".

 

שנים האחרונות.  5כתבי אישום במהלך  200 -הוועדה המקומית גזר הגישה למעלה מ .2
השנים האחרונות  10במהלך כתבי אישום  130מבדיקה שערכתי, בוועדת "לודים" הוגשו 

 לקיומה של הוועדה.
 

( לעומת ההכנסות שהתקבלו בוועדת "לודים", 300%הכנסות הוועדה כמעט והושלשו ) .3
 דבר המצביע על אכיפה מוגברת ויעילות בהפקת היתר הבניה.

 לעניין שיתוף הפעולה מול מחלקת הגבייה:  .4
 

 בה ורישוי העסקים. קיים שיתוף פעולה הדוק בין הוועדה לבין מחלקות הגי -
מתקיימות ישיבות תקופתיות יזומות וזאת במטרה להעברת המידע החדש שהתקבל  -

 אצל כל אחת מהמחלקות.
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, איכלוס וגילוי של חריגות בניה 4מעבר לכך, מועבר מידע שוטף, קרי הנפקת טפסי  -
 ושימוש בהיקפים משמעותיים.

 
בהתאם לתקן המאושר ומצליחה לעמוד בייעדים ובהתאם ללו"ז  כיום, הוועדה מאויישת .5

 הקבועים בחוק ואף מעבר לכך. 
יחד עם זאת, אציין כי אכן פסקי הדין הנוכחים בבית המשפט אינם מהווים התרעה 

 עבירות הבניה. ממשית להמשך קיים
 

ות הח"מ הינו חבר וועד באיגוד מהנדסי הערים ולכן אדגיש כי נושא זה חוצה וועד
 ומגזרים ועולה לדיון ברבה פורומים ומפגשים מקצועיים שבהם אני משתתף.

 

 18.1.2015התייחסות מיום 

הוועדה ביצעה מספר פעילויות במישורים שונים לעניין טיפול בחריגות הבניה, אכיפת דיני 
 מקרקעין בכלל.

גובשה מדיניות אכיפה בוועדה המקומית בשיתוף עם התובעת המשפטית ויועץ המשפטי  .6
 של הוועדה. 

 המסמך הוצג בוועדת המשנה, נדון ואף אושר כמסמך שיש לאמצו. 
המסמך הופץ לכלל הגורמים הרלוונטים לרבות, מנהל התכנון ולשכת התכנון המחוזית 

 )משרד הפנים( מצ"ב.
 

משרד הפנים על קליטת עובדת נוספת לתחום הפיקוח ואשר הוחלט במועצה באישור  .7
תפקידה יכלול בין השאר טיפול אדמיניסטרטיבי בתלונות,  כתבי אישום, דו"חות פיקוח 

 וכד' )עברה ועדת מרכזים(. 
 

מצ"ב מסמך המרכז את נתוני פעילות הוועדה )לרבות תחום הפיקוח( ואשר נשלח למשרד  .8
 הפנים.

 .2014 – 2012יפה של תחומי הפיקוח בשנים המסמך מציג פעילות ענ
 

סיכומו של דבר, לאור הנושאים שהובהרו לעיל, משוכנע אני כי בתקופה הקרובה תחום 
 הפעילות אף יתרחב ויגדל.

 

 16.2.2016התייחסות מיום 

 הוועדה ביצעה מס' פעולות נוספות לעניין מח' הפיקוח והאכיפה על הבניה במקרקעין:

נקלטה עובדת )מיכל אמירה( למחלקה ואשר מתפקדת כמזכירת המחלקה ומרכזת את  .9
כל הטיפול הביוקרטי בכתבי האישום, זימונים לגביית עדות , טיפול מול התובעת 

 המשפטית וכד'.
 

החלה העבודה בסריקת תיקי הבניה, לרבות סריקה ותיוב של כתבי האישום, גזרי הדין  .10
 .4וטפסי 

 
מצ"ב סיכום  –מתקיים שיתוף פעולה בין מחלקות האכיפה השונות )גביה, רישוי עסקים(  .11

 פגישה.
 

 כפי שהועברו ליחידת הפיקוח המחוזי. 2015מצ"ב סיכום הפעולות לשנת  .12
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 1.3.2017התייחסות מיום 

נקלטה מפקחת בניה נוספת למח' הפיקוח ואף עברה הכשרה מקצועית והוסמכה  .13
 כ"שוטרת". 

 מפקחים במשרה מלאה ועם סמכויות שיטור מלאות. 2מח' הפיקוח מונה כיום 

המועצה פרסמה מכרז ליועץ משפטי ותובע לוועדה. נבחר משרד עו"ד שרקון, בן עמי אשר  .14
 ושות'.

 ועל כן הוחלפה תובעת הוועדה.  

 אשר הוסמכה ע"י הפרקליטות. התובעת החדשה הינה עו"ד רוית בן עמי עוז

 בהתאם לדרישת הרפורמה. 2016ועדה המקומית בהלך נקלטה מידענית לו .15
 

ומתן מידע    GIS -בוצעה מחשוב וקומפילציה של כל התכניות )תב"עות( כחלק ממערך ה .16
 תכנוני למבקשים.

 

 8.2.2018התייחסות מיום 

 הייתה שנה עמוסת פעילות בוועדה. 2017שנת 

זמין והוועדה עובדת בהתאם רישוי זמין נכנס לעבודה, כיום כל הבקשות מוגשות ברישוי  .17
לחוק התכנון והבניה, לרבות עמידה בלוחות זמנים כפי שנקבעו בתיקון  101לתיקון 

 לחוק.

18. GIS – מערכת ה- GIS  .שודרגה באופן משמעותי 

הועלתה שכבת קומפילציה של תשריטי התכנית, הועלו שכבות רבות נוספות של  -
 שבילי אופניים וכדו'. תשתיות, גושים וחלקות, חירום, איכות הסביבה,

 האתר ההנדסי עלה לאויר )בחלקו( ונמצא בלינק באתר הוועדה. -

 מעלל תיקי הבניה בוועדה. 1/3 -נסרקו תיקי בנין מלאים בכמות של כ -

אתר הוועדה שודרג לרבות שקיפות )החלטות הוועדה, פרסומים )הקלות , שימוש  -
 יתר בניה וכד'.חורג, הפקדת תכנית, אישור תכנית( והנחיות לפטור מה

 
 20.2.2019התייחסות מיום 

הינה שנה שבה הוועדה עסקה רבות בקידום תכנית המתאר הכוללנית של  2018שנת  .19
המועצה. נרתמו למהלך יועצים בכל היבטי התכנון לרבות, כלכלה, עסקים, חינוך, 

אקולוגיה, תחבורה, תשתיות וכדו'. התקיימו פגישות עם היישובים לשמיעת הצרכים 
 הרצונות.ו

 

 מכרזים: 3הוועדה שכרה שירותים של יועץ לליווי ויעוץ להכנת  .20

 (.GISמכרז מערכות הנדסאיות ) -

 מכרז ניהול וועדה. -

 מכרז סריקות. -
 החומר מוכן למכרז וייצא בהלך רבעון א'.

 מערכת הרישוי הזמין מוטמעת בוועדה והעובדים מתנהלים איתה באופן שוטף. .21

 

ועדה, אולם לאחר מס' חודשים עזב מיוזמתו את המשרה, התקבל מפקח לו 2108במהלך  .22
 בימים אלו ממש התקבלה מפקחת חדשה לוועדה במקומו.
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 כפי שהועברו ליחידת הפיקוח המחוזי. 2018מצ"ב סיכום הפעולות לשנת  .23
 

 2018סיכום פעולות הוועדה לשנת 

 37 204מספר דוחות עבירה / התראה שנפתחו לפי סעיף 

 7 204שהועברו למחלקה המשפטית לפי סעיף מספר תיקי חקירה 

 5 204מספר כתבי אישום שהוגשו לבית המשפט לפי סעיף 

 9 מספר צווי הפסקה מנהליים שהוצאו 

 1 מספר צווי הריסה מנהליים שהודבקו

 2 מספר צווי הפסקה שיפוטיים שניתנו

 2 מספר צווי הפסקה שיפוטיים שבוצעו ע"י הנאשם

 2 שיפוטיים שבוצעו ע"י הוועדהמספר צווי הפסקה 

 25 מספר תלונות שנתקבלו וטופלו

 187 מספר היתר בניה שניתנו

 6 מספר גזרי הדין שנתנו

  ₪ 168,000 סך הקנסות שנתקבלו

מפקח בניה  1.5 פירוט מצבת כח אדם במחלקת הפיקוח
 ומזכירה

 כן האם קיים מסמך מדיניות אכיפה מאושר

 

 

 עתקה

 המועצה ראשת ידלין,גב' רותם 

 ההמועצגב' כרמל טל, מנכ"לית 

 בכבוד        רב,

 איתי         פרס

 מהנדס המועצה
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רכש מלאי ומצאי, 
 איבהתחנות ש
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  2019פברואר            12

 ביקורת/דו"ח תיקון ליקויים

 לכבוד 

 עמירה מוסקוביץ

 מבקרת המועצה

 

 שלום רב,

 דו"ח בנושא רכש –ליקויים מעקב אחר תיקון הנדון: 

 10/2/16להלן יפורט המשך טיפול בתיקון ליקויים בהמשך לדוח תיקון ליקויים מתאריך 

  נושא רכש:. 1

 טופל. – 5.5 -ו 4.1סעיף  

 . 2018נוהל הרכש עודכן באוגוסט 

 לאחר שינוי התקשרות עם יועצים ובעלי מומחיות מיוחדת. 

 מטופל. – 5.3 -ו 4.2סעיף  

 , אין אפשרות לבצע הזמנה בצרוף חוזה במערכת.EPRלאחר בדיקה מול חברת 

ולכן מתבצעת  בדיקה ע"י מנהלת הרכש, מהנדס המועצה ומנהל מחלקת תשתיות לגבי      
 רכישות ממכרזי מסגרת .

 בעיקרון מקפידה מנהלת הרכש לבצע רכישה מרוכזת פעם בחודש כך שהמעקב פשוט יותר.

 טופל. – 5.6 -ו 5.5,  4.3סעיף  

מהלך השנה יצאו מספר רב של מכרזים פומביים ,  מהנדס המועצה בשיתוף עם מח' תשתיות ב
 תכנית שנתית במסגרת תוכנית אב לשיקום מערכת הביוב. מיישמים 

 טופל – 4.4סעיף  

בכל גריעה או העברת ציוד ממקום למקום, מנהלת הרכש מקבלת טופס גריעה/העברה לעדכון 
 במהלך השנה.הדו"ח 

 פעם בחודש מועבר מלאי גריעה לוועדת הרכש לאישור.

השנה ייעלנו את התהליך, פעם בשנה מוציאה חברת ברניר ביחד עם מנהלת הרכש רשימת מלאי  
קיים מתחילת שנה בתוספת מלאי נרכש במהלך השנה לאישור המוסד/המחלקה למלאי קיים 

 בפועל.

ופס שנשלח מראש ביחד עם רשימת המלאי ונבדק מלאי שאינו קיים ברשימה, נרשם ע"ג ט
ביסודיות בבדיקה נוספת בטפסי גריעה/העברה שנשלחו במהלך השנה או לחילופין בדיקה מול 

 מנהל המחלקה ביחד עם הגזבר למלאי זה.
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 טופל. – 4.5סעיף 

 טופל. – 5.9 -, ו4.7, 4.6סעיף 

  -לנים עפ"י הנוהל המעודכן הקייםהוצאת ההזמנות כיום מטופלות במסגרת מאגר ספקים וקב
 הנושא טופל.

בכל מקרה נעשה מעקב שוטף על פניות לספקים/קבלנים מתוך המאגר, ומתן הזדמנות לכל קבלני 
 וספקי המאגר.

 בימים אלו המועצה מוציאה ספר ספקים מעודכן.

 טופל. – 5.8 -ו 4.8סעיף  

 נכנס להליך שוטף שמבוקר ע"י מנהלת הרכש. –עפ"י נוהל הליך הצעות מחיר 

 מטופל. – 4.10 -ו 4.9סעיף  

בשנה האחרונה יישמנו מכרזי מסגרת דבר שמביא  ליעילות ועבודה מול מפרט ידוע, ומול מחיר 
 דבר שמונע הוצאת הזמנות אקראיות וחסכון כספי רב.-ידוע שקיים במכרז

 טופל ומטופל. – 5.14 -ו 4.11סעיף  

מתכנן  מהנדס המועצה ומח' תשתיות יחד עם יפול היסודי שבוצע בשנתיים האחרונות, בנוסף לט
 מבצעיםביוב 

 מת שיקום תחנות השאיבה,  על בסיס תוכנית האב שאושרה, הטיפול לקראת סיום.טיפול והשל

 טופל. – 4.12סעיף  

 מיושם, מבוצע ומבוקר ע"י מנהלת הרכש.

 

 

 ,בכבוד רב    

 ליאת פרמון  

 מנהלת רכש  

 

 

   

 דוד גמליאל  

 גזבר המועצה  
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 2019ינואר 

 

 לכבוד

 עמירה מוסקוביץ

 מבקרת המועצה

 

 דו"ח ביקורת בנושא רכש -מעקב אחר תיקון ליקויים :הנדון

 

, ברצוני לעדכן על השינויים שבוצעו בתחום 2014בהמשך לתוכן של דו"ח מבקר המועצה משנת 
 הביוב בהתאם להמלצת דו"ח הביקורת הנ"ל:אחזקת מערכת 

כל התחנות סניקה של המועצה באחריות המלאה של החברה  -שאיבההאחזקת תחנות  .1
 שמתחזקת את התחנות ע"פ תנאי מכרז.

תוכנית האב לביוב אושרה ע"י ועדת שיפוט של משרד הבריאות והועדה  -תוכנית אב לביוב .2
השקעות ושדרוגים לגידול באוכלוסייה ובלאי טבעי מטרתה היא להגדיר תוכנית  המחוזית.

 .2040עד שנת 

כל העבודות נעשות באמצעות קבלני מסגרת שזכו במכרזים פומביים או זכייני  -הליכי רכש .3
 .לביצוע עבודות ביוב אחרים בפועל, לא פונים לקבלנים משכ"ל ובתיאום עם היועמ"ש.

ביצוע ע"י מפקח ו/או מנהל המחלקה כל תשלום לקבלן משולם רק לאחר ווידוא  -פיקוח .4
בהתאם לתנאי החוזה/הזמנה. יומני העבודה עבור תחזוקה מועברים לפיקוח בצורה 

 שוטפת. בנוסף, יש תוכנית עבודה שנתית, עם ישיבה רבעונית של תכנון מול ביצוע.

 

 בברכה,                                                                                            

 שמואל הררי

 מנהל מחלקת תחזוקה ותשתיות
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 רווחה
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  י'ג  באדר   א'   תשע"ט        

   2019 בפברואר         18                                                                                                         

 לכבוד

 עמירה מוסקוביץ

 מבקרת המועצה

 

 2018-ו 2013עדכון  בעניין מחלקת הרווחה בהתייחס לדו"חות שנת  הנדון:   

 

 ,   2013אודות פעילות המחלקה בהתייחס לדו"ח הביקורת שהוכן בשנת   בהתייחס לבקשתך לעדכן

למעט מספר ליקויים שוליים, לא נמצאו בביקורת ליקויים אזכיר כי ציינת באותו הדו"ח כי 
  מהותיים. 

בעניין  2018בהתייחס לבקשתך לעדכן אודות פעילות המחלקה בהתייחס לדו"ח שהוכן בשנת 
 הדיווח על ההסעות 

 אציין כי:

 פרסמנו נוהל דיווח על הסעות, כפי שגם הועבר לידיעתך.  .1

 הדיווחים למשרד הרווחה מבוצעים מידי חודש בחודשו על כלל ההסעות המבוצעות. .2

מתקיים מעקב מידי חודש על ידי העו"ז האם הדיווחים נקלטו במערכת המסר וכן באם  .3
 ניתנו ההחזרים כנדרש.

 ו"חות הריכוז בזמן. כלל חברות ההסעה מעבירות את ד .4

למעט חברה אחת, כל החברות מעבירות לבת חן את החשבוניות ישירות וכך מתקצר פרק  .5
הזמן בדיווח למשרד הרווחה. גם החברה שאינה מנפיקה את החשבונית , משכ"ל פועלת 

 במהירות כדי להנפיק עבורנו את תעודת החיוב בזמן.

כל הסכומים דווחו והתקבל החזר חריג  2017בעניין השבת הסכום שלא דווח: לגבי שנת  .6
 , בוצע דיווח חוזר אך עדין לא נתקבל החזר בגינו.2016ממשרד הרווחה. לגבי שנת 

מברור מול משרד הרווחה נענינו כי אין אפשרות לקבלת תקינה בגין ממונה הסעות מאחר  .7
 וכמות המוסעים אינה עומדת בקריטריונים לקבלת תקינה בהתאם.  

לות ההוצאה היתה גבוהה מהיקף נקודות הזיכוי הרגיל, העובדת בהסעות בהן ע .8
הסוציאלית פנתה לפיקוח המחוזי להגדיל את נקודות הזיכוי של ההחזרים בגין כל 

 הנסיעות אלו.       

גם בשנה החולפת המשכנו לקיים את מפגשי הרבעון עם גזבר המועצה בשיתוף תקציבן מחוז תל 
 אביב. רעיון זה  
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עקב התקציבי במתכונת זו הינו ייחודי למועצה והוא מאד מבורך ומסייע בניהול של קיום המ
 הבקרה על התקציב. 

 בפגישה נוכחות גם עוזרת הגזבר וגם צוות הנהלת החשבונות. 

-הסתיים באופן מאוזן.  בדיקת הקצאת המשרד העלתה כי תקציב המשרד עלה ב 2018גם תקציב 
8.51%  

 . ₪אלפי  900-ומדובר בתוספת של כ 2017בהשוואה לשנת 

 גם השנה, עיקר ההגדלה נובע מהגדלה של השקעה בתחום התושבים עם המוגבלויות. 

 

 כולי תקוה כי המחלקה תמשיך לפעול ככל הניתן למתן שרות ראוי ומכבד לכלל תושבי המועצה.

       

 בכבוד רב,                                                                                 

 אביגיל אנגלמן      

 מנהלת מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים                

 מועצה אזורית גזר                
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 שירות ווטרינרי
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 2019בינואר  27

 כ"א שבט תשע"ט

 

  ודלכב

   הגב' מוסקוביץ עמירה                                                                                                          
 מבקרת פנים של המועצה

 

 דו"ח מעקב על ליקויים שהתגלו בביקורת . הנידון:

 .."  שיפור השימוש בתוכנה בשירות הווטרינרי" 

בתוכנה חדשה המאפשרת שליטה טובה יותר על הנתונים החל בחיסונים וכלה הוחלפה התוכנה 
 .בניהול מלאי

השירות הוטרינרי כיום קשור לחברת וטקליק ,וכך התאפשר לתושבי המועצה להתחסן ולקבל 
רישיון של המועצה במרפאות פרטיות ,וטקליק גם מייצרת דוחות מדוייקים בנוגע למספר 

 נר פרטי . החיסונים המגיע לכל וטרי

 .."חלוקת זמן לטיפול בכל אחד משלושת תפקידיה של מזכירת השירות הווטרינרי "

 ביטופל , אם זאת עדיין קיים עומס לא סביר על מזכירת המחלקה ככל שהחלק האדמיניסטרטי
 גדל והולך.

 .."ניהול מלאי ומצאי חיסונים והזמנות מסודרות לרכישתם "

 והן על ידי התוכנה הוטרינרית החדשה .מנוהל כפול הן על ידי וטקליק 

 טיפול בגביית קנסות.." "

מבוצע כבר נוהל חדש ומפורט לכל הקשור לשרות הוטרינרי כמו גם מוסד כבר מערך של פגישות 
 שגרתיות עם מנהלת מחלקת הגביה לענין הקנסות..

צה בחיק " תיעוד ביקורות בעסקים שיתוף ווטרינר המועצה לפני אירועים שמקיימת המוע 
 הטבע.."

מחלקת התרבות מעדכנת  על כל אירוע בחיק הטבע מספיק זמן לפני קיומו לביצוע העבודה 
 ההכנה הוטרינרית הנדרשת ] כלבים משוטטים [

 " בדיקת האוכל המגיע לצהרונים ודיווח על כל חריגה לווטרינר.."

למחלקה על ממצאי בדיקת מבוצע ,נרכשו מדי חום וכל סייעת נדרשת לנהל בדיקה רישום ודיווח 
 הטמפ. של המזון בהגעה לגן , מנות קרות מדי מוחזרות לספק ומוחלפות .

 ישיבת ריענון נוהלים לסייעות הצהרונים . 27.01.2019למעשה יש היום 
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הביקורת ממליצה על הכנת תכנית עבודה לביקורת בעסקים, תכנית שתקיף את כלל העסקים " 

 ...." בתתעד את הממצאים ותאפשר מעק

 בוצע  .

" הביקורת ממליצה לפעול לקביעת סדרי עבודה שיאפשרו מעקב ובקרה על הפעילות השוטפת 
ופגישות עם  מנהלים במועצה להם ממשקים עם הווטרינר לצורך תיאום ולשיתופי פעולה חוצי 

 מועצה..."

בחצי שנה עם  בוצע , כסיכום לישיבה עם מנכ"ל המועצה בעניין זה מוסדה ישיבה של לפחות פעם
מנהלת מחלקת הגביה , כתוספת לבסיס של ישיבות מנהלים בה יש בדיוק החלפת מידע מן הסוג 

 הזה .

 

 ,בברכה

                     דר' הרשקוביץ כרמי                                                                                                            
 טרינריומנהל השירות הו
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 יחידה סביבתית
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 2019בפברואר  18                                                                                                      

 יג' אדר א תשע"ט 

 לכבוד

 עמירה מוסקוביץ

 מבקרת המועצה

 

  2018יחידה סביבתית -המועצה התייחסות לדו"ח מבקרת  הנדון:

, הח"מ החל תפקידו  2018מנהל היחידה הסביבתית אמיר תאר סיים תפקידו ברבעון האחרון של 
 .2019בינואר 

 

נוספו פחי מחזור שונים במרכזי המחזור .האחריות על ניקיון  2018במהלך שנת -.מחזור 1
יות כדי להגביר את המחזור ואת המרכזים באחריות ועדי המושבים. נעשו פעולות הסברה חינוכ

 הניקיון.

י' שמסיים –במהלך השנה סיים את תפקידו הפקח דני טנדלר ונכנס לתפקידו פקח חדש  -.אכיפה2
,נכנס פקח נוסף אבי סבהט בחצי  2019בימים אלו את הקורס המקצועי, כמו כן בחודש פברואר 

 משרה על מנת לאפשר פיקוח טוב יותר.

נפרשו פחים כתומים בכל יישובי המועצה והחלה הפרדה  2018במהלך  –.קידום חוק האריזות 3
 על פי חוק האריזות ,כרגע ההפרדה ברמה גבוהה מאוד.

במהלך השנה נאספת פסולת אלקטרונית בצורה מרוכזת על ידי חברת -.חוק פסולת אלקטרונית4
 אקומיוניטי בהתאם לקריאה על ידנו.

נוטרו מפעלים הנכנסים לקטגוריה של שפכי תעשיות על פי  2018במהלך -עשיה .ניטור שפכי ת5
בכל רבעון ( דווחו למשרד להגנת הסביבה והוצאו להם חיובים  1דגימות בשנה)  4החוק .נערכו 

עבור אותם דיגומים .ישנם מפעלים שקבלו גם חיובים עבור חריגות .בימים אלו הגשנו תוכנית ל 
 רד .שאושרה ע"י המש 2019

לעבוד עם המשרד המלווה שנותן ייעוץ משפטי ומלווה בעיקר  2019ממשיכים ב -.ייעוץ משפטי 6
 בהגשת דוחות נגד פורעי חוק .

נכנסה בימים אלו רכזת חינוך למשרה מלאה ועובדת מול הגנים ובתי הספר -.חינוך סביבתי 7
 להפוך את כל הגנים ובתי ספר למוסדות חינוך ירוקים.

-2018היחידה הסביבתית נמצאת בשלושה קולות קוראים משמעותיים לשנים -קוראים .קולות 8
שאושרו ע"י המשרד )יחידה סביבתית .הגדלת המחזור ,תמיכה ביחידה הסביבתית( .         2020

 קול קורא לחינוך סביבתי הוגש ואושר בימים אלו .
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 יניר שמולביץ                                                                                                   

 מנהל היחידה הסביבתית

    מועצה אזורית גזר                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                    

 קופה קטנה
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 אדר א, תשע"ט  'ח
 2019  פברואר,   13                                                                                                          

 בקורת/דו"ח קופה קטנה 
 
 
 

 לכבוד
 גב' עמירה מוסקוביץ

 מבקרת המועצה
 

 גברת נכבדה,
 

 2/19 –מעקב תיקון ליקויים קופה קטנה   :הנדון
 

 :8/3/17להלן התייחסותנו לשינויים בהמשך למכתבינו בענין מתאריך 
 הסעיף

"ח בדו
 הביקורת

תיקון  – 3/18מעקב אחרי  התייחסותנו הערת הביקורת
 ליקויים

הנוהל לא מתייחס להחלפת  2.1
אחראי ו/או אופן ביטול קופה 

 ו/או אי מילוי הוראות הנוהל

הנוהל קובע מסגרת לאופן הטיפול 
בקופה קטנה ואינו יכולים להקיף את 
כל האפשרויות הקיימות. לצורך כך 
קיימת הנוהל יעודכן באופן שיכלול 

 את ההוראות הבאות:
 יוסף תאריך הנוהל. (א)
 נוהל.יוסף מספר  (ב)
החלפת אחראי קופה תעשה  (ג)

ע"י מנהל האגף באישור 
 הגזבר.

החלטה על ביטול קופה  (ד)
קטנה תעשה ע"י הגזבר 
במידה ולא תהיה עוד 

 הצדקה להחזקתה.
אחראי קופה שפעל בניגוד  (ה)

להוראות הנוהל יקבל הערה 
לתיק האישי בנוהל יוסף 
סעיף המדגיש את הביקורות 
היזומות שיתבצעו ואת 

יך הרכישה הבקרות של תהל
ואישורה לרבות מה תפקידו 
של כל אחד ממשתמשי 

 הקופה.
 

 הוסדר .א
לאחר בדיקה  .ב

מסתבר כי במועצה 
הוחלט כי מספור 
הנוהלים יהיה רק 
במסגרת נוהלים 
כלליים במועצה 

 )רצ"ב הנוהל(.
 הוסדר. .ג
 אושר.  .ד
ענין זה הובהר  .ה

 למפעילי הקופות.
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נמצא כי האחראיות של  2.1
 הקופות ומנהלי המחלקות

 אינם בקיאים בנוהל

תתבצע הדרכה נוספת לאחראיות 
 הקופה ומנהלי המחלקות

בוצעה הדרכות וישיבות 
הבהרה מפעילי הקופות ע"י 

 גזבר המועצה 
במחלקת החינוך הקופה  3.2

נמצאת במגירה שננעלת רק 
 בסוף היום

התקלה הוסדרה והקופה נעולה גם 
 במהלך היום

____ 

בקופת ההנהלה נמצאו  3.4
 ם מעבר להקצאהכספי

 _____ ההקצאה עודכנה

הנוהל יעודכן לפיו, כי פירוט לכל  העדר פירוט כנדרש 3.5
 קבלה יהווה תנאי לתשלומה

 הוסדר

אסמכתאות לא חתומות ולא  3.6
 משוייכות

תצא הבהרה לנוהל, כי כל חשבונית 
 חייבת  להיות משוייכת וחתומה

כל קבלה נבדקת ע"י מפעילי 
 הקופות ומבוארת.

הגבלה לגבי ביצוע תשלומים  3.8
 מקופה קטנה

יצא עידכון ורענון לנוהל הקופה 
כאשר לאחריות מנהל המחלקה 
בענין התרת רכישות מקופה קטנה. 
במקרים חריגים יאשר גזבר המועצה 

בכתב  ₪ 200הוצאה גבוהה מסך של 
 ומראש.

 מאושר והוסדר

אסמכתאות בגין הוצ'  3.9
 פרטיות

נושא ההוצאה הפרטית טופל וניתנו 
 הסברים לענין

____ 

המועצה מקבלת ואף הדגישה  רכישות מספקים קבועים 3.14
בנוהלים קודמים כי אין לבצע 
תשלומים לספקים אשר למועצה יש 
הסכמים עימם. במקרה שטיפת רכב 

 הספק אינו ספק המועצה. –
אכן היו בעבר  –מצרכי מכולת 

 הופסק. רכישות בודדות והענין
אירוח אורחים במועצה מתבצע 
כאשר יש רישום ע"ג החשבונית לגבי 
מי מתארח, הדבר יקבל הקפדה 
ועידכון בנוהל. הענין נבדק ע"י 

 הנהח"ש.
רכישת מזון וציוד דחוף במועדוניות 

 ייבדק –ברווחה 

מבוצע ונבדק ע"י מפעילי 
 הקופות וע"י מנהלת הרכש.

תשלום אסמכתאות עבור  3.15
 שאינן דחופותהוצ' 

יובהר  –ענין הרכישות הדחופות 
 בשנית למפעילי הקופות.

 הוסדר והובהר

במקרה שהביקורת בחנה, ראש  תשלום החזר הוצאות בחו"ל 3.16
המועצה אישר כגורם נוסף מעבר 
לאישור הגזבר שהוא מבקש ההחזר 

 בעבור המשתתפים,.
בכל מקרה בעתיד הענין יטופל 

לום ויוסדר במסגרת הבקרה לתש
 קופות.

 הוסדר

יוסף לטופס הדיווח עמודה ביחס  דיווח 3.19
לזהות העובד המבקש את ההחזר 
ותעשה הקפדה מלאה יותר על מילוי 

 מלוא הפרטים

 הוסדר

בנושא הרכש, תערך הסברה לכל   4.1
  אחראיות הקופה ע"י מנהלת הרכש

נערכה הסברה והובהר 
 הענין ע"י מנהלת הרכש

קיימים במכתב תחולה ונוהל   4.2
המצורף לנוהל. מבלי לגרוע הנוהל 

 יעודכן

 עודכן

סעיף השמירה על הקופות מופיע   4.3
 .5.6כנוהל בסעיף 

____ 

נושא רכישות חורגות מהסכום   4.4
המקסימלי ייבחנו ויאושרו ע"י גזבר 

באם ישנם הוצאות חריגות, 
 הגזברמאושר ע"י 
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המועצה, בנוסף ייבחן הסכום 
 המקסימלי לרכישות.

הפרדת הסמכויות בוצעה ויוקפד על   4.5
 כך בעתיד.

____ 

הבקרות הקיימות מוגדרות מראש   4.6
 בסדר הבא.

אחראי הקופה, מנהל המחלקה, 
מנהלת החשבונות במועצה ורק 

 לאחר מכן אישור הגזבר.
 יוכן תרשים זרימה ברור בענין זה.

הובהר תרשים הזרימה 
 בענין

 -מספר רכישות אצל אותו ספק  4.7
הענין ייבחן לגופו של ענין לגבי 

רכישות אלו ואם יימצא ליקוי, ייצא 
 מכרז לאספקת שירות זה.

בוצעו מכרזים ע"י מנהלת  
כגון  2018הרכש במהלך 

מוניות, ציוד משרדי, שכפול 
 מפתחות והדפסות תוכניות

 בוצע הנוהל יעודכן  4.8
הלי הקופות אכן הועברה הוראה למנ  4.9

כי לא ישולמו הוצאות לא בהתאם 
גם בעתיד, לאחר הבהרות ,לנוהל

ובירור מיוחד יטפל הגזבר  בענין 
 החריגות  בהתאם לנסיבות.

 מיושם

עמוד שיוך למבקש ההחזר ושיוך   4.10
 יעודכן. –למחלקה באותה קופה 

 יושם

בוצע , וכן תבוצע בתחילת  ביקורת פתע יבוצעו.  4.11
ע"י אילנה  2019פברואר 

 עטיה.
 

 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 

  
 דוד גמליאל 

 גזבר המועצה 

 
 ענת אוזן

 מנהלת לשכת גזבר 
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 גבייהמחלקת 
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 תשע"ט  א  אדר    ' א
 2019    פברואר     06         

 לכבוד
 עמירה מוסקוביץ
 מבקרת המועצה

   כ א ן
 

 גברת נכבדה,
 

 2018 -ביקורת מח' מיסים וגבייה 
 

ומדווח על התקדמות במצב תיקון הליקויים  2018דו"ח מעקב מסכם את עבודת מח' הגבייה לשנת 

 השונים שהופיעו בדו"ח הביקורת.

 

 מבנה ארגוני –מבנה וחלוקת העבודה 

 במחלקת הגבייה ישנה חלוקת עבודה.

הוזכרו כבר בדו"ח  ול. נהלים אלהפעל העובדות במחלקה קיבלו נהלים מופרטים כיצד עליהם

 הקודם.

 נהלים, לפי הצורך. 8אני מרעננת את הנהלים והשנה התווספו עוד 

 האכיפה המנהלית. ןיעודכן נוהל עבודה בעניי 2019בשנת 

 

 מעקב אחר משימות

אשר מאפשרת מעקב אחר משימות וביצוען וכמובן  ACTION BASEבימים אלה הותקנה תוכנת 

 יוצרת מדדי זמן לכל משימה.

 

 נהלים
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 לכל עובדת הוכן תיק נהלים.

 נהלים. 8הוכנו  2018בשנת 

 

 ניהול המחלקה

עובדות טלריות )כאשר אחת מהן הינה ממלאת מקום קופאית ראשית(, קופאית  6המחלקה מונה 

 ראשית ומזכירת מחלקה.

 

 ממשקים והתאמות בין המחלקות –תהליכי עבודה 

  קיים ממשק. –ממשק הנדסה 

  קיים ממשק. –ממשק הנהח"ש 

  שתי המחלקות עובדות עם תוכנה אחת  –מחלקת החינוך– EPR. 

  קיים ממשק. –ממשק רישוי עסקים 

  נפתחה תוכנה נוספת של תשלומים. –ממשק ויטרינה 

 התאמה יומית והתאמת כרטיסי אשראי. תכמו כן, מתבצע

 

 ממשק עם עו"ד המטפל בתביעות

 כל התביעות נרשמות במערכת הגבייה בסיווג "תביעה" ו"תביעה נוספת".

 

 אכיפה מנהלית

 המועצה תפעל לאכיפה מנהלית. 2019בשנת 

 

 זיהוי משלמים

 בוצעה הסבה לפי מספר תעודת זהות. בשלב השני יוסבו המשלמים לשתי תעודות זהות בן/בת זוג.

 

 ניהול המחלקה

קת הגבייה אחראית על כל הטיפול בהכנסות המועצה, הכנת החיובים במערכות, שומה, עדכון מחל

 הנחות והיטלי ביוב, טיפול בחיובי אגרות ביוב ומים ואכיפה.

 טיפול בחינוך פורמלי  ולא פורמלי והתאמות.

פרשה עובדת אחת מהמחלקה אשר טיפלה בכל נושא ההתאמות וכיום ההתאמות  2018בשנת 

 ות על ידי ובשיתוף עם חברה קבלנית להתאמות אשראי.מבוצע

כל עובדת מקבלת משימות ויעדים בהם היא צריכה לעמוד, יעדים אלו נקבעים על פי לו"ז ועפ"י 

 יעדים הקבועים בחוק.

כמו כן, יש הקפדה על תודעת שירות והקפדה על סגירת הודעות והקפדה על מתן שירות אדיב 

 ומקצועי.

 שמעת של העובדות ומוסבר להן כי עליהם לפעול בהתאם לדרישות המערכת.ישנה הקפדה על מ

במקרה של חריגה מתבצעת שיחה עם אותה עובדת ותחקיר להבנת המקרה וזאת על מנת למנוע 

 הישנות של מקרים דומים בעתיד. 

 כמו כן מוסבר לעובדות כי במידה והמקרים יחזרו על עצמם, המקרה יועבר לדרגים הגבוהים.
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 התקבלה תלונה אחת. 2018בשנת 

כמו כן, יש עובדת אשר אחראית על שיחות שמגיעות ממוקד המועצה אשר דואגת לחזור לתושבים 

 פניות למח' הגביה. 621 -היו כ 2018ולסגור את הפניות. בשנת 

 

 השתלמות וקורסים

 שבועיים.מפגשים  3" למתחילים, ההדרכה כללה EXCELLהתקיימה הדרכה לתוכנת " 2018בשנת 

 ישנה כוונה לקיים הדרכה בנושא מתן שירות. 2019בשנת 

 

 תחזית מול ביצוע –נתוני גבייה 

והגבייה עמדה בתחזית מול  338נרשמו חובות מסופקים וכן בוצעו מחיקות לפי סעיף  2017בשנת 

 .2018ביצוע גם בשנת 

הגדלת הכנסות בטיפול אנו נפעל להפעלת מיקור חוץ ע"י חוקר או עו"ד למחיקה /  2019בשנת 

 חובות מסופקים.

 הנחות

 המחלקה פעלה לעדכון הנחות עפ"י נקודה עשרונית ביחס לנכס ועפ"י החוק. 2018בשנת 

 לא נמצאו אי התאמות בנושא ההנחות. 2017כמו כן בביקורת של משרד הפנים לשנת 

 

 קריאות מים בבית חשמונאי

 עודכן נוהל החלפה והועבר למח' תשתיות.

הגבייה מעדכנת את מחלקת התשתיות במידה ויש תקלות כגון מד עצור, לא תקין והנושא  מחלקת

 מועבר לטיפול של המחלקה באם להחליף את המד או לבצע פעולה אחרת.

 

 אגרת הביוב

 נתוני קריאת המים ע"י ספקי המים מתבצעים ע"י חד ערכי.

 

 מסופי מסלקה

 .אנו עובדים עם מסוף אחד בלבד 8/2017 -החל מ

 סורקי שיקים במחלקה והכספים מופקדים בבנק פעם בשבוע. 2כמו כן, קיימים 

 השיקים מועברים מידי יום ע"י מערכת קורא השיקים ומאושרים על ידי המסלקה של הבנק.

 

 טיפול בחייבים

אנו מבצעים טיפול בחייבים ובדיקתם מול עו"ד המועצה אשר מטפל בחייבים וסגירת התיקים 

 תקבל תשלום.מבוצעת כאשר מ

 ישנם תיקים שנמצאים עדיין בטיפול של עו"ד ירון ממן אשר טרם הסתיים הטיפול.

 

 סקר נכסים

שיכלול בתוכו הטעמה הנדסית של כל נכסי הארנונה  GISבימים אלו המועצה יוצאת למכרז 

 בהתאם לסקר שבוצע.
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 ב ב ר כ ה ,         
 
 

 מזל דמרי         
 מיסים וגבייהמנהלת מחלקת         

 
 
 
 

 העתק: 
 מנכ"לית המועצה –כרמל טל 

 גזבר המועצה -דוד גמליאל 
 חברי ועדת ביקורת

 
 

 
 תחבורה
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 2019, דצמבר 31

 ג'/טבת/תש"פ

 

 לכבוד:

 גב' עמירה מוסקוביץ  -מבקרת המועצה

 

 

 מחלקת תחבורה -התייחסות למעקב דו"ח ליקויים הנדון: 

 

במהלך הביקורת התחלנו ביישום ההמלצות ו שבנדון החשוב קיבלנו בברכה את דו"ח הביקורת
 כבר במהלך הביקורת ומאז סיומה.

 

 להלן סטטוס תיקון הליקויים שעלו בביקורת:
 

  מבנה ארגוני:. 1

מכבר במסגרת  המועצה פועלת לפי הגדרת תפקיד ותחומי אחריות שעודכנו זה -מנהלת המחלקה
 שפורסם רק לפני מס' חודשים.המכרז האחרון בנושא 

 

המועצה פועלת לפי הגדרות תפקיד ותחומי אחריות המתעדכנים ומעודכנים  -מזכירה ונהגים
 בהתאם לקובץ תיאורי תפקיד התואם את הקובץ הראשי של משרד הפנים.
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של  מלאובשיתוף ע"פ הנחיות משרד הפנים  ממשיך להתבצעוין כי הליך האיתור וגיוס הנהגים יצ
 הח"מ.

הנהגים נוהגים בהתאם לתוכנית העבודה של המחלקה ולאחרונה אף  - שעות העבודה של הנהגים
פעלנו להסדרת מכסת השעות הנוספות כנדרש בחוק. מעבר לשעות הנהיגה בפועל, נדרשים הנהגים 
למשימות המחלקה בהתאם להנחיית הממונה וקצין הבטיחות, כגון: תחזוקה, תיקונים, רישוי, 

 טיפולים, תדלוק, הסעות לגני ילדים, להצגות וכו'. מוסכים, שטיפת וניקיון אוטובוסים,

 

בעקבות הביקורת נערכה עם העובדת שיחת תיאום ציפיות והגדרת תפקיד מחודשת.  -סדרנית
לגיבוש מסמך מסודר של תחומי אחריות והגדרות תפקיד בתיאום עם מנהלת משאבי  פעלההח"מ 
 אנוש.

 : מנהלת מחלקת תחבורה.אחריות

מבצעת הסדרנית באופן מלא את עבודת הסדרנות במחלקה, לרבות כלל תחומי יודגש כי היום 
 אחריותה בהגדרת התפקיד העדכנית.

 בכפיפות ארגונית למנהלת מחלקת תחבורה בשל תחומי האחריות, אופי ותכולת  -קצין הבטיחות

התפקיד, וזאת ע"פ היגיון ניהולי היררכי, בהתאמה למבנה הארגוני של המועצה וכמקובל 
 ברשויות אחרות.

קצין הבטיחות פועל על פי הנחיית ההון האנושי במשרד הפנים, לאחר שמנהלת משאבי האנוש 
 ומנהלת מחלקת התחבורה סיומי טיפול בנושא.

 

ירוענן קובץ  2019-2020במהלך שנה"ע כפי שנמסר בנושא דו"ח מעקב תיקון ליקויים לעניין מש"א, 
 ותחומי האחריות, בהתאם לקובץ  רות התפקידים המבנה הארגוני במועצה ובכלל זה הגד

 תיאורי תפקיד במשרד הפנים.

 
 
 תחבורה ציבורית:. 2

 נושא התחבורה הציבורית הינו באחריותו הבלעדית של משרד התחבורה.

כי הח"מ תשמש כאשת הקשר לעניין זה מול משרד החליטה הנהלת המועצה  2017מאז שנת 
 המועצה.רה במקום מנהלת לשכת ראש התחבו

של ולא כממונה סטטוטורית בתפקיד מיוחד ובתקן נפרד  )נוסף על תפקידה(הח"מ מבצעת זאת 
  משרד הפנים ועל כן הח"מ פועלת במסגרת מצומצמת זו.

 

 פיקוח ובקרה על מערך ההיסעים:. 3

המועצה מבצעת ביקורות שוטפות ובקרה ע"פ תכנית העבודה של המחלקה. בעקבות  -א. ביקורות
 .2018הביקורת בוצע תיעוד לביקורות שקיימה המחלקה החל מינואר  המלצת

 ציינהע"י קצין הבטיחות, הביקורת אף באופן קבוע הקפדה לתיעוד הביקורות  לעהמלצת הביקורת 
 לטובה את נושאי הפיקוח והבקרה השונים בתחום.
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המסיעים נוהל מסודר לפיקוח ובקרה אחר עבודת  מנהלת המחלקה גיבשהבעקבות ההמלצות 
 כנדרש וכרצוי.

בנושא חניית האוטובוסים בסיום יום העבודה, המועצה פועלת לפי קובץ הגדרות משרד  -ב. פיקוח
 הפנים, ניתן לחנות ברחבה המיועדת לכך במקום העבודה או ע"פ הנחיית הממונה.

עם המועצה משקיעה משאבים רבים לנושא קידום הבטיחות בדרכים בתיאום  -ג. בטיחות בדרכים
 הרשות הלאומית ובשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים.

 תחום זה מנוהל ע"י מנהלת מטה הבטיחות בבתי הספר אשר פועלת בשת"פ עם מחלקת תחבורה. 

פעילויות רבות בנושא כגון: פאנל נהגים ותלמידים, סרטים בנושא  ממשיכות ביוזמותהמחלקות 
 לבטיחות באוטובוסים.אמנה א', לוח שנה ובטיחות בהסעות, בטיחות באוטובוס לתלמידי כתות 

בהמלצת הביקורת לקיים ביקורות פתע בתחנות וברחבת ההיסעים בנוגע להתנהגות התלמידים 
מחלקת תחבורה מדווחת למנהלי בתי הספר על כל  -ומתן מענה משמעתי בהתאם

לקיים התפרעות/התנהגות לא נאותה באוטובוס, כפי שמדווח ע"י הנהג. באחריות בית הספר 
 בירור מתועד זאת עם התלמיד/ים וכמו כן, מתן מענה משמעתי בהתאם ובשיתוף עם אגף חינוך.

 

 

 

 עבודה בסביבה ממחושבת:. 4

 YITבעקבות המלצת הביקורת, כלל בעלי התפקידים הרלוונטיים במחלקה החלו לעבוד עם תוכנת 
 והנושא כיום תקין.

. ההמלצה נבחנה ונמצאה כלא מתאימה דרן"את הצורך בהטמעת אפליקציית "סבחנה המחלקה 
 לאופי העבודה.

 במחלקה עובדים קבלנים נוספים עם אוטובוסים צמודים / לא צמודים ומיניבוסים.

בנוסף המחלקה מקבלת פניות להסעות נוספות במהלך הבוקר מגני ילדים, מבתי הספר 
 והמחלקות השונות.

יומי ממוחשב מהסדרנית, כולל נסיעות מיוחדות נהגי המועצה והקבלנים השונים מקבלים סידור 
 של המחלקות השונות.

לנסות ולבחון האם מתאימה יותר לעבודת  SHIFTלוט של תוכנת ימנהלת המחלקה תקבל פי
 .המחלקה

 

 :נוהל רכב צמוד. 5
 

פרט את כלל הכללים, מאשר  ומתכלל גיבוש נוהל חדשיזמה כפי שצוין בדו"ח, המועצה ביוזמתה 
הדגשים של רכב אישי צמוד/ ליסינג, לרבות מכסת ק"מ מקסימלית, מכסת דלק, דגשים בנושא 

 זקיפת הטבה וכו'.

 .2018נוהל רכב צמוד הועבר לכלל העובדים בחודש אפריל 

  תקציב היסעים:. 6
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סות מחלקות הועברו להתייחנתוני תקציב ו/או ביצוע ו/או פרטים נוספים,  -א. טבלת תקציב
 החינוך והרווחה.

 
המועצה פועלת בכמות פיזורים אופטימלית מתוך מקום של שרות לתושב  -ב. מערך ההיסעים

 ומתן אפשרויות מגוונות לנסיעה בכל מסלולי הלימוד והמגמות בתיאום עם אגף החינוך.
 מתוך רצון ליישם את המלצות הביקורת, המועצה תבחן את צמצום הפיזורים כבר לשנת

הלימודים תשע"ט מתוך ראייה של שיקול תקציבי, בתיאום עם שיקולים פדגוגיים ומתן שירות 
 מיטבי לתושבים.

חתמו על מסמך שמציין כי בתום שנת הלימודים תשע"ט מנהלי בתי ספר  טבשנת הלימודים תשע"
בתי ספר מתחייבים לפעול במהלך השנה להוצאת נוהל חדש שיהווה את הבסיס למעבר לשני 

 פיזורים ביום.

מחלקת התחבורה תערך לעריכת מכרז חדש בהתאם לנוהל שיוצא ע"י אגף החינוך ומחלקת 
חוקת העבודה, חוזר מנכ"ל והנחיות משרד  –התחבורה, במסגרתו יילקחו בחשבון כלל ההוראות 

 החינוך.

 

 

 

 :מענה לפניות תושבים .7

סקר שביעות  מנהלת המחלקה ערכה ,המענה לתושבים ובחינת המועצה ביצעה עבודה רבה למיפוי
לאחר ביצוע הסקר נערך מיפוי של הערות שעלו מיוחד ונפרד לנושאי התחבורה השונים.  רצון

וגובשה תכנית מסודרת לטיפול בממצאים הרלוונטיים. בהינתן והיה מקרה חריג בנושא ההיסעים 
מנהלת המחלקה למוקד כדוגמת עיכוב בהסעות בוקר בהגעתם ליישובים, מועברת הודעה ע"י 

 המועצה ולכלל בע"ת הרלוונטיים, לטובת מענה מיטבי, רלוונטי ועדכני לתושבי ויישובי המועצה.

 

 

 

 

 

 

 בברכה,                                                                                               

 

 דליה                    אוחנה

 תחבורהמנהלת מחלקת 
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 העתק:

 טל כרמל  -מנכ"לית המועצה

 

    

 2019בפברואר  18

 

 לכבוד: עמירה מוסקוביץ

 מבקרת המועצה

 

 מערך ההסעים עבור מחלקת חוגיםהנדון: 

 

 לבקשתך, מפרטת לך לגבי מערך ההסעות עבור מחלקת חוגים:

 :מערך הסעות לחוגים מתחלק לשלושה קטגוריות

 נסיעות מזדמנות ונסיעות לקייטנות.נסיעות קבועות, 

  :חולדה ונוף -שלוחות חוגים: בית חשמונאי, נען, משמר דוד 4במועצה נסיעות קבועות
שעלבים. מתוכן לשלושה שלוחות מוסעים ילדי החוגים לשלוחה הקרובה למקום -איילון

שעלבים אין הסעות לחוגים כיוון שהחוגים מתקיימים בתוך -מגוריהם )לשלוחת נוף איילון
 היישובים(. 

בכמה סבבים ע"מ שכל ילד יוכל להגיע לחוג שחפץ  המועצה מציבה מערך שלם של הסעות
 .בו ולחזור בביטחה לביתו בתום החוג

 
מערך ההסעות הקבועות נסגרות במכרז פומבי ע"י מחלקת תחבורה ע"פ נתונים שמועברים 

 ממחלקת חוגים.
 

 :2019-2018להלן פירוט הנסיעות והסבבים נכון לשנת חוגים 
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 חולדה:-שלוחת משמר דוד
 

 214.00 ₪ מקומות 2x20  ה-א איסוף משמר דוד-חולדה 15:15
 214.00 ₪ מקומות 2x20 ה-א איסוף משמר דוד-חולדה 16:30
 214.00 ₪ מקומות 2x20 ה-א איסוף משמר דוד-חולדה 17:45
 214.00 ₪ מקומות 2x20 ה-א פיזור משמר דוד-חולדה 16:45
 214.00 ₪ מקומות 2x20 ה-א פיזור משמר דוד-חולדה 18:00

 214.00 ₪ מקומות 2x20 ה-א פיזור משמר דוד-חולדה 19:15

          ₪ 1,284.00 
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 שלוחת נען:

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף בילו+ג.אדר+ר.מאיר 15:05

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף בילו+ג.אדר+ר.מאיר 16:20

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף בילו+ג.אדר+ר.מאיר 17:35

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור בילו+ג.אדר+ר.מאיר 16:45

 95.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור בילו+ג.אדר+ר.מאיר 18:00

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור בילו+ג.אדר+ר.מאיר 19:15

          ₪ 630.00 

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף יציץ+ג.יוחנן 15:15

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף יציץ+ג.יוחנן 16:30

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף יציץ+ג.יוחנן 17:35

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור יציץ+ג.יוחנן 16:45

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור יציץ+ג.יוחנן 18:00

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור יציץ+ג.יוחנן 19:15

          ₪ 642.00 

 107.00 ₪ מקומות  20 ה-א איסוף ישרש+מצליח+סתריה 15:10

 107.00 ₪ מקומות  20 ה-א איסוף ישרש+מצליח+סתריה 16:20

 107.00 ₪ מקומות  20 ה-א איסוף ישרש+מצליח+סתריה 17:35

 107.00 ₪ מקומות  20 ה-א פיזור ישרש+מצליח+סתריה 16:45

 107.00 ₪ מקומות  20 ה-א פיזור ישרש+מצליח+סתריה 18:00

 107.00 ₪ מקומות  20 ה-א פיזור ישרש+מצליח+סתריה 19:15

          ₪ 642.00 

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף נען גוונים 15:20

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף נען גוונים 16:40

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף נען גוונים 17:40

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור נען גוונים 16:45

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור נען גוונים 18:00

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור נען גוונים 19:15

          ₪ 642.00 

 107.00 ₪ מקומות 20 ה פיזור מושבים)ג'ז(-נען 20:30

 107.00 ₪ מקומות 20 ה פיזור מושבים)ג'ז(-נען 20:30
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 חשמונאי:שלוחת בית 

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף יד רמבם+עזריה 15:15
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף יד רמבם+עזריה 16:15
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף יד רמבם+עזריה 17:30
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור יד רמבם+עזריה 16:45
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור יד רמבם+עזריה 18:00
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור יד רמבם+עזריה 19:15

          ₪ 642.00 

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף פתחיה+פדיה+ב.עוזיאל 15:05
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף פתחיה+פדיה+ב.עוזיאל 16:20
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף פתחיה+פדיה+ב.עוזיאל 17:35
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור פתחיה+פדיה+ב.עוזיאל 16:45
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור פתחיה+פדיה+ב.עוזיאל 18:00
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור פתחיה+פדיה+ב.עוזיאל 19:15

          ₪ 642.00 

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף כ.יוסף+כ.שמואל 15:05
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף כ.יוסף+כ.שמואל 16:20
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף כ.יוסף+כ.שמואל 17:35
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור כ.יוסף+כ.שמואל 16:45
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור כ.יוסף+כ.שמואל 18:00
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור כ.יוסף+כ.שמואל 19:15

          ₪ 642.00 

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף כ.בנון+מ.אילון+ק.גזר 15:05
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף כ.בנון+מ.אילון+ק.גזר 16:20
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף כ.בנון+מ.אילון+ק.גזר 17:35
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור כ.בנון+מ.אילון+ק.גזר 16:45
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור כ.בנון+מ.אילון+ק.גזר 18:00
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור כ.בנון+מ.אילון+ק.גזר 19:15

          ₪ 642.00 

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף כרמים ב.חשמונאי 15:15
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף כרמים ב.חשמונאי 16:30
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף כרמים ב.חשמונאי 17:45
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור כרמים ב.חשמונאי 16:45
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור כרמים ב.חשמונאי 18:00
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור כרמים ב.חשמונאי 19:15

          ₪ 642.00 

 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף רכב גיבויי 15:00
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף רכב גיבויי 16:15
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א איסוף רכב גיבויי 17:30
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור רכב גיבויי 16:45
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור רכב גיבויי 18:00
 107.00 ₪ מקומות 20 ה-א פיזור רכב גיבויי 19:15

          ₪ 642.00 

 107.00 ₪ מקומות 20 א+ד+ה פיזור כרמים -ב.חשמונאי 15:30

 107.00 ₪ מקומות 20 ב+ה פיזור מושבים)ג'ז(-ב.חשמונאי 20:00
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 :הסעות מזדמנות 
בנוסף לנסיעות הקבועות המתבצעות מידי יום, יש צורך בנסיעות מזדמנות וחד פעמיות 
 כגון, הסעת רקדנים למופעי מחול, הסעות לסיורי קתדרה, הסעת הרכבים מוזיקלים

 למופעים וכיוצ'.
לצורך הזמנת הסעות אלו, קיים מכרז הסעות מזדמנות. בהתאם לצורך ודרישה מוזמנות 

 הסעות כשבועיים לפני המועד בהתאם לסכום שנקבע במכרז.
 

 מצ"ב דרישה שנתית של מדור החוגים להסעות מזדמנות:

שעת  מקום היעד שם יישוב/מוסד
 התחלה+סיום

 הערות כמות סוג רכב  

אשכול  מרכז חוגים בנען
הפיס בבית 

 חשמונאי

 איסוף בלבד 1 אוטובוס  שעות אחה"צ

אשכול  מזכירות נוף איילון
הפיס בבית 

 חשמונאי

אוטובוס  שעות אחה"צ
+ רכב 

20  

אוטובוס  1
 20רכב  1

 איסוף בלבד

אשכול הפיס בבית 
 חשמונאי

מתנ"ס 
מזכרת 

 בתיה

אטובוס  שעות הערב
+ רכב 

20 

אוטובוס  1
 20רכב  1

 איסוף + פיזור

אשכול הפיס בבית 
 חשמונאי

קיבוץ 
 צורעה

 איסוף בלבד 1 20רכב  שעות אחה"צ

אשכול  מזכירות נוף איילון
הפיס בבית 

 חשמונאי

 איסוף + פיזור 1 20רכב  שעות אחה"צ

אוטובוס  שעות אחה"צ משמר דוד מיישובי המועצה
+ רכב 

20  

3 
אוטובוסים 

 20רכב  1

 איסוף + פיזור

אוטובוס  שעות אחה"צ משמר דוד מיישובי המועצה
+ רכב 

20  

3 
אוטובוסים 

 20רכב  1

 איסוף בלבד

אשכול הפיס בבית 
 חשמונאי

 איסוף + פיזור 1 אוטובוס שעות אחה"צ גני תקווה

אשכול הפיס בבית 
 חשמונאי

 איסוף + פיזור 1 אוטובוס שעות הערב תל אביב

אשכול  מזכירות נוף איילון
בבית הפיס 

 חשמונאי

אוטובוס  שעות אחה"צ
+ רכב 

20  

אוטובוס  1
 20רכב  1

 איסוף בלבד

מהיישובים ציר 
 שלוחת נען

אולם 
מופעים 

 קיבוץ ברנר

 איסוף בלבד 2 אוטובוס שעות אחה"צ

מהיישובים ציר 
שלוחת בית 

 חשמונאי

אולם 
מופעים 

 קיבוץ ברנר

אוטובוס  שעות אחה"צ
+ רכב 

20  

2 
אוטובוסים    

רכב   1 -ו
 איסוףל

כלי  ופיזור
נגינה 

ולמנגנים 
 בהרכב

 איסוף בלבד

מסופר כרמי יוסף 
דרך תחנת דלק 

בפתחיה ואשכול 
הפיס בבית 

 חשמונאי 

אזור 
 -המרכז 

הרצליה, 
נתניה 

 והסביבה

 סיור קתדרה 1 אוטובוס 7:30-18:00
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מסופר כרמי יוסף 
דרך תחנת דלק 

בפתחיה ואשכול 
הפיס בבית 

 חשמונאי 

חיפה אזור 
 וחדרה

 סיור קתדרה 1 אוטובוס 07:30-18:00

מסופר כרמי יוסף 
דרך תחנת דלק 

בפתחיה ואשכול 
הפיס בבית 

 חשמונאי 

אזור חופי 
-הצפון

מהקריות 
 עד נהריה

 סיור קתדרה 1 אוטובוס 07:30-18:00

מסופר כרמי יוסף 
דרך תחנת דלק 

בפתחיה ואשכול 
הפיס בבית 

 חשמונאי 

אזור 
 ירושלים

 סיור קתדרה 1 אוטובוס 07:30-18:00

מסופר כרמי יוסף 
דרך תחנת דלק 

בפתחיה ואשכול 
הפיס בבית 

 חשמונאי 

אזור ים 
 המלח

 סיור קתדרה 1 אוטובוס 07:30-18:00

מסופר כרמי יוסף 
דרך תחנת דלק 

בפתחיה ואשכול 
הפיס בבית 

 חשמונאי 

 סיור קתדרה 1 אוטובוס 07:30-18:00 אזור הצפון

מסופר כרמי יוסף 
דרך תחנת דלק 

בפתחיה ואשכול 
הפיס בבית 

 חשמונאי 

אזור 
 המרכז

 סיור קתדרה 0:00 אוטובוס 07:30-18:00

 מועדים צפויים להשתנות בהתאם לדרישה בפועל.

 תעריפים נקבעים ע"פ קילומטר

  :הסעות לקייטנות 
של החופש מערך ההסעות לקייטנות המועצה משתלבות עם מערך ההסעות של ביה"ס 

 הגדול.
מחלקת חוגים מעבירה למחלקת תחבורה מפרט של כמויות ילדים מכל ישוב, ובהתאם 

לכמויות בונה מחלקת תחבורה סידור רכבים, שעות איסוף מכל ישוב ושעות פיזור חזרה 
 לבתים.

תאריכים ליציאות ולאטרקציות נוספות מועברים בנפרד למחלקת תחבורה ונבנה סידור 
ספציפי ע"פ מיקום האטרקציה וכמויות ילדי קייטנה. עלות שנתית משוערת להסעות 

  ₪ 38,000קייטנה 

חשוב לציין כי מעבר לנסיעות אלו, קיים מערך נוסף של נסיעות מזדמנות כגון הסעה למשחקי 
 תי, הסעה לטורנירים וכדו'. האחריות על מערך זה הינו של מנהלת מדור הספורט.כדורסל תחרו

 

 בברכה, 

  ולזוהר בן שימ

 גיםמנהלת החו
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 2019בפברואר  26

 
 

 לכבוד

 עמירה מוסקוביץ

 מבקרת המועצה

 

  -דו"ח ביקורת בנושא תחבורה -מעקב אחר תיקון ליקויים :הנדון

 החלק הרלוונטי לתשתיות והנדסה.

 
)מצ"ב( לביקורת בנושא תחבורה ותנועה, להלן  28/02/2018בהתאם לתגובת איתי פרס מיום 

 עדכון סטטוס:

 

 2יישובים. בתוכנית עבודה לאשר לפחות  7עד כה אישרנו תוכנית כוללנית של  -1סעיף  .1
 יישובים נוספים כל רבעון.

 עדיין לא רלוונטי -2סעיף  .2
 ללא שינוי -3סעיף  .3
 ללא שינוי -4סעיף  .4
 ללא שינוי -5סעיף  .5
 ללא שינוי -6סעיף  .6
 בחודשים הקרוביםGIS המועצה עתידה לפרסם מכרז  -7סעיף  .7
 בחודשים הקרובים GISהמועצה עתידה לפרסם מכרז  -7סעיף  .8

 

 בברכה,                                                                                            

 שמואל הררי

 מחלקת תחזוקה ותשתיותמנהל 
 

 


