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 ל' בשבט   תשע"ז
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 לכבוד 
 מר אלון דוידי

 ראש העיר
 
 
 

 כבוד ראש העיר,
 
 

 2016 – 2015לשנים מבקרת העירייה דין וחשבון הנדון: 
 

דין מתכבדת להגיש בזאת  אניג לפקודת העיריות )נוסח חדש(, 170בהתאם לסעיף 
 .2015-2016לשנים  וחשבון מבקרת העירייה 

 אלו לידי המבוקרים. בשנתייםבדו"ח זה רוכזו כל הדוחות שהוגשו 
 

בפני הביקורת עמדו אתגרים בכתיבת דו"ח זה, בעיקר בהתמודדות משפטיות מול 
דחו אותם על  מבוקרים אשר ניסו למנוע את פרסום ממצאיי הדו"ח ובתי המשפט

  הסף עוד בטרם ההליך. 
 

כמקום למחשבה, מקום לצמיחה, פריחה העיר שדרות משנה פניה וממתגת את עצמה 
 .הצלחה ושגשוג והדבר ניכר בכל רחבי העיר, הן ברמה הפיזית והן ברמה התרבותית

בצד פניות הציבור הביקורת עושה כמיטב יכולתה למצות תהליכי בדיקה מול כל גורם 
תוך שהיא רואה בתושב כלקוח המרכזי אותו היא  ם,ממשלתי העשוי להביא לפתרונ

 לשרת. מחויבת
 

אני רוצה להודות לך כבוד ראש העיר על חיזוקך את תחום הביקורת הן ברכישת 
תוכנה מתקדמת לעיבוד נתונים אשר מסייעת רבות ושיפרה את היכולת הביצועית 

וכן לאחל לך,  שלך ושל עובדי העירייה,הפעולה המלא של הביקורת והן על שיתוף 
 ומבורכת. הונבחריה המשך עשיה פוריי העירייהלעובדי 

 

 

 

 בכבוד            רב,
 
 

 מירי              גלס
 מבקרת   העירייה

 
 

 חברי ועדת ביקורת.  העתקים:
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 מס' עמוד            תוכן העניינים:

 

 3        מחלקת הקליטה
             

   75        מועצה דתית

 

 92       שיפוץ מוסדות חינוך
        

 142      ציון )ע"ר(מפעלי חינוך בני 
     

 144       עובד במחלקת המים
      

 170   הקצאת מקרקעין לעמותת "עד השלום"
  

 174    תגובת העירייה לדוחות המבוקרים

 

 176        פניות הציבור
      

   183דוחות משנים קודמות          –מעקב אחר תיקון ליקויים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחלקת הקליטה
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נרשם  2014הינה מרכיב מרכזי וחשוב ביצירת צמיחה כלכלית וחוסן לאומי. בשנת העלייה 
.  שיתוף הפעולה בין משרד הקליטה 2013במספר העולים לעומת שנת  30% -גידול של כ

לרשות המקומית תורם לקליטה מוצלחת ואפקטיבית של העולים ולקידומם בחברה 
 ה.הישראלית ומהווה את המפתח להמשך גידול העליי

תקציב הקליטה נותן ביטוי להפניית משאבים לשילובם של העולים בקהילה, בעיקר לאלו 
שעלו בעשור האחרון, המשך מתן מענה לאוכלוסיית העולים הוותיקים במטרה לשמר את 
ערכי התרבות והאומנות של העולים וחשיפתם לקהל הרחב, מענה לאוכלוסיית עולים 

ישובי הפריפריה, השקעה בתחום החינוך הבלתי פורמלי ייחודית ולעזרה בקידומם, תיעדו י
 בילדים ובני נוער.  

מדיניות משרד הקליטה מול הרשות המקומית הינה מתן דגש לקבוצות ולאוכלוסיות 
ייחודיות, חיזוק הזהות היהודית הישראלית, פיתוח פרויקטים לשילובם של העולים 

יות לילדים ולנוער במסגרת החינוך בקהילה בדגש על אוכלוסיית הצעירים, יצירת תוכנ
הבלתי פורמלי, שילוב הנוער התנועות נוער, לימוד השפה העברית, שיחור וחיזוק נכונותם 
של העולים להתערות בקרב החברה הישראלית תוך לימוד העולים את המבנה השלטוני 

צמת הקיים בארץ, פיתוח פרויקטים המשלבים בין העולים החדשים לעולים הוותיקים, הע
נשים, פרויקטים של "גרעינים קהילתיים", שמטרתם השתלבות בפריפריה הגיאורפית 

 והחברתית בישראל.

 המתייחסים למשרד הקליטה:חוקים 

 .1994-חוק סל קליטה, התשנ"ה •

 . 2001-חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל, התשס"א •

 .1992 -התשנ"ב חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחות הרוגי מלכות, •

 . 2000-חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, התש"ס •

)רק נושא ארגון תהלוכת  1953-יד ושם, התשי"ג -חוק זכרון השואה והגבורה •
 למאי(. 9ממלכתית בירושלים בכל  ניצחון

 )רק עניין מתן עדיפות לדיור ציבורי(. 2007-חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז •

 

 לים מספר פרויקטים:בעיריית שדרות פוע

 פרויקט מחוברים

 פרויקט קווקזים

 העצמת צעירים

 מועדונים

 צלילי שדרות

 חברה וקהילה

 תרבות ואומנות

 חדרי הנצחה

 

 

 

 מצבת כ"א במחלקת הקליטה
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 ביקורת זו: בעת ביצועלהלן מצבת כ"א 

 רכז תוכנית מחוברים. – א. י. ז

 מדריך תכנית מחוברים. –.  ב. א

 מדריכה בתכנית מחוברים. – ג. ו. ס

 מדריכה במוקד קווקזי. – ד. ח. ח

 רכזת מועדון. –א  ה. נ.

 מנצחת במקהלה. –. דו. ס

 מלווה מוזיקלי. – ז. פ. מ

 רכזת תרבות. – ח. ל. ל

 מרצה במועדונים ומנהלת ספריה לדוברי רוסית. – ט. א. פ

 פרויקטורית מוקד קווקזי. – י. ר. י

 מ"מ מנהל מחלקת הקליטה. – יא. א. ב
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014תקציב קליטה לשנת 

 תשלומים:
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 סכום בש"ח תאור הפעולה
 100,000.00 שכר מנהל קליטה

 11,887.00 הוצ' חשמל
 3,406.00 ציוד משרדי

 4,2250.00 השכרת ציוד
 1,762.00 עבודות קבלניות

 320,369.00 שונות
 130,730.00 שונות -פרויקט קווקזים 
 202,493.00 שונות –תוכניות שוטפות 
 266,700.00 תוכנית מחוברים

 300,000.00 שונות -תוכנית אל סם 
 160,300.00 שכר –פרויקטים 

 1,539,897.00  סה"כ:
 

 שכר העובדים משולם לפי פרויקטים. - הערת הביקורת
 

 

 תקבולים:

 סכום בש"ח תאור הפעולה
 178,461.00 הכנסות משרד הקליטה

 10,000.00 עצמיות –ערבי תרבות 
 3,550.00 עצמיות-פרוייקט קווקזים
 98,047.00 משרד הקליטה-פרויקט קווקזים
 5,300.00 עצמיות-תוכניות שוטפות

 151,870.00 משרד הקליטה –תוכניות שוטפות 
 200,000.00 תוכנית מחוברים

 225,000.00 משרד הקליטה –תוכנית אל סם 
 102,000.00 תוכנית מניעת התנהגות אנטי נורמטיבית

 974,228.00 סה"כ:
 

 תקציבים שהעירייה העבירה לשכר בקליטה:

 ₪. 0.00בסכום של  2010העירייה העבירה תקציב לשכר בשנת 

 ₪. 0.00בסכום של  2011העירייה העבירה תקציב לשכר בשנת 

 ₪. 98,816בסכום של  2012העירייה העבירה תקציב לשכר בשנת 

 ₪. 98,816בסכום של  2013העירייה העבירה תקציב לשכר בשנת 

 ₪. 160,300בסכום של  2014העירייה העבירה תקציב לשכר בשנת 

 ₪. 94,570בסכום של  2015העירייה העבירה תקציב לשכר בשנת 

 הכנסות עצמיות     

 ₪. 16,264דווחו הכנסות עצמיות להנה"ח ע"ס  2012בשנת 

 ₪. 2,370דווחו הכנסות עצמיות להנה"ח ע"ס  2015בשנת 

 תקציבים שהעירייה העבירה לשונות בקליטה:

 בשנים אלו מחלקת הקליטה והעירייה העמיסו את רוב הוצאותיהם על תקציב שונות:

 ₪. 0.00בסכום של  2010העירייה העבירה תקציב לשונות בשנת 
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 ₪. 0.00בסכום של  2011העירייה העבירה תקציב לשונות בשנת 

 ₪. 336,052בסכום של  2012העירייה העבירה תקציב לשונות בשנת 

 ₪. 336,052בסכום של  2013העירייה העבירה תקציב לשונות בשנת 

 ₪. 420,369בסכום של  2014העירייה העבירה תקציב לשונות בשנת 

 ₪. 118,890בסכום של  2015העירייה העבירה תקציב לשונות בשנת 
 

₪  9,591 -משרד הקליטה ו₪  102,070מתוכם ₪  113,411: 1420תקציב נוסף לשנת 
 עיריית שדרות, לפי החלוקה הבאה:

( 90%משרד הקליטה )₪  28,100מתוכם: ₪  31,223שוטף חברה וקהילה: עלות התוכנית 
 (.10%עיריית שדרות )₪  3,123 -ו

 -( ו90%משרד הקליטה )₪  33,907מתוכם: ₪  37,745תרבות ואומנות: עלות התוכנית 
 (.10%עיריית שדרות )₪  2,025

משרד הקליטה ₪  25,000מתוכם: ₪  27,777מקהלת "צלילי שדרות": עלות התוכנית 
 (.10%עיריית שדרות )₪  2,777 -( ו90%)

 1,666 -( ו90%משרד הקליטה )₪  15,000מתוכם: ₪  16,666חדרי הנצחה: עלות התוכנית 
 (.10%עיריית שדרות )₪ 

 לביקורת  ממשרד הקליטהנתונים שניתנו 

 :2013דוח ריכוז פרויקטים מאושרים ממשרד הקליטה לשנת 

השתתפות משרד  תאור הפרויקט
 הקליטה בש"ח

השתתפות 
ממקורות 

 אחרים בש"ח

השתתפות 
 העירייה בש"ח

סה"כ עלות 
 הפעילות בש"ח

פרויקט עולי קווקז 
 )פרויקטור(

82,800.00 0.00 27,600.00 110,400.00 

עולי קווקז פרויקט 
 )סיורים(

24,182.00 3,150.00 4,912.00 32,244.00 

פרויקט עולי קווקז 
 )אירועים(

37,500.00 10,000.00 2,500.00 50,000.00 

פרויקט עולי קווקז 
 )מועדונים(

55,518.00 18,507.00 0.00 74,025.00 

אקולוגיה ואיכות 
 הסביבה

18,250.00 4,717.00 1,800.00 24,767.00 

 14,667.00 0.00 3,667.00 11,000.00 מקהלת צלילי שדרות
 69,361.00 2,000.00 15,361.00 52,000.00 תרבות ואומנות

 7,334.00 0.00 1,834.00 5,500.00 חדרי הנצחה
 4,600.00 150.00 1,000.00 3,450.00 העצמת צעירים

 387,398.00 38,962.00 58,236.00 290,200.00 סה"כ:
 

 

 

 :2014ריכוז פרויקטים מאושרים ממשרד הקליטה לשנת דוח 

השתתפות משרד  תאור הפרויקט
 הקליטה בש"ח

השתתפות 
ממקורות 

 אחרים בש"ח

השתתפות 
 העירייה בש"ח

סה"כ עלות 
 הפעילות בש"ח
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פרויקט עולי קווקז 
 )סיורים(

13,275.00 2,625.00 1,800.00 17,700.00 

פרויקט עולי קווקז  
 )פרויקטור(

102,000.00 34,000.00 0.00 136,000.00 

פרויקט עולי קווקז 
 )אירועים(

16,800.00 7,250.00 1,750.00 25,800.00 

פרויקט עולי קווקז 
 )מועדונים(

57,772.00 19,258.00 0.00 77,030.00 

פרויקט עולי קווקז 
 )סיורים(

3,645.00 0.00 911.25 4,556.25 

פרויקט עולי קווקז 
 )מועדונים(

6,551.00 0.00 1,637.75 8,188.75 

 44,100.00 2,800.00 13,200.00 28,100.00 חברה וקהילה
 55,260.00 2,500.00 18,790.00 33,970.00 תרבות ואומנות

 33,333.00 0.00 8,333.00 25,000.00 מקהלת צלילי שדרות
 20,000.00 0.00 5,000.00 15,000.00 חדרי הנצחה

 231,026.00 0.00 66,700.00 164,326.00 מחוברים
שנה לעלייה  25

 מחה"ע
50,000.00 0.00 5,555.00 55,555.00 

 708,549.00 16,954.00 175,156.00 516,439.00 סה"כ:  
 

המהווים ₪,  381,194סכום של  2014סה"כ העביר משרד הקליטה בפועל בשנת 
 , להלן הפירוט:74% -ניצול תקציבי של כ

עלות מאושרת ע"י משרד  הפרויקטתאור 
 הקליטה בש"ח

סכום ששולם בפועל ע"י 
 משרד הקליטה

 2,385.00 13,275.00 פרויקט עולי קווקז )סיורים(
 85,445.00 102,000.00 פרויקט עולי קווקז  )פרויקטור(

 15,423.00 16,800.00 פרויקט עולי קווקז )אירועים(
 47,916.00 57,772.00 פרויקט עולי קווקז )מועדונים(

 0.00 3,645.00 פרויקט עולי קווקז )סיורים(
 0.00 6,551.00 פרויקט עולי קווקז )מועדונים(

 28,100.00 28,100.00 חברה וקהילה
 22,270.00 33,970.00 תרבות ואומנות

 24,480.00 25,000.00 מקהלת צלילי שדרות
 10,620.00 15,000.00 חדרי הנצחה

 95,513.00 164,326.00 מחוברים
 49,042.00 50,000.00 שנה לעלייה מחה"ע 25

 381,194.00 516,439.00 סה"כ:
 

בסיורים משרד הקליטה דורש שתהיה השתתפות עצמית של  - הערת הביקורת
 המשתתפים בסיורים.

 
 

 :2015תוכנית תקציב מאושרת ע"י משרד הקליטה לשנת 

השתתפות משרד  שם התוכנית
 הקליטה

השתתפות 
 העירייה

השתתפות 
 עצמית

 עלות התוכנית

 73,160.00 450.00 17,840.00 54,870.00 חברה וקהילה-שוטף
 44,000.00 1,500.00 9,500.00 33,000.00 תרבות ואומנות
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 20,000.00 0.00 5,000.00 15,000.00 חדרי הנצחה
 137,160.00 1,950.00  32,340.00 102,870.00 סה"כ:

 

, החליטה על פתיחת סעיפים 20/10/2015מתאריך  28/13מליאת העירייה מס' ישיבת 
 בתקציב העירייה במחלקת הקליטה. לפתוח סעיפים עפ"י הפירוט הבא:

 18690026סעיף  –חברה וקהילה 

 ₪ 12.900  - 110 –תת סעיף 

 ₪ 40,400 – 780  -תת סעיף 

 

 18690027סעיף   –תרבות ואומנות 

 ₪ 5,400 – 110 –תת סעיף 

 ₪ 19,700 – 780 -תת סעיף 

 

 18690028סעיף    -חדרי הנצחה 

 ₪ 20,000 – 780 –תת סעיף 

 18690029סעיף  –פרויקטור  לעולי קווקז 

 ₪ 135,936 0 110 –תת סעיף 

 

 1869030סעיף  –מועדונים  –פרויקט לעולי קווקז 

 ₪ 42,120  – 110 –תת סעיף 

 ש"ח  50,660 – 780תת סעיף 

 

 1869031סעיף  –סיורים -פרויקט מיוחד עולי קווקז

 ₪ 23,700 – 780 –תת סעיף  

 

 1869032סעיף  –פרויקט עולי קווקז אירועים 

 ₪.  9,900 – 110 –תת סעיף 

 ₪ 35,025 – 780תת סעיף 

 

  ש"ח 395,741סה"כ :                

 

 

 הפחתה בסעיפים של השנה מתקציב של הקליטה :

1869001780 – 57,230 ₪ 

1869008780 – 64,725 ₪ 

1869009780 – 73,160 ₪ 
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1869010780 – 44,000  ₪ 

1869011780 – 15,360 ₪ 

1869012780 – 23,700 ₪ 

1869013780 – 135,936 ₪ 

 ₪ 414,111סה"כ :              

 

 מחוברים :

 ₪  400,000 – 1869003780בתקציב מאושר 

 ₪ 280,800שכר ע"ס  – 110מבקשים לפתוח: תת סעיף 

 ₪  119,200יעמוד ע"ס   780תת סעיף                             

 ₪  400,000סה"כ :                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אי סדרים כספיים במחלקת הקליטה:

בדבר   קולה, ממשרד מבקר המדינה,-אופןהתקבלה פנייתה של עו"ד יעל  6/1/2015בתאריך 
, פנתה ב, מ"מ מנהלת מחלקת הקליטה בעירייה.  על פי המכתב, הגב' תלונתה של הגב' א

 סגן ומ"מ ראש העיר ומחזיק תיק הקליטה. א.נ לנציבות תלונות הציבור בתלונה על מר 
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י לעירייה לגזבר העירייה וליועץ המשפט 11/2014פנתה בחודש  על פי המכתב, הגב' ב'
מר  ב'וחשפה ליקויים חמורים בהתנהלות האגף, הגובלים לכאורה בשחיתות. לדברי הגב' 

דרש מעובדי האגף לגבות תשלום ממשתתפים באירועים שהפיק האגף, אף שאלו מומנו  'נ
במלואם על ידי משרד הקליטה   ועל ידי העירייה. כמו כן טענה כי באירועים שבהם מותר 

מהמשתתפים, נעשה שימוש בכספים שנותרו מהפעילות לצרכים לא  היה לגבות תשלום
דרש ממנה להעביר את הכספים שנגבו לעמותה בשם מ.ט  'ראויים. כמו כן נטען כי מר נ

דרש כי יועברו לעמותה  שמר נ'₪  1,600' וכי סכום של כיוונים, המנוהלת ע"י בנו של מר נ
להתנכל דעותיה לממונים, החל מר נ' בות הו, בעקעלם ממשרדי האגף. לטענת הגב' ב'נ

פועל לפרסום מכרז לתפקיד מנהל  כמ"מ, כמו כן טענה כי מר נ'  אליה ולפגוע בסמכויותיה
 אגף הקליטה ובנסיבות שנוצרו סיכוייה לזכות קלושים.

, על מעשה שחיתות ב'מעולם לא קיבלה פנייה/תלונה/התראה של הגב'   הביקורת בעירייה
 בפרט. 'ייה בכלל ועל ידי מר נשנעשו לכאורה בעיר

 
למחזיק תיק  בעקבות פניית משרד מבקר המדינה וחלופת מיילים בין גזבר העירייה

 תשאול של עובדי מחלקת הקליטה. להלן ממצאיי הביקורת:הקליטה,  ביצעה הביקורת 
 

פנה ראש העיר לגב' פאינה קירשנבאום, לשעבר סגנית שר  14/7/2014בתאריך  .1
להעצים את מחלקת הקליטה ולהגדירה כאגף וכן לאשר עקרונית הפנים, בבקשה 

שמנהל האגף יועסק בשכר בכירים עפ"י חוזה העסקה ברשות המקומית באישור 
 משרד הפנים.

 
לגב' פאינה קירשנבאום, לשעבר סגנית ' פנו ראש העיר ומר נ 30/10/2014בתאריך  .2

עפ"י חוזה  60%ים שר הפנים, בבקשה לאשר העסקת מנהל אגף קליטה בשכר בכיר
 העסקה ברשות המקומית ובאישור משרד הפנים.

 
, ולפיו בפגישה שהתקיימה 'כתב גזבר העירייה מכתב למר נ 11/11/2014בתאריך  .3

כי כספים שנגבים  'ולחשב המלווה של העירייה, נמסר ע"י הגב' ב 'בינו לגב' ב
משרד הקליטה, מתושבים עבור פעילויות קליטה הממומנות במלואם ע"י העירייה ו

אינם מופקדים בקופת העירייה כנדרש עפ"י חוק. ולאור כך לא יאושרו הזמנות 
 עבודה למחלקת.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

השתתפו:  התקיימה ישיבת צוות קליטה. להלן הפרוטוקול: 12/11/2014בתאריך   .4
 '' בהגבעל פי הפרוטוקול דיווחה  .' והגב' חר' , הגב' ל', הגב' ז', מר ב'הגב'  נ'מר 

 :את הנתונים הבאים
 

מס' כרטיסים  תאור ההוצאה תאריך
 שנמכרו

מחיר לכרטיס 
 בש"ח

סה"כ גביה 
 בש"ח

 960.00 15.00 64 כלי זמר 17/9/2014
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 (1)       2,225.00 25.00 84 "נוסחת העבודה" 21/9/2014
 (2)    2,205.00 60.00 50 נסיעה לירושלים 7/10/2014
 3,125.00 25.00 125 אשכנזערב עדות  4/11/2014

 (3) 2,469.00   כיבוד --
 (4) 2,000.00 25.00 80 ערב עדות בוכרים 5/11/2014
נגבה  3,000.00 25.00 120 ערב עדות קווקז 6/11/2014

 מתושבים.
 

1,420.00 (5 )
 הוצאות 

 (6) 1,600.00   מועדון "גאוגניוק" 28/11/2014
  -דפוס דין וחשבון  28/11/2014

 פליירים
  1,305.00 (7) 

תאורה במועדון  --
 "מחוברים"

  140.00 (8) 

 

 הערת הביקורת:
 
 ולא כפי שדיווחה הגב' בובר. 2,100=25*84( בחישוב פשוט 1)
 ₪. 795( קיים הפרש בסך 2)

 
 ₪. 656הופקדו לעירייה. בנוסף קיים סכום נוסף ע"ס ₪  2,469 '( עפ"י הגב' ב3)

 
 הופקדו לעירייה. ₪  2,000 '( עפ"י  הגב' ב4)

 
  1,580ונשאר תקציב של ₪  1,420הוצא עבור ערב הריקודים סכום של  '( עפ"י הגב' ב5)

 תקציב זה לא הופקד בקופת העירייה.₪.        
 
 על פי הביקורת הכסף לא הופקד לקופת      –הופקדו לעירייה ₪  1,600 '( עפ"י הגב' ב6)

 , 9/11/2014בתאריך  2014העירייה, שכן הפקדות הכספים לעירייה הופסקו בשנת      
 הסתכמו בסכום  2015ך ההפקדות לשנת סלא התקיימה הפקדה כזו.  2015ובשנת      
 ₪. 1,029של      

 
 לדפוס "דין וחשבון".₪  1,305( על פי הפרוטוקול שולם סכום של 7)

 
 למועדון "מחוברים". סה"כ עפ"י הנתונים  ₪  140( על פי הפרוטוקול שולם סכום של 8)

 ₪. 6,069, סכום של 2014הופקדו לקופת העירייה  בשנת  'שמסרה הגב' ב     
 
 

 

 

 

בו היא מתבקשת להגיש לו את כל  'מכתב לגב' ב 'שלח מר נ 17/11/2014בתאריך  .5
הקבלות עבור הכספים שנגבו על ידה, לפעילויות אגף הקליטה. וכי לפני כחודשיים 

והיא לא פעלה בנדון ולא הגישה תלונה ₪  2,540הגב' בובר טענה כי נגנב סכום של 
 במשטרה והיא מתבקשת להחזיר את הכסף ולהפקידו בעיריית שדרות.

 
תצהיר בפני היועץ המשפטי של העירייה.  'ישה הגב' בהג 17/11/2014בתאריך  .6

להפקיד למחלקת הגביה, את הכספים  'בתצהיר נטען כי היא קיבלה הנחיה ממר נ
שהיא גובה עבור פעילויות של מחלקת הקליטה, ואת הכספים הנגבים עבור 
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פעילויות שלא קשורות לתוכניות הקליטה להעביר אליו לפקודת עמותה. ולמרות 
אין  –שהיא סרבה ואמרה לו שזה לא חוקי הוא אמר לה "שיסדר את הדברים לבד 

היא הגיעה למשרדו  22/10/2014ה אני עושה". בתאריך לך מה לפחד, אני יודע מ
עובדת אגף הקליטה להעביר לו את  ל'הפרטי )מחוץ לבניין העירייה( עם הגב' 

הכספים ובתמורה קיבלה חשבוניות של עמותת מ.ט כיוונים. כמו כן היא מציינת 
 2014כי חשבוניות המקור נגנבו מהקלסר שלה במשרד. כמו כן בחודש ספטמבר 

משקית גביית הכספים היא ערכה ₪  1,600ואמרה לה שנגנבן לה ' תה אליה הגב' לפנ
מצהירה כי היא לא לקחה  'שיחת ברור באגף והודיע על כך למר נחשונוב. הגב' ב

 את הכספים או כל דבר אחר לצרכיה הפרטיים. 
 

בו הוא רואה בחומרה את העובדה  'למכתב לגב' ב 'שלח מר נ 17/11/2014בתאריך  .7
 יצאה מהעבודה בלי לתת לו דיווח וכי להבא יאלץ לנקוט באמצעים חריפים.ש
 

מכתב למנכ"ל העירייה לגזבר העירייה, לפיו  'שלחה הגב' ב 19/11/2014בתאריך  .8
בבדיקה שערכה באגף מצאה כי נעלמו/נגנבו מספר חשבוניות. והיא מבקשת כי ינחו 

 אותה מה לעשות.
 

מנהל המנגנון בבקשה להעביר את עובדי אגף ל 'פנה מר נח 19/11/2014בתאריך  .9
 הקליטה למבנה קידום נוער.

 
לראש העיר, על מנת שיפרסם מכרז מידי למנהל  'פנה מר נ 19/11/2014בתאריך  .10

אגף הקליטה בעירייה, בעקבות חוסר אמון במ"מ מנהלת האגף ופגיעה במהלך 
 .הביקורתהעבודה התקין וכי הוא העביר את העניין לידיעת 

 
התקיימה ישיבת צוות עובדי הקליטה בנושא הכסף שנגנב.  20/11/2014אריך בת .11

, עובד ' ', מנהל המנגנון, מר א', מחזיק תיק הקליטה, מר י'בישיבה נכחו: מר נ
' מזכירת מחזיק , עובדת הקליטה, הגב' ג', עובדת קליטה, הגב' ח'קליטה, הגב' ר

דת הקליטה. על פי הפרוטוקול , עוב', עובד הקליטה והגב' לתיק הקליטה, מר י'
את כל עובדי הקליטה והודיעה  להם כי בתאריך  'כינסה הגב' ב 28/8/2014בתאריך 

משקית הגביה. ושזו הפעם ₪  2,000והודיעה לה שנגנבו  'טלפנה אליה ל 27/8/2014
שנים האחרונות שזה קורה. העובדים היו המומים למשמע הידיעה  6 -הראשונה ב

 'ם. כל העובדים היו בדעה  שיש להגיש תלונה במשטרה והגב' בוהרגישו מואשמי
פנתה  'הגב' באמרה שהיא תפנה למר נחשונוב לקבל הנחיה ממנו לדרך הפעולה. 

ואמרה שהיא לא רוצה שהאירוע יתפרסם מחוץ למשרדי הקליטה. מר  'למר נ
ומיים נחשונוב הציע שכל עובד יתן כסף על מנת לשלם את האבדה/גנבה וכי כעבור י

 ₪.  2,540כי הסכום שנגנב במדויק הינו  'הודיעה לו הגב' ב
 

מכתב לגזבר העירייה, כי הוא ערך ביקורת באגף  'כתב מר נ 30/11/2014בתאריך  .12
הקליטה, וביקש פירוט של כל הפעילויות וגביית הכספים שנגבו. על פי ממצאיו 

הסתייג  'כספים מזומנים ששולמו ספקים היו ללא חשבונית ו/או קבלה. מר נ
 1,600ולפיו מברור שערך בישיבת צוות מסתבר שהסכום של  'מתצהירה של הגב' ב

שעליו הצהירה כנגנב אינו נכון וכי הכסף לא יכול להיגנב כי הוא שמור אצל הגב' ₪ 
הכסף שחסר. לטענתו  -₪  2,540 'והגב' ב' . והוא דורש לחייב משכרן של הגב' ל'ל

חר פנייתו היא הוא פנה ודרש כי הן תעברנה לידיו את החשבוניות/קבלות ולא
 הצהירה כי הכסף נעלם/נגנב. והוא מצרף תצהירים נוספים של עובדי הקליטה.

 
מכתב לגזבר העירייה בו היא מבקשת כי יוציא  'שלחה הגב' ב 30/11/2014בתאריך  .13

 נוהל מסודר להתנהלות הכספית של מחלקת הקליטה.
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יא הפקידה כספים למכתב לגזבר העירייה, לפיו ה 'כתבה הגב' ב 13/1/2015תאריך  .14
₪.  1,650מתוך סכום ₪  1,350למחלקת הגביה ובהפקדה היה חסר סכום של 

)רכזת המועדון( עדיין לא החזירה את הכסף ולא הפקידה אותו ' לטענתה הגב' נ
 בעירייה. 

 
למנהל המנגנון בעירייה על מנת לקבל בכתב את  'פנה מר נ 26/1/2015בתאריך  .15

לעירייה כמזכירת  2008התקבלה בשנת  'טענתו הגב' ב. ל'הגדרת תפקידה של הגב' ב
מנהלת אגף הקליטה ולאחר מכן עבדה כעובדת מן המניין בספריה העירונית. וכן 

מגדירה עצמה כמ"מ מנהלת אגף הקליטה  'מבקש לדעת על סמך מה הגב' ב
 ולעיתים כמנהלת אגף הקליטה, אף שמעולם לא עברה מכרז.

 
יועצת קליטה בקהילה, מכתב ' ' בובר מכתב לפשלחה הגב 26/1/2015בתאריך 

סעיף ערב לקהילה  –תרבות ואומנות המפרט את חוסר הניצול התקציבי בעירייה: 
)לדבריה מר טל נחשונוב סירב לחתום על ההזמנה דרך עמותת ₪.  5,000האתיופית 

לא בוצעה מכירת כרטיסים בגלל עיכוב ₪.   7,000 –גוונים(. אירוח תרבות לילדים 
חדרי  לא בוצע הזמנת כיבוד בגלל חוב במכולת.₪  577 –מקהלה  באישור הזמנה.

לא בוצע הזמנת כיבוד בגלל חוב במכולת. סטנדים פיתוח תמונות ₪.  866 –הנצחה 
 החשב המלווה לא אישר את ההזמנה. ₪.  4,000 –)קנבס( 

 
נית קיימת בעיה של הקצאת מבנה וכבת – תוכנית מחוברים ₪. 17,443סה"כ: 

הסכום לא נוצל. הפקת אירוע ₪.  17,320 –וחוסר בכמות מספר הילדים. סיורים 
ציוד ₪.  5,700פעולות ₪.  11,480הרצאות ₪.  8,000חגיגי של חניכי המועדון 

 ₪. 52,500סה"כ סעיף מחוברים: ₪.  6,000כיבוד קל ₪.  4,000מתכלה למועדון 
 

)לא הייתה קבוצה(. ₪.  8,100 –תגבור לימודים  – ולי קווקזתוכנית מיוחדת לע
 –ציוד מתכלה למועדונים ₪.  4,000 –אירוע תרבות לבוגרי קורס הכנה לצה"ל 

 –פארק תימנה ₪.  3,100 –פארק אוטופיה ₪.  450 –סיור בירושלים ₪.  1,770
שלא  4201סה"כ תקציב  ₪. 30,020 –סה"כ ₪.  5,300 –כפר צ'רקסים ₪.  7,300
 ₪ 99,963 –נוצל 

"בגלל אי סדרים שקיימים כרגע בעירייה התקציב הערה:  'כמו כן הוסיפה הגב' ב
 לראשונה לא נוצל במלואו".

 
 

שנים היא  5מכתב לגזבר העירייה ולפיו במשך  'שלחה הגב' ב 28/1/2015בתאריך  .16
מ"מ מחלקת הקליטה וכי בכל התקופה הזו כל ההזמנות הקשורות למחלקת 
הקליטה הוצאו ונחתמו על ידה. וכי בעקבות כך שהתרעה על אי סדרים במחלקת 

קטורית מוקד קווקזים, תחתום מעתה , פרוי'הקליטה, הוחלט בעירייה כי הגב' ר
ילו שאינה עובדת עירייה. כמו כן נאמר לה ע"י מנכ"ל העירייה כי על ההזמנות, אפ

מציינת כי  'הינה עובדת עירייה ולכן מורשת לחתום על ההזמנות. הגב' ב 'הגב' י
הזמנות שלא נחתמו על ידה אי אפשר לאשרן וזה מנוגד להוראות והיא מסירה 

 אחריות מכך וכי כיום נגבים כספים ללא אישורה וידיעתה.
 
 
 

מכתב למנהל המנגנון בעירייה, ולפיו קיים מכתב  'שלח מר נ 9/2/2015תאריך ב .17
לתפקידה כמ"מ מנהלת  'אשר מאשר את חזרתה של הגב' ב 12/4/2014מתאריך 

, וכי הוא מבקש לדעת מי אישר את 11/4/2010מחלקת הקליטה החל מתאריך 
 מינויה כמ"מ, האם קיים פרוטוקול או האם נערך מכרז.

 
 219מי באשקלון בסכומים של -חשבוניות של מסעדת מיט 3נחשונוב הציג בפניי מר  .18

לטענתו הגב' בובר אכלה במסעדות אלו ע"ח כספי אגף ₪.  224 -ו₪  ₪251, 
 הקליטה. החשבוניות כוללות ארוחת בשרים סלטים וכוסות יין.



                                                                   2015-2016דו"ח מבקרת העירייה לשנים                                                                                    

 

14 

 

 
קת , כמזכירה במחל1/8/2004התקבלה לעבודה בעיריית שדרות בתאריך  'הגב' ב .19

שנות לימוד( במגמת מזכירות בבית הספר  12הקליטה, כבעלת השכלה תיכונית )
 התיכון כפר סילבר.

 
, בהחלטת העירייה לעבוד בספריה העירונית  'הועברה הגב' ב 01/2010בחודש  .20

 בשדרות, בכפיפות למנהלת הספריה.
 

למחלקת הקליטה כמ"מ מחלקת הקליטה, עד  'הוחזרה הגב' ב 04/2010בחודש  .21
 פרסום מכרז לתפקיד.ל
 

לצאת לחל"ת למשך שלושה חודשים, בין  'ביקשה הגב' ב 10/7/2013בתאריך  .22
, שהינם תקופת הבחירות המוניציפאליות של 1/11/2013 – 22/7/2013התאריכים  

(. העירייה אישרה 22/10/2013הרשויות המקומיות )הבחירות התקיימות בתאריך 
, אשר נכנס רק 2כמספר  'שהתמודדה ברשימתו של מר טל נ 'את החל"ת לגב' ב

 לקדנציה הנוכחית ומכהן כיום כסגן ראש העיר ומחזיק תיק הקליטה. 1במנדט 
 

התקיימה ישיבה בנושא הזמנות עבודה באגף הקליטה. בישיבה  22/7/2015בתאריך  .23
עירייה, סגן ראש בעיר ומחזיק תיק הקליטה, מנכ"ל העירייה, גזבר ה נ'השתפו: מר 

מנהל המנגנון והיועץ המשפטי לעירייה. על פי פרוטוקול הישיבה הוחלט: 
לא יפגעו וזאת לבקשת משרד מבקר המדינה, עד לסיום  'סמכויותיה של הגב' ב

הברור בעניינה על ידם. הזמנות עבודה שיתבקשו ע"י משרד הקליטה בנושאים 
ל שהיא לא תפעל בהתאם שאירה מטפלת בהם ימשיכו להיות מטופלים על ידה, וככ

להנחיות הממונה עליה ולא תוציא הזמנות לבקשתו, יערך עימה ברור אצל מנכ"ל 
העריייה והוא ידאג להוציא את ההזמנות. בכל הנוגע לנושאם אחרים שהיו 

, מנכ"ל העירייה יאשר תחילה את הזמנות העבודה יחד עם מחזיק ב'בטיפולה של 
 תיק הקליטה.

 
מכתב ליועץ המשפטי לעירייה לפיו מנהל  'הוציאה הגב' ב 11/8/2015בתאריך  .24

הרכש בעירייה פנה אליה על מנת שתחתום על הזמנות לפעילות עבור מחלקת 
הקליטה, והיא רואה בכך פגיעה במעמדה., אך כיון שהיא לא רוצה לפגוע  בפעילות 

 המחלקה ובתושבי העיר, היא תחתום על הזמנות אלו.
 

מר נחשונוב מכתב לראש העיר לפיו, מחלקת הקליטה  שלח 18/8/2015בתאריך  .25
עדיין 'בעיר אינה מתפקדת ולא מתקיימת בה שום פעילות ואין עובדים כיון שהגב' ב

משמשת כמ"מ מנהלת מחלקת הקליטה בניגוד לרצונו, ועל פי החוק מ"מ אמור 
חודשים ויש לצאת למכרז חדש. העובדת מוגנת ע"י מבקר  6להיות בתפקיד רק 

ינה והוא פנה למשרד מבקר המדינה לסיים את הביקורת והפרשה, כיון המד
מדגיש כי הוא אינו מסרב לשום בקשה  'שהתושבים נפגעים מהמצב. כמו כן מר נ

, את מחלקת 2015של אירה לביצוע פעילות. כמו כן העירייה תיקצבה בשנת 
אין  '' באלש"ח אשר אינו כפוף למשרד הקליטה ולכן לגב 300הקליטה בסכום של 

 זכות לממש אותו. 
לראש העיר, בבקשה להכיר בתשלום ביום  פנה מר נ' 2/2/2014בתאריך : לימודים .26

במייל ' כתב מר נ 4/2/2015.  בתאריך 'היעדרות עבור לימודים לתואר רשון לגב' ב
. 'לגב' בובר כתב כי ועדת מנגנון לא אישרה את יציאתה ללימודים של הגב' ב

כי מזה כשנה היא לומדת לתואר  'מכתב לגב' ב 'כתב מר נ 17/12/2014בתאריך 
ראשון במכללת ספיר, בימי חמישי, לימודים אשר לא אושרו לה,  והודיע לה שהיא 

בתאריך  'מחויבת להתייצב במקום עבודתה ביום זה. במייל ששלחה הגב' ב
לפנות , היא מאשרת כי מנכ"ל העירייה ביקש ממנה 'מזכירתו של מר נ 'לג 1/2/2015

כממונה הישיר שלה על מנת לקבל את אישורו ליציאה למבחנים. בתאריך 'למר נ
למנכ"ל העירייה, על מנת לקבל הכרה  'פנה עו"ד גלעד אבני בשם הגב' ב 8/2/2015
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כפי שהיו הדברים עד לסכסוך  'שהינה כפופה למנכ"ל העירייה ולא לממונה מר נ
שפרץ בין השניים. הפניה הייתה על מנת שמנכ"ל העירייה יאשר את יציאתה 

שלא  'ובכך לעקוף את החלטת הממונה מר נ 'ללימודים ולמבחנים של הגב' ב
מספר פעמים  'לאפשר את יציאתה. חשוב לציין כי מנכ"ל העירייה זימן את הגב' ב

 דים והיא סירבה להגיע.לברורים לגבי יציאתה ללימו
 

 גביית כספים באגף הקליטה .27
התקיימה פגישה  בנושא הסדרת הגביה באגף הקליטה,  12/1/2015בתאריך 

.  בישיבה ומבקרת העירייה' בהשתתפות גזבר העירייה, היועמ"ש של העירייה, מר י
הוחלט כי מנהלת מחלקת הגביה בעירייה תהיה אחראית לגביית כל הכספים 

מאגף הקליטה וכי העירייה תנפיק פנקסי קבלות עבור אגף הקליטה על פי שיתקבלו 
מספר סידורי והכסף יופקד ישירות למחלקת הגביה בעירייה, אשר תבדוק ותבקר 

 את הכספים שיתקבלו מאגף הקליטה.
גזבר העירייה ויידע אותו כי עובדת הקליטה חנה ל 'פנה מר נ 9/2/2015אריך בת

מחלקת הגביה על מנת להפקיד כספים של אגף הקליטה  חנוכייב פנתה אל מנהלת
לחשבון העירייה, אך נאמר לה כי היא צריכה לפנות לגזבר העירייה בעניין. העובדת 
פנתה לגזבר העירייה והוא הורה לה לערוך פרוט עבור מה נגבה הכסף ובאיזה סכום. 

 לאחר שחזרה עם הנתונים לא אישר גזבר העירייה את ההפקדה.
 
 

  , כי 12/1/2015רשמה הערה על גבי פרוטוקול הישיבה מיום  מבקרת העירייה. 28
 העירייה טרם הנפיקה פנקסי קבלות לאגף בהקליטה וכתוצאה מכך מחלקת       
 הגביה אינה יכולה לקבל את הכספים הנגבים מאגף הקליטה. ההערה הופנתה       
 לגזבר העירייה ולמנכ"ל העירייה.       

 
 

 מכתב לגזבר העירייה על מנת שיקבע  'כתבה הגב' ב 17/11/2014בתאריך . 29
 נהלים להתנהלות כספית שוטפת של מחלקת הקליטה:      
 העתקים ע"י העירייה. 3 -להמציא ספר חשבוניות/קבלות ב .1     
 פתיחת סעיף תקציבי להכנסות שוטפות של השתתפות עצמית בפעילויות  .2     
 ה.הקליט         

 . נוהל הפקדה ופיקוח על הכספים.3     
 נהלים לקבלת תרומות.  .4     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תשאולים של עובדי מחלקת הגביה:
 

: 11:00שעה  16/2/2015עובדת פרוייקט קווקזים, מתאריך  –' תשאול של  הגב' נ .1
שנים,  באמצעות  מתנ"ס שדרות.  7הינה עובדת במסגרת פרויקט קווקזים במשך  'נ

+. המועדון פועל 55העובדת מרכזת מועדון ה"גניוק" לנשים מבוגרות בגילאי 
 40.  במועדון חברות 17:00-20:30פעמיים בשבוע בימי שני וחמישי בין השעות 

למועדון תקציב ₪.  10נשים. התשלום השוטף החודשי הנגבה מכל משתתפת הינו 
ממחלקת הקשישים ברווחה, במסגרת פרויקט "בית חם". עבור ₪  400חודשי בסך 

תלוי בסוג ₪.  65-100טיולים ופעילויות נוספות נגבה סכום בנפרד מהמשתתפות בין 
הפעילות או הטיול. משרד הקליטה מממן אוטובוסים לטיולים כאשר הפעילות 
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ון. התשלום לטיולים נגבה ע"י העובדת, היא הנוספות הינן ע"ח חברות המועד
. הגביה מתבצעת לפני הטיול או ביום הטיול. ב'או ל 'רושמת מי נתן כסף ומעבירה ל

העובדת נינה לא שמרה את כל רישומי הגביה שביצעה במשך כל השנה אלא רק 
כל הזמן שמעה מאירה שאין  2014 – 2013חלק מהם. העובדת מעידה כי בשנים 

לויות שאמורות היו להיות מתוקצבות ממשרד הקליטה לפרויקט כסף לפעי
קווקזים כמו סדנאות מוסיקה, העשרה, ספורט וכו'. כל השנים האלו נינה טוענת 

נהגה להתקשר  'ל 2013שאף פעם לא ניתנו לה הסדנאות שמגיעות לה. במהלך שנת 
ון. נינה לנינה כל חודש על מנת לדעת איזה פעילויות נעשו במשך החודש במועד

חושבת שכנראה הם דיווחו למשרד הקליטה על פעילויות שבוצעו וקיבלו תמורתן 
ערבים: ערב קווקזים, ערב בוכרים וערב  3התקיימו  2014תקציב. בחודש נובמבר 

אשכנזים. חלק מהאנשים לא יכלו לשלם בגלל שהם מקבלים את קצבתם החודשים 
צעקה על נינה שתביא לה את הכסף  'לכל חודש וביקשו לשלם במועד זה. ל 28 -ב

לחודש. בנוסף אירה כתבה לנינה מכתב  28 -עכשיו ושהיא לא מוכנה לחכות על ל
העבירה את  'שאם היא לא מעבירה את הכסף היא תתלונן עליה, ולאור האיומים נ

נשים  3 -עבור טיול לכפר הצ'רקסים מ₪   300מעידה כי היא גבתה  'נהכסף. 
להעביר להם  'לחצו על נ ב'ו '. הטיול נדחה עקב המצב הביטחוני בצפון. ל

מה היה הלחץ שלהם  'את הכסף למרות שהטיול לא התקיים. לא ברור לנ
אישור מסירה על כספים  'ו/או מל ב'מעולם לא קיבלה מ על הכסף. נ'

מעידה שאמא  ו/או אסמכתא אחרת לאישור גביה.נ' העבירה להןשגבתה ו
מנהלת מועדון קשישים "גיל הזהב" פעם בשבוע למשך שעתיים  ב'של 

 והרבה כספים מוזרמים לשם.
 

: 13:00שעה  18/2/2015מתנדבת בקהילה הרוסית, מתאריך  –'תשאול של הגב' ג .2
, 09:00-13:00תושבת באר שבע, מתנדבת פעם בשבוע כל יום רביעי בין השעות  'ג

במילוי טפסים של השגרירות הרוסית העוסקים בטיפול ובשימור האזרחות 
 ', מרגע שמשרדי הקליטה עברו לעירייה. גנ'הרוסית. גלינה יושבת במשרדו של 

תעודת חיים מעולם לא קיבלה שכר עבור שירותיה. העולים צריכים להוציא 
המאשרת את קיומם בארץ, על מנת לקבל קצבת פנסיה מממשלת רוסיה. פעם 
בשנה השגריר היה מגיע לדימונה, מקבל את העולים, בודק אותם ומאשר את 

אוטובוסים של תושבים עולים לקבלת האישור  2קצבתם. כל שנה יוצאים משדרות 
אוטובוסים  2יצאו  2/2014מאת השגריר. כל השנים ההסעות היו חינם.  בחודש 

 לכל ₪  25לגבות  'ביקשה מגב' לדימונה ו
לגבי הכספים  נ'לא יידעה את  'אמרה שאין תקציב להסעות וצריך למממן. ג ב'נוסע. 

ביד. בהסעות היו  ב'שגבתה עבור ההסעות. הכסף שנגבה עבור ההסעות נמסר ל
 .'אוטובוסים. לא תועד כל רישום ע"י ג 2 -אנשים ב 85 -בערך כ

 
נכנס  6/2011"בחודש : 3/3/2015הראיון נערך בתאריך  ב'תשאול של  הגב'  .3

)בתקופת ראש העיר הקודם(. עם היכנסו  נ'לתפקידו כממונה על הקליטה מר 
מתחריו. הוא כעס  ' ור'לתפקיד הוא סרב לדבר איתי, כיון שעזרתי בבחירות לא
את פרנסתי ועשיתי כל  עליי ונתן לכולם להבין כי הוא מפטר אותי. פחדתי לאבד

מה שהוא אמר. ראשית הוא סגר את פרויקט הספורט שהיה חשוב ומוצלח, אך 
הוא לא תמך בזה, הוא רצה להמיר את פרויקט הספורט לפרויקט "כוכב נולד" 

 90%בסינימטק, למרות שאסור היה לעשות את זה כי משרד הקליטה דורש 
ומשרד הקליטה לא אישר לנו השתתפות כלל התושבים  10% -השתתפות עולים ו

, במכרז מכור, מ'את פרויקט "כוכב נולד". בתקופה זו התקבל לעבודה בחור בשם 
כל היום ודו"ח נוכחות אנחנו היינו ממלאות לו. לאחר תקופה נ' הוא הסתובב עם 

הסתדרנו כי תמיד שתקתי ועשיתי כל מה נ' הבחור פוטר בשל התנהגותו. אני ו
שיתוף פעולה עם אף גורם בעירייה כגון: רווחה וחינוך.  שהוא אומר לי. לא היה

, מציגות בפניו כמה נ'( מדווחות ל'ול ב'כל פעילות שהיינו עושים בקליטה, היינו )
הייתה רושמת ושומרת קבלות וחשבונות. לקראת הבחירות  'כסף נכנס. ל

 . אבל הוא עזב את התפקיד'האחרונות, ערכנו מכרז ולקחנו בחור חדש בשם מ
לנהל ' בגלל גובה המשכורת ששולמה לו. לאחר מכן ערכנו שוב מכרז ובחרנו את ר

את פרויקט קווקזים. היא הייתה מועמדת יחידה  ותיכננו ככה שהיא תיבחר. לפני 
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התחיל לבקש ממני כספים מהקליטה ואח"כ היה מחזיר. הייתה פעם נ' הבחירות 
שלו כי פחדתי ממנו אז  2אחת שהוא לקח ולא  החזיר. בבחירות הייתי מספר 

הלכתי איתו. יש לי כוח בקרב אוכלוסיית העולים, אוהבים אותי ואם לא הייתה 
נה היה מסובך מבחי נ'מתמודדת איתו הוא היא מפטר אותי. אחרי הבחירות 

כספית והתחיל לקחת ממני כספים ולא מחזיר. הפתרון שהוא מצא זה פתיחת 
עמותת מ.ט. כיוונים בע"מ )כדומה לעמותת שחר לשדרות שאותה הוא פתח, אבל 

בעת מבצע צוק איתן, היו תורמים שנתנו  8/2014שם לא הייתה אחראית(. בקיץ 
החליט לגבות כסף  נ'ם ושיש תורמים בחינ נ'לנו נופשונים מחוץ לשדרות. אמרתי ל

מתושבים, למרות שהנופשונים ניתנו בחינם. התקשרתי למשרד הקליטה וביקשתי 
אמר לא  נ'בקלסר. הכסף לטיול נאסף ו 'טיול לשפיים, כל הסכומים אצל ל

' , ל10/2014להפקיד את הכסף לעירייה שהוא כבר ימצא פתרון. בסוף חודש 
ה עם כסף. הרשימות לא נגנבו התקשרה אליי ואמרה לי שנעלמה לה מעטפ

אמרה שזה מישהו שידע על  'והופיעו ברשימות יותר כסף ממה שהיה בפועל. ל
מספרת כי פעם בעבר פרצו לה את הבית  ב'הכסף ולקח אותו בכוונת תחילה. )

לא  נ'לא הגישה תלונה במשטרה ו' ולקחו לה כסף של עמותת שחר לשדרות(. ל
אשר הודעתי להן שגנבו את הכסף. אחרי רצה להצטרף לפגישה עם הבנות כ

שהודעתי לכולם שלא הסכמתי להזמין משטרה, שאני משאירה את ההחלטה בידי 
ובסופו של דבר הסכום ₪,  2,450שנגנבו  נ'.  הודעתי ל'הממונה של הקליטה, מר נ

אמר שכל אחד ישים כסף לכיסוי הגניבה וכך נפתור את הבעיה.  נ'₪.  1,600היה 
ש להזמין משטרה. המשכנו לעבוד כרגיל ולעשות פעילויות ועד עכשיו ביקנ' אח"כ 

אין פתרון איך להפקיד את הכסף עבור הכרטיסים שאנחנו מוכרים. החלטתי עם 
הופעות בין היתר לקווקזים. רציתי להוציא חשבונית  3בנות המחלקה לעשות 

רציתי ביקש מאיתנו שבכל קבלה נשים חותמת של העמותה שלו.  נ'לפעילות. 
ביקש שאני אשלם לעיתון דין  נ'לראות את מספר העמותה ואישור עוסק מורשה. 

וחשבון רק באמצעות צ'קים של העמותה מ.ט. כיוונים בע"מ ולא במזומן. אמרתי 
התחיל לרדוף אחרינו שנביא לו כסף )בעיקר נ' לו שזה מחיר אחר ועדיף במזומן.  

יתי להחתים אותו על אסמכתאות, אחרי שגבינו עבור טיולים וקונצרטים(. רצ
 ראיתי שהוא הולך 

היה לוקח שרים למסעדות ואת הכסף היה מוציא מהקליטה נ' לסבך אותי. 
ואח"כ היה מוציא חשבונית בסכום עלות הארוחה. )לדעת   'ומבקש ממני או מל

' אירה הכסף שלקח קשור לבעיה הכלכלית שלו, אך מצד שני תמיד נהג כך(. מ
שעד שאין חשבונית אני לא מעבירה  נ'ותת מ.ט. כיוונים. אמרתי להינו מנהל עמ

רשמה בפירוט עבור מה העלויות ורשמה את האנשים  'כספים. לקחנו כספים,  ל
לקחה וצרפה לכל רשימה 'נתן עבור כל סכום חשבונית, ל נ'ששילמו. הבן של 

. זה היה על הכסף שהעברתי לעמותה נ'חשבונית. ואז יצא כל הסיפור ביני לבין 
יודעת כמה בדיוק. בנושא תרומת האוטובוסים כביכול מעמותת  'כסף מזומן ול

לא רצה שזה יהיה בחינם למרות  נ'כי ₪  15מ.ט. כיוונים: גביתי מכל אחד שנסע 
שזו הייתה תרומה,  מ.ט. כיוונים בע"מ לא תרמו כלום ולא נתנו הסעות. גם מוזר 

ול היה ביולי.  סיפרתי הכל לגזבר שהם הגיש חשבוניות בנובמבר כאשר הטי
התחלנו להסתכסך, גם כי ביקשתי לשפר את  נ'והגזבר הוציא מכתב ואז אני ו

אדם מפחיד, אני מפחדת על המשפחה שלי ועל הילדים שלי  נ'תנאיי העסקתי. 
ואם הייתה ביקורת הוא היה מתנפל עליי כמנהלת אגף הקליטה. הייתה נסיעה 

ייעצתי עם עו"ד והוא אמר לי שאני חייבת להוציא והת 11/2014לאילת בחודש 
תצהיר בעקבות מה שהיה ושאני אהיה הראשונה שמציפה את הדברים ומדווחת 

עליהם. אח"כ הגשתי תצהיר אצל היועץ המשפטי של העירייה, ואח"כ התחילו 
מכתבים ההתכתבויות ואסרו עליי לצאת ללימודים. נכון להיום אין פעילות באגף 

 ירייה רק מקבלים משכורות ולא עושים כלום".הקליטה בע
 

הינה עובדת כרכזת במחלקת  ': ל12/3/2015מתאריך  תשאול של הגב' ל' .4
הקליטה.  כיום יושבת פיזית באגף שפ"ע. "לפני שלוש שנים התחלתי לעבוד דרך 

החברה הכלכלית ועכשיו אני עובדת דרך המתנ"ס. אני עובדת בשליש משרה. 
מתוקף תפקידי אני רכזת תרבות ואיכות הסביבה. אני מארגנת טיולים 

ם על מנת לתכנן את הטיול, אוספת וקונצרטים. בטיולים אני מתקשרת לאתרי
כסף מהעולים המעוניינים להצטרף, עורכת רשימות של המצטרפים ומלווה את 
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הטיול. בקונצרטים אני מתאמת את ההופעות עם המתנ"ס ועם האומנים, מכינה 
, כל נ'כרטיסים להופעות ומוכרת אותם. כל הפעולות שהיו נעשות בקליטה דווחו ל

ההכנסות. כל הכספים שהיו ברשותי הייתי מפקידה קצת החשבוניות וההופעות ו
נ' כסף בגביה ושאר הכסף הפקדתי לעמותת מ.ט. כיוונים בע"מ. היו מצבים ש

ביקש מאירה כסף ואירה פנתה אליי שאני אתן לו כסף. הכסף הזה לא היה חוזר 
לא מנע ממני מעולם  נ'אליי. לפעמים אני ולפעמים אירה היינו נותנות לו כסף. 

לכל פעילות אני  – בעניין גניבת גניבת הכסףלבצע תיעוד של כספים בקליטה. 
מכינה מעטפה שקופה שיש בפנים רשימה וכל הדברים שאני צריכה לפעילות 

 3 -מעטפות ל 3ביקש שאני אפקיד את כל הכסף לעמותה. היו  נ'המעטפה אחת. 
ר את הכסף רצה שאני אעבי נ'פעילויות ושלושתן היו בתוך מעטפה שקופה. 

לעמותה ואני חיכיתי שתהיה קבלה על מנת להעביר את הכסף אך לא הייתה. 
בתיק שיועד  נ'בעירייה. פיזית זה היה מונח בשולחן את  נ'הכסף נגנב מלשכתו של 

יתה ראיתי כשהגעתי הב₪.     1,600לכך. ורק המעטפה הזו נגנבה בסכום של 
אמר שצריכים לבדוק נ'. נ' עם  ולמחרת דיברנו ב'שהמעטפה נעלמה. התקשרתי ל

כמה אנשים במשרד  וללכת למשטרה או לחלק את הסכום החסר בין כולם. 
שיחזירו את הכסף.  אף אחד לא אמר שום דבר. לא נתנו כסף על מנת לכסות את 

ואני לא הלכנו למשטרה. עד היום הכסף חסר. אני  ב'להשלים את סכום הגניבה. 
אילת עם העירייה השארתי קלסר עם קבלות כשהייתי בנ'  לא מסוכסכת עם

שקיבלתי מעמותת מ.ט. כיוונים. הייתי מגישה להם חשבונית על פעילות מעבירה 
להם כסף ומקבלת  קבלה. וקלסר הקבלות נעלם מהמשרד ברגע שחזרתי מאילת. 

ולא אליי. נ' מפרויקט קווקזים, אספה כסף לקונצרט והעבירה ל 'היה מקרה שנ
ירה אליי כסף. בתקופת צוק איתן הוצאתי טיולים דרך המתנ"ס. עד היום לא העב

מי תרם איני יודעת. המתנ"ס נתן פנקס לכרטיסים ומה שגביתי נתתי למתנ"ס. 
 היו טיולים בלי מתנ"ס 

שעשיתי קבלות רגילות ומי התורם איני יודעת, לכן איני יודעת אם כל התרומה 
הייתה בחינם כפי מאירה מעידה. אני לא העברתי שום אסמכתאות  על גביה 

לעירייה כי אני לא עובדת עירייה, וזה לא מתוקף תפקידי, למעט הכסף שהעברתי 
ת להביע דעה. בעבר אהבתי אישית אני לא מעונייננ' לגבי ב'. לגביה  ובהוראה של 

 את העבודה ועכשיו כבר לא".
 

"בגביה של כספים עבור פעולות השייכות : 12/3/2015מתאריך  'תשאול של נ .5
למחלקת הרווחה או למתנ"ס, השתתפות שנגבית ממחלקת הקליטה עוברת 

אליהם.  בפעולות של משרד הקליטה, הכספים שנגבים בגין ההשתתפות בהם 
אחראיות על גביית הכספים של כל הפעולות של מחלקת  ב' ול'עוברים לעירייה. 

למכור כרטיסים, למרות ' קזים, אירה לא נתנה לרהקליטה. לדוגמא בפרויקט קוו
רצו להתעסק בכספים. ארוחות שהיינו ' שזה היה פרויקט שלהם, רק היא ול

יוצאים עם אומנים הייתה משלם מהכיס שלי. רק כיבוד עבור אורחים זה היה 
מכסף שנגבה מהתושבים. אף פעם לא ראיתי  חשבונות של הארוחות שהיינו בהם. 

ר ולא מחוץ לקלסר. היו תקופות שביצענו רכישות של קניית כיבוד לא בתוך קלס
בסופר פרץ ברחוב סיני. אני לא נכנס להחלטות האלה איפה לקנות כיבוד, את זה 

קובעת העירייה. רישום פרוטוקולים ותיקים שוטפים והתכתבויות מול משרדי 
(, אי 'ומ' )מ ב'עובדים עזבו את המחלקה בגלל  2הממשלה, זה באחריות אירה. 

פרויקט כוכב , בחורה עם תואר. ר'אפשר להסתדר איתה, היא רוצה שאפטר את 
שתעשה את פרויקט כוכב נולד, כי בפרויקט הספורט הם גבו  ב'אמרתי ל – נולד

מכל ילד כסף אבל לא רצו להפקיד אותו בקופת העירייה. המדריכים היו 
והצביעה בעדו.  של מ' שתתפה במכרזאירה ה -  בקשר למכרז המכורמהקליטה. 

אם זה היה מכור מדוע הצביעה בעד?! היו במכרז נציגים של משרד הקליטה 
)מצ"ב המכרז( כמו בכל מכרז שאני עושה. כמחזיק תיק הקליטה, לא הייתה 
מקבל דיווחים שוטפים על כספים שנגבו בקליטה ועל קבלות שניתנו. רק אם 

מזכירתו של טל  'היה בביתה. )ג טוענת שנגנב מהמשרד 'הייתה מבקש. הכסף של
אמרו שהכסף היה אצל ' ול ב'מעידה על כך, שהכסף לא היה מעולם במשרדו(.  'נ
בתיק ואח"כ נעלם, הכסף לא צריך להסתובב אצלן בבית, אלא להיות מופקד  'ל

אכן הייתה מועמדת  'ר –בקופת העירייה. בקשר למכרז מנהל מוקד קווקזים 
ף אחד לגשת למכרז. פרסמנו פעמיים את המכרז".  יחידה, אבל לא מנענו מא
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בגלל שהיא פחדה  2הייתה מספר  ב'טוען שזה היה שקר ש נ' –בקשר לפוליטיקה 
ואנשים הזהירו אותו מפניה כי  2טען שהוא לא רצה אותה בכלל כמספר  'ממני. נ

היא לא אמינה, אבל יש להם חבר משותף והוא נתן לחבר את מילתו לאחר 
ננה בפניו. "אירה רצתה שאני אפול בבחירות ואז היא תיכנס במקומי שאירה התח

העבירה כסף מתקציב פרויקט קווקזים לאירוע  ב'כמ"מ וסגן ראש העיר. 
אשכנזים. אמרתי לה שזה אסור. כל התקציבים שהיו אמורים להיות למועדון 

עשתה בלי  ב'קווקזים, היה הייתה מעבירה למועדון של אמא שלה.  כל מה ש
חשבוניות וקבלות היא טענה שהכסף  נגנב. מוזר ותמוה. הרבה פעמים היא נסעה 

ביקשה ממני בכתב, אז מוזר  ב'.כל דבר 'לטיולים פרטיים עם אמא שלה ועם ל
 ב'שבעניין כספים שהיא טוענת שלקחתי היא לא הוציאה מכתב או אסמכתא. 

 –ים והתכתבויות טוענת שלא היו פרוטוקולים של ישיבות צוות או תיקים שוטפ
טוענות שכל הפעולות שהיינו עושים  'ולב' זה היה תפקידה המ"מ מנהל הגביה. 

לקח מהן נ' ש נ'ו ב'זה שקר מוחלט". בקשר לטענה של  –בקליטה היו מדווחות לי 
מבקש לקחת את דו"ח זה למשטרה על מנת להגיש  נ'כביכול כספים ולא החזיר. 

תלונה. בקשר לטענה שניתנו נופשונים חינם בעת מבצע צוק איתן והקליטה גבתה 
טוען כי לא ניתן לעשות כלום בחינם והגביה היא לדמי רצינות  נ'כסף מהתושבים, 

 גבו כסף אך לא קנו 'ול ב'ובכסף שגבו הוא ביקש לקנות לחמניה ושתיה לנסיעה. 
אמר לה לא להפקיד  נ'שתיה ולחמניה כפי שהתבקשו. בקשר לטענתה של אירה ש

 את הכסף של הטיול לשפיים לקופת העירייה, 
היו ב' ו 'טוען של נ'. - בנושא גניבת הכסףטוען שלא ידוע לו על מקרה כזה.  נ'

צריכות לגשת למשטרה להגיש תלונה והוא גם אמר לה ללכת, אבל היא בחרה 
טוען  נ'העידה בפניי כי היא החליטה לא ללכת למשטרה )מ"ג((.  ב')שלא ללכת. 

 ב'טוען ש נ'בכל תוקף כי עמותת; מ.ט. כיוונים אינה העמותה שלו. כמו כן 
משקרת, שהאוטובוסים שתרמה חברת מ.ט. כיוונים היו מתקציב משרד 

הקליטה. זו הייתה תרומה לכל דבר ועניין ולא תקציב ממשרד ממשלתי. לטענת 
, שתעשה מה שהיא ב'אמר ל נ'אם לא היא עוזבת.  'אמרה לו שיפטר את ר ב', נ'

, היא עובדת טובה. אירה רצתה משכורת בכירים 'רוצה, והוא לא מפטר את ר
 ולאחר שלא קיבלה את מבוקשה כי אין לה תואר ראשון היא מתנקמת.

"העמותה תרמה  :'יו"ר עמותת מ.ט כיוונים, כפי שנגבה ע"י מר נ'תצהירו של מ .6
אוטובוסים עבור נסיעות לאגף הקליטה בשדרות.   6בזמן מבצע "צוק איתן" 

מכל תושב כולל שתיה וכריך בזמן הנסיעה. ₪  15ההסכם מול נחשונוב היה גביה של 
' לאחר שיחה עם הנוסעים התברר שהם לא קיבלו כריך ושתיה כפי שסוכם. מר נ

ההשתתפות העצמית לחשבון העמותה  וביקש להפקיד את הכסף של 'פנה לגב' ב
אינה  'לבדוק מדוע הגב' ב 'ותמיד נענה בשלילה. כמו כן פנה מספר פעמים למר נ
ביקשה להפקיד את הכסף  'מפקידה את הכסף לעמותה. לאחר כמה חודשים הגב' ב

והוא יוציא לה  'בנו של מר נ' נ 'כי תעביר את הכסף למר ע 'ונאמר לה ע"י מר נ
הדגיש כי  'הכתיבה לו מה לרשום בקבלה. מר נ 'ל את הקבלה והגב' בקיב 'קבלה. ע

הכסף שהגיע לעמותה הינו כסף של תרומה בלבד ולא קשור לכלל לתקציב העירייה.  
מעיתון דין וחשבון עבור ₪  1,305כמו כן הוסיף כי העמותה קיבלה חשבונית ע"ס 

ותה מסייעת לאגף פליירים וכרטיסי כניסה למופעים של אגף הקליטה וכי העמ
 הקליטה ולא מקבלת שום תקציב או סיוע כספי מהעירייה". 

 

עם הגב' פולינה צור מנהל תחום הביקורת נפגשה  8/7/2015בתאריך 
 קליטה וקהילה במחוז הדרום, להלן מסקנות הפגישה:

קיבלה ממשרד הקליטה את כל דוחות הביצוע שהוגשו ע"י  הביקורת .1
 , כולל חשבוניות וקבלות.2014 -ו 2013העירייה בשנים 

מתקציב מחוברים  70%מתקציב מחוברים הינו עבור שכר. רק  50% .2
 נוצל.

, אבל תוכנית הפעולה 2015משרד הקליטה לא אישר את תקציב  .3
 אושרה.
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תוכנית מחוברים לשנת  אלש"ח תקציב עבור 400העירייה ביקשה  .4
 אלש"ח עבור שכר.   280מתוכם  2015

 פולינה הוציאה דו"ח פנימי חמור בנוגע להתנהלות מחוברים. .5
על פי חוק התמיכה לא מגדילים תקציבים , חייבים לצרף דוחות  .6

ביצוע מהשקל הראשון. משרד הקליטה לא משלם ללא דוחות ביצוע. 
 חשבונית. בדוחות הביצוע דרוש חתימת גזבר על כל

עדיין לא שולם עבור דו"ח מחוברים, כי הגיע רק דו"ח  2014בשנת  .7
אחד וחסר בו תלושי שכר של עובדים. משרד הקליטה קיבל דו"ח עם 
קבלה של המתנ"ס אך ללא תלושי שכר עובדים דבר שאינו מקובל על 

 משרד הקליטה. הגזבר חתום על דו"ח זה וחסר פירוט שכר.
ומרגע שהיא לא  2015אושר בשנת  'של ר פרויקט קווקזים: השכר .8

 מועסקת יש חוסר ניצול.
 ₪. 101,952: 'אושר שכר לר 2014בשנת  .9

 ₪. 135,936: 'אושר תקציב שכר לר 2015בשנת  .10
פוטרה ולא קיבלה שכר כיון שמשרד הקליטה  'ר 2015מחודש מרץ  .11

לא  2015כיון שתקציב המדינה לשנת  1/12משלם רטרואקטיבית ולא 
 אושר.

 
 תוכניות: 4פרויקט קווקזים אושרו ב .12

 סיורים
 'שכר ר –השכר של 

 ארועים ותרבות
 מועדוניות

 קיים חוסר ניצול תקציבי, לא הגיעו למקסימום ניצול.

 

 

 

 

 

 

 

 :2015 – 2010כספים שהופקדו בגביה ע"י מחלקת הקליטה בין השנים 

 סכום בש"ח שם המשלם תאור הסעיף תאריך הפקדה
 630.00 אהרונוב ילנה תרבותערבי  3/2/2010

 990.00 אהרונוב ילנה ערבי תרבות 11/4/2010
 4,650.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 10/6/2010
 2,400.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 15/6/2010

 1,210.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 7/7/2010
 1,950.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 30/8/2010
 500.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 5/10/2010
 1,320.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 9/11/2010
 3,550.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 9/12/2010
 3,060.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 24/3/2011
 500.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 12/5/2011
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 1,920.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 30/5/2011
 4,025.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 21/7/2011
 2,224.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 11/8/2011
 1,424.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 15/9/2011

 1,518.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 10/10/2011
 747.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 25/10/2011

 7,624.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 15/1/2012
 1,400.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 7/3/2012
 120.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 7/3/2012
 80.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 7/3/2012

 3,000.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 18/3/2012
 2,020.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 19/3/2012
 2,040.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 20/3/2012
 80.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 20/3/2012
 10,000.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 20/1/2013

 2,324.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 4/3/2014
 2,780.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 11/3/2014
 2,170.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 11/3/2014

 3,080.00 שדרותעיריית  ערבי תרבות 2/4/2014
 4,469.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 9/11/2014
 360.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 13/1/2015
 359.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 13/1/2015
 130.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 13/1/2015
 180.00 עיריית שדרות ערבי תרבות 13/1/2015

 74,834.00 סה"כ לכל השנים:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ', כפי שדווחו ע"י הגב' ב2013פעילויות בקליטה וגביה בשנת 
 

פרוט  תאריך
 האירוע

סכום הגביה 
מהעולים בש"ח/ 
מימון העירייה 

 בש"ח

הוצאות 
נוספות 

 בש"ח

הפקדה 
 לעירייה
 בש"ח

עפ"י דיווח 
של לודה 
 לביקורת

הגוף 
 המממן

 הערות

₪ =  20אנשים* 140 קונצרט 26.2.2013
2,800 .₪ 

 

456  ₪
סוכריות 
 ופרחים.

 

משרד   2,338.00
 הקליטה

 לא
 התקיימה

 שום
 הפקדה
 כספית
 לקופת

 .  העירייה
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מסיבת  8.3.2013
יום 

האישה 
 הבנלאומי

₪ =  100אנשים* 89
8,900 .₪ 

 
מימון משרד ₪  4,000

 הקליטה.
 
 

6,300  ₪- 
 מסעדה.

 
4,000  ₪

 מסעדה.
 

1,500-  ₪
רכישת 
 וודקה.

 

 משרד 1,100.00
הקליטה 
ועיריית 

 שדרות

לא 
התקיימה 

שום 
הפקדה 
כספית 
לקופת 

 העירייה.  
 

גנים  6.3.2013
 בהאהיים

₪ =  50אנשים*  48
2,400 .₪ 

 
 

 משרד 2,300.00 
 הקליטה

 לא
 התקיימה

 שום
 הפקדה
 כספית
 לקופת

 .העירייה
גן חיות  29.11.2013

 ירושלים
₪ =  35אנשים* 68

2,380.00     .₪ 
 
 
 

1,000  ₪- 
 אוטובוס.

 
1,420   ₪- 

כניסה 
 לאתר

 משרד 592.00
 הקליטה
 ועיריית
 שדרות

 ב'
דיווחה על 

גביה 
מהעולים 

בסכום של 
2,280   .₪
 100חסר 

.₪ 
 

לא 
התקיימה 

שום 
הפקדה 
כספית 

 לעירייה.  
 

קרקס  4.12.2013
 ילדים

₪ =  25אנשים* 273
6,825 .₪ 

 משרד  
 הקליטה

6,000  ₪
מסכום זה 
מומן עבור 

מסיבת 
סילבסטר 

לילדים 
 במתנ"ס.

הוצ' ₪  61
 כיבוד.

 
764  ₪

חסר. אין 
הסבר 
 בגינו.

₪ =  25אנשים*  154 קונצרט 14.12.2013
3,850 .₪ 

150  ₪- 
 כיבוד.

 
120  ₪- 

 כיבוד.

 משרד  3,580.00
 הקליטה

 לא
 התקיימה

 שום
 הפקדה
 כספית
 לקופת

 .העירייה
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הצגת  22.12.2013
 ילדים

₪ =  25אנשים*  171
4,275 .₪ 

487  ₪- 
 כיבוד.

 
250  ₪- 

סילבסטר 
 למבוגרים

 משרד 0.00
 הקליטה
 ועיריית
 שדרות

3,538  ₪
 –כסף עודף 

טוענת  ב'
ששילמה 
לאומנים. 

אין שום 
הוכחה לכך 
בחשבוניות, 

קבלות או 
כל 

אסמכתא 
 אחרת.

סה"כ    
הפקדה 

 בעירייה: 

9,910.00   

 
  -הערת הביקורת 

 
, עבור ערבי 20/1/2013בתאריך  10,000התקיימה הפקדה אחת ע"ס  2013בשנת 

 . 2012תרבות, שהתקיימו ככל הנראה בשנת 
 

 ב', ע"י 2013שדווחו כי הופקדו לקופת העירייה בשנת ₪  9,910כל הכספים ע"ס 
 , לא הופקדו בפועל בקופת העירייה.'ול
 

 ידעה להסביר לאן הוא נעלם.לא  ב'אשר ₪  4,402בנוסף, חסר סכום כולל של 
 

הזמינה אומנים לארוחות מפעילות שממונה ע"י ' כמ"מ מנהלת קליטה, הגב' ב
משרד הקליטה והעירייה ללא ידיעתם ואישורם, כי "ככה היה מקובל". בנוסף 
היא קנתה מכספי ציבור אלכוהול עבור ארוחות במסעדות. כמי שטוענת שהינה 

חורגת מהתנהגות המצופה ממ"מ מנהלת וגרוע פועלת למען שחיתות, התנהגותה 
 מכך גובלת בשחיתות ובשקרים ובהעלמת כספים ומידע לאורך שנים.

 
 
 
 
 
 

 ', כפי שדווחו ע"י הגב' ב2014פעילויות בקליטה וגביה בשנת 
 
סכום  מהות הנסיעה תאריך

הגביה 
מהעולים 

 בש"ח

הוצאות 
 בש"ח

 הפקדה
 לעירייה

 ח"בש
 י"עפ
 של דיווח

 לודה
 לביקורת

הגוף 
 המממן

 סה"כ

₪  29,360 עין זיוון 2.1.2014 
 21עבור 

חדרים 
 בבית מלון.

 

19,960  ₪- 
 מלון.

 
2,400  ₪- 

 הזמנות.
 

גרעון של   0.00
2,912  ₪

 לטיול זה. 
 

לא ברור 
מדוע הוצא 
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2,400  ₪- 
מימון 

 העירייה.

2,050  ₪- 
מרכז 
 קנדה.

 
2,240  ₪- 

מתנות 
 לאנשים.

 
310  ₪- 

 עוגות.
 

150  ₪- 
מאפים 

 קווקזים.
 

2,250  ₪- 
 זמרים.

 
69.04  ₪- 

 ויקטורי.
 

60  ₪- 
משקאות 

 חריפים.
 

100  ₪
משקאות 

 חריפים.
 

128.30   ₪
 כיבוד. -
 

269  ₪- 
 טיב טעם.

 
551  ₪- 

 מכולת.
 

2,864  ₪- 
מאפיית 

 חורי.
 

38.35  ₪- 
 סופר דהן.

 
40  ₪- 

 תופרת.
 

כ"כ הרבה 
כסף כל 

כיבוד 
ואלכוהול 

כאשר 
הנסיעה 

היא לבית 
 מלון.

 50 כפר צ'רקסים 13.2.2014
 120אנשים*

 = ₪6,000 
.₪ 

 

600 2 ₪ ,
 מסעדה.

 
320  ₪

כניסה 
 למוזיאון.

 לא  0.00
 התקיימה

 שום
 הפקדה
 כספית
 לקופת
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 850  ₪
מימון 

 עירייה.

 .העירייה
ב' טיול ש
הייתה 

האחראית 
הבלעדית 
עליו. היא 

טוענת 
שהעבירה 
סכום של 

3,080  ₪
, נ'ל

מהכסף, 
 שנשאר.

 19 פארק תמנע 20.2.2014
 80אנשים*
 = ₪1,520 

.₪ 
 

680  ₪- 
כניסה 

לפארק 
 תמנע.

 
400  ₪- 

כניסה 
לפארק 

 האלפקות.
 

כיבוד ₪  90
למועדון 
 קווקזים.

 משרד 310.00
 הקליטה
 ועיריית
 שדרות

נלקח ₪  90
לכיבוד 

קווקזים 
הוצאה 

שלא 
קשורה 

 לנסיעה זו.

אנשים*  16 ירושלים 24.2.2014
50  = ₪800 

 .₪ 
 

1,350  ₪
עיריית 
 שדרות

40  ₪- 
 חניה.

 
580  ₪- 

כניסה ליד 
 ושם.

 
540  ₪- 

מנהרות 
 הכותל.

760.00 
 

משרד 
 הקליטה

קיים זיכוי 
₪  810ע"ס 

ממנהרות 
 הכותל.

מוזיאון  24.2.2014
 הילדים חולון

26 
 50אנשים*

 = ₪1,300 
.₪ 

 834  ₪
הופקד 

 למתנ"ס.
 

466  ₪
הופקד 

 לעירייה.

 משרד
 הקליטה
 ועיריית
 שדרות

 

ארוחה  9.5.2014
במסעדה 
 לויטרנים

אנשים*  51
60  = ₪

3,060 .₪ 
 

2,50  ₪- 
מימון 

 העירייה
 
 

   3000  ₪
נרשמה 

קבלה 
ממסעדת 

מזל 
לעמותת 

 היל"ה.

אנשים*  46 עין גדי 13.6.2014
130  = ₪

5,980- .₪ 

1,800  ₪- 
 אוטובוס.

130.00  600  ₪ 
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אנשים*  17 עין גדי 27.6.2014

130 
=₪2,210 
.₪ 

 
אנשים*  13
10  = ₪

1,300 .₪ 
 
 73אנשים* 3

 = ₪225 .₪ 

2,355  ₪-
כניסה לעין 

 גדי.
 

1,800 -
 אוטובוס ₪.

חסר מימון   180.00
₪  600של 

לטיול. 
הושלם 

מטיול אחר 
שנערך 

בתאריך 
13/6/2014. 

 64 קלייזמרים 17.9.2014
 15אנשים*

 = ₪960  ₪ 

משרד   
 הקליטה

 ב'ו ל'
נ' טוענות ש

דרש 
שהכסף 

יופקד 
לעמותת 

מ.ט 
 כיוונים

 89 קונצרט 21.9.2014
 25אנשים*
 = ₪2,225 

.₪ 

 2.225  ₪ 
 הופקדו

 לעמותת
 ט.מ

 .כיוונים

 ב'ול'  
 טוענות

 שהקבלות
 עמותת של

 ט.מ
 כיוונים
 שהן נתלשו

 באילת היו
אנשים*  50 ירושלים 13.10.2014

60  = ₪
3000 .₪ 

מופע 
אורקולי 

2,205 .₪ 

795  ₪
הופקד 

לעמותת 
מ.ט 

 כיוונים.

 ב'ו 'ל 
טוענות 

שהקבלות 
של עמותת 

מ.ט 
כיוונים 

נתלשו שהן 
 היו באילת.

 125 קונצרט 4.11.2014
 25אנשים*
 = ₪3,125 

.₪ 

מים ₪  62
וכיבוד 

 לאומנים.
 

594  ₪- 
מסעדה 

 לאומנים.

משרד  2,469.00
 הקליטה

הופקד 
לחשבון 
 העירייה

 80 קונצרט 5.11.2014
 25אנשים*
 = ₪2,000 

 .₪ 

הופקד   2,000.00 
לחשבון 
 העירייה

 120 קונצרט 6.11.2014
 25אנשים*
 = ₪3,000 

 ₪ 

300  ₪
 ריקודים.

 
120  ₪

 כיבוד.
 

ב' ול'   360.00
 ' טוענות שנ

גבתה ולא 
החזירה 

1,220 .₪ 
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1,000  ₪- 
 אומנים.

 
 

 51 חמי יואב 11.11.2014
 65אנשים*

 ₪ =3,315 
.₪ 

2,891  ₪
 כניסה.

משרד  489.00
 הקליטה

 ב'ו 'ל
 'טוענות שנ

גבתה את 
הכסף ולא 

החזירה 
עודף של 

130 .₪ 
 36 הצגה 25.11.2014

 25אנשים*
 = ₪900 .₪ 

 
 

משרד  0.00 
 הקליטה

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

₪  14,823הופקדו בקופת העירייה סכום; של  2014בשנת  -הערת הביקורת 
. מתוך סכום 9/11/2014הקליטה, כאשר התאריך האחרון להפקדה היה ממחלקת 

העידה  '. הגב' ב'ול  'הוצהר שהופקד ע"י הגב' ב₪  6,365זה רק סכום של 
לקופת העירייה ₪  6,069 2014בפרוטוקול של ישיבת הצוות כי הפקידה בשנת 

 שעל פי הביקורת לא הופקד לקופת העירייה(. ₪  1,600)סכום זה  כולל בתוכו 
שאר הכסף כנראה הופקד מגביה של גורמים אחרים במחלקת הקליטה. כל 

 ייה. , לא הופקדו לקופת העיר9/1/2014 -הכספים שנגבו לאחר ה
 

הגב' . עליו הבלעדית האחראית הייתה' שהגב' ב טיול –נסיעה לכפר הצ'רקסים 
 .שנשאר למר נחשונוב מהכסף ₪ 3,080 של סכום טוענת שהעבירה 'ב
 

 לא פעלה להחזיר את הכסף. 'הגב' ב
 

ולדבריו, מעולם הוא לא אישר  'זימן אותי לפגישה מר נ 11/8/2015בתאריך 
 הדיווחים שללדבריו אנשים. לכן  40 -לים עבור פחות מלהוציא אוטובוסים לטיו

כפי  16אנשים או  19 -לא נכונים, כי לא יכל להתקיים מצב של טיול ל 'הגב' ב
 . 'שמופיע בדיווחים של הגב' ב
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 פרויקטים בקליטה

 פרויקט מחוברים

נורמטיבי ועד עולים או בני עולים ברצף הנע בין נוער  12-19תוכנית עבור בני נוער בגילאי 
נוער במצבי סיכון, הנוהגים להיאסף בחבורות ולשוטט בגנים ובמקומות ציבוריים ללא 

 נוכחות מבוגר. התוכנית מופעלת ברשויות על בסיס נתוני מערכת החינוך והרווחה.

מתקציב הרשות והעלות הכוללת של  התוכנית לא  25%התוכנית הינה בהשתתפות של  
 מקומית.  אלש"ח לרשות 40תעלה על 

 במסגרת הפרויקט הרשות צריכה להעמיד לטובת הפרויקט מבנה .

מטרת התוכנית הינו מודל "התערבות" שהינו איתור בני נוער עולים מתגודדים ושילובם 
לימודיות נורמטיביות וקבלת טיפול הולם בהתאם לצרכיהם. -בפעילויות חברתיות

ויצרכו חומרים ממכרים והפחתת שעיקרה העסקתם במועדון על מנת שלא ישהו ברחוב 
 מקרי ונדליזם.

מדריכים בו זמנית,  2על הרשות לפעול לפי מודל "מדריכי חבורות רחוב" ולהפעיל לפחות 
 שאחד מהם לפחות שפת אימו הינה בשפת בני הנוער המתגודדים.

מודל העבודה הינו בהתאם למענים ולקודים התרבותיים של הנוער והוריהם ומיפוי 
עוצמות לבניית תכנית אישית וקבוצתית לחיזוק בני הנוער. וכן גיוס מתנדבים חוזקות ו

 יקט.בית התומכת בהפעלת הפרוותיקים ועולים לצורך קידום התשתית היישו

מנהל הפרויקט  אחראי על תכלול והפעלה של התוכנית בישוב, ריכוז ועדת היגוי היישובית 
מדריכים תחת הניהול וההנחיה באופן שוטף, אחריות על פעילותם השוטפת של ה

המקצועית הישובית )קליטה חינוך ו/או רווחה(, תפעול מועדון הנוער בעיקר בשעות הערב 
והלילה לבני הנוער המאותרים בתוכנית, אחריות ליצירת קשר שוטף עם השירותים 

העירוניים הרלוונטים להפעלת התוכנית, כולל תיאום והפניית בני נוער לגורמי הטיפול 
 שונים הנדרשים כגון: קצין מבחן, יועץ ביה"ס, קצין ביקור סדיר ועוד'.ה

המועדון החינוכי יסופק ויתוחזק על ידי הרשות המקומית. המועדון יכלול שלושה תחומי 
 פעילות מרכזיים: פעיות פנאי וספורט, פעילות אישית וקבוצתית ופעילות עם המשפחות. 

י חיים, הרצאות בתחומי מניעת התנהגויות, הפעילות תבצע באמצעות סדנאות לכישור
 סדנאות הורים וילדים, פעילויות ספורט ופעילויות להפגת אלימות ופנאי.

 תקציבים שהעירייה העבירה לתוכנית מחוברים:

בשנה זו לא ₪.  7,000בסכום של  2010העירייה העבירה תקציב לתוכנית מחוברים בשנת 
 התקיימה פעילות.

בשנה זו לא ₪.  27,000בסכום של  2011יב לתוכנית מחוברים בשנת העירייה העבירה תקצ
 התקיימה פעילות.

 ₪. 0.00בסכום של  2012העירייה העבירה תקציב לתוכנית מחוברים בשנת 

 ₪. 0.00בסכום של  2013העירייה העבירה תקציב לתוכנית מחוברים בשנת 

 ₪.  266,700של בסכום  2014העירייה העבירה תקציב לתוכנית מחוברים בשנת 

 

 פרויקט מחוברים – 2015שנת 

 עבור פעילויות.₪  43,911העבירה העירייה לטובת תוכנית מחוברים סכום של  2015בשנת 
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 עבור חשמל.₪  2,136העבירה העירייה לטובת תוכנית מחוברים סכום של  2015בשנת 

עבור שכר ₪  76,848העבירה העירייה לטובת תוכנית מחוברים סכום של  2015בשנת 
 .  ' ווד לעובדות ד 10-12/2015לחודשים 

 עבור ביגוד.₪  841העבירה העירייה לטובת תוכנית מחוברים סכום של  2015בשנת 

 

 פרויקט מחוברים: 2015תוכנית תקציב מאושרת ע"י משרד הקליטה לשנת 

 העלות השנתית בש"ח מס' משתתפים בפעולה פרוט הפעולה
 118,800.00 200 רכז התוכנית

 81,000.00 100 מדריך בשפה העברית
 81,000.00 100 מדריך בשפה העברית

 12,000.00 30 שיעורי עזר במתמטיקה
 15,000.00 30 שיעורי עזר באנגלית

 9,000.00 30 חוג ריקודים
 6,000.00 30 חוג מוסיקה

 18,515.00 45 סיורים
 8,000.00 200 מסיבות ואירועים

 16,000.00 30 סדנאות
 10,750.00 50 פעולה אחרת

 23,935.00 200 ציוד ומלאי
 400,000.00  סה"כ:
 

אלש"ח: השתתפות משרד הקליטה  400מתוך הסכום של   -הערת הביקורת 
 השתתפות עצמית.₪  900 -ו₪  99,100השתתפות העירייה ₪,  300,000

 
 

 

 

 (75%הקליטה )משרד ₪  164,326מתוכם: ₪  219,102הינה  2014תקציב לשנת 
 (:25%עיריית שדרות )₪  54,776 -ו

מדריך ₪,  33,750מדריך נוער דובר רוסית: ₪  49,500:  רכז תוכנית:   הכוללים₪  141,00
 7,500שיעור עזר אנגלית: ₪,  7,500שיעור עזר במתמטיקה: ₪,  33,750נוער דובר עברית: 

 ₪. 9,000חוג ריקודים: ₪, 

אירוע חגיגי הפקת חניכי המועדון: ₪,  17,320סיורים:  ם:הכוללי₪  78,102בנוסף לכך 
סדנאות בישול, מוסיקה ₪,  7,480קורס הכנה לתאוריה: ₪,  4,000הרצאות: ₪,  8,000

 ₪.  10,000ציוד: ₪,  5,700פעולות אחרות: ₪,  25,602ופרחים: 

 לפרויקט מחוברים. לא ברור בעבור₪  173,232הועבר בפועל סכום של  2014בשנת 
  מה הגיע סכום זה.

פרויקט מחוברים הינו באחריות הגב' בובר ועליו דיווחה  -הערת הביקורת 
למשרד הקליטה. בפועל ישנו מועדון באגף שפ"ע לשעבר. המועדון מוזנח, ללא 

בני נוער,   50-25משחקים וללא ציוד. הדיווחים על פרויקט מחוברים נעשו לפי 
 הביקורת לא מצאה כי. ילדים. המועדון ריק מאדם וציוד 5-4בפועל מגיעים אולי 

מוצאת  הביקורתמתקיימת בו פעילות או קיימים תנאים לקיום פעילות כלשהי. 
כי  הגב' בובר דיווחה למשרד הקליטה והעירייה על פעילות שכביכול בוצעה, אך 

 בפועל לא התקיימה כלל ובטח לא לפי כמות הילדים המדווחת.  
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 משרד הקליטהע"י  לביקורתפרויקט מחוברים כפי שנמסר 

, 31/12/2014 – 1/5/2014תוכנית מחוברים אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 115,764בסכום של 

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  12/2/2015תאריך 
פרויקט מחוברים בשדרות בדיקת ביצוע פעילות בתוכנית מחוברים. בחוות דעתה רשמה: "

החל לפעול באיחור וזאת בשל חוסר בכח אדם מקצועי. לאחר שנמצא רכז לתוכנית ושני 
מדריכים, התוכנית יצאה לדרך במבנה שהוקצה ע"י הרשות. המבנה לא הותאם לצורכי 
התוכנית, לא עבר שום הכנה ובהתאם היו התוצאות. בני נוער כמעט ולא הגיעו לפעילות 

חוגים. החוגים פעלו אבל עם מעט משתפים. מספר למרות שרכז התוכנית ניסה להפעיל 
נמוך של בני נוער הגיעו לפעילות וזאת לא בהתאם לדרישות המשרד. ביקרתי בפעילות, 

 .לא ניתן להגיד שהתרשמתי"

 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

 פעולות:

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

ת שנתית עלו
 בש"ח

 49,500.00 180 55.00 200 רכז התוכנית
 33,750.00 135 50.00 100 מדריך נוער דובר רוסית
 33,750.00 135 50.00 100 מדריך נוער דובר עברית
 6,400.00 16 100.00 30 שיעורי עזר במתמטיקה

 6,400.00 16 100.00 30 שיעורי עזר באנגלית
 6,400.00 16 100.00 30 שיעורי עזר בלשון

 9,600.00 16 150.00 50 חוג ריקודים
 145,800.00    סה"כ:                           

 

 ארועים:

מס'  תאור הפעולה
 המשתפים

עלות 
 הנסיעה

עלות 
 ההדרכה

עלות 
הכניסה 

 בש"ח

סה"כ עלות 
הפעולה 

 בש"ח
סיור לת"א ביקור 
 במוזיאון בית התפוצות

45 1,800.00 850.00 900.00 3,550.00 

סיור לירושלים לכותל 
 לילדי בר המצווה 

45 2,000.00 1,950.00 900.00 4,850.00 

סיור למצדה בשיתוף 
 בית חב"ד

45 2,000.00 850.00 900.00 3,750.00 

סיור נחל חברים 
 )בלילה(

45 2,000.00 850.00  3,300.00 
)כולל כיבוד 

 ₪( 450ע"ס 
 3,750.00 900.00 850.00 2,000.00 45 סיור למוזיאון המדע

אירוע חגיגי בהפקת 
 חניכי המועדון

100    6,000.00 
כולל תאורה: 

4,000  ,₪
 1,000שונות 
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וכיבוד ₪ 
 ש"ח 1,000

הרצאות בנושא מניעת 
 אלימות ואלכוהול

50    4,000.00 

 8,432.00    25 סדנת בישול
 8,250.00    25 סדנת מוזיקה

 8,920.00    40 סדנת שזירת פרחים
 1,800.00    25 סדנת צילום

מפגש גיבוש משותף 
 הורים וילדים

50    5,700.00 

 3,000.00     ציוד מתכלה למועדון
כיבוד קל לפעילות יום 

 יומית למועדון
    3,000.00 

 68,302.00     סה"כ:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוכנית מחוברים כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח הפעולהתאור 
 164,326.00 משרד הקליטה 177,202.00 הדרכה והנחיה

 54,776.00 העירייה 11,700.00 פעילות
   19,200.00 סיורים

   11,000.00 ציוד
 219,102.00  219,102.00 סה"כ:              

 

 

הפעולה המאושר ע"י משרד לדוח  2014קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 הקליטה, פרויקט מחוברים:

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 7,500.00 שיעורי מתמטיקה מתנ"ס שדרות 19/7/2014
 33,750.00 שכר מתנ"ס שדרות 31/9/2014

 49,500.00 שכר מתנ"ס שדרות 18/11/2014
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 33,750.00 שכר מתנ"ס שדרות 10/12/2014
 4,432.00 סדנת בישול סופי כהן 24/12/2014
 8,920.00 סדנת שזירת פרחים סופי כהן 24/12/2014

 9,000.00 חוג ריקודים מתנ"ס שדרות 10/1/2015
 7,500.00 שיעורי אנגלית מתנ"ס שדרות 10/1/2015

 154,352.00   סה"כ: 
 

 פירוט שכר עובדים לפי חודשים:

 12/2014 11/2014 10/2014 9/2014 8/2014 7/2014 שם העובד
 6,603.00 6,603.00 6,603.00 10,278.10   א
 4,087.90 4,146.70 4,105.60    ד
 7,133.00      ו
 10,445.30 10,445.30 10,445.30 12,906.80   ז

 2,567.40 2,567.40 2,567.40 2,756.20 3,132.10 2,746.30 ח
 4,360.40 4,360.40 4,560.10 6,809.70 7,586.40 6,297.10 ל
 1,542.30 1,541.10 1,541.10 1,763.20 1,511.30  מ
 1,443.50 1,442.40 1,590.00 1,879.30 2,129.90 1,889.20 ע
   1,675.40 2,199.80 2,444.30 1,037.70 פ
 6,603.00 6,603.00 6,603.00 10,278.10   ס
 14,953.40      ש

 59,739.20 37,709.30 39,690.90 48,871.20 16,804.00 11,970.30 סה"כ:          

 

 

 

 

 

 

 

 תוכנית פרויקט מיוחד לעולי קווקז 

 :תקצוב מיוחד לרשויות קולטות עולים יוצאי קווקז 

משרד הקליטה החליט להפעיל תוכניות יחודיות לבני הקהילה הקווקזית במטרה לשלבם 
שלהם. התוכנית אושרה במשרד  בחברה ולמנף את ההזדמנויות הכלכליות והחברתיות

 .2015ועתידה להסתיים בסוף שנת  2010הקליטה משנת 

תקציב הפרויקט מורכב מהשתתפות פרויקטור ע"י הרשות ומפעילות שוטפת, ביחס של 
לפעילות שוטפת . חלוקת התקציב לרשות המקומית  49% -עבור הפעלת הפרויקטר ו 51%

 מקווקז. ממשרד הקליטה יהיה בהתאם למספר העולים

 מסך תקציב קווקזים. 25%מתקציב  והעירייה  75% -משרד הקליטה משתתף ב

, נקבע לראשונה תבחין מיוחד 2012בנוהל של האגף הבכיר לקליטה בקהילה לשנת 
 לרשויות שקלטו עולים יוצאי קווקז.

קווקז ולא פועל בהן מוקד עולים יוצאי  1,000בנוהל נקבע כי רשויות בהן יש ריכוז של מעל 
חברתי, יקבלו תוספת תקציבית של חמישה אחוז מסך התקציב השותף, עבור פעילויות 

 מיוחדות לבני הקהילה.
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נחתם הסכם בין משרד הקליטה לעיריית שדרות להפעלת פרויקט להעצמת  2013בשנת 
קט בכל קהילת יוצאי קווקז בתחומי הרשות. במסגרת ההסכם העירייה תפעיל את הפרוי

התחומים של היחידה המשפחתית הקיימת ותיתן מענה מקסימאלי לכל הבעיות והצרכים 
 של הקהילה, תוך מגמה ליצור השתלבות  חברתית של הקהילה בחברה. 

 (. וכן ילדיו.1.1.1989בפרויקט רשאים להשתתף רק מי שהוכרו כיוצאי קווקז ) עולים מיום 

 הפרויקט יממן: רכז פרויקט ופעילות. 

 . 28.2.2014ועד  1.3.2013תקופת  ההתקשרות הינה מיום 

בתמורה העירייה התחייבה לנהל את הפרויקט באופן עצמאי, לנהל כרטסת חשבונות 
נפרדת, לדאוג לא יהיו כפילויות בין זרועותיו השונות של המשרד ובין התוכניות שיופעלו 

ויקט שיכלול: משרד עבור במסגרת הפרויקט לאותה פעילות, להעמיד מבנה  להפעלת הפר
 רכז הפרויקט, ציוד משרדי, וחדר המתנה לבאים לפרויקט. 

העירייה התחייבה לשאת בכל העלויות עבור המבנה לרבות מיסי עירייה, חשמל וטלפון וכל 
 הוצאה אחרת. 

כמו כן התחייבה העירייה להעסיק בפרויקט עובדים שיוכרו כעובדי העירייה אך לא עובדים 
 בזרועותיה השונות של העירייה. המועסקים 

 את המילים "משרד הקליטה והעלייה". יישאהעירייה מתחייבת שכל פרסום 

העירייה מתחייבת לא לגבות מהעולים כל תשלום עבור השתתפות בפרויקט אלא אם כן צוין 
 בתוכנית מאושרת מראש.

 במקרה של גביה העירייה מתחייבת לתת לכל עולה:

 שילם עבור השתתפות עצמית.. קבלה בגין הסום ש1

. במידה והפעילות לא מתבצעת בהתאם לתוכנית שאושרה, את ההחזר הכספי שנגבה עבור   2
 ההשתתפות העצמית.

העירייה מתחייבת להחתים את כל העובדים מטעמה בפרויקט זה, על התחייבות לפיה בכל 
טית מכל סוג, משך תקופת עבודתם במסגרת התוכנית, הם לא יקחו חלק בפעילות פולי

ברמה המקומית וברמה הארמית וכן לא יהיו חברים בכל מפלגה או בהנהלת מפלגה פעילה, 
 השתתפות בתעמולת בחירות, תמיכה במועמד מסוים, אסיפה פוליטית וכו'.

 

במסגרת הפרויקט תתכנס ועדת היגוי לפחות פעם ברבעון על מנת לבחון לאשר ו/או לשנות 
 הפרויקט.כל פעולה שתעשה במסגרת 

חברי ועדת היגוי היישובית יהיו: ראש העיר או בעל תפקיד בכיר ברשות, סגן יו"ר מנהל 
עם משרד מרחב משרד הקליטה, גזבר הרשות או מטעמו, מנהל תחום קליטה בקהילה מט

 יקטור היישובי. הקליטה, משקיף שהינו הפרו

 ₪. 248,270סך עלות הפרויקט הינו  –תמורה 

₪  82,800מתוכם השתתפות משרד הקליטה הסכום של ₪  92,00הינו  שכר רכז הפרויקט 
ים. עלות השכר יהשתתפות מהעלות הכוללת וכוללים כל התנאים הסוציאל 90%המהווים 

לחודש מתוכם משרד הקליטה ישתף בסכום של ₪  7,666החודשית לא תפחת מסכום של 
 לחודש.₪  6,900

ד הקליטה ישלם עבור הפעילות סכום של מתוכם משר₪,  156,270עלות הפעילות הינה 
 תשלם העירייה.₪  39,070מעלות הכוללת. את הפער על סך  75%המהווים ₪  117,200

העירייה תגיש למשרד הקליטה דוח מילולי מפורט על ביצוע הפרויקט ודוח כספי  –דיווח 
 על הכנסות והוצאות של הפרויקט בתקופה אליה מתייחס הדוח. 

 חשבת משרד הקליטה, סמנכ"ל קליטה בקהילה והעירייה. על החוזה חתומים
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 פרויקט קווקזים: 2015תוכנית תקציב מאושרת ע"י משרד הקליטה לשנת 

השתתפות משרד  שם התוכנית
 הקליטה

השתתפות 
 העירייה

השתתפות 
 עצמית

 עלות התוכנית

 92,780.00 0.00 23,195.00 69,585.00 מועדונים –קווקזים 
 64,725.00 1,500.00 14,682.00 48,543.00 אירועים -קווקזים

 23,700.00 2,700.00 3,225.00 17,775.00 סיורים –קווקזים 
 135,936.00 0.00 33,985.00 101,951.00 פרויקטור-קווקזים

 317,141.00 4,200.00 75,087.00 237,854.00 סה"כ:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2015 – 2010התקציבים שהעבירה לפרויקט קווקזים העירייה בשנים 

 ₪ 36,000בסכום של  2010העירייה העבירה תקציב לפרויקט קווקזים בשנת 

בשנה זו לא ₪.  0.00בסכום של  2011העירייה העבירה תקציב לפרויקט קווקזים בשנת 
 התקיימה פעילות.

קיימת יתרת ₪.  0.00בסכום של  2012העירייה העבירה תקציב לפרויקט קווקזים בשנת 
 עבור ₪  3,500ע"ס 

בשנה זו לא ₪.  0.00בסכום של  2013העירייה העבירה תקציב לפרויקט קווקזים בשנת 
 התקיימה פעילות.

 ₪. 130,730בסכום של  2014העירייה העבירה תקציב לפרויקט קווקזים בשנת 

 ₪. 13,760בסכום של  2015יה העבירה תקציב לפרויקט קווקזים בשנת העירי

₪   189,799)משרד הקליטה ₪  210,889פרויקט קווקזים  2014סה"כ תקציב לשנת 
 ₪ (: 20,340+ עיריית שדרות 

משרד הקליטה  90%מתוכם ₪  101,952 פרויקטור: -תקציב פרויקט עולי הקווקז  
 ₪(.  10,196העירייה ) 10% -ו₪(  91,756)
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 16,920משרד הקליטה ) 90%מתוכם ₪  18,800 סיורים: -תקציב פרויקט עולי הקווקז  
 סיורים: 4מדובר על ₪(.  1,880העירייה ) 10% -ו₪( 

₪  850עלות ההדרכה: ₪,  1,800, עלות הנסיעה: 45מס' משתתפים:  סיור לירושלים:
 ₪. 3,100סה"כ ₪.  450ועלות כניסה לאתר: 

 850עלות ההדרכה: ₪,  1,800, עלות הנסיעה: 45מס' משתתפים:  אוטופיה: סיור לפארק
 ₪. 3,100סה"כ ₪.  450ועלות כניסה לאתר: ₪ 

עלות ₪,  6,000, עלות הנסיעה: 45מס' משתתפים:  סיור לפארק תמנע וגם אלפקות:
 ₪. 7,300סה"כ ₪.  450ועלות כניסה לאתר: ₪  850ההדרכה: 

עלות ₪,  4,000, עלות הנסיעה: 45מס' משתתפים:  עדי:סיור כפר צ'רקסים וכפר גל
 ₪. 5,300סה"כ ₪.  450ועלות כניסה לאתר: ₪  850ההדרכה: 

 16,800משרד הקליטה ) 90%מתוכם ₪  18,667 אירועים:-תקציב פרויקט עולי הקווקז  
 השתתפות עצמית.₪  750 -ו₪(  1,117העירייה ) 10% -ו₪( 

 ₪. 3,667והוצ' שונות ₪  15,000אנשים. שכר אומנים  150אירועים בהשתפות  2מדובר על 

 64,323משרד הקליטה ) 90%מתוכם ₪  71,470 מועדונים: -תקציב פרויקט עולי הקווקז  
 ₪(.  7,147העירייה ) 10% -ו₪( 

 

 40משתתפים. בפועל היו  50היו לפי  בפרויקט כל הדיווחים -הערת הביקורת 
 משתתפים ופחות מכך.

 
 

 

 

 

 

 פרויקטור -תוכנית פרויקט מיוחד קווקזים  

 משרד הקליטה. 90%מימון 

 תפקידי פרויקטור קווקזים

 מיפוי יישובי  הכולל נתונים דמוגרפיים

 מיפוי הצרכים של בני הקהילה. תכנון הפעילות במסגרת התקציב שיאושר.

 הצגה של התכניות המוצעות בפי ועדת ההיגוי היישובית.

 וברה על הפרויקט. תכנון, פיקוח, מעקב

 זיהוי של הפעילים הפוטנציאלים מבני הקהילה וטיפוח מנהיגות מקומית מקרבם.

 שיתוף של נציגי ארגונים העולים מקרב יוצאי קווקז בגיבוש התוכנית.

 חשיפה של בני הקהילה למערך השירותים והתכניות, העומדים לרשותם.

ביישוב ובתחום קליטת עולי קווקז ותכלול תאום ואיגום בין ארגונים ומוסדות הפועלים 
 הפעולות ביניהם.

 ייזום ופיתוח של מענים לצרכיהם של בני הקהילה.
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 רועים, דווח על פי צורך וריכוז כל פעילויות עולי קווקז בישוב.ינוכחות בפעילות, תיעוד א

וד העירייה תספק לפרויקטור סביבת עבודה הכולל ציו ,ר יועסק ע"י העירייההפרויקטו
 משרדי ותקשורת. הפרויקטור ידווח למנהלי המרחבים.

הפרויקטור יבחר ע"י ועדת קבלה של הרשות המקומית שיכלול  – בחירת הפרויקטור
 במשקיפים את מנהל הרחב ומנהל תחום קליטה במשרד הקליטה. 

 

תוכנית פרויקט מיוחד קווקזים פרויקטור אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪.  91,756, בסכום של 31/12/2014 – 1/13/2014

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  12/2/2015תאריך 
עולי קווקז כולל ל"פרויקט מיוחד  בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

הקהילה ארבע תוכניות, תפקידו של הפרויקטור לרכז התוכניות, לייצור חיבור של בני 
לתרבות ישראלית ולמורשת העתיקה של יהדות קווקז. איתור אוכלוסייה לפעילות, ארגון 

 פעילות וקידום תוכניות".

 תוכנית חברה וקהילה כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 91,756.00 משרד הקליטה 101,952.00 הדרכה והנחיה

 10,196.00 העירייה  
 101,952.00  101,952.00 סה"כ:

 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

עלות שנתית 
 בש"ח

 101,952.00 177 64.00  סדנאות איכות הסביבה
 101,952.00    סה"כ:

 

לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2014בפועל בשנת קבלות וחשבונות שהוגשו 
 פרויקטור: -הקליטה, קווקזים

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 112,748.00 שכר עיריית שדרות 1-12/2014

 ()כולל עלויות מעביד
 112,748.00   סה"כ: 

 

 פרויקטור -תוכנית פרויקט מיוחד קווקזים  

 משרד הקליטה. 90%מימון 

תוכנית פרויקט מיוחד קווקזים פרויקטור אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪.  82,800, בסכום של 28/2/2014 – 1/12/2013

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  8/5/2015תאריך 
"פרויקט מיוחד לעולי קווקז כולל  בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

ארבעה תוכניות, תפקידו של הפרויקטור לרכז התוכניות, ליצור חיבור של בני הקהילה 
לתרבות ישראלית ולמורשת העתיקה של יהדות קווקז. איתור אוכלוסייה לפעילות, ארגון 

 פעילות וקידום תוכניות".

 ליטה:תוכנית פרויקטור כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הק
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 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 82,800.00 משרד הקליטה 92,000.00 הדרכה והנחיה

 9,200.00 העירייה  
 92,000.00  92,000.00 סה"כ:

 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

 עלות שנתית
 בש"ח

 92,000.00 153.30 50.00  שכר פרויקטור

 92,000.00    סה"כ:
 

לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2014קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 פרויקטור: -הקליטה, קווקזים 

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 37,255.00 שכר עיריית שדרות 3-6/2013

 ()כולל עלויות מעביד
 54,747.00 שכר  עיריית שדרות 7/2013-3/2014

 ()כולל עלויות מעביד
 92,002.00   סה"כ: 

 

 –הערת הביקורת 
 

שאושרה ע"י  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  – תוכנית קווקזים פרויקטור
סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  193,952משרד הקליטה הינו: 

204,748 .₪ 
 

 

 סיורים -מיוחד קווקזים  תוכנית פרויקט 

 משרד הקליטה. 90%מימון 

תוכנית פרויקט מיוחד קווקזים סיורים אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 2,385, בסכום של 31/12/2014 – 1/10/2014

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  12/2/2015תאריך 
"במסגרת פרויקט מיוחד לקהילה  לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:בדיקת ביצוע פעילות 

קווקזית מתקיימים סיורים להכרת הארץ. יש לציין שהסיורים מיועדים לבקר במקומות 
היסטוריים שבהם למצוא שורשים של הקהילה מלפני קום המדינה וכמובן סיורים 

 לימודיים להכרת הארץ".

 ירייה למשרד הקליטה:תוכנית חברה וקהילה כפי שהוגשה ע"י הע

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 2,385.00 משרד הקליטה 2,650.00 סיורים

 265.00 העירייה  
 2,650.00  2,650.00 סה"כ:

 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :
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עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

שנתית עלות 
 בש"ח

 2,650.00   45 נסיעה לירושלים
₪  1,800)כולל 

 -עלות הנסיעה ו
עלות ₪  850

 הדרכה(

 2,650.00    סה"כ:
 

לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2014קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 הקליטה, קווקזים:

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 850.00 הדרכה יופדוב ורה 7/10/2014

 1,800.00 אוטובוס טיולי שער הנגב 18/11/2014
 2,650.00   סה"כ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיורים -תוכנית פרויקט מיוחד קווקזים  

 משרד הקליטה. 75%מימון 

תוכנית פרויקט מיוחד קווקזים סיורים אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 24,183, בסכום של 28/2/2014 – 1/12/2013

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  8/5/2014 תאריך
"במסגרת פרויקט מיוחד לקהילה  בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

קווקזית מתקיימים סיורים להכרת הארץ. יש לציין שהסיורים מיועדים לבקר במקומות 
קהילה מלפני קום המדינה וכמובן סיורים היסטוריים שבהם ניתן למצוא שורשים של ה

 לימודיים להכרת הארץ".

 תוכנית חברה וקהילה כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 24,183.00 משרד הקליטה 32,245.00 סיורים

 4,912.00 העירייה  
 32,245.00  32,245.00 סה"כ: 

 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :
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עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

עלות שנתית 
 בש"ח

)כולל  3,100.00   45 אביב יפו-נסיעה לתל
עלות ₪  1,900

₪  850נסיעה, 
 350עלות הדרכה, 

 כיבוד(₪ 
)כולל  8,500.00   90 נסיעה לירושלים

עלות ₪  3,800
₪  1,700נסיעה, 

עלות הדרכה, 
עלות ₪  2,000

הכניסה לאתר, 
 כיבוד(₪   1,000

)כולל  5,050.00   45 כפר צ'רקסים וכפר גלעדי
עלות ₪  3,500

₪  850נסיעה, 
 700עלות הדרכה, 

 כיבוד(₪  
)כולל  4,700.00   45 צפת

עלות ₪  3,500
₪  850נסיעה, 

 350עלות הדרכה, 
 כיבוד(₪  

)כולל  4,700.00   45 קיסריה וחננית
עלות ₪  3,500

₪  850נסיעה, 
 350עלות הדרכה, 

 כיבוד(₪  
)כולל  6,195.00   45 פארק תימנה

עלות ₪  4,000
₪  850נסיעה, 

עלות הדרכה, 
עלות ₪  1,000

הכניסה לאתר, 
 כיבוד(₪   345

 32,245.00    סה"כ:
 

המאושר ע"י משרד לדוח הפעולה  2014קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 סיורים:-הקליטה קווקזים

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
נסיעה לכפר צ'רקסים  טיולי שער הנגב 16/12/2013

16.12.2013 
3,500.00 

 1,800.00 19.12.2013נסיעה לירושלים  טיולי שער הנגב 19/12/2013
 3,500.00 2.1.2014נסיעה לקיסריה וחנניה  טיולי שער הנגב 31/12/2013

 3,500.00 1.1.2014נסיעה לצפת  טיולי שער הנגב 1/1/2014
 1,200.00 טיול לקיסריה וחנניה אקדמי טרוול בע"מ 16/1/2014
 1,200.00 טיול לצפת אקדמי טרוול בע"מ 16/1/2014
 1,000.00 כיבוד סופר דהן 30/1/2014
 850.00 הדרכה וסיור המרכז למורשת הצ'רקסית 13/2/2014
 700.00 כיבוד המרכז למורשת הצ'רקסית 13/2/2014
 810.00 כניסה לאתר מנהרות הכותל מורשת הכותל המערבי 24/2/2014
 1,800.00 24.2.2014נסיעה לירושלים  טיולי שער הנגב 28/2/2014
 4,000.00 20.2.2014פארק תמנע  טיולי שער הנגב 28/2/2014

 350.00 כיבוד סופר דהן 3/3/2014
 345.00 כיבוד סופר דהן 3/3/2014
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 850.00 כניסה לאתר יד ושם 6/3/2014
 1,900.00 24.2.2014נסיעה לת"א  טיולי שער הנגב 30/4/2014

 27,305.00   סה"כ: 
 

 –הערת הביקורת 
 

 

שאושרה ע"י משרד  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  – תוכנית קווקזים סיורים
 ₪90%. 2,650סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  2,650הקליטה הינו: 

 מימון משרד הקליטה.
 

שאושרה ע"י משרד  2013סה"כ תקציב התוכנית לשנת  – תוכנית קווקזים סיורים
 27,305: סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה₪,  32,245הקליטה הינו: 

 מימון משרד הקליטה. קיים חוסר ניצול תקציבי לסעיף זה. ₪75%.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אירועים -תוכנית פרויקט מיוחד קווקזים  

 משרד הקליטה. 90%מימון 

תוכנית פרויקט מיוחד קווקזים אירועים אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 10,950, בסכום של 31/12/2014 – 1/10/2014

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  12/2/2015תאריך 
"ברבעון אחרון התקיים אירוע תרבות  בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

תם יישובי לכלל הקהילה, תוכנית "אירועים" מרכזת סביבה פעילות ואירועים שמטר
לשמר תרבות של יוצאי קווקז ובנוסף לגשר בין הדורות. יוצאי הקהילה מאוד אוהבים 

 לקחת חלק בפעילות זו ומקפידים להגיע לארועים".

 תוכנית חברה וקהילה כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 10,950.00 משרד הקליטה 12,167.00 פעילות

 467.00 העירייה  
 750.00 השתתפות עצמית  

 12,167.00  12,167.00 סה"כ:              
 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :
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עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

עלות שנתית 
 בש"ח

)כולל  12,167.00   150 אירוע תרבות בחג לקהילה
שכר ₪  10,0000

לאומנים, הגברה 
שונות ₪,  1,000
 167ביגוד ₪  1,000

)₪ 

 12,167.00    סה"כ:                           
 

לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2014קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 הקליטה, קווקזים:

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 500.00 הגברה גוונים עמותת 21/10/2014

 167.00 מאפים מאפיית חורי 1/11/2014
 1,770.00 הופעה עולם המוסיקה 5/11/2014
 500.00 הגברה עמותת גוונים 6/11/2014
6/11/2014 SEVARA 1,600.00 הופעה 

6/11/2014 S.O.D  600.00 זמר לאירוע הפקות 
 6,000.00 מופע ליוצאי קווקז אוליספוב סרגיי 9/11/2014

 1,000.00 עיצוב במה פרחי סוניה 28/12/2014
 12,137.00   סה"כ: 

 

 

 

 

 

 אירועים -תוכנית פרויקט מיוחד קווקזים  

 משרד הקליטה. 90%מימון 

תוכנית פרויקט מיוחד קווקזים אירועים אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 14,859, בסכום של 31/12/2014 – 1/10/2014

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  12/2/2015תאריך 
"פעילות בקרב עולים יוצאי קווקז  בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

מתקיימת בשני מועדונים. במסגרתם מתקיימים אירועי חג. הרצאות לקראת חגים, 
רים. פעילות יפה בקרב נשות קווקז, בדומה הרצאות בנושא ספרות וסדנאות מוזיקה למבוג

למועדון נשים מתרחשת העצמה נשית. ביקרתי במקום ומאוד התרשמתי מעבודתה של 
 המדריכה".

 תוכנית חברה וקהילה כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 14,859.00 משרד הקליטה 14,110.00 הדרכה והנחיה

 1,651.00 העירייה 2,400.00 פעילות
 16,510.00  16,510.00 סה"כ:
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 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

עלות שנתית 
 בש"ח

 3,510.00 26 45.00 50 מדריכה למועדון נשים
 5,400.00 40 45.00 50 מדריכה למועדון נוער

כולל ) 1,400.00   100 אירועי תרבות חגי ישראל
 500שכר אומנים 

 ₪(. 900ושונות ₪ 
  1,000.00   25 קורס הכנה לצה"ל

 5,200.00 13 200.00 100 הרצאות בנושא מדע
 16,510.00    סה"כ:

 

לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2014קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 הקליטה, קווקזים:

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 18,000.00 תאום וארגון מתנ"ס שדרות 31/7/2014
 11,700.00 מדריכה למועדון נשים מתנ"ס שדרות 17/9/2014
 18,000.00 מדריכה למועדון קרן אור מתנ"ס שדרות 17/9/2014

 5,200.00 הרצאות בנושא מדע מרחבי הדרכים 24/12/2014
25/12/2014 S.O.D  500.00 פעולות במועדון הפקות 
 900.00 עיצוב במה פרחי סוניה 28/12/2014

 500.00 כיבוד סופר דהן 12/1/2015
 500.00 מאפים מאפיית חורי 15/1/2015

 55,300.00   סה"כ: 
 

 

 אירועים -תוכנית פרויקט מיוחד קווקזים  

 משרד הקליטה. 90%מימון 

תוכנית פרויקט מיוחד קווקזים אירועים אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 6,000, בסכום של  31/9/2014 – 1/3/2014

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  5/11/2014תאריך 
כמה "בתקופה אחרונה התקיימו  בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

אירועים בחגי ישראל, תוכנית "אירועים" מרכזת סביבה פעילות ואירועים שמטרתם 
לשמר תרבות של יוצאי קווקז ובנוסף לגשר בין הדורות. יוצאי הקהילה מאוד אוהבים 

 לקחת חלק בפעילות זו ומקפידים להגיע לאירועים".

 תוכנית חברה וקהילה כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח ר הפעולהתאו
 6,000.00 משרד הקליטה 6,667.00 פעילות

 667.00 העירייה  
 6,667.00  6,667.00 סה"כ:

 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

עלות שנתית 
 בש"ח
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)כולל  6,667.00   150 ארועי תרבות 2
שכר ₪  5,000

לאומנים, שכירות 
כיבוד ₪,  1,500

167 )₪ 
 6,667.00    סה"כ:  

 

לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2014קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 אירועים: -הקליטה, קווקוזים 

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 5,000.00 לקהלה הקווקזית קונצרט תקלטיית מרגלית 21/9/2014
 1,500.00 השכרת אולם מתנ"ס שדרות 21/9/2014

 6,500.00   סה"כ: 
 

 אירועים -תוכנית פרויקט מיוחד קווקזים  

 משרד הקליטה. 75%מימון 

תוכנית פרויקט מיוחד קווקזים אירועים אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 37,500, בסכום של  28/2/2014 – 1/12/2013

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  8/5/2014תאריך 
"במסגרת תוכניות זו התקיימו אירועי  בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

ולקרב  תרבות בקרה קהילה קווקזים במטרה לשמר תרבות המקור ורצון לגשר בים הדורות
את הקהילה לתרבות ישראלית. התקיימו שלושה אירועים, לטיפוח מורשת של העדה 

 וציון חגי ישראל לכלל הקהילה ביישוב".

 

לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2014קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 אירועים:-הקליטה, קווקזים

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 1,500.00 השכרת אולם מתנ"ס שדרות 10/11/2013
 3,500.00 הופעה דיג'יי מרק 17/11/2013

 6,000.00 4.12.2013הופעה מתנ"ס  גריגורי אברמוב 4/12/2013
 2,000.00 מנחה לאירוע ערב דמיטרי מריקוטנקו 4/12/2013

 1,000.00 שירותי הגברה עמותת גוונים 23/12/2013
 500.00 במהעיצוב  פרחי סוניה 26/12/2013
 300.00 הסעות טיולי שער הנגב 31/12/2013

 1,500.00 השכרת אולם מתנ"ס שדרות 3/2/2014
 1,000.00 שרותי הגברה עמותת גוונים 26/2/2014
 1,500.00 השכרת אולם עמותת גוונים 26/2/2014
 1,000.00 הופעה בריקמן מיכאל 27/2/2014
 1,200.00 שירותי צילום מגנט-לוקו 27/2/2014
 400.00 הסעות טיולי שער הנגב 28/2/2014

 2,000.00 20.2.2014הופעה בתאריך  אולגה גלפנד הפקות 4/3/2014
 4,000.00 פסטיבל זמרים במתנ"ס מיסטיק בנד 6/3/2014
 4,000.00 26.2.2014זמרים הופעה בתאריך  מיסטיק בנד 6/3/2014
 1,000.00 הגברה מיסטיק בנד 6/3/2014

 2,500.00 אין פרוט לפעולה מסעדת מזל 10/3/2014
 4,000.00 כיבוד מסעדת מזל 10/3/2014
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11/3/2014 S.O.D  800.00 27.2.2014זמרים לארוע במתנ"ס  הפקות 
 600.00 עיצוב במה פרחי סוניה 12/3/2014
 1,800.00 27.2.2014פעילות במועדון  מעיין חג'בי 16/3/2014
 2,542.37 ציוד מתכלה ציוד משרדי בע"מעטרה  23/3/2014
 5,000.00 פרסום ואינפורציה סרגיי אבין 23/3/2014

 49,642.37   סה"כ: 
 

 

  –הערת הביקורת 
 

שאושרה ע"י  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  – תוכנית קווקזים אירועים
סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  85,344משרד הקליטה הינו: 

 קיימת חריגה מתקציב מאושר.₪.  123,579
 
 

 

 

 

 

 

 

 מועדונים -תוכנית פרויקט מיוחד קווקזים  

 משרד הקליטה. 90%מימון 

י משרד הקליטה לתקופה של תוכנית פרויקט מיוחד קווקזים מועדונים אושרה ע"
 ₪. 36,981, בסכום של 31/9/2014 – 1/3/2014

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  5/11/2014תאריך 
"פעילות בקרב עולים יוצאי קווקז  בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

מתקיימת בשני מועדונים. במסגרתם מתקיימים אירועי חג, הרצאות לקראת חגים, 
הרצאות בנושא ספרות וסדנאות מוזיקה למבוגרים. פעילות יפה בקרב נשות קווקז, בדומה 
למועדון נשים מתרחשת העצמת נשים. ביקרתי במקום ומאוד התרשמתי מעבודתה של 

 ה".המדריכ

 תוכנית חברה וקהילה כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 36,981.00 משרד הקליטה 37,590.00 הדרכה והנחיה

 4,109.00 העירייה 3,500.00 פעילות
 41,090.00  41,090.00 סה"כ:              

 

 לאישור  הפרויקט :התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה 

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

עלות שנתית 
 בש"ח

 8,190.00 26 45.00 50 מדריכה למועדון נשים
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 12,600.00 40 45.00 50 מדריכה למועדון נוער
שכר  3,500.00   100 אירועי תרבות חגי ישראל

 אומנים 
  8,000.00  200.00 100 הרצאות

 8,800.00  200.00 20 סדנת מוזיקה למבוגרים
 41,090.00    סה"כ:                           

 

 

לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2014קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 מועדונים: -הקליטה, קווקזים 

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 3,000.00 השנה ערב בבית חבד לראש זודיאק 17/9/2014
23/9/2014 S.O.D  500.00 שירותי מוזיקה הפקות 

 3,500.00   סה"כ: 
 

 –הערת הביקורת 
 

שאושרה ע"י  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  – תוכנית קווקזים מועדונים
 3,500סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  41,090משרד הקליטה הינו: 

 קיים חוסר ניצול כספי משמעותי לסעיף תקציבי זה.₪. 
 

 

 מועדונים -תוכנית פרויקט מיוחד קווקזים  

 משרד הקליטה. 75%מימון 

נים אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של תוכנית פרויקט מיוחד קווקזים מועדו
 ₪. 24,093, בסכום של 28/2/2014 – 1/12/2013

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  8/5/2014תאריך 
"פעילות התקיימה במועדונים  בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

הממוקמים בשכונות עתירי עולים מקווקז. התקיימה פעילות חברתית בקרב נשים 
קווקזיות בנושא מסורת וחגי ישראל. התקיימה פעילות בקרב נוער יוצא קווקז בנושא 

 הכנה לצה"ל ובנוסף התקיימו אירועי חג".

 הקליטה: תוכנית חברה וקהילה כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 24,093.00 משרד הקליטה 24,980.00 הדרכה והנחיה

 8,032.00 העירייה 7,145.00 פעילות
 32,125.00  32,125.00 סה"כ:              

 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

 עלות לשעה מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

עלות שנתית 
 בש"ח

 5,400.00 40 45.00 50 מדריכות למועדון נשים 2
 5,400.00 40 45.00 50 מדריכה למועדון נוער
 9,180.00 34 90.00 25 שיעורי העשרה לנוער

 5,000.00 10 100.00 15 חוג יצירה
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)כולל  6,145.00   70 ערב הכנה לצה"ל
שכר ₪  3,000

לאומנים, הגברה 
שונות ₪,  1,000

כיבוד ₪  145
1,500 )₪ 

 1,000.00    פעילות חברתית
 32,125.00    סה"כ:                           

 

לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2014קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 מועדונים:-הקליטה, קווקזים

 סכום בש"ח הפעולה תאור שם הספק תאריך
 21,600.00 שכר  –מדריכות מועדון נשים  2 הקרן לפיתוח שדרות 8/12/2013
 21,600.00 3/12-2/14שכר  –מדריכת נוער  הקרן לפיתוח שדרות 8/12/2013

 1,361.67 כיבוד ויקטורי 31/12/2013
 9,180.00 מועדון קרן אור הקרן לפיתוח שדרות 19/2/2014

 5,000.00 סדנאות יצירה 5 רעות עמותת 5/3/2014
 58,741.67   סה"כ: 
 

  –הערת הביקורת 
 

שאושרה ע"י  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  – תוכנית קווקזים מועדונים
 58,741סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  32,125משרד הקליטה הינו: 

 קיימת חריגה מתקציב מאושר₪. 
 
 

 2015פרויקט קווקזים לשנת 
 

 תוכנית מקהלת "צלילי שדרות"

 משרד הקליטה. 90%מימון 

 – 1/10/2014תוכנית מקהלת "צלילי שדרות" אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 16,920, בסכום של 31/12/2014

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  12/2/2015תאריך 
לתוכנית. בחוות דעתה רשמה: "מקהלת גמלאים בשדרות מאוד בדיקת ביצוע פעילות 

פעילה. מקיימת חזרות פעם בשבוע, מופיעה בארועים שונים ביישוב. לאחרונה השתתפה 
כנס ארצי של מקהלות יידיש באשקלון ועל הופעה טובה קיבלה תעודת הוקרה.  המקהלה

ובנוסף הופיעה ביישוב  ברבעון אחרון בחג חנוכה המקהלה השתתפה בפסטיבל מחוזי בערד
 כשהיא מארחת אמנים מיישובים אחרים".

 

 תוכנית "צלילי שדרות" כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 16,920.00 משרד הקליטה 3,600.00 הדרכה והנחיה

 1,880.00 העירייה 7,500.00 פעילות
   2,000.00 סיורים

   5,700.00 ציוד
 18,800.00  18,800.00 סה"כ:              
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 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

עלות שנתית 
 בש"ח

 3,600.00 10 120.00 22 מנצחת ומלווה מוזיקלית
השתתפות מקהילה 

 מחוזיותבפעילויות 
22   2,000.00 

הופעה של מקהלה בשיתוף 
 אומנים עולים

150   7,500.00 
כולל שכר לאומנים: )

 1,000הגברה ₪,  5,000
 ₪( 1,500וכיבוד ₪ 

 4,400.00   22 תלבושות למקהלה
 1,300.00 16 100.00 22 מיקרופונים למקהלה

 18,800.00    סה"כ: 
 

 

 

 

 

 

 תוכנית "צלילי שדרות"

 משרד הקליטה. 90% מימון

, 31/9/2014 – 1/3/2014תוכנית "צלילי שדרות" אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 7,560בסכום של 

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  5/11/2014תאריך 
מאוד מקהלת גמלאים בשדרות " בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

פעילה, מקיימת חזרות פעם בשבוע, מופיעה באירועים שונים ביישוב. לאחרונה השתתפה 
 המקהלה כנס ארצי של מקהלות יידיש באשקלון ועל הופעה טובה קיבלה תעודת הוקרה".

 תוכנית "צלילי שדרות" כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 חסכום בש" מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 7,560.00 משרד הקליטה 8,400.00 הדרכה והנחיה

 840.00 העירייה  
 8,400.00  8,400.00 סה"כ: 
 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

עלות שנתית 
 בש"ח

 8,400.00 10 120.00 22 מנצחת ומלווה מוזיקלית
 8,400.00    סה"כ:  
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לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2014קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 הקליטה, פרויקט "צלילי שדרות"

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 12,000.00 מנצחת ומלווה מוסיקלית מתנ"ס שדרות 31/7/2014

 500.00 שירותי הגברה עמותת גוונים 21/10/2014
 1,300.00 מיקרופונים אבין מעבדת מחשבים 31/10/2014

 5,000.00 הופעה לקהילה בוכרית אילוב עמנואל 5/11/2014
 500.00 שירותי הגברה עמותת גוונים 6/11/2014

 2,000.00 נסיעה לערד טיולי שער הנגב 31/12/2014
 4,400.00 תלבושות ללהקה תמרה נוב 5/1/2015

 1,500.00 השכרת אולם שדרותמתנ"ס  10/1/2015
 27,200.00   סה"כ: 

 

 

  –הערת הביקורת 
 

אשר אושר  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית מקהלה "צלילי שדרות 
סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  27,200ע"י משרד הקליטה הינו: 

27,200 .₪ 
 
 

 תוכנית תרבות ואומנות

 משרד הקליטה. 90%מימון 

 ,31/12/2014 – 1/10/2014תוכנית תרבות ואומנות אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 10,980בסכום של 

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  12/2/2015תאריך 
"ברבעון אחרון התקיים ארוע תרבות  בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

מבוגרים. במסגרת התוכנית תרבות ואומנות התקיימו השנה כמה אירועי תרבות  לעולים
לכלל אוכלוסיית עולים בשדרות. בתחום תרבות נעשית עבודה טובה וזאת כדי לארגן 

 פעולות בתחומי תרבות שונים".

 תוכנית תרבות ואומנות כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 סכום בש"ח המימוןמקור  סכום בש"ח תאור הפעולה
 10,980.00 משרד הקליטה 5,805.00 הדרכה והנחיה

 220.00 העירייה 6,395.00 פעילות
 1,000.00 השתתפות עצמית  

 12,200.00  12,200.00 סה"כ:
 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

שנתית עלות 
 בש"ח

 5,805.00 3 45.00 45 תאום וארגון
 6,395.00   200 אירוע תרבות למבוגרים
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כולל שכר לאומנים: )
 500הגברה ₪,  4,395

 ₪( 1,500וכיבוד ₪ 
 12,200.00    סה"כ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוכנית תרבות ואומנות

 משרד הקליטה. 90%מימון 

, 31/9/2014 – 1/3/2014תוכנית תרבות ואומנות אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 12,190בסכום של 

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  5/11/2015תאריך 
"פעילות בנושא תרבות ואומנות  בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

התקיימה בשלושה מועדוני עולים ביישוב, לפעילות זו ישנם צרכני תרבות קבועים 
 שמגיעים להרצאות. כמו כן התקיימה פעילות חברתית במועדונים בחגי תשרי".

 

 תוכנית תרבות ואומנות כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 סכום בש"ח מימוןמקור ה סכום בש"ח תאור הפעולה
 12,190.00 משרד הקליטה 13,545.00 הדרכה והנחיה

 1,355.00 העירייה  
 13,545.00  13,545.00 סה"כ:              

 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

עלות שנתית 
 בש"ח

 13,545.00 43 45.00 45 תאום וארגון
 13,545.00    סה"כ:



                                                                   2015-2016דו"ח מבקרת העירייה לשנים                                                                                    

 

50 

 

 

לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2014קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 הקליטה, תרבות ואומנות:

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 500.00 שרותי הגברה עמותת גוונים 21/10/2014
 2,395.00 שכר אומנים זמרים  10/11/2014
 1,500.00 השכרת אולם מתנ"ס שדרות 18/11/2014

 19,350.00 תאום וארגון פעולות מתנ"ס שדרות 10/1/2015
 2,000.00  רזניקוב אנה 15/2/2015

 25,745.00   סה"כ: 
 

שאושרה ע"י משרד  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית תרבות ואומנות
 ₪. 25,745סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  25,745הקליטה הינו: 

 
 

 

 

 

 

 

 תוכנית חדרי הנצחה

 משרד הקליטה. 90%מימון 

, 31/12/2014 – 1/10/2014תוכנית חדרי הנצחה אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 3,870בסכום של 

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  12/2/2015תאריך 
נותנים הרבה כבוד  "בעיר שדרות בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

והערכה ללוחמים הוותיקים, הווטרנים. ביישוב פועל חדר ההנצחה ובמסגרתו מתקיימים 
יום הנצחון ובנוסף מתקיימים אירועים חברתיים בחגי  אירועים שונים, בחודש מאי נחגג

 ישראל וציון ימי הולדת של וותיקי המלחמה".

 תוכנית חדרי הנצחה כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 3,870.00 משרד הקליטה 1,800.00 פעילות

 430.00 העירייה 2,500.00 ציוד
 4,300.00  4,300.00 סה"כ:

 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

עלות שנתית 
 בש"ח

 1,800.00   30 פעילות חברתית בחגים
 2,500.00    בידורית למועדון
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 4,300.00    סה"כ:
 

לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2014בפועל בשנת קבלות וחשבונות שהוגשו 
 הקליטה, חדרי הנצחה:

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
סרגיי אבין מעבדת  31/10/2014

 מחשבים
 2,500.00 

16/12/2014 S.O.D 600.00 פעילות וטרנים הפקות 

 1,200.00 פעילות קמלמחר סמסון 28/12/2014
 4,300.00   סה"כ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוכנית חדרי הנצחה

 משרד הקליטה. 90%מימון 

 ,31/9/2014 – 1/3/2014תוכנית  חדרי הנצחה אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 6,750בסכום של 

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  5/11/2015תאריך 
בעיר שדרות נותנים הרבה כבוד " רשמה:בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה 

והערכה ללוחמים הוותיקים, הווטרנים. ביישוב פועל חדר הנצחה ובמסגרתו מקיימים 
אירועים שונים, החודש מאי נחגוג יום הנצחון ובנוסף מתקיימים אירועים חברתיים בחגי 

 ישראל".

 

 תוכנית חדרי הנצחה כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח הפעולה תאור
 6,750.00 משרד הקליטה 7,500.00 פעילות

 750.00 העירייה  
 7,500.00  7,500.00 סה"כ:              

 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

עלות שנתית 
 בש"ח

 7,500.00   200 במאי 9-ארוע חגיגי ל
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)כולל אומנים 
הגברה ₪,  5,000

ושונות ₪  500
2,000 )₪ 

 7,500.00    סה"כ:
 

לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2013קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 הקליטה, חדרי הנצחה:

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 200.00 מדבקות אילנות מגנטים 4/5/2014
 1,500.00 הופעה רוסטיסלב יארושבסקי 8/5/2014
מרכז לקידום והעשרת  8/5/2014

 הילד
 1,000.00 קונצרט

 3,000.00 זמרים והגברה מיסטרי הפקות 8/5/2014
 800.00 עיצוב לטקס פרחי סוניה 12/5/2014
 200.00 פיתוח תמונות פוטו דימה 12/5/2014
 800.00 הפוגה לרענון עולים הנגבטיולי שער  31/5/2014

 7,500.00   סה"כ: 
 

 

 

 

 תוכנית חדרי הנצחה

 משרד הקליטה. 75%מימון 

, 30/11/2013 – 1/3/2013תוכנית  חדרי הנצחה אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 5,500בסכום של 

דרום, דו"ח כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב  17/12/2013תאריך 
"פעילות יפה ואירוע מאוד חשוב  בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

לוותיקי מלחמת העולם השנייה התקיים במסגרת חדר הנצחה ביישוב. ציון יום הניצחון 
 על גרמניה הנאצית, שזהו אירוע חגיגי שמייחס המון כבוד ללוחמים".

 

 העירייה למשרד הקליטה: תוכנית חדרי הנצחה כפי שהוגשה ע"י

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 5,500.00 משרד הקליטה 7,334.00 פעילות

 1,834.00 העירייה  
 7,334.00  7,334.00 סה"כ:

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

שנתית  עלות
 בש"ח

 7,334.00   100 במאי 9-ארוע חגיגי ל
)כולל אומנים 

הגברה ₪,  5,000
ושונות ₪  1,000
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3,000  ,₪334  ₪
 כיבוד(

 7,334.00    סה"כ:
 

לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2013קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 הקליטה, חדרי הנצחה:

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 220.00 הזמנות עיתון לעניין 22/4/2013

 334.00 כיבוד סופר דהן 5/5/2013
 5,000.00 למאי 9זמרים לטקס  מיסטיק בנד 9/5/2013

 380.00 עיצוב במה פרחי סוניה 12/5/2013
 400.00 נסיעה טיולי שער הנגב בע"מ 21/5/2013
 1,000.00 שרותי הגברה עמותת גוונים 26/5/2013

 7,334.00   סה"כ:
 

 -הערת הביקורת 
 

שאושרה ע"י משרד  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית חדרי הנצחה 
 ₪. 11,800סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  11,800הקליטה הינו: 

 
שאושרה ע"י משרד  2013סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית חדרי הנצחה 

 ₪. 7,334סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  7,334הקליטה הינו: 
 
 

 תוכנית מועדונים

 משרד הקליטה. 75%מימון 

, בסכום 30/11/2013 – 1/3/2013תוכנית מועדונים אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 31,425של 

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  17/12/2013תאריך 
"פעילות התקיימה במועדונים  בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

עולים מקווקז. התקיימה פעילות חברתית בקרב נשים  הממוקמים בשכונות עתירי
לות בקרב נוער יוצא קווקז בנושא קווקזיות בנושא מסורת וחגי ישראל. התקיימה פעי

 הכנה לצה"ל ובנוסף התקיימו אירועי חג.

 תוכנית מועדונים כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 31,425.00 משרד הקליטה 41,900.00 פעילות

 10,475.00 העירייה  
 41,900.00  41,900.00 סה"כ:

 

לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2013קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 הקליטה, מועדונים:

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 4,000.00 אומן ומרצה נתנאל סער 2/9/2013
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 500.00 סופגניה גדול מאפיית חורי 19/11/2013
 1,000.00 עיצוב במה פרחי סוניה 26/11/2013

 21,600.00 3-11/2013שכר מדריכת נוער  הקרן לפיתוח שדרות 8/12/2013
 21,600.00 3-11/2013שכר מדריכת נשים  הקרן לפיתוח שדרות 8/12/2013
 4,000.00 הרצאה בנושא יהדות הקרן לפיתוח שדרות 8/12/2013

 52,700.00   סה"כ: 
 

 
  –הערת הביקורת 

 
שהוגשה  ע"י  העירייה  2013סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית מועדונים 

סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  41,900למשרד הקליטה הינו: 
 קיימת חריגה מתקציב מאושר. ₪. 52,700

 
 

 

 

 

 

 

 תוכנית חברה וקהילה

 משרד הקליטה. 90%מימון 

בארץ. הצורך הינו לקיים תוכנית חברה וקהילה הינה בעלת משמעות רבה בקליטת העולה 
מפגש ושיח בין העולים הוותיקים ועולים החדשים סביב עיצוב הסביבה החברתית 

 והתרבותית.

הקווים המנחים את הרשות המקומית הינם מתן דגש לקבוצות ולאוכלוסיות ייחודיות, 
חיזוק הזהות היהודית והישראלית של העולים, פיתוח פרויקטים לשילובם של העולים 

לה בדגש על האוכלוסיה הצעירה, יצירה של תוכניות לילדים ולנוער במסגרת החינוך בקהי
 הבלתי פורמלי, שילוב הנוער העולה בתנועות נוער, לימודי השפה העברית ועוד.

 

, 31/12/2014 – 1/10/2014תוכנית חברה וקהילה אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 10,044בסכום של 

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  12/2/2015תאריך 
במסגרת התוכנית בתחום חברה " בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

פעילות בקרב ילדים. הוקמה להקת מחול לילדים עולים.  2014וקהילה התקיימה בשנת 
השנה אירועים שונים לטובת . כמו כן התקיימו 2014זוהי פעילות חדשה שהחלה בשנת 

אוכלוסיית עולים יוצאי חמ"ע. התקיימו אירועים לקהילה קווקזית, לקהילה בוכרית 
 וליוצאי רוסיה הלבנה".

 תוכנית חברה וקהילה כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 10,044.00 משרד הקליטה 11,160.00 הדרכה והנחיה
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 1,116.00 השתתפות עצמית  
 11,160.00  11,160.00 סה"כ:

 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

עלות שנתית 
 בש"ח

 5,400.00 40 45.00 400 תאום וארגון פעילות
 2,880.00 4 120.00 15 ליווי מוזיקלי להקת ילדים

 2,880.00 4 120.00 15 כריאוגרף ללהקת ילדים
 11,160.00    סה"כ:

 

לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2014קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 הקליטה, חברה וקהילה:

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 18,000.00 מדריכה למועדון נוער קרן אור מתנ"ס שדרות 11/8/2014

 18,000.00 תאום וארגון מתנ"ס שדרות 18/11/2014
 2,880.00 ליווי מוזיקלי להקת ילדים עמותת גוונים 27/11/2014
 2,880.00 כריאוגרף ללהקת ילדים עמותת גוונים 27/11/2014

 41,760.00   סה"כ: 
 

 

 תוכנית חברה וקהילה

 משרד הקליטה. 90%מימון 

, 31/9/2014 – 1/13/2014תוכנית חברה וקהילה אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 18,056בסכום של 

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  5/11/2014תאריך 
עיקר הפעילות במסגרת תוכנית " בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

מתקיימת במועדון עולים בשכונת קסדור. בתקופה האחרונה התקיימו חברה וקהילה 
סדנאות בנושא איכות הסביבה, התוכנית לא חדשה והיא מהווה המשך פעילות 

 שהתקיימה בשנת הפעילות הקודמת".

 תוכנית חברה וקהילה כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 18,056.00 משרד הקליטה 20,063.00 הדרכה והנחיה

 450.00 השתתפות עצמית  
 20,063.00  20,063.00 סה"כ:

 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

עלות שנתית 
 בש"ח

 12,600.00 40 45.00 400 תאום וארגון פעילות
 7,463.00 10 200 45 סדנאות איכות הסביבה

 20,063.00    סה"כ:
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לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2013קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 הקליטה, חברה וקהילה:

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 963.00 כיבוד שפע מרקט פרץ 9/9/2014

 6,500.00 סדנאות איכות הסביבה מרחבים הדרכים 17/9/2014
  7,463.00   סה"כ: 

 

 

  –הערת הביקורת 
 

שאושרה ע"י משרד  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית חברה וקהילה
₪.  49,223סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  31,223הקליטה הינו: 

 קיימת חריגה מתקציב מאושר.
 
 

 

 

 

 תוכנית העצמת צעירים

 משרד הקליטה. 75%מימון 

, 28/2/2014 – 1/12/2013תוכנית העצמת צעירים אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 3,450בסכום של 

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  8/5/2014תאריך 
"תוכנית לטובת צעירים הופעלה  בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

בשדרות, אומנם בתקציב נמוך רך התקיימה פעילות מאוד חשובה. התקיימו סדנאות 
 בנושאים כמו זהות ושייכות ונושא נוסף העצמה אישית".

 התוכנית כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 3,450.00 משרד הקליטה 4,600.00 הדרכה והנחיה

 1,000.00 העירייה  
 150.00 השתתפות עצמית  

 4,600.00  4,600.00 סה"כ:              
 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

עלות שנתית 
 בש"ח

כולל ) 4,600.00  300.00 15 סדנאות ומפגשים
₪  1,200כיבוד 
 ₪(. 1,000ושונות 
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 4,600.00    סה"כ:                           
 

                                                                                                                                                                                

לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2014קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 צעירים:הקליטה, העצמת 

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 4,600.00 סדנאות+ציוד מתכלה+כיבוד קל עמותת רעות 17/2/2014

 4,600.00   סה"כ: 
 

 -הערת הביקורת 
 

שאושרה ע"י משרד  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית העצמת צעירים
 ₪. 4,600סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  4,600הקליטה הינו: 

 
 

 

 

 

 

 

 תוכנית איכות הסביבה והכרת הארץ

 משרד הקליטה. 90%מימון 

 1/12/2013תוכנית איכות הסביבה והכרת הארץ אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 7,856, בסכום של 28/2/2014 –

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  8/5/2014תאריך 
"עיקר הפעילות בתוכנית זו, סיורים  בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

פו לימודיים הבאים ללמד על איכות הסביבה. ברבעון אחרון התקיימו שני סיורים, לי
 העתיקה וחיפה. שוחחתי עם המשתתפים בפעילות, חזרו מוקסמים".

 

 התוכנית כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 7,856.00 משרד הקליטה 3,375.00 הדרכה והנחיה

 1,719.00 העירייה 7,100.00 סיורים
 900.00 השתתפות עצמית  

 10,475.00  10,475.00 סה"כ:              
 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

עלות שנתית 
 בש"ח

 3,375.00    רכזת
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)כולל  4,150.00   45 חיפה
שכר ₪  3,000

לאומנים, הדרכה 
 300שונות ₪,  850
 כיבוד (₪ 

)כולל  2,950.00 34  45 יפו העתיקה
שכר ₪  1,800

לאומנים, הדרכה 
 300שונות ₪,  850
 כיבוד (₪ 

 10,475.00    סה"כ:                           
 

לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2014קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 הקליטה, איכות הסביבה והכרת הארץ:

 סכום בש"ח הפעולהתאור  שם הספק תאריך
 13,500.00 שכר הקרן לפיתוח שדרות 8/12/2013

 1,150.00 הדרכה עמותת "אלפה אשדוד פרוספרטי" 6/2/2014
 850.00 מדריך לסיור מתנ"ס שדרות 26/2/2014
 1,800.00 סיור ליפו העתיקה טיולי שער הנגב 28/2/2014

 300.00 כיבוד סןפר דהן 3/3/2014
 300.00 כיבוד דהןסןפר  3/3/2014

 3,000.00 נסיעה לחיפה טיולי שער הנגב 30/4/2014
 20,900.00   סה"כ:      

 

 

 תוכנית איכות הסביבה והכרת הארץ

 משרד הקליטה. 75%מימון 

 – 1/3/2013תוכנית איכות הסביבה והכרת הארץ אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 10,394, בסכום של 30/11/2013

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח   17/12/2013 תאריך
"במסגרת התוכנית תוכננו כמה וכמה  בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

פעולות אך בשל חוסר בתקציב שהגיע קצת באיחור התקיים רק סיור אחד לירושלים. את  
 והנ"ל לא אישר ממון לפעילות ללא תקציב מאושר". עיריית שדרות מלווה חשב חיצוני

 התוכנית כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 10,394.00 משרד הקליטה 10,125.00 הדרכה והנחיה

 3,015.00 העירייה 3,734.00 סיורים
 450.00 השתתפות עצמית  

 13,859.00  13,859.00 סה"כ:              
 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

עלות שנתית 
 בש"ח

 10,125.00  25   רכזת
)כולל  3,734.00   45 ירושלים

עלות ₪  2,000
הנסיעה, הדרכה 
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850  ,₪570  ₪
 314עלות הכניסה, 

 כיבוד (₪ 
 13,859.00    סה"כ:                           

 

לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2013קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 הקליטה, איכות הסביבה והרת הארץ:

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 2,000.00 נסיעה לירושלים טיולי שער הנגב 30/11/2013

 1,420.00 גן החיות התנכי מתנ"ס שדרות 5/12/2013
 13,500.00 שכר רכזת הקרן לפיתוח שדרות 8/12/2013

 16,920.00   סה"כ:
 

  –הערת הביקורת 
 

 2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית איכות הסביבה והכרת הארץ 
סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד ₪,  10,475שאושרה ע"י משרד הקליטה הינו: 

 קיימת חריגה מתקציב מאושר.₪.  20,900הקליטה: 
 

 2013סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית איכות הסביבה והכרת הארץ 
שו למשרד סה"כ הוצאות שהוג₪,  13,859שאושרה ע"י משרד הקליטה הינו: 

 קיימת חריגה מתקציב מאושר.₪.  16,920הקליטה: 
 
 

 תוכנית קהילה

 משרד הקליטה. 75%מימון 

, בסכום 28/2/2014 – 1/12/2013תוכנית קהילה אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 4,250של 

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  8/5/2014תאריך 
"פעילות מקהלה מבוגרים בשדרות  בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

בדומה לכל היישובים מהווה מוקד חשוב לאוכלוסייה זו. הקשישים מוצאים הזב תעסוקה 
וגם מאוד נהנים להופיע בשדרות ומחוצה לו. לאחרונה התארחו בפסטיבל מחוזי בהצלחה 

 רבה ומאוד נהנו".

 קהילה כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:תוכנית חברה ו

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 4,250.00 משרד הקליטה 3,000.00 הדרכה והנחיה

 1,417.00 העירייה 2,667.00 סיורים
 5,667.00  5,667.00 סה"כ:              

 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

עלות שנתית 
 בש"ח

 3,000.00 10 100.00 22 מנצחת ומלווה מוזיקלית
השתתפות מקהילה 

 בפעילויות מחוזית
)כולל  2,667.00   22

עלות ₪  2,000



                                                                   2015-2016דו"ח מבקרת העירייה לשנים                                                                                    

 

60 

 

₪  667נסיעה, 
 כיבוד (

 5,667.00    סה"כ:                           
 

לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2014וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת קבלות 
 הקליטה, קהילה:

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 667.00 כיבוד שפע מרקט פרץ 20/11/2013

 12,000.00 מנצחת מלווה מוזיקלית הקרן לפיתוח שדרות 8/12/2013
 2,000.00 מיניבוס לערד טיולי שער הנגב 31/12/2013

 850.00 מדריך לסיור ביפו העתיקה מתנ"ס שדרות 26/1/2014
 1,500.00 השכרת אולם מתנ"ס שדרות 3/2/2014
 1,500.00 השכרת אולם מתנ"ס שדרות 3/2/2014

 5,000.00 פרסום ואינפורמציה אבין סרגיי 20/3/2014
 6,145.00 ערב הכנה לצה"ל מתנ"ס שדרות 26/2/2014
 2,500.00 אירוע  מסעדת מזל 13/5/2014

 32,162.00   סה"כ:       
 

  -הערת הביקורת 
 

שאושרה ע"י משרד  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית קהילה 
₪.  32,162סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  5,667הקליטה הינו: 

 קיימת חריגה מתקציב מאושר.
 

 תוכנית תרבות ואומנות

 משרד הקליטה. 75%מימון 

, 28/2/2014 – 1/12/2013תוכנית תרבות ואומנות אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪. 31,183בסכום של 

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  8/5/2014תאריך 
"פעילות בנושא תרבות ואמנות  בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

התקיימה בשלושה מועדוני עולים ביישוב, לפעילות זו ישנם צרכני תרבות קבועים 
המגיעים להרצאות. כמו כן התקיימה פעילות חברתית במועדונים בחג החנוכה, העולים 
שמחו להשתף באירועים לזה חיכו לא מעט חודשים. בנוסף התקיימו אירועי תרבות 

ופית, אירוע תרבות לילדים ואירועים לכלל גדולים מרכזיים ביישוב, ערב לקהילה האתי
 העולים".

 תוכנית חברה וקהילה כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 31,183.00 משרד הקליטה 9,605.00 הדרכה והנחיה

 8,422.00 העירייה 32,000.00 פעילות
 2,000.00 השתתפות עצמית  

 41,605.00  41,605.00 סה"כ:              
 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

עלות שנתית 
 בש"ח

 5,805.00 43 45.00  רכזת
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ערב קהילה אתיופית 
10/2/2014 

)כולל  7,500.00   100
שכר ₪  5,000

₪  1,000לאומנים, 
₪  500הגברה, 

₪  1,000שונות, 
 כיבוד (

אירוע אומנותי לילדים 
4/12/2013 

)כולל  8,500.00   150
שכר ₪  5,000

₪  1,000לאומנים, 
₪  500הגברה, 
₪  500שונות, 
₪  1,500כיבוד , 
 שכירות(

אירוע אומנותי למבוגרים 
9/1/2014 

)כולל  10,000.00   100
שכר ₪  4,000

₪  1,000לאומנים, 
₪  1,000הגברה, 
₪  2,500שונות, 

₪  1,500כיבוד , 
 שכירות(

ערבים אומנותיי בשיתוף עם 
 27/1/2014אומנים 

)כולל  6,000.00   150
שכר ₪  3,000

₪  1,000לאומנים, 
₪  500הגברה, 
₪  1,500שונות, , 
 שכירות(

, )כולל 3,800.00  575.00 300 פעילות במועדונים
שונות, ₪  500

 כיבוד(₪  1,000
 41,605.00    סה"כ:                           

לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2014קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 הקליטה, תרבות ואומנות:

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 500.00 סופגניה גדולה מאפיית חורי 19/11/2013
 500.00 עיצוב במה פרחי סוניה 26/11/2013

 1,500.00 השכרת אולם מתנ"ס שדרות 2/12/2013
3/12/2013 S.O.D  1,000.00 פעילות במועדון הפקות  
 2,000.00 פעילות לחנוכה אליסה 4/12/2013
 1,700.00 פעילות לחנוכה שפרלינסקי 4/12/2013
 423.73 מתכלהציוד  עטרה ציוד משרדי 6/12/2013
 23,220.00 שכר לרכזת התוכנית הקרן לפיתוח שדרות 8/12/2013

 2,300.00 פעילות לחנוכה גילר דגמרה 15/12/2013
 1,361.67 כיבוד סופר ויקטורי 31/12/2013
 1,000.00 שירותי הגברה עמותת גוונים 31/12/2013

3/1/2014 S.O.D  3,000.00 זמרים לערב אומנותי 3  הפקות 

8/1/2014 S.O.D  1,500.00 זמר לארוע במתנ"ס הפקות 
 500.00 ציוד לעיצוב במה עטרה ציוד משרדי 10/1/2014
 3,500.00 מופע במתנ"ס לבוב אדאורד 29/1/2014
 1,000.00 עיצוב במה פרחי סוניה 29/1/2014

               1,500.00 השכרת אולם מתנ"ס שדרות 3/2/2014
 7,500.00 ערב קהילה אתיופית עמותת גוונים 28/2/2014

 760.00 פעילות למועדון תקליטיית מרגלית 4/3/2014
 540.00 הצגה במועדון גיל הזהב עיריית שדרות 12/2/2014

   55,305.40 
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 תוכנית תרבות ואומנות

 משרד הקליטה. 75%מימון 

, בסכום 30/11/2013 – 1/3/2013 תוכנית קהילה אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של
 ₪. 20,817של 

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  17/12/2013תאריך 
"פעילות בנושא תרבות ואמנות  בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

התקיימה בשלושה מועדוני עולים ביישוב, לפעילות זו ישנם צרכני תרבות קבועים 
שמגיעים להרצאות. כמו כן התקיימה פעילות חברתית במועדונים בחג החנוכה, העולים 

 שמחו להשתתף באירועים לזה חיכו לא מעט חודשים".

 תוכנית חברה וקהילה כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 20,817.00 משרד הקליטה 24,615.00 הדרכה והנחיה

 6,939.00 העירייה 3,141.00 פעילות
 27,756.00  27,756.00 סה"כ:              

 

 

 

 

 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

עלות שנתית 
 בש"ח

 17,415.00 43 45.00  רכזת
 7,200.00   100 במועדוניםהרצאות תרבות 

 3,141.00   300 פעילות במועדונים
 27,756.00    סה"כ:                           

 

לדוח הפעולה המאושר ע"י משרד  2014קבלות וחשבונות שהוגשו בפועל בשנת 
 הקליטה, תרבות ואומנות:

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 800.00 פעילות וטרינים קמלמחר סמסון 20/8/2013

 541.00 עיצוב לחנוכה פרחי סוניה 26/11/2013
 1,800.00 פעילות לחנוכה תקליטיית מרגלית 27/11/2013

 23,220.00 שכר רכזת הקרן לפיתוח שדרות 8/12/2013
 7,200.00 הרצאות במועדונים הקרן לפיתוח שדרות 8/12/2013

 33,561.00   סה"כ:
 

  –הערת הביקורת 
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שהוגשה ע"י  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית תרבות ואומנות 
סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד ₪,  41,605העירייה למשרד הקליטה הינו: 

 קיימת חריגה מתקציב מאושר.₪.  55,305הקליטה: 
 

שהוגשה ע"י  2013סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית תרבות ואומנות 
סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד ₪,  27,756העירייה למשרד הקליטה הינו: 

 קיימת חריגה מתקציב מאושר.₪.  33,561הקליטה: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוכנית מקהלות

 משרד הקליטה. 90%מימון 

, בסכום 30/11/2013 – 1/12/2013תוכנית קהילה אושרה ע"י משרד הקליטה לתקופה של 
 ₪.  6,750של 

כתבה הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, דו"ח  17/12/2013תאריך 
"פעילות מקהלת מבוגרים בשדרות  בדיקת ביצוע פעילות לתוכנית. בחוות דעתה רשמה:

וקה בדומה לכל היישובים מהווה מוקד חשוב לאוכלוסייה זו. הקשישים מוצאים בזה תעס
וגם מאוד נהנים להופיע בשדרות ומחוצה לו. לאחרונה התארחו בפסטיבל מחוזי בהצלחה 

 רבה מאוד ונהנו".

 

 תוכנית מקהלות כפי שהוגשה ע"י העירייה למשרד הקליטה:

 סכום בש"ח מקור המימון סכום בש"ח תאור הפעולה
 6,750.00 משרד הקליטה 9,000.00 הדרכה והנחיה

 2,250.00 העירייה  
 9,000.00  9,000.00 סה"כ:              

 

 התוכנית שהוגשה למשרד הקליטה לאישור  הפרויקט :

עלות לשעה  מס' משתתפים תאור הפעולה
 בש"ח

מס' שעות 
 בחודש

עלות שנתית 
 בש"ח
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 9,000.00  100.00 22 מנצחת מלווה מוזיקלית
 9,000.00    סה"כ:                           

 

 משרד י"ע המאושר הפעולה לדוח 2013 בשנת בפועל שהוגשו וחשבונות קבלות
 מקהלות:, הקליטה

 סכום בש"ח תאור הפעולה שם הספק תאריך
 12,000.00 מנצח ומלווה מוזיקלית קרן לפיתוח שדרות 8/12/2013

 12,000.00   סה"כ: 
 

 –הערת הביקורת 
 

שהוגשה ע"י העירייה  2013סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית מקהלות 
 12,000סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  9,000למשרד הקליטה הינו: 

 קיימת חריגה מתקציב מאושר.₪. 
 
 

 

 

 

 תגובת המבוקרים

 : ב'תגובת עו"ד ליאור אייזנפלד ב"כ הגב' 

 כדלקמן.ולהשיבך  16.5.2016"הריני לאשר קבלת מכתבך מיום 

מצ"ב תשובת משטרת ישראל לפנייתי. משטרת ישראל מבהירה כי מרשתי מנועה  .1
מלהשיב לשאלות בעניינים נשוא דו"ח הביקורת במסגרת התנאים שהוטלו עליה 

 על ידי משטרת ישראל.
בנסיבות אלו מרשתי מנועה מניעה מלמסור את התייחסותה לטיוטת דו"ח  .2

הליכי חקירה, שהיא בגדר עבירה פלילית. הביקורת, שמא יהיה בכך משום שיבוש 
לעניין זה לכאורה, כל גורם למרשתי לבצע עבירה כאמור עשוי להיות שותף לדבר 

 עבירה.
מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מן הטענה האמורה לעיל, מרשתי דוחה מכל וכל את  .3

הטענה לפיה אינה זכאית לעניין במסמכים שהם יסוד לדו"ח הביקורת, ובמיוחד 
 ר מדובר בטענות לפגיעה בטוהר המידות.כאש

 הדברים פורטו באופן ברור ביותר בפסיקתו של בית המשפט העליון: .4
בפרשת טרנר יושמה חובת הגינות רחבה יותר מזו הקבועה בחוק, במסגרתה נקבע  .1

כי יש לתת זכות עיון בכל חומר החקירה גם כאשר מדובר בהליך שעורך מבקר 
לחוות  23)פסקה  –)לא פורסם  דוד נ' מבקר המדינה-בלום 4870/10המדינה )בג"ץ 

; אל"מ וינר נ' מבקר המדינה 2759/12דעתה של השופטת נאור( )וראי גם בג"ץ 
 טרנר נ' מבקר המדינה(. 4914/94בג"ץ 

דהיינו, מעבר לטענותיה של מרשתי כי כל הדו"ח יסודות בהתנכלות, ובפעולה  .5
ס למניעות של מרשתי להשיב לו בררנית, הרי שבפרסום הדו"ח מבלי להתייח

ומבלי למסור את כל המסמכים ששימשו בסיס לו או המצויים בידי המבקרת יש 
 משום פגיעה חמורה בעיקרי הצדק הטבעי.
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 כל זכויותיה של מרשתי שמורות". .6
 

אלא נכתבה  'משטרת ישראל לא הגיבה במסמך רשמי לפנייתו של ב"כ של הגב' ב
 :ב', יחידת הונאה דרום, ע"ג מכתבו של ב"כ של הגב' 'הערה בכתב ידו של רפ"ק פ

"איננו נותנים ייעוץ משפטי למרשתך או לאחרים ואנחנו סומכים עליך שתעשה 
כן, לצד זאת, אנו מבקשים להזכירך כי מרשתך נחקרה על ידנו ובין יתר תנאי 

 השחרור שלה, נאסר עליה לשוחח אודות הנושאים לגביהם נחקרה".

 

, הביקורתלא הובאו לידיעת  'הנושאים עליהם נחקרה הגב' ב – תהביקורתגובת 
, כי הביקורת אינה 'לא ע"י בא כוחה ולא ע"י משטרת ישראל. הובהר לב"כ הגב' ב

פועלת בהתאם לדיני הראיות, כהגדרתם בחוק, וכן אינה יכולה להוות ראיה בכל 
 ן. הליך פלילי, ככל שיהיה. דו"ח ביקורת זה מתפרסם בהתאם לכל די

 

 

 

 

 

 

 

 מסקנות והמלצות

עבור חברה ₪  137,160אישר משרד הקליטה תוכנית תקציב ע"ס  2015בשנת  .1
השתתפות ₪  102,870וקהילה, תרבות ואומנות וחדרי הנצחה. מתוכם: 

 השתתפות עצמית.₪  1,950 -השתפות העירייה ו₪  32,340משרד הקליטה, 
 

₪  974,228 -תשלומים ו₪  1,539,897הינו:  2014תקציב הקליטה בשנת  .2
 תקבולים.  

 
הינם:  2014סה"כ עלות פרויקטים מאושרים ממשרד הקליטה לשנת  .3

מקורות אחרים ₪  175,156משרד הקליטה, ₪  516,439מתוכם: ₪  708,549
 עיריית שדרות.₪  16,954 -ו

 
₪,  381,194סכום של  2014סה"כ העביר משרד הקליטה בפועל בשנת  .4

 .74% -המהווים ניצול תקציבי של כ
 

הינם:  2013סה"כ עלות פרויקטים מאושרים ממשרד הקליטה לשנת  .5
מקורות אחרים ₪  58,236משרד הקליטה, ₪  290,200מתוכם: ₪  387,398

 עיריית שדרות.₪  38,962 -ו
 

 307משרות למחלקת הקליטה בעלות של  2תיקצבה העירייה  2013בשנת  .6
 אל"ח. 172בעלות שנתית של  1אלש"ח, בפועל הייתה משרה 
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 מתקציבה       60%על פי הוראות משרד הקליטה, רשות מקומית אשר לא ניצלה  .7

 השנתי לא תהיה זכאית לקבלת תקציבה בשנה שלאחר מכן.
 

משרד הקליטה משלם רק על פי ההסכמים הקיימים עם העירייה. הגשת  .8
 תקציב הינו ע"ח העירייה.חשבוניות וקבלות מעבר ל

 
רכז  – י' עובדים: 11 -כמנתה  לכתיבת הדו"ח התייחס מצבת כ"א בקליטה .9

מדריכה בתכנית מחוברים,  –'ומדריך תכנית מחוברים,  –'אתוכנית מחוברים, 
מרצה  –'רכזת תרבות, ס –'למנצחת במקהלה,  –'רכזת מועדון, ס –'נ

 פ'פרויקטורית מוקד קווקזי,  –'רבמועדונים ומנהלת ספריה לדוברי רוסית, 
מ"מ מנהל מחלקת  - ב', קווקזים,  מדריכה במוקד –'ח, מלווה מוזיקלי –

 הקליטה.
 

 שכר העובדים במחלקת הקליטה משולם לפי פרויקטים. .10
 

 ₪. 0.00בסכום של  2010העירייה העבירה תקציב לשכר בשנת  .11
 

 ₪. 0.00בסכום של  2011העירייה העבירה תקציב לשכר בשנת  .12
 

 ₪. 98,816בסכום של  2012העירייה העבירה תקציב לשכר בשנת  .13
 

 ₪. 98,816בסכום של  2013העירייה העבירה תקציב לשכר בשנת  .14
 

 ₪. 160,300בסכום של  2014העירייה העבירה תקציב לשכר בשנת  .15
 

 ₪. 94,570בסכום של  2015העירייה העבירה תקציב לשכר בשנת  .16
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 ₪. 16,264ש ע"ס "חהיו הכנסות עצמיות שדווחו להנה 2012בשנת  17.1
 ₪. 2,370ש ע"ס "חהיו הכנסות עצמיות שדווחו להנה 2015בשנת  17.2

 
מחלקת הקליטה והעירייה העמיסו את רוב הוצאותיהם  2015 – 2012בשנים  .18

 על תקציב שונות:
 ₪. 336,052בסכום של  2012העירייה העבירה תקציב לשונות בשנת  18.1
 ₪. 336,052בסכום של  2013העירייה העבירה תקציב לשונות בשנת  18.2
 ₪. 420,369בסכום של  2014העירייה העבירה תקציב לשונות בשנת  18.3
 ₪. 118,890בסכום של  2015העירייה העבירה תקציב לשונות בשנת  18.4

 
, על מעשה 'מעולם לא קיבלה פנייה/תלונה/התראה של הגב' ב  הביקורת .19

 בפרט. 'ות שנעשו לכאורה בעירייה בכלל ועל ידי מר נשחית
 

כמ"מ מנהלת מחלקת הגביה, לא ידעה להשיב על שאלות הביקורת  'הגב' ב .20
יודעת  'לגבי המצאת מסמכים והפקדות כספים. כל שאלותיי נענו בכך שרק ל

 'יודעת כיצד תויק ונשמר החומר של מחלקת הקליטה. ל 'איפה החומר ול
אינה עובדת עיריית שדרות, אלא עבדה במשרה חלקית דרך המתנ"ס. זו 
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התנהלות שאינה מצופה, ממי שטוענת שהיא מנהלת בפועל את מחלקת 
 הקליטה.

 
לא הציגה בפני הביקורת אישורים על הפקדות, שבוצעו כביכול על  'הגב' ב .21

מה הייתה רושמת בכתב ידה כ 'במחלקת הגביה בעירייה. ל 'ידה או ע"י ל
הופקד כביכול לקופת העירייה על גבי נייר העבודה שבו רשמה את שמות 
המשתתפים באירוע שהתקיים. ככל לא התקיימה רשומת מסודרת 

 וממוסמכת של הפקדות כספים לעירייה או לכל גורם אחר.
 

אין תיעוד שוטף של ישיבות צוות ומכירת כרטיסים להצגות ופעילויות  .22
 אחרות. 

 
התקיימה פגישה  בנושא הסדרת הגביה באגף הקליטה,  12/1/2015בתאריך  .23

.  ומבקרת העירייה 'בהשתתפות גזבר העירייה, היועמ"ש של העירייה, מר י
בישיבה הוחלט כי מנהלת מחלקת הגביה בעירייה תהיה אחראית לגביית כל 
הכספים שיתקבלו מאגף הקליטה וכי העירייה תנפיק פנקסי קבלות עבור 

מספר סידורי והכסף יופקד ישירות למחלקת הגביה  אגף הקליטה על פי
 בעירייה, אשר תבדוק ותבקר את הכספים שיתקבלו מאגף הקליטה.

 
 

מקרה זה היה נמנע אילו העירייה ומנהל  - אי דיווח על הכנסות כספים .24
הכנסות העירייה היו מבצעים ביקורת על הכנסות העירייה ממשרד 
הקליטה. עובדת הקליטה תעביר למנהלת הגביה העתק של דו"ח ביצוע 
מאושר לפרויקט החתום על ידי גזבר העירייה ועל ידי מחזיק תיק 

ת זו וכן תצרף דו"ח ותציין כי הפעילות נעשית במסגרת פעילו הקליטה, 
הזמנת רכש של העירייה, בצרוף פנקס הקבלות )לאחר שתבצע גביה של 
השתתפות עצמית מהתושבים ( ותעביר למנהלת הגביה אשר תבצע ביקורת 
גביה מול פנקסי הקבלות. מנהלת הגביה תעביר את החומר לגזבר העירייה 

מנהל הכנסות אשר ירכז  בתיק את כל החומר לצורך ביקורת פנימית שלו כ
העירייה, כך תהיה בידו היכולת לדעת על הכנסות עצמיות של העירייה מול 

בפרויקטים של משרד הקליטה  התחייבות העירייה בהשתתפות היחסית 
 ופיקוח על הכנסות העצמיות של העירייה.

 
במחלקת הגביה בעירייה ₪  74,834הופקד סכום של  2015 – 2010בשנים  .25

 ע"י מחלקת הקליטה.
 

ממחלקת הקליטה, ₪  14,823הופקדו בקופת העירייה סכום של  2014בשנת  .26
. מתוך סכום זה 9/11/2014כאשר התאריך האחרון להפקדה לשנה זו היה 

העידה בפרוטוקול  '. הגב' ב'ול ב'הוצהר שהופקד ע"י ₪  6,365רק סכום של 
ום לקופת העירייה )סכ₪  6,069 2014של ישיבת הצוות כי הפקידה בשנת 

שעל פי הביקורת לא הופקד לקופת העירייה(. שאר ₪  1,600זה  כולל בתוכו 
הכסף כנראה הופקד מגביה של גורמים אחרים במחלקת הקליטה. כל 

לא   ', לא הופקדו לקופת העירייה. הגב' ב9/1/2014 -הכספים שנגבו לאחר ה
 פעלה להחזיר את הכסף.

 
 הייתה האחראית הבלעדית על טיול  'הגב' ב – נסיעה לכפר הצ'רקסים .27

 'מהכסף שנשאר. מר נ 'למר נ ₪ 3,080 של סכום שהעבירה זה, והיא טוענת
כספים. לדעת הביקורת משרד מבקר  'טוען שמעולם לא קיבל מהגב' ב
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המדינה צריך לפעול בהתאם לסמכותו על מנת לברר לאן נעלם הכסף  ולחקור 
 בהתאם לסמכותכם. 'ומר נ 'את הגב' ב

 
 בהתייחס לפעילויות שממונו ע"י משרד הקליטה, לא קיימת התאמה בין          .28

 לבין הדוחות שהוגשו למשרד הקליטה  'הדיווחים שמסרה הגב' ב
 , נסיעה לכפר צ'רקסים 4/12/2013: קרקס ילדים מתאריך למעט בפעילויות

, נסיעה 20/2/2014, נסיעה לפארק תמנע בתאריך 13/2/2014בתאריך 
 17/9/2014, מופע קלייזמרים בתאריך 24/2/2014לים בתאריך לירוש

 .6/11/2014וקונצרט בתאריך 
  

, היו ביוזמת מחלקת  'ע"י הגב' ב לביקורתחלק מהפעילויות שבוצעו ודווחו  .29
 הקליטה.

 
 

קבע את המחיר, ואחרי  'מכרו כרטיסים לבד ומר נ 'טענה שהיא ול 'הגב' ב .30
כל ארוע היה להם מנהג לקחת את האומנים לארוחה שהייתה משולמת 
מהכסף שהן היו מקבלות מגביית הכספים עבור האירועים במזומן, והן היו 

 .'מצרפות את החשבוניות של האוכל,  אשר היו נשמרים בקלסרים של ל
מסעדות שהיו הביקורת לא מצאה ולא הוצגו בפניה קלסרים עם תיעוד של 

 594ע"ס  4/11/2015לוקחים אליהם את  האומנים. היה תיעוד יחיד מתאריך 
מסבירה הוצאה לא חוקית זו כי "ככה היה  'הגב' בעבור מסעדה לאומנים. ₪ 

 מקובל".
 

ובו רכשה הגב'  הבינלאומיהתקיימה מסיבת יום האישה  8/3/2013בתאריך  .31
רואה הביקורת רד הקליטה. על חשבון מש₪,  1,500וודקה בסכום של  'ב

בחומרה את התנהלות זו ובזבוז כספי הציבור שלא כדין וללא  ידיעה ואישור 
של משרד הקליטה. הביקורת מצאה כי במספר הזדמנויות שבהם הוצאו 

לקנות כיבוד, אלכוהול, מעדנים  'טיולים  או התקיימו אירועים נהגה הגב' ב
 וכו',  ללא קבלת אישור משרד הקליטה וללא קבלת אישור העירייה.

 
לא תיעדה את הנסיעה לדימונה לקבלת אשרות אזרחות רוסית,  בו  'הגב' ב .32

תושבים.  85 -מכל נוסע. בנסיעה זו היו כ₪  25, שהיא גבתה 'נטען ע"י הגב' ג
 ח.ללא דיוו₪  2,125סה"כ  סכום של 

 
, עבור 20/1/2013בתאריך  10,000התקיימה הפקדה אחת ע"ס  2013בשנת  .33

₪  9,910. כל הכספים ע"ס 2012ערבי תרבות, שהתקיימו ככל הנראה בשנת 
, לא הופקדו 'ול ', ע"י הגב' ב2013שדווחו כי הופקדו לקופת העירייה בשנת 

לא ידעה  ב'אשר ₪  4,402בפועל בקופת העירייה. בנוסף, חסר סכום כולל של 
הזמינה אומנים  'להסביר לאן הוא נעלם .כמ"מ מנהלת קליטה, הגב' ב

לארוחות מפעילות שממונה ע"י משרד הקליטה והעירייה ללא ידיעתם 
ואישורם, כי "ככה היה מקובל". בנוסף היא קנתה מכספי ציבור אלכוהול 
עבור ארוחות במסעדות. כמי שטוענת שהינה פועלת למען שחיתות, 

גותה חורגת מהתנהגות המצופה ממ"מ מנהלת וגרוע מכך גובלת התנה
 הביקורת המליצהבשחיתות ובשקרים ובהעלמת כספים ומידע לאורך שנים. 

לגבי העלמות כספים  'למשרד מבקר המדינה לבצע ביקורת חקירתית לגב' ב
, לכן במקרה זה היא 'לא טענה כי סכומים אלו נמסרו למר נ 'אלו. )הגב' ב

יחידה ( וכן לאור טענתה כי נגנבו כספים והיא לא הגישה תלונה הכתובת ה
 במשטרה.
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 ממחלקת הקליטה, ₪  14,823הופקדו בקופת העירייה סכום של  2014בשנת  .34

 . מתוך סכום זה רק סכום 9/11/2014כאשר התאריך האחרון להפקדה היה 
 . שאר הכסף הופקד בעירייה 'הוצהר שהופקד ע"י הגב' ב₪  6,365של 

 -גורמים אחרים במחלקת הקליטה. כל הכספים שנגבו לאחר הע"י 
 , לא הופקדו לקופת העירייה. 9/11/2014

 
  1,600כי הפקידה סכום של  'דיווחה הגב' ב 12/11/2014בישיבת צוות מיום  .35

לפקודת העירייה. הביקורת מצאה כי  הכסף לא הופקד לקופת העירייה, ₪ 
, 9/11/2014בתאריך  2014קו בשנת שכן הפקדות הכספים לעירייה הופס

  2015לא התקיימה הפקדה כזו. סך ההפקדות לשנת  2015ובשנת 
מערב קווקזים  1,580כמו כן סכום של ₪.  1,029הסתכמו בסכום של 

 , לא הופקד בקופת העירייה.6/11/2014שהתקיים בתאריך 
 

 מר נחשונוב ולדבריו,עם לפגישה  זומנה הביקורת 11/8/2015בתאריך  .36
 40 -מעולם הוא לא אישר להוציא אוטובוסים לטיולים עבור פחות מ

לא נכונים, כי לא יכול להתקיים מצב של  'אנשים. לכן הדיווחים של הגב' ב
 . 'כפי שמופיע בדיווחים של הגב' ב 16אנשים או  19 -טיול ל

 

 כיון שפחדה ממנו.  2כמספר  'הגב' בובר טוענת כי נכנסה לרשימתו של מר נ .37
 
 

עם הגב' פולינה צור  התקיימה פגישה של הביקורת 8/7/2015תאריך ב .38
 מנהל תחום קליטה וקהילה במחוז הדרום, להלן מסקנות הפגישה:

קיבלה לידיה ממשרד הקליטה את כל דוחות הביצוע שהוגשו  הביקורת 38.1
 , כולל חשבוניות וקבלות.2014 -ו 2013ע"י  העירייה בשנים 

מתקציב מחוברים      70%ר שכר. רק מתקציב מחוברים הינו עבו 50% 38.2
 נוצל.

, אבל תוכנית הפעולה 2015משרד הקליטה לא אישר את תקציב  38.3
 אושרה.

אלש"ח תקציב עבור תוכנית מחוברים לשנת  400העירייה ביקשה  38.4
 אלש"ח עבור שכר.  280מתוכם  2015

 הוציאה דו"ח פנימי חמור בנוגע להתנהלות מחוברים.צור פולינה הגב'  38.5
חוק התמיכה לא מגדילים תקציבים , חייבים לצרף דוחות ביצוע על פי  38.6

מהשקל הראשון. משרד הקליטה לא משלם ללא דוחות ביצוע. בדוחות 
 הביצוע דרוש חתימת גזבר על כל חשבונית.

עדיין לא שולם עבור דו"ח מחוברים, כיון שהגיע רק דו"ח  2014בשנת  38.7
טה קיבל דו"ח עם אחד וחסר בו תלושי שכר של עובדים. משרד הקלי

קבלה של המתנ"ס אך ללא תלושי שכר עובדים דבר שאינו מקובל על 
 משרד הקליטה. הגזבר חתום על דו"ח זה וחסר פירוט שכר.

ומרגע שהיא לא  2015אושר בשנת  'פרויקט קווקזים: השכר של ר 38.8
 מועסקת יש חוסר ניצול.

 ₪ 101,952: 'אושר שכר לר 2014בשנת  38.9
 ₪. 135,936:  'ב שכר לראושר תקצי 2015בשנת  38.10
פוטרה ולא קיבלה שכר כיון שמשרד הקליטה  'ר 2015מחודש מרץ  38.11

לא  2015כיון שתקציב המדינה לשנת  1/12משלם רטרואקטיבית ולא 
 אושר.
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 תוכניות: 4בפרויקט קווקזים אושרו  38.12

 סיורים
 'שכר ר –השכר של 

 ארועים ותרבות
 מועדוניות

 הגיעו למקסימום ניצול. קיים חוסר ניצול תקציבי, לא

 
 פרויקט מחוברים: .39

ע"ס   2014משרד הקליטה אישר תוכנית תקציב מאושרת לשנת  39.1
השתתפות ₪,  164,326מתוכם: השתתפות משרד הקליטה ₪  219,102

 ₪ . 54,776העירייה 
העבירה העירייה לטובת תוכנית מחוברים סכום של  2015בשנת  39.2

 עבור פעילוית. 43,911
 2,136העבירה העירייה לטובת תוכנית מחוברים סכום של  2015בשנת  39.3

 עבור חשמל.₪ 
 76,848העבירה העירייה לטובת תוכנית מחוברים סכום של  2015בשנת  39.4

לעובדות דניאל סבטלה ווישנבקין  10-12/2015עבור שכר לחודשים ₪ 
 נדיה.  

₪  841העבירה העירייה לטובת תוכנית מחוברים סכום של  2015בשנת  39.5
 ביגוד. עבור

 400ע"ס   2015משרד הקליטה אישר תוכנית תקציב מאושרת לשנת  39.6
אלש"ח: השתתפות משרד הקליטה  400אלש"ח. מתוך הסכום של 

 השתתפות עצמית.₪  900 -ו₪  99,100השתתפות העירייה ₪,  300,000
 

₪  173,232העבירה העירייה לזכות מחלקת הקליטה סכום של  2014בשנת  .40
בעבור מה הועבר סכום זה.  פרויקט לביקורת לא ברור  לפרויקט  מחוברים.

ועליו דיווחה למשרד הקליטה. מועדון  'מחוברים הינו באחריותה של הגב' ב
מחוברים נמצא באגף שפ"ע לשעבר. המועדון מוזנח, ללא משחקים וללא 

בני  25-50ציוד. הדיווחים למשרד הקליטה  על פרויקט מחוברים נעשו לפי 
הביקורת ילדים. המועדון ריק מאדם וציוד.  4-5מגיעים אולי נוער,  בפועל 

כי מתקיימת בו פעילות או קיימים תנאים לקיום פעילות כלשהי.  לא מצאה
דיווחה למשרד הקליטה והעירייה על פעילות  'מוצאת כי  הגב' ב הביקורת 

שכביכול בוצעה, אך בפועל לא התקיימה פעילות כלל ובטח לא לפי כמות 
המדווחת. חלק מתפקידה של מ"מ מנהלת אגף הוא לתפעל את הילדים 

המועדון ולהביא להצלחתו,  ולא למסור דיווחים לא אמיתיים למשרד 
הקליטה. כמו כן גם חוות דעתה של הגב' הגב' פולינה צור, יועצת הקליטה 

המבנה לא הותאם קובעת כי: " 12/2/2015בקהילה של מרחב דרום, מתאריך 
לא עבר שום הכנה ובהתאם היו התוצאות. בני נוער כמעט  לצורכי התוכנית,

ולא  הגיעו לפעילות למרות שרכז התוכנית ניסה להפעיל חוגים. החוגים פעלו 
אבל עם מעט משתתפים. מספר נמוך של בני נוער הגיעו לפעילות וזאת לא 

 .בהתאם לדרישות המשרד. ביקרתי בפעילות, לא ניתן להגיד שהתרשמתי"
 

  –וקזים פרויקט קו .41
ע"ס   2015משרד הקליטה אישר תוכנית תקציב מאושרת לשנת  41.1

השתתפות ₪,  237,854מתוכם: השתתפות משרד הקליטה ₪   317,141
 השתתפות עצמית.₪  4,200 -ו₪  75,087העירייה 
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₪  210,889הסתכם בסכום של   2014תקציב פרויקט קווקזים לשנת  41.2
 עיריית שדרות.₪  20,340 -משרד הקליטה ו₪   189,799מתוכם: 

בסכום של  2010העירייה העבירה תקציב לפרויקט קווקזים בשנת  41.3
36,000 ₪ 

 0.00בסכום של  2011העירייה העבירה תקציב לפרויקט קווקזים בשנת  41.4
 בשנה זו לא התקיימה פעילות.₪. 

 0.00בסכום של  2012העירייה העבירה תקציב לפרויקט קווקזים בשנת  41.5
 ₪. 3,500בה ע"ס קיימת יתרת חו₪. 

 0.00בסכום של  2013העירייה העבירה תקציב לפרויקט קווקזים בשנת  41.6
 בשנה זו לא התקיימה פעילות.₪. 

בסכום של  2014העירייה העבירה תקציב לפרויקט קווקזים בשנת  41.7
130,730 .₪ 

בסכום של  2015העירייה העבירה תקציב לפרויקט קווקזים בשנת  41.8
13,760 .₪ 

 

משתתפים,  50כל הדיווחים למשרד הקליטה היו לפי  בפרויקט קווקזים .42
 אנשים. 40 -כאשר   בפועל השתתפו פחות מ

 
שאושרה  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  – תוכנית קווקזים פרויקטור .43

סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד ₪,  193,952ע"י משרד הקליטה הינו: 
ה מתקציב מימון משרד הקליטה. קיימת חריג ₪90%. 204,748הקליטה: 

 מאושר.
 

שאושרה ע"י  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  – תוכנית קווקזים סיורים .44
סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  2,650משרד הקליטה הינו: 

 מימון משרד הקליטה. ₪90%. 2,650
 

שאושרה ע"י  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  – תוכנית קווקזים סיורים .45
סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  32,245משרד הקליטה הינו: 

 מימון משרד הקליטה. קיים חוסר ניצול תקציבי. ₪75%. 27,305
 

בסיורים משרד הקליטה דורש שתהיה השתתפות עצמית של המשתתפים  .46
 בסיורים.

 
שאושרה ע"י  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  – תוכנית קווקזים אירועים .47

סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  85,344משרד הקליטה הינו: 
 מימון משרד הקליטה. ₪90%. 123,579

 
שאושרה  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  – תוכנית קווקזים מועדונים .48

סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד ₪,  41,090ע"י משרד הקליטה הינו: 
מימון משרד הקליטה. קיים חוסר ניצול כספי  ₪90%. 3,500הקליטה: 
 לסעיף תקציבי זה. משמעותי

 
שאושרה  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  – תוכנית קווקזים מועדונים .49

סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד ₪,  32,125ע"י משרד הקליטה הינו: 
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מימון משרד הקליטה. קיימת חריגה מתקציב  ₪75%. 57,741הקליטה: 
 מאושר.

 
 2014 סה"כ תקציב התוכנית לשנת – תוכנית מקהלה "צלילי שדרות .50

סה"כ הוצאות שהוגשו ₪,  27,200שאושרה ע"י משרד הקליטה הינו: 
 מימון משרד הקליטה. ₪90%. 27,200למשרד הקליטה: 

 
שאושרה ע"י  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית תרבות ואומנות .51

סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  25,745משרד הקליטה הינו: 
 מימון משרד הקליטה. ₪90%. 25,745

 
שאושרה ע"י  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית חדרי הנצחה  .52

סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  11,800משרד הקליטה הינו: 
 מימון משרד הקליטה. ₪90%. 11,800

 
שאושרה ע"י  2013סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית חדרי הנצחה  .53

סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  7,334משרד הקליטה הינו: 
 מימון משרד הקליטה. ₪75%. 7,334

 
 
 

שהוגשה  ע"י   2013סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית מועדונים  .54
סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד ₪,  41,900העירייה למשרד הקליטה הינו: 

מימון משרד הקליטה. קיימת חריגה מתקציב  ₪75%. 52,700הקליטה: 
 מאושר.

 
שאושרה ע"י  2014כנית לשנת סה"כ תקציב התו –תוכנית חברה וקהילה .55

סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  31,223משרד הקליטה הינו: 
 מימון משרד הקליטה. ₪90%. 49,223

 
שאושרה ע"י  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית העצמת צעירים .56

סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  4,600משרד הקליטה הינו: 
 ון משרד הקליטה.מימ ₪75%. 4,600

 
 2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית איכות הסביבה והכרת הארץ  .57

סה"כ הוצאות שהוגשו ₪,  10,475שאושרה ע"י משרד הקליטה הינו: 
מימון משרד הקליטה. קיימת חריגה  ₪90%.  20,900למשרד הקליטה: 

 מתקציב מאושר.
 

 2013תוכנית לשנת סה"כ תקציב ה –תוכנית איכות הסביבה והכרת הארץ  .58
סה"כ הוצאות שהוגשו ₪,  13,859שאושרה ע"י משרד הקליטה הינו: 

מימון משרד הקליטה. קיימת חריגה  ₪75%. 16,920למשרד הקליטה: 
 מתקציב מאושר.
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שאושרה ע"י משרד  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית קהילה  .59
 32,162קליטה: סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד ה₪,  5,667הקליטה הינו: 

 מימון משרד הקליטה. קיימת חריגה מתקציב מאושר. ₪75%. 
 

שהוגשה ע"י  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית תרבות ואומנות  .60
סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד ₪,  41,605העירייה למשרד הקליטה הינו: 

מימון משרד הקליטה. קיימת חריגה מתקציב  ₪75%.  55,305הקליטה: 
 ר.מאוש

 
שהוגשה ע"י  2013סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית תרבות ואומנות  .61

סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד ₪,  27,756העירייה למשרד הקליטה הינו: 
מימון משרד הקליטה. קיימת חריגה מתקציב  ₪75%. 33,561הקליטה: 

 מאושר.
 

שהוגשה ע"י העירייה  2013סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית מקהלות  .62
סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  9,000למשרד הקליטה הינו: 

 מימון משרד הקליטה. קיימת חריגה מתקציב מאושר. ₪90%. 12,000
 

בשדרות ישנה קהילת יוצאי אתיופיה אשר אינה באה לידי ביטוי במחלקת   .63
 הקליטה, לא ע"י ייצוג עובדים ולא בתוכניות קליטה ופרויקטים. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ניתנה החלטת מבקר המדינה, בתוקף של צו,  לעניינה  29/3/2016בתאריך  .64
עירונית או תעבור לתפקיד רכזת תרבות בספריה ה 'ולפיו הגב' ב 'של הגב' ב

לתפקיד מזכירת אגף העורף ותהיה אחראית לביצוע פעולות לעידוד הקריאה, 
 יזום אירועים ופעילות תרבותית. תנאי העסקתה ולימודיה לא ישתנו.

 
 

לאור האמור לעיל, ולאור העלמות כספים כפי שמצאה הביקורת, ביקורת זו  .65
א( לחוק ) 11דווחה לראש העיר ולמשרד מבקר המדינה בהתאם לסעיף 

 .1992הביקורת הפנימית תשנ"ב 
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 דו"ח המועצה הדתית
 
א )ב( לפקודת העיריות )נוסח חדש(: 170הביקורת זו הינה בהתאם לסעיף  

 "הביקורת...תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה....".
 

הינה מתוקף חוק שירותי   500301023( ח.פ "המועצה"מועצה דתית שדרות  להלן בדו"ח: 
, קובע כי: 1(  סעיף "החוק")להלן בדו"ח:  1971 –הדת היהודיים )נוסח משולב(, התשל"א 

מועצה( בכל רשות  –"שר הדתות רשאי להקים מועצה דתית לפי הוראות חוק זה )להלן 
 .מקומית שאין מועצה כאמור"

 
בחוק ובתקנות, מספקת המועצה לתושבי העיר שירותי דת במסגרת הסמכויות שהוענקו לה 

 שהעיקריים שבהם:
 

 טיפול בענייני נישואין.

 טיפול במקוואות.

 פיקוח על כשרות

 שרותי שחיטה.

 פעולות תרבות תורנית.

 תמיכה במוסדות דת.

 שירותי קבורה.

 החוקים המתייחסים לדו"ח זה
 

 .1971 –חוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב(, תשל"א 
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 .1983 –חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג 
 

 .2013 –תקנות שירותי הדת היהודיים )אגרות שירותים(, התשע"ד 
 

נקבע בהתאם לחוק ובמסגרת החלטת ממשלה, כאשר המשרד  המועצה הדתיתתקציב 
 יחד עם הרשות המקומית. לשירותי דת משתתף בתקצוב המועצה הדתית 

 
להסדרת פעילותן של המועצות הדתיות בתחומי קבורה, נישואין,  הדתות דואגמשרד 

 כשרות, מקוואות, מבני דת ועירובין. 
 

מדיניות המועצה הדתית נקבעת ע"י משרד הדתות והוא האחראי על תקינת כ"א, הסדרת 
 נהלים ומבצע פיקוח ובקרה על המועצה הדתית.

 
 בחוק קובע את סמכויות המועצה:  7סעיף 

 
 ")א( מועצה מוסמכת לטפל בסיפוק שירותי דת ולשם זה רשאית היא להתקשר בחוזים, 

 להחזיק רכוש בדרך שכירות או חכירה ולרכוש מיטלטלין, הכל בהתאם לסעיפי         
 תקציבה המאושר.        

 
 ספקת, בהתאם לתקנות שיקבע השר )ב( המועצה תגבה אגרות עבור שירותי הדת שהיא מ

 לענייני דתות, בהסכמת שר האוצר".     
 
 
 
 

 

 
 רשיונות

למועצה הדתית רשיון קבורה בהתאם לתקנות שירותי הדת )חברות לעניני קבורה(, תשכ"ז 
 .30/4/2017ועד  1/5/2015, מתאריך 1996 –
 

 שדרות. 649הפועלים סניף שדרות ובנק  941חשבונות בנק: בנק לאומי סניף  2למועצה 
 

למבנה המועצה אישור כבאות עבור התקנת מדרגות מילוט והצבת מערכת גילוי אש תיקנית 
 בהתאם לדרישת הכבאות.

 
 

 מצבת כח אדם של המועצה:
 

מס' 
 סידורי

 אחוז משרה תאור תפקיד  שם ומשפחה

 100% יו"ר המועצה הדתית א .הרב מ 1
 50% מזכירה ר.ש 2
 50% מזכירה כ..ר 3
 50% בלנית ב.ד 4
 100% בלן א.ד 5
 100% משגיח כשרות י.ש 6
 100% משגיח כשרות א.א 7

 100% משגיח כשרות ב.נ 8
 50% בלנית א.א 9

 50% מנקה + בלנית מחליפה ד.ש 10
 100% משגיח כשרות ל.ג 11
 100% מזכיר כללי א.מ 12
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 ע"פ שעהשכר  מנקה מקוואות + בלנית מחליפה א.ב 13
 50% בלנית ס.מ 14
 100% קברן מ.נ 15
 75% אחראי תרבות תורנית י.י 16
  קברן מתנדב בשכר סימלי א.א 17
 50% אחראי ניקיון כללי ז.נ 18
  בלנית מחליפה ללא תקן ח.ד 19

  
 משרות במועצה הדתית. 12.25סה"כ: 

 
 פנסיונרים. 16 -בנוסף, המועצה הדתית משלמת פנסיה  ל

 
 יו"ר המועצה הדתית הינו בעל תעודה של רב עיר ומאושר לערוך חופה וקידושין.

 
תנאי א' בניסן תשע"ד, מתייחס  1/4/2015חוזר מנכ"ל משרד הדתות עדכני מתאריך 

 כשירות והתאמה לראש מועצה דתית:
 
 . מילא תפקיד בכיר במשך שלוש שנים לפחות כעובד ברשות מקומית, במועצה דתית או  1

 בגוף מוניציפאלי דומה דוגמת תאגיד עירוני.    
 
 . החזיק במשרה, במשך שלוש שנים לפחות, בגוף עסקי או ציבורי, שבמסגרתו הוא ניהל 2

 כוח אדם ותקציב בהיקפים דומים לאלה של המועצה.    
 
 
 . כיהן במשך שלוש שנים לפחות כראש רשות מקומית או כראש מועצה דתית, או כיהן 3

 שך שלוש שנים לחות כסגן ראש רשות מקומית בשכר.במ    
 
 . כיהן במשך שלוש שנים לפחות בתפקיד בכיר במשרד ממשלתי, ועיקר עיסוקו בשלוש 4

 השנים האמורות היה בנושאים הקשורים בשלטון המקומי, במועצות דתיות, במינהל,     
 במשאבי אנוש או בכספים.    
 
 יד רב עיר של עירייה או של מועצה מקומית או רב של   . כיהן במשך שנתיים לפחות בתפק5

 מועצה אזורית.    
 
 . בעל השכלה אקדמית בתחומי עסקים, כלכלה, משפטים או חשבונאות או בעל תעודה   6

 מטעם הרבנות הראשית.     
 
 

 חברי המועצה הדתית
כוחות הרכב המועצה הדתית מטבעו הוא מעשה מרכבה פוליטי, אשר משקף את יחסי ה

 במועצה וברשות המקומית.
 

בחוק מתייחס למספר חברי המועצה, קובע כי: "שר הדתות יקבע את מספר חברי  2סעיף 
 המועצה, ובלבד שלא יעלה על מספר חברי הרשות המקומית".

 
 )א( בחוק, הצעת מועמדים, קובע כי: 3סעיף 

 –"מן המספר שנקבע יציעו מועמדים למועצה לפי מכסות אלה 
 ;45% –( שר הדתות 1)
 ;45% –( הרשות המקומית 2)
 ;10% –( הרבנות המקומית 3)
 

 בקביעת מספר המועמדים ייחשב שבר המגיע לחצי ומעלה כיחידה שלמה".
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לחוק, על הרכב המועצה ליתן ייצוג מתאים לגופים ולועדות המעוניינים בקיומם של  4סעיף 
 שירותי דת יהודיים ביישוב.

 
 במועצה אין חברי מועצה מכהנים. - הערת הביקורת

 
 

 נהלים
למועצה ישנם נהלים לגבי פתיחת תיקי נישואים. בשאר הנושאים המועצה מתנהלת 

 בהתאם לחוזר משרד הדתית.
 
 

 ניהול כספי של המועצה
 12/2015למועצה חשב מלווה.  החשב המלווה של המועצה הדתית הינו מרדכי סול. בחודש 

תוכנית ההבראה. המועצה ביקשה להשאיר את רו"ח מרדכי  המועצה הדתית סיימה את
 סול כמלווה של המועצה ללא  מורשה חתימה.

 
 כמעט ברציפות. 2010המועצה הדתית מקבלת את פרס השר על ניהול תקין משנת 

 
 הגביה נעשית ע"י מזכירות המועצה הדתית בפיקוח של מזכיר המועצה הדתית.

 אישור תשלום ממוחשב. אין קבלות ידניות. על כל גביה מוציאה המועצה הדתית
 
 
 

הפקדות בבנק מתבצעות מדי יום או יומיים. יש כספת במועצה הדתית והכסף מופקד שם 
 למשמרת עד להפקדתו.

 
 מלאי וועדת קניות

למועצה הדתית מלאי במקוואות, בבית העלמין ובמשרדי המועצה הדתית. כל מלאי 
 : מלאי של מגבות, מוצרי רחצה ועוד.משתייך לפי הצורך. למשל במקוואות 

 
עבור רכישת טרקטור מיני  10/11/2015הקניה המהותית שביצעה המועצה הייתה בתאריך 

כולל ₪  156,597מעמיס טלסקופי כולל מזלג, כף, מחפרון קדמי ומטאטא כביש בעלות של 
 מע"מ.  

 הטרקטור מבצע חפירות קברים, תיחום עירוב שבת, גניזה ועוד.
 
 

 ת ביקורת ועד
פעמיים בשנה מתכנסת ועדת הביקורת להצגת הדוחות הכספיים של המועצה הדתית. ועדת 

 הביקורת הינה גוף חיצוני המורכב ממנהל מחלקה במשרד הדתות, שחבריה הינם:
 יחזקאל כהן , מנהל אגף בכיר לתכנון ותקצוב במשרד הדתות, רו"ח דב קהת ורו"ח ניר ענבי.

 
 

 :2016 – 2010ירייה לזכות המועצה הדתית בשנים תקציבים שהעבירה הע
 

 הערות סכום בש"ח שנה
2010 1,653,664.31  
אלש"ח בגין  560תוספת של  2,149,097.60 2011

 תוכנית הבראה
2012 1,297,390.00  
2013 1,583,936.00  
2014 1,542,921.00  
2015 1,543,000.00  
 דו"ח זה.נכון ליום הוצאת  240,000.00 2016
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(, 13חוק שירותי הדת היהודיים )תיקון מס' אישרה הכנסת את ,  8/7/2008בתאריך 
 , הנוגע לתיקצוב המועצה הדתית:2008 –התשס"ח 

 
 :להלן עיקרי החוק

 

 ( )ב( סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של כל מועצה ומועצה, בכל   5")
 שנת כספים, יהיה הסכום שיתקבל מחלוקת סכום ההשתתפות של הממשלה               
 בהוצאות התקציב של כלל המועצות...על פי אמות מידה שוויוניות שתקבע                
 הממשלה..".              

 

 ( )ג( סכום ההשתתפות של רשות מקומית בהוצאות התקציב של  מועצה הנמצאת 5")
 בתחום שיפוטה, בכל שנת כספים, יהיה שווה לסכום ההשתתפות הרגיל של              
 הממשלה בהוצאות התקציב של אותה מועצה, באותה שנת כספים, כשהוא              
 ...".1.5 -מוכפל ב              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרגיל של  לאחר אישור  חוק התקציב השנתי, רשאים השרים לשנות את סכום ההשתתפות
הממשלה במועצות הדתיות ולאשר סכום השתתפות מיוחד של הממשלה, על פי אמות מידה 

 שוויוניות ובכפוף לתנאים הבאים:
 

 ( השינוי לא יביא לחריגה מסכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של 1")
 כלל המועצות באותה שנת כספים....        

 
 ום ההשתתפות הכולל המתקבל מחיבור סכום ההשתתפות ( השינוי לא יביא לשינוי סכ2)

 הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצה עם סכום ההשתתפות הרגיל של       
 סכום ההשתתפות   –הרשות המקומית בהוצאות התקציב של אותה מועצה )להלן       
 הרגיל הכולל(;.      

 
 ( סכום ההשתתפות המיוחד של רשות מקומית בהוצאות התקציב של מועצה הנמצאת 3)

 ולא   25% -בתחום שיפוטה, שיחושב לפי סעיף קטן )ב(, לא יפחת מסכום השווה ל      
 מסכום ההשתתפות הרגיל הכולל". 75% -יעלה על סכום השווה ל      

 
תתקצב הרשות המקומית את המועצה כלומר, בהשתתפות תקציבית רגילה של הממשלה, 

 מהתקציב המאושר של הממשלה. 1.5הדתית   פי 
 

בהשתתפות התקציבית המיוחדת של הממשלה, תשמר  המסגרת התקציבית  של המועצה 
מתקציבה של  75%ועד   25%  -הדתית, אך הממשלה תתקצב את המועצה הדתית החל מ

מקומית. הממשלה תקבע את תקציב המועצה הדתית, בהתאם לחוזק הכלכלי של הרשות ה
המועצות הדתיות על פי הצעת התקציב שתוגש אליהם, לאחר התדיינות המועצה הדתית 

 עם הרשות המקומית.
 
 

  – 2013הכנסות והוצאות מועצה דתית בהתאם לדוחות כספיים מבוקרים לשנים 
2014: 

 
 : 2013שנת 
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 הכנסות בש"ח הוצאות בש"ח
המשרד לשירותי  1,438,666.00 משכורת ונלוות

 דת
2,183,936.00 

 
 1,583,936.00 עיריית שדרות  1,319,857.00 גמלאים

 * 1,321,259.00 הכנסות עצמיות  772,284.00 הוצאות לפעילויות
סכומים מנכסים  1,056,437.00 הוצאות כלליות

 נטו
10,000.00 

   186,930.00 הוצאות מימון
 5,099,131.00 סה"כ 4,774,174.00 סה"כ

 
 ₪  324,957.00סה"כ הכנסות )גרעון( לשנה: 

 
 
 ₪.  76,119:               רבנות ונישואיןהכנסות עצמיות:  *

 ₪. 403,289                אגרות כשרות:          
 ₪. 76,220 טהרת המשפחה:                                 
 ₪. 765,985 שירותי קבורה שוטף:              
 ₪. 0.00                הכנסות שונות:         
 ₪  1,321,259            סה"כ:         

 
 
 

 : 2014שנת 
 

 הכנסות בש"ח הוצאות בש"ח
המשרד לשירותי  1,711,712.00 משכורת ונלוות

 דת
1,617,141.00 

 
 2,038,841.00 עיריית שדרות * 1,246,409.00 גמלאים

 1,392,960.00 הכנסות עצמיות ** 915,660.00 הוצאות לפעילויות
סכומים מנכסים  366,235.00 הוצאות כלליות

 נטו
156,980.00 

   86,287.00 הוצאות מימון
 5,205,922.00 סה"כ 4,326,303.00 סה"כ

 
 

 ₪  879,619סה"כ הכנסות )גרעון( לשנה: 
 
 הכנסות עבור שנים ₪  +  1,542,921.00הכנסה שוטפת: עיריית שדרות: * 
 ₪. 495,920קודמות:    
 

 ₪. 71,530:              רבנות ונישואין** הכנסות עצמיות: 
 ₪. 445,710                אגרות כשרות:          
 ₪. 76,740 טהרת המשפחה:                                 
 ₪. 786,180 שירותי קבורה שוטף:              
 ₪. 12,800                הכנסות שונות:         
 ₪  1,392,960            סה"כ:         

 
 

, מתייחס לכיסוי 1971 –חוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב(, תשל"א ב 11סעיף 
 הוצאות התקציב:

  –")א( בהוצאות תקציב של מועצה יישאו 
 ;40%בשיעור של   -( הממשלה 1)        
 .60%בשיעור של  -( הרשות המקומית  2)        
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 )ב( השר לענייני דתות רשאי, בהסכמת שר האוצר, שר הפנים וראש הרשות המקומית,      

 לשנות את השיעורים הקבועים להשתתפותן של הממשלה ושל הרשות המקומית        
 )א(, אם לדעתו תנאי המקום המיוחדים מצדיקים זאת.כאמור בסעיף קטן        

 
 ( תשא הממשלה, בגדר חוק התקציב הנהוג 2)א()9)ג( בהוצאות תקציב שאושר לפי סעיף   

 במדינה מזמן לזמן".       
 
 

 
 מסך תקציבה. 42% -תקצבה הממשלה את המועצה הדתית ב 2013בשנת 

 
 מסך תקציבה. 31% -תקצבה הממשלה את המועצה הדתית ב 2014בשנת 

 
 מסך תקציבה. 31% -תקצבה העירייה את המועצה הדתית ב 2013בשנת 

 
 מסך תקציבה. 39% -תקצבה העירייה את המועצה הדתית ב 2014בשנת 

 
 
 

רשות מקומית ל 1971 –חוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב(, תשל"א להלן הוראות 
 :2008-( תשס"ח13מס' שאינה מעבירה את סכומי השתתפותה )תיקון 

 
 .  לא העבירה רשות מקומית את סכומי השתתפותה החודשיים בהוצאות התקציב ח11"

 של מועצה הנמצאת בתחום שיפוטה, כולם או חלקם, בשיעורים ובמועדים             
 ו, לפי העניין, מכל סיבה שהיא לרבות משום 11ה או 11ד, 11הקבועים לפי סעיפים             

 שאין לרשות המקומית תקציב מאושר לאותה שנת כספים או משום שבתקציב             
 המאושר שלה לאותה שנת כספים לא נכלל מלוא סכום ההשתתפות הרגיל או             
 המיוחד בתקציב המועצה הדתית, יחולו לגביה הוראות אלה:            

 
    ות לרשות המקומית מתקציב משרד (  חשב משרד הפנים יפחית מההקצבות המועבר1)

 הפנים, סכומים השווים לסכומי ההשתתפות שעל הרשות המקומית להעביר למועצה,       
 תמיכה, מענק או  –ויעביר את הסכומים האמורים לידי המועצה; לעניין זה, "הקצבה"       
 כל השתתפות אחרת;      

 
 (, או לא כיסו סכומי 1לא מועברות לרשות המקומית הקצבות כאמור בפסקה ) (2)

 ההקצבות שהופחתו לפי אותה פסקה את סכומי ההשתתפות שעל הרשות המקומית      
 להעביר למועצה, יודיע על כך חשב משרד הפנים לממונה על המחוז באותו משרד;      
  141באופן מיידי, את סמכותו לפי סעיף הודיע כאמור, יפעיל הממונה על המחוז,      
 ."לפקודת העיריות, לשם הבטחת מילוי חובותיה של הרשות המקומית     

 
 
 

,העברת סכומי  1971 –חוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב(, תשל"א הוראות 
 :2008 –(, תשס"ח 13ההשתתפות של הרשות המקומית )תיקון מס' 

 
ד. )א( רשות מקומית תעביר למועצה הנמצאת בתחום שיפוטה, עד היום החמישי בכל 11"

חודש, את סכום השתתפותה החודשי בהוצאות התקציב של המועצה, ואולם אם העבירה 
הרשות המקומית מקדמות לפי סעיף קטן )ב( יובאו בחשבון לעניין זה סכומי המקדמות 

סכום ההשתתפות הרגיל  –ההשתתפות החודשי"  שהעבירה כאמור; בסעיף קטן זה, "סכום
או המיוחד של הרשות המקומית בהוצאות התקציב של המועצה, כפי שפורסם ברשומות 

 ".12 -ג, כשהוא מחולק ב11לפי סעיף 
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(, 17,)תיקון מס'  1971 –חוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב(, תשל"א הוראות 
 :2011 –תשע"א 

 
ג, תעביר רשות מקומית למועצה 11מה ברשומות הודעה לפי סעיף ")ב( כל עוד לא פורס

הנמצאת בתחום שיפוטה, עד היום החמישי בכל חודש, מקדמה על חשבון סכום השתתפות 
מסכום  12 -בהוצאות התקציב של המועצה; המקדמה כאמור תהיה בסכום השווה לחלק ה

 הכספים הקודמת". השתתפות הרגיל או המיוחד של הרשות המקומית כפי שחל בשנת
 

 
אלש"ח מדי חודש  120 -העירייה מעבירה למועצה סכום של כ  - הערת הביקורת

 אחרי החמישי בכל חודש ולעיתים גם בסוף בחודש, בניגוד לחוק.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מקוואות
המקוואות הינם מבני ציבור המיועדים לשם מתן שירותי דת יהודיים בתחום טהרת 

 המשפחה.
 

קובע כי המועצה הדתית תפעל לפי פסיקתן של הרבנות המקומית והרבנות א' לחוק 6סעיף 
הראשית. המשמעות היא שהמועצה אמורה לפעול בהתאם לפסיקה ההלכתית של הרבנות 
המקומית והרבנות הראשית, בין השאר, בכל הנוגע להיבטים ההלכתיים המתייחסים 

 להקמת ולתפעולו השוטף.
 

, בהתאם לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה מקוואות פטורים מתשלום ארנונה
"ארנונה כללית לא תוטל על כל בנין או קרקע תפוסה אשר: (: 2)א()4, סעיף  1938)פיטורין(, 

הבעלות והחזקה עליהם הן בידי כל עדה דתית או מוסד דתי, בתנאי שהבנין או הקרקע  -
 התפוסה משמשים לאותה עדה דתית או לאותו מוסד דתי:

 כמקום תפילה, מקווה טהרה או)א( 
 )ב(...

 )ג(..".
 
 

 למקוואות רשיונות עסק:
 .31/12/2016ועד לתאריך  8/9/2011מקווה ברחוב הברוש: רישיון עסק בתוקף  מתאריך 

 .31/12/2016ועד לתאריך  8/9/2011מקווה ברחוב רחל אימנו: רישיון עסק בתוקף  מתאריך 
ועד לתאריך  8/9/2011רח' הרימון: רישיון עסק בתוקף  מתאריך  –מקווה ברחוב ניר עם 

31/12/2016. 
 

המועצה הדתית מחויבת בתשלום מים עבור המקוואות, בתי העלמין ומשרדי המועצה 
 לקוב.₪  3.128הדתית. תעריף המים הינו 

 
 

 למועצה חובות מים משנים קודמות, להלן הפירוט:
 

 הערות בש"חסכום החוב  שם הנכס מספר נכס
החוב הינו לשנים  1,602,894.90 מקווה הברוש 5303500093

2006 - 2013. 
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 . 2006חוב עבור שנת  1,337,362.00 מקווה טהר ניר עם 6300004024
. 2006חוב עבור שנת  144,000.40 משרדי המועצה הדתית 5800003725

 140-מתוכו כ
 אלש"ח חוב ארנונה.

. 2006חוב עבור שנת  750,104.70 בית העלמין 5105300047
 הותקן מונה חדש.

בתי כנסת ללא בית  5105300048
 עלמין

. 2006חוב עבור שנת  37,281.90
 2החוב נרשם על 

מונים ישנים 
שבוטלו. המונים 

 אינם פעילים.
    

  231.00 מקווה רחל אמנו 6901885001
חוב ישן. החוב עתיד  75,308.60 בית עלמין 5105300046

 לגשת למחיקה.
  3,947,183.50 סה"כ:  

 
 

 
  הערת הביקורת:

 
 ₪. 3,947,183סה"כ חוב מים של המועצה הינו 

 
אלש"ח עבור חובות  330ביצעה העירייה קיזוז למועצה הדתית ע"ס  2014בשנת 

בגביה שלוש שנים אחורה. החוב הינו עבור חובות המים. בעירייה מנסים לקזז 
עוד סכום עבור חובות הקיימים בגביה, בטרם יעבירו את החוב למשרד הפנים 

 לאישור מחיקה. 
 

ים. העירייה היתה אמורה לתקצב חובות המים אינם נרשמים כחובות המסופק
את עלויות המים כחלק מתקצוב המועצה הדתית ולקזז את עלויות המים 
מהתחייבותה הכספית של הרשות כלפי המועצה הדתית, גם באמצעות פריסת 

 .תשלומים
 

 המועצה משלמת את חובותיה השוטפים לעירייה.
 

 
 . בוררות שטרם נחתםהעירייה והמועצה הדתית ניסחו הסכם  – הסכם בוררות

הבוררות נסובה סביב טענותיה של המועצה הדתית על כך שהעירייה לא העבירה לה את 
וכן קיזוזים לא נכונים  2009מלוא התקציבים אשר אותם היא חייבת להעביר לה החל משנת 

שנרשמו בכרטסת העירייה ולעירייה טענות בדבר גובה ההעברות שעליה להעביר למועצה 
 הדתית

 פי ההסכם הצדדים ימנו רו"ח אשר ישמש כבורר ויכריע על טענות הצדדים. שכרו שלעל 
 טרם מונה בורר לבדיקת טענות הצדדים.הבורר יתחלק בין הצדדים. 

 
 
 
 

 פתיחת תיק נישואין
הרישום לנישואין הינו הליך המתבצע בלשכת המועצה הדתית על פי חוק. על בני הזוג 

להופיע יחד בלשכת רישום נישואין במועצה הדתית לא יאוחר הבאים להירשם לנישואין, 
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יום לפני נועד הנישואין. המועצה עובדת לפי תוכנת "כרמל"  שבה מנוהלים כל שירותי  45 -מ
 הדת.

 
 לפתיחת התיק על בני הזוג להמציא:

 . תעודת זהות מלאות ועדכניות של משרד הפנים כולל ספח.1
 אחד מבני הזוג.. שלוש תמונות פספורט של כל 2
 . תעודת נישואין או כתובה מקורית של ההורים.3
. תשלום אגרה. האגרה הינה עבור: פתיחת תיק נישואין, פרסום בעיתונות, כתובה, תעודת 4

 נישואין ורב לעריכת החופה.
 

 :ניתנת במקרים הבאים 40%הנחת אגרה בשיעור 
 חייל בשירות סדיר או שירות לאומי.

 .30ישיבה עד גיל סטודנט או תלמיד 
 עולה חדש/ה בשנתיים הראשונות לעלייתו ארצה.

 נכה.
 עיוור או ליקוי ראייה.

 מקרה סעד
 
 

 ביקורת בתיקי נישואין
 תיקי הנישואין  נמצא: 5 -בביקורת מדגמית ב

 דף פתיחת תיק המציין את מספר התיק.
 שמות הנישאים.

 תאריך החופה לועזי ועברי.
 תעודות זהות של בני הזוג.

 תעודות רווקות של בני הזוג.
 הצהרת כלה.
 הצהרת חתן.

 אישור טבילה.
 אישור מדריכת כלות.

 אישור עריכת חופה ע"י הרב המקדש.
 אישור הדרכה.

 תעודת כשרות לאולם בו מתבצעת החופה.
 שטר כתובה.

 אישור תשלום אגרה.
 
 

 תיק קבורה
 בביקורת מדגמית בתיקי הקבורה נמצא:

 תעודת קבורה.
 שבעה.אישור 

 כרטיס נפטר/ת.
 

  –אישור כשרות 
 בביקורת מדגמית בתיקי הקבורה נמצא: תעודת הכשר.

 
המועצה תצרף אישורי תשלומי אגרות גם לתיקי קבורה  -הערת הביקורת 

 ותעודות הכשר.
 
 
 

 בית עלמין
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קיימת ועדת הנחות לקניית חלקת אדמה עבור קבורה. חברי הועדה הינם: יו"ר המועצה 
 , מזכיר המועצה הדתית. מ.א, חברת הועדה ומר א.מ, הגב' א.כהדתית הרב 

 
 

 רב המועצה הדתית
א' בניסן תשע"ד, מתייחס לתפקיד רב  1/4/2015חוזר מנכ"ל משרד הדתות עדכני מתאריך 

העיר. רב העיר/רב מקומי הינו עובד ציבור וחלות עליו מגבלות בכל הנוגע למעורבות 
מפלגתית. רב עיר לא ימונה מי שהינו בעל זיקה פוליטית מובהקת להרכב המועצה -פוליטית
 הדתית. 

 
 בהגדרת תפקידי הר

 . הנהגה רוחנית המכוונת למגזרים שונים.1
 . לפקח על עירוב והמקוואות.2
 . פיקוח כשרות ומתן תעודת הכשר לבתי אוכל.3
 . השתתפות ברוב התפילות המתקיימות באחד מבתי הכנסת בישוב.4
 . ארגון והעברת שיעורי תורה ופעילויות תורניות המותאמים לאוכלוסייה.5
 . מכירת חמץ בפסח.6
 מתן מענה לשאלות הלכתיות. .7
 . עריכת חופות לבני הזוג שאחד מהם הוא תושב היישוב.8
 . ביקור חולים בקהילה.9

. השתתפות באירועים ציבוריים כגון הכנסת ספר תורה, אירועים חינוכיים, אירועים 10
 במוסדות חינוך.

 שבתות בחודש. 3. נוכחות ביישוב לפחות 11
 נוראים וברוב ימי החגים.. נוכחות ביישוב בימים ה12
 . זמינות לקהילה.13
 

למועצה הדתית אין רב ישובי ויו"ר המועצה ממלא גם את  – הערת הביקורת
 תפקיד רב העיר.

 
 

 
 

 גביה עצמית של המועצה
 

, הגדירו את עלות 2013 –תקנות שירותי הדת היהודיים )אגרות שירותים(, התשע"ד 
 הגביה של המועצה תמורת מתן שירותיה, להלן תמצית אגרות השירותים:

 
 סכום בש"ח סוג השירות

 700.00 רישום נישואין וסידורם
 271.00 אימות הסכם נישואין

 174.00 פתיחת תיק נישואין )אם לא נערכו נישואין(
 150.00 תעודת רווקות

 65.00 העתק תעודת נישואין
 129.00 אישורים שונים של הרבנות המקומית או של המועצה הדתית
 129.00 העתק מאושר של מסמכים המפורטים בפרטי משנה ב' עד ד'

 19.00 כל העתק מאושר של המסמכים המפורטים בפרטי משנה ב' עד ד'
 517.00 איש 20תעודת הכשרת לבתי אוכל עד 
 743.00 איש 50תעודת הכשרת לבתי אוכל עד 

 1,356.00 איש 51תעודת הכשרת לבתי אוכל מעל 
 3,261.00 חדרים 70בתי הארחה עד 
 6,154.00 חדרים 130בתי הארחה עד 
 8,692.00 חדרים 250בתי הארחה עד 
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 12,295.00 חדרים 251בתי הארחה מעל  
 15.00 שימוש במקוואות נשים טבילה+מקלחת

 30.00 טבילה+אמבטיהשימוש במקוואות נשים 
 50.00 שימוש במקוואות נשים טבילת כלה

 50.00 שימוש במקוואות נשים טבילה לא בשעות הפעילות הרגילות
 פטור כלות בשנה הראשונה לנישואיהן

 10.00 שימוש במקוואות גברים טבילה שחרית בימי חול
 20.00 שימוש במקוואות גברים טבילה בערבי שבתות וחגים.

 120.00 במקוואות גברים מנוי חודשי שימוש
 300.00 שימוש בבתי הלוויות

 250.00 שעות ראשונות 24שימוש בבתי הלוויות אחסון בבית קרור עד 
 250.00 שעות  24שימוש בבתי הלוויות אחסון בבית קרור לאחר 

 
 
 
 
 
 
 

 :2015 – 2013גבייה עצמית עבור מתן שירותים של המועצה לשנים 
 

סכום ההכנסה  ההכנסהתאור 
 2013בשנת 

סכום ההכנסה 
 2014בשנת 

סכום ההכנסה 
 2015בשנת 

 40,976.00 14,310.00 5,080.00 אגרת כשרות
 75,650.00 60,490.00 59,905.00 אגרת תיק נישואין

 405,119.00 435,650.00 383,679.00 השגחה
 50,849.00 54,300.00 49,330.00 רכישת קבר מחיים

 2,800.00 1,200.00 4,800.00 ביסוס בית עלמיןאגרת 
 12,150.00 10,500.00 12,255.00 תעודת רווקות/פנוי

 12,050.00 9,900.00 8,450.00 מקווה ניר עם
  524,561.00 916,232.00 עיריית שדרות 

 6,100.00 11,300.00 4,450.00 תכריכין משובחים
 800.00 2,800.00 950.00 הובלת נפטרים

 15,780.00 12,550.00 13,600.00 מקווה ברוש
 30,725.00 35,480.00 34,120.00 מקווה ברוש מיכאל

 22,150.00 21,700.00 18,650.00 מקווה רחל אימנו
 11,750.00 5,500.00 3,300.00 טיפול בנפטר מחוץ לשדרות
 470.00 310.00 629.00 ת. נישואין העתקה ממקור

 300.00 975.00 300.00 כתובה מפוארת
  9,200.00  השתתפות במכרז

 1,665.00 300.00  תרומות ומעשרות בשוק
    
 1,515,730.00 1,211,026.00 689,334.00 

 
 

המועצה גובה אגרות עבור שירותיה בהתאם לתקנות שירותי הדת היהודיים  – הערת הביקורת
עבור כל ₪  15ובמקוואות המועצה גובה סכום קבוע של  2013 –)אגרות שירותים(, התשע"ד 

 השירותים הניתנים.
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 תגובת המועצה הדתית:
 

 "אין הרכב של חברי מועצה מכהנים""
נכון הדבר. שכן מינוי הרכב למועצה דתית, מצריך את אישור של שלושה  תשובתנו:

גורמים: המשרד לשירותי דת, רב העיר מליאת מועצת העיר. במקרים בהם מועצת 
העיר מתעכבת באישור הרכב המועצה, רשאי השר למנות "ממונה" למועצה הדתית. 

 וזה מה שקרה בשדרות.
 

 ו""סה"כ חוב מים של המועצה הינו...וכ
סוגיה זו דנים בה מזה זמן רב, המועצה הדתית, משרד לשירותי דת  תשובתנו:

והעירייה. התקיימו מספר פגישות בין הגורמים והגענו להסכמה שנושא זה יועבר 
לבוררות מוסכמת על שני הצדדים. עד היום המועצה הדתית ממתינה לתשובת 

רור כשמש שהעירייה חייבת בהעירייה בנושא זה וכן לעניין בורר מוסכם. מה שכן, 
למועצה הדתית סכום כסף לא מבוטל ומשום מה עדיין העירייה מתמהמהת להגיעה 

 להסכמה בנושא.
 

מצ"ב תשובתה של היועמ"ש של המועצה הדתית עו"ד שרית ישר וחלק 
 ".מהתכתבויות בנושא

 
 תגובת גזבר העירייה

 
 "חוב מים:

 
 . על מנת להעביר את החוב לאישור מחיקה של משרד הפנים סוכם מול המועצה הדתית כי  1

 עליהם לעמוד במס' תנאים:     
 

 א. עמידה בתשלום שוטף.    
 שנים אחרונות. 7ב. תשלום ל החובות עד     
 
 שנים   7בפועל המועצה לא משלמת את חובותיה השוטפים ולא השלימה את החובות של    
 אחרונות, על כן החוב לא הועמד למחיקה של משרד הפנים.   
 
. לא ברור מה היא הגדרה של חוב מסופק ולמה. חובותיה של מועצה דתית צריכים להיות 2

 מוגדרים כחובות מסופקים.
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 ביקורת מועצה דתית. 1
 

 תקציב  תקציב  שנה
 הערות בעירייה חוק-עפ"י  2013

 
 1נספח  רצ"ב 1,583,936 1,583,936  2013
 2רצ"ב נספח  1,542,921 1,542,921  2014
2015    1,522,572  

 
 מועדי תשלום ההשתתפות ע"י העירייה .2
 

 לחודש   5, אמנם לא מועבר עד 2013-2015ז של המועצה הדתית בשנים "רצ"ב כרטיסי חו    
 כמקדמה.     
 
 
 
 
 2015יתרת מועצה דתית בספרי העירייה . 3
 

 . עקב אי קבלת נתונים מהמועצה הדתית לא ניתן לבצע התאמה מולם.1    
 . הנתונים ללא חובות בגבייה.2    

 1,007,265       -כרטיס שוטף                                          
 495,920       -הפרשה                                                   
    511,346ות המועצה הדתית                 יתרת חוב        

 
 .3רצ"ב נספח         

 
 המצב נכון להיום. 4
  

 120,000     20/6)בסופה( שולם מקדמה ע"ח  2015בשנת     
 X 4 120,000         480,000       עד היום שולמו עוד 2016בשנת     

           600,000 
 
." 
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 מסקנות והמלצות
 

העבירה העירייה לזכות המועצה הדתית סכום של  2010בשנת  .1
1,653,664.31 .₪ 

 
העבירה העירייה לזכות המועצה הדתית סכום של  2011בשנת  .2

 אלש"ח בגין תוכנית הבראה. 560קיימת תוספת של ₪.  2,149,097.60
 

העבירה העירייה לזכות המועצה הדתית סכום של  2012בשנת  .3
1,297,390.00 .₪ 

 
העבירה העירייה לזכות המועצה הדתית סכום של  2013בשנת  .4

1,583,936.00 .₪ 
 

העבירה העירייה לזכות המועצה הדתית סכום של  2014בשנת  .5
1,542,921.00 .₪ 

 
העבירה העירייה לזכות המועצה הדתית סכום של  2015בשנת  .6

1,543,000.00 .₪ 

 

 מסך תקציבה. 42% -הדתית ב תקצבה הממשלה את המועצה 2013בשנת  .7
 

 מסך תקציבה. 31% -תקצבה הממשלה את המועצה הדתית ב 2014בשנת  .8
 

 מסך תקציבה. 31% -תקצבה העירייה את המועצה הדתית ב 2013בשנת  .9
 

 מסך תקציבה. 39% -תקצבה העירייה את המועצה הדתית ב 2014בשנת  .10

 

 240,000.00של העבירה העירייה לזכות המועצה הדתית סכום  2016בשנת  .11
 נכון ליום הוצאת טיוטה זו.₪ 
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, הסתכמו 2013על פי הדוחות הכספיים המבוקרים של המועצה לשנת  .12
והכנסות המועצה בסכום של ₪  4,774,174הוצאות המועצה בסכום של 

 ₪. 324,957כלומר בעודף תקציבי של ₪,  5,099,131

 

, הסתכמו 2014על פי הדוחות הכספיים המבוקרים של המועצה לשנת  .13
והכנסות המועצה בסכום של ₪  4,326,303הוצאות המועצה בסכום של 

 ₪. 879,619כלומר בעודף תקציבי של ₪,  5,205,922
 

אלש"ח מדי חודש אחרי  120 -העירייה מעבירה למועצה סכום של כ .14
 החמישי בכל חודש ולעיתים גם בסוף בחודש, בניגוד לחוק.

 

לתקנות שירותי הדת )חברות לעניני למועצה הדתית רשיון קבורה בהתאם  .15
 .30/4/2017ועד  1/5/2015, מתאריך 1996 –קבורה(, תשכ"ז 

 
שדרות ובנק הפועלים סניף  941חשבונות בנק: בנק לאומי סניף  2למועצה  .16

 שדרות. 649

 

למבנה המועצה אישור כבאות עבור התקנת מדרגות מילוט והצבת מערכת  .17
 אות.גילוי אש תיקנית בהתאם לדרישת הכב

 

 משרות.  12.25שהינם   19במועצה מועסקים  .18

 

 פנסיונרים. 16 -המועצה הדתית משלמת פנסיה  ל .19

 

יו"ר המועצה הדתית הינו בעל תעודה של רב עיר ומאושר לערוך חופה  .20
 וקידושין.

 

 למועצה אין רב עיר, יו"ר המועצה הדתית משמש בתפקידו גם כרב עיר.  .21

 

כיון שאין הרכב מועצה דתית.   הדתית.אין הרכב חברי מועצה למועצה  .22
השר לענייני דתות שלעבר מר נפתלי בנט מינה את הרב אורן מלכה ליו"ר 

 .המועצה הדתית

 

החשב המלווה של המועצה הדתית הינו מרדכי סול. בחודש  - חשב מלווה .23
המועצה הדתית סיימה את תוכנית ההבראה. המועצה ביקשה  12/2015

 להשאיר את קו"ח מרדכי סול כמלווה של המועצה ללא  מורשה חתימה.
 

כמעט  2010המועצה הדתית מקבלת את פרס השר על ניהול תקין משנת  .24
 ברציפות.

 

אלש"ח הינו  144מתוך סכום זה ₪.  3,947,183ייה ע"ס למועצה חוב לעיר .25
 חוב בגין ארנונה משרדי המועצה הדתית, ושאר החוב הינו בגין מים. 

 

חובות המים אינם נרשמים כחובות המסופקים. העירייה היתה אמורה  .26
לתקצב את עלויות המים כחלק מתקצוב המועצה הדתית ולקזז את עלויות 
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גם של הרשות כלפי המועצה הדתית, המים מהתחייבותה הכספית 
 .ת תשלומיםספרי באמצעות

 

העירייה ערכה הסכם בוררות עם המועצה בגין חובות המועצה אך ההסכם  .27
 טרם נחתם בין הצדדים ולא מונה עדיין בורר לבדיקת טענות הצדדים.

 

 המועצה משלמת את חובותיה השוטפים לעירייה. .28
 

ת בפיקוח של מזכיר המועצה הגביה נעשית ע"י מזכירות המועצה הדתי .29
הדתית. על כל גביה מוציאה המועצה הדתית אישור תשלום ממוחשב. אין 

 קבלות ידניות.
 
 

הפקדות בבנק מתבצעות מדי יום או יומיים. קיימת כספת במועצה הדתית  .30
 והכסף מופקד שם למשמרת עד להפקדתו.

 

הדתית. למועצה הדתית מלאי במקוואות, בבית העלמין ובמשרדי המועצה  .31
כל מלאי משתייך לפי הצורך. למשל במקוואות : מלאי של מגבות, מוצרי 

 רחצה ועוד.

 

בהתאם לתקנות שירותי הדת עבור שירותיה המועצה גובה אגרות  .32
ובמקוואות המועצה גובה  2013 –היהודיים )אגרות שירותים(, התשע"ד 

 עבור כל השירותים הניתנים.₪  15סכום קבוע של 
 

אישורי אגרה בתיקי נישואין, המועצה צריכה  לצרף  המועצה מצרפת .33
 אישורי תשלומי אגרות גם בתיקי קבורה ותעודות הכשר.

 

רכשה המועצה טרקטור מיני מעמיס טלסקופי כולל  10/11/2015בתאריך  .34
כולל מע"מ.  ₪  156,597מזלג, כף, מחפרון קדמי ומטאטא כביש בעלות של 

 עירוב שבת, גניזה ועוד.הטרקטור מבצע חפירות קברים, תיחום 

 

פעמיים בשנה מתכנסות להצגת הדוחות הכספיים של  –ועדת ביקורת  .35
המועצה הדתית. ועדת הביקורת הינה גוף חיצוני המורכב ממנהל מחלקה 

במשרד הדתות, שחבריה הינם: יחזקאל כהן , מנהל אגף בכיר לתכנון 
 ותקצוב במשרד הדתות, רו"ח דב קהת ורו"ח ניר ענבי.

 
, אישרה הגדלת תקציב בשנת 7/16מספר  17/5/2016את העיר בישיבתה מיום מלי

. כלומר העירייה תעביר למועצה סכום של 53,000למועצה בסכום של  2016
 .2016בשנת ₪  1,596,024
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 שיפוץ מוסדות חינוך

, המועדים 2015קיץ  -ו 2014הדו"ח דן בשיפוץ מוסדות חינוך בעיר. הדו"ח מתייחס לקיץ 
בהם נערכו השיפוצים ובטרם החלו התלמידים את שנת הלימודים תשס"ה ותשס"ו, 

 בהתאמה.

 

 מטרת הביקורת

 בדיקה האם  בוצעו עבודות השיפוץ במוסדות החינוך בעיר.

בדיקה האם עבודות השיפוץ במוסדות החינוך בוצעו לשביעות רצון ודרישות בתי הספר 
 והגנים.

 הימצאות ליקויים פיזיים  במוסדות החינוך.בדיקה של 

 

 הביקורת:ביצוע בשננקטו פעולות ה

 ביקור וסיור בגני הילדים ובבתי הספר בעיר וגילוי ליקויים פיזיים.

 תשאול מנהלי בתי הספר ואבות הבית

 תשאול גננות וסייעות.

 תשאול מנהל אחזקת גנים בעירייה.

 פגישה עם המפקח הבודק.

 

 לשיפוץ מוסדות החינוךחוזה ההתקשרות 

ניתן צו התחלת עבודה ונחתם החוזה מול החברה למשק וכלכלה )להלן  31/7/2014בתאריך 
של החברה  12/2013(, לביצוע מכרז לשיפוץ מוסדות חינוך  שמספרו חש/"משכ"ל"בדו"ח: 

למשק וכלכלה. הקבלן הזוכה במכרז הינו י.ד בנגב בניה ופיתוח בע"מ )להלן בדו"ח: 
 (.""הקבלן

 גזבר העירייה. ועל החוזה עם משכ"ל חתומים: ראש העיר, חשב מלווה לעירייה 

טוב ניהול ופיקוח בנייה אמדו את כתב הכמויות לשיפוץ במוסדות החינוך -חברת מ.א סימן
 בעירייה.
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)בהתאם ₪  500,000בצו התחלת העבודה נרשמה הערה ע"י גזבר העירייה: "מאושר שלב זה 
מראש של הרשות המזמינה. וכן נכתב ע"י החשב המלווה לשעבר מר להרשאה( באישור 

אמנון שמעוני שהחשבונות יאושרו בכפוף לאישור רשימת העבודות בשלב ראשון ע"י 
 הנדסה, חינוך, גזבר והרכש.

תנאי התשלום על פי החוזה הינם: העירייה תשלם לקבלן באמצעות משכ"ל. אחת לחודש, 
גיש חשבון על פי הסכום שיאשר המפקח, המתאם ומשכ"ל אחרי תחילת העבודה, הקבלן י

ימים מתאריך אישור המפקח והמתאם. עם גמר העבודה, יתרת  52והתשלום יועבר תוך 
ימים ממועד הגשת החשבון על ידי הקבלן ולאחר אישור החשבון הסופי על  60התשלום תוך 

וקבלת כל המסמכים  ידי המפקח על העבודות והמתאם ואישור העירייה ע"י מר נתי משה
 השייכים לחשבון הסופי על פי המפורט במסמכי המכרז.

 

 

 המפקח על פי החוזה הינה הרשות המקומית והמתאם הינו ניב מאיר חזן מהנדסים בע"מ.

 כולל מע"מ₪  2,817,614על פי החוזה סך עלות עבודות שיפוץ מוסדות חינוך וציבור הינו 
פרומיל( עבור עריכת ביטוח עבודות  ₪3.15 ) 8,875 -מתוך סכום זה יקוזז סכום של כ

 קבלניות.

ימים מיום מתן צו  התחלת עבודה. כלומר עד לתאריך  180תוקפו של החוזה הינו 
31/1/2015. 

נחתם החוזה בין העירייה לבין הקבלן לשיפוץ מוסדות וחינוך וציבור, על  8/7/2014בתאריך 
רט בחוזה ועל פי מסמכי ותנאי ההתקשרות במכרז, על פי היקף כספי של הוצאות פי המפ
 ₪(. 2,817,613לא כולל מע"מ )כולל מע"מ ₪  2,387,808בס"ך 

על פי כתב הכמויות המרוכז שהכינו המתאמים ניב מאיר חזן מהנדסים בע"מ ועליו חתום 
 הקבלן המבצע העבודות הינם כדלקמן:

 

 "חסה"כ בש תיאור העבודה
 104,102.99 עבודות עפר

 26,052.92 עבודות בנייה
 115,398.57 עבודות איטום

 472,740.31 נגרות אומן ומסגרות פלדה
 394,540.62 מתקני תברואה

 157,448.87 מתקני חשמל
 33,094.24 עבודות טיח

 407,400.97 עבודות ריצוף וחיפוי
 249,246.76 עבודות צביעה
 152,412.30 ואלומיניוםמסגרות אומן 

 122,756.61 מתקני מיזוג אויר
 147,941.95 אלמנטים מתועשים בבניין

 2,383,137.11 סה"כ:                              
 428,964.68 מע"מ: 18%                      

 2,812,101.79 סה"כ כולל מע"מ:            
 

 חינוך:התב"רים המתייחסים לשיפוץ מוסדות 

1473 

1474 
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1475 

1484 

1485 

 

 להלן הפירוט:

 :1474תב"ר 

לשינויים והתאמות  24/6/2014מתאריך  2014/09/072התחייבות מספר החינוך מס' 
אלש"ח. התב"ר אושר במשרד הפנים  600במוסדות חינוך בבית הספר הרוא"ה בסכום של 

תב"ר זה. הודעת תשלום עבור ₪  300,000. קיים ניצול תקציבי של 29/2/2014בתאריך 
 אלש"ח. 300ממשרד החינוך עבור תשלום של  25/6/2015מתאריך 

 :1475תב"ר 

לשינויים והתאמות  24/6/2014מתאריך  2014/09/074התחייבות מספר החינוך מס' 
אלש"ח. התב"ר אושר במשרד  200במוסדות חינוך בבית הספר מדעי תורני בסכום של 

עבור תב"ר זה. הודעת תשלום ₪  85,011ים ניצול תקציבי של . קי29/2/2014הפנים בתאריך 
 ₪. 85,011ממשרד החינוך עבור תשלום של  1/2/2015מתאריך 

 

 :1484תב"ר 

 של מפעל הפיס עבור שיפוץ ביה"ס הרוא"ה. 1784אלש"ח שמספרו  200מענק ע"ס 

 תב"ר זה.. טרם קיים ניצול תקציבי עבור 29/2/2014התב"ר אושר במשרד הפנים בתאריך 

 

 :1473תב"ר 

לשינויים והתאמות  25/3/2015מתאריך  2014/09/073התחייבות מספר החינוך מס' 
אלש"ח. התב"ר אושר  750במוסדות חינוך בבית הספר מקיף ע"ש גוטוירט בסכום של 

עבור תב"ר זה. ₪  375,000. קיים ניצול תקציבי של 29/2/2014במשרד הפנים בתאריך 
 אלש"ח. 375ממשרד החינוך עבור תשלום של  25/6/2015ך הודעת תשלום מתארי

 

 :1485תב"ר 

של מפעל הפיס עבור שיפוץ ביה"ס גיל, בסכום של  1785אלש"ח שמספרו  200מענק ע"ס 
 אלש"ח. 200

 . טרם קיים ניצול תקציבי עבור תב"ר זה.29/2/2014התב"ר אושר במשרד הפנים בתאריך 

 

 התחייבויות של משרד החינוך

(,  ע"ס 2014/09/076ניתנה הרשאה ממשרד החינוך )התחייבות מס'  30/6/2014יך בתאר
עבור חידוש התאמת מבנים לגנים: חרצית, נרקיס וחב"ד. תוקף ההתחייבות ₪ ,  320,000

 חודשים. 6-ל

(, ע"ס 2014/09/074ניתנה הרשאה ממשרד החינוך )התחייבות מס'  24/6/2014בתאריך 
 והתאמת מבנים בבית הספר מדעי תורני.עבור חידוש ₪,  200,000

(, ע"ס 2014/09/072ניתנה הרשאה ממשרד החינוך )התחייבות מס'  24/6/2014בתאריך 
 עבור חידוש והתאמת מבנים, בבית הספר הרו"אה.₪,  600,000
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(, ע"ס 2014/09/073ניתנה הרשאה ממשרד החינוך )התחייבות מס'  24/6/2014בתאריך 
 חידוש והתאמת מבנים, התיכון הכללי ע"ש גוטרוירט.עבור ₪,  750,000

אישרו מנהל הרכש מר נתי משה, גזבר העירייה, מר קובי אילוז והחשב  11/2/2015בתאריך 
 485המלווה לעירייה מר אמנון שמעוני, תשלום לקבלן עבור פרויקט חידוש מבנים, בסך 

 עירייה.אלש"ח משוטף ה 400 -אלש"ח העברה מקרן פיתוח ו 84אלש"ח. 

הקבלן הציג לעירייה יפויי כוח למר יוסי פריאנטה כנציגו לפרויקט שיפוץ בתי הספר 
 בשדרות.

 – 1קבלן משנה הינו אלי חזן. הינו בעל רשיון קבלן לביצוע עבודות הנדסה בנאיות סיווג א
 שיפוצים.

אישור הוצאה צו התחלת עבודה נרשם ע"י אמנון שמעוני לשעבר חשב  –על נספח ה' בחוזה 
ההגדלה שאושרה: בי"ס ₪.  1,250,000מלווה לעירייה הגדלה נוספת על ההרשאה ע"ס 

 ₪. 305,230אלש"ח והתיכון הכללי  200אלש"ח, בי"ס גיל  200הרואה: 

סקי הנדסה לפיקוח על הפרויקט מטעם העירייה מונה מר ניקולאי בנדרסקי, מבנדר
 אזרחית.

(, מונה לאחר אישור חשבוניות ראשוני ע"י "המפקח הבודק"מר יניב גורביץ )להלן בדו"ח: 
 של המפקח מטעם העירייה.  

 -שלח הקבלן מכתב לעירייה לפיו ביצע עבודות שיפוצי קיץ בלמעלה מ 30/3/2015בתאריך 
ימים  14תשלום תוך  , הוא דורש לקבל30/12/2014מלש"ח וחרף פנייתו בכתב מיום  2

ובמידה ולא יפנה לערכאות משפטיות. על פי המכתב ,ההרשאות ממשרד החינוך ומפעל 
 מלש"ח. 2 -הפיס הינם מעל ל

 

 על פי המכרז להלן ריכוז הוצאות שיפוץ מוסדות החינוך:

 סה"כ עלות בש"ח תיאור העבודה
 96,058.00 עבודות עפר

 24,040.00 עבודות בניה
 106,481.00 עבודות איטום

 436,187.00 נגרות ומסגרות אומן
 364,032.00 תברואה

 149,630.00 מתקני חשמל
 30,533.00 עבודות טייח

 375,871.00 עבודות חיפוי וריצוף
 229,957.00 עבודות צבע

 140,628.00 מסגרות אומן ואלומיניום
 113,265.00 מערכת מיזוג

 136,503.00 רכיבים מתועשים בבניין
 2,203,185.00 סה"כ:                                                          

 2,137,089.00 :3%סה"כ אחרי הנחה של                           
 384,676.00 מע"מ:  18%                                               

 2,521,765.00 סה"כ כולל מע"מ:                                       
 2,817,614.00 הצעה כולל מע"מ ושירותי ניהול ופיקוח:  
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 ישיבות עבודה

התקיימה ישיבה בנושא שיפוץ בתי ספר בשדרות בהשתתפות:  7/10/2014בתאריך  .1
מהנדס עירייה מר יואב לפידות, מר אריה כהן, מר ניקולאי בנדרסקי מפקח מטעם 

 העירייה ועומר רונטל, ממשרד ניב מאיר חזן. 
 על פי הפרוטוקול:

 הכולל שני                          1עדכני ובנוסף יבוצע תיקון טעויות מחשבון מס'  2א. יוצא חשבון מס' 

 ( והוספת עמלת משכ"ל.3%סעיפים, הוספת ההנחה מהנוהל )    

 ב. תקבע פגישה עם גזבר העירייה לשחרור שאר התקציב.

 ד ובאופן כתוב וברור.ג. הגדרת המשימות לביצוע הקבלן תתבצע דרך אריה כהן בלב

 ד. כל מסמכי הפרויקט ובכללם כתב הכמויות ורישום המשימות שבוצעו לפי בתי     

 הספר או גנים יועברו לעומר רונטל.                 

 תקבע פגישת מעקב אחת לשבועיים בנוכחות ניקולאי, עומר ונציג הקבלן.

 

התקיימה ישיבה בנושא שיפוץ מוסדות חינוך בשדרות  4/6/2015בתאריך  .2
בהשתתפות: מהנדס עירייה מר יואב לפידות, מר אריה כהן, מר ניקולאי בנדרסקי 

 מפקח מטעם העירייה ועומר רונטל, ממשרד ניב מאיר חזן. 
 בפועל. ביו החיוב לביצוע 3מהותה של הישיבה הינה אי התאמה בחשבון מס'             

 על פי הפרוטקול הוחלט: 

 א. לארבעת בתי הספר נבדקו בצורה מורחבת ע"י מר יניב  גורביץ' ונמצא כי קיים 

 לרעת הקבלן וזאת לפני הסעיפים הטעונים ברור.₪  172,146פער של       

 ב. להפסיק את עבודתו של המפקח ניקולאי בנדרסקי לאלתר.

 ויקט ויבדוק את כל בתי הספר והגנים ביסודיות ג. יניב גורבץ' ימונה כמפקח על הפר

 שוב וישלים את העבודות שעדיין לא בוצעו. 3ואת חשבון מס'     

 ד. לאחר בדיקת כל בתי הספר יעבור המפקח עם הקבלן ויראה לו את הממצאים,  

 יחתים אותו על חשבון מאושר סופית וחשבון זה יועבר לתשלום.     

 ורביץ' בגין עבודת יהא על חשבון שכ"ט המפקח בנדרסקי.ה. התשלום לחברת יניב ג



                                                                   2015-2016דו"ח מבקרת העירייה לשנים                                                                                    

 

96 

 

 ו. מהנדס העיר יוציא מכתב לאייל שוורצמן להחלפת המפקחים.

  –ז. יניב גורביץ' יפיק דו"ח החתום על ידם לגבי ארבעת בתי הספר תוך שבעה ימים 

 לבדוק שיצא דו"ח כזה.    

 ח. הדו"ח יופץ גם למפקח הקודם בנדרסקי.

 

 

 

 

 הוגשו ע"י המפקח הבודק לפרויקטדוחות ש

הגיש המפקח הבודק סיכום וריכוז של החשבונות הסופיים של הפרויקט  4/8/2015בתאריך 
 לאחר בדיקתם.

 להלן תוצאות בדיקתו המפקח הבודק של הפרויקט:

 בתי ספר:

סכום בש"ח שאושר  בית הספר
 ע"י המפקח

סכום בש"ח שאושר 
 ע"י המפקח הבודק

 פער בש"ח

 87,539.80 119,299.20 206,839.00 חדשתורני 
 37,592.50 145,182.50 182,775.00 הרוא"ה

 - 2,072.80 20,382.80 18,310.00 עטרת אסתר
 32,556.80 131,481.20 164,038.00 יגאל אלון –מדעים 

 1,789.60 9,933.40 11,723.00 יסודי התורה
 10,286.80 82,396.20 92,683.00 הדר

 15,023.90 59,488.10 74,512.00 שקמים מעוז
 27,620.90 19,252.03 46,873.00 תורני מדעי
 250,478.10 521,950.90 772,429.00 מקיף כללי

 462,888.40 1,109,366.33 1,570,182.00 סה"כ
 

 מגרשי ספורט:

סכום בש"ח שאושר  בית הספר
 ע"י המפקח

סכום בש"ח שאושר ע"י 
 המפקח הבודק

 פער בש"ח

 62,123.40 192,727.60 254,851.00 בי"ס גיל –מגרש ספורט 
 30,356.40 220,696.60 251,053.00 בי"ס הרוא"ה –מגרש ספורט 

 92,479.80 413,424.20 505,904.00 סה"כ
 

 גני ילדים:

סכום בש"ח שאושר  בית הספר
 ע"י המפקח

סכום בש"ח שאושר ע"י 
 המפקח הבודק

 פער בש"ח

 405.60 19,032.40 19,438.00 ערבה
 6,479.30 32,664.70 39,144.00 חרצית

 4,881.60 31,595.40 36,477.00 רותם
 12,748.90 3,406.10 16,155.00 דולב
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 10,478.91 16,124.09 26,603.00 נופר
 0.00 3,396.00 3,396.00 אורן
 5,088.90 6,530.10 11,619.00 חצב

 4,506.30 43,268.70 47,775.00 ברוש
 34,187.30 27,144.70 61,332.00 גיל ב
 11,715.50 75,028.50 86,744.00 3דור 

 3,598.00 15,200.00 19,158.00 גיל )מתנ"ס ישן(
 27,257.80 62,618.20 89,876.00 חב"ד

 32,497.50 120,319.50 152,817.00 גן בבית ספר גיל
 38,719.00 94,910.00 133,629.00 אלה

 1,406.50 969.50 2,376.00 חבצלת
 193,971.10 552,207.89 746,539.00 סה"כ:                          
 

 טבלה מרכזת:

סכום שאושר ע"י  מוסד חינוכי
 המפקח

סכום שאושר ע"י 
 הבודק

 פער

 462,888.40 1,109,366.33 1,570,182.00 בתי ספר
 92,479.80 413,424.20 505,904.00 מגרשים

 193,971.10 552,207.89 746,539.00 גני ילדים
 749,339.30 2,074,998.42 2,822,625.00 סה"כ:                  

 

בתשלום לקבלן בפרויקט בין בסכום , ₪ 749,339.30קיים  פער כספי של   - הערת הביקורת
שאושר ע"י המפקח מטעם העירייה )מר ניקולאי ברודסקי( לבין הסכום שאושר ע"י המפקח 

 הבודק )מר יניב גורביץ'(.
 

 

לאחר ביקורת שלו    מאושרים ע"י המפקח הבודק 20/12/2015להלן נתונים מתאריך 
 ואשר נמסרו לניב מאיר חזן והועברו לחברה למשק וכלכלה:

 טבלה מרכזת

 סכום מאושר לתשלום מוסד חינוכי
 1,109,366.33 בתי ספר

 413,424.20 מגרשי ספורט
 552,207.89 גני ילדים

 2,074,998.42 סה"כ
 

 להלן פירוט הטבלה המרכזת:

 בתי ספר

 סכום מאושר לתשלום בית הספר
 119,299.20 תורני חדש

 145,182.50 הרוא"ה
 20,382.80 עטרת אסתר

 131,481.20 יגאל אלון –מדעים 
 9,933.40 יסודי התורה



                                                                   2015-2016דו"ח מבקרת העירייה לשנים                                                                                    

 

98 

 

 82,396.20 הדר
 59,488.10 שקמים מעוז

 19,252.03 תורני מדעי
 521,950.90 מקיף כללי
 1,109,366.33 סה"כ:                

 

 

 

 

 

 מגרשי ספורט

 סכום מאושר לתשלום מגרש
 192,727.60 מגרש ספורט ביה"ס גיל

מגרש ספורט ביה"ס הרוא"ה
  

220,696.60 

 413,424.20 סה"כ:                
 

 

 גני ילדים

 סכום מאושר לתשלום גני ילדים
 19,032.40 ערבה

 32,664.70 חרצית
 31,595.40 רותם
 3,406.10 דולב
 16,124.09 נופר
 3,396.00 אורן
 6,530.10 חצב

 43,268.70 ברוש
 27,144.70 גיל ב
 75,028.50 3דור 

 15,200.00 גיל )מתנ"ס ישן(
 62,618.20 חב"ד

 120,319.50 גן בבית ספר גיל
 94,910.00 אלה

 969.50 חבצלת
 552,207.89 סה"כ:                

 

  174,786.30 כיתות יבילות:

  2,249,784.72 סה"כ כללי: 

 

 



                                                                   2015-2016דו"ח מבקרת העירייה לשנים                                                                                    

 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט ריכוזי חשבון:

 סה"כ חשבונות לתשלום לקבלן באמצעות החברה למשק וכלכלה )כולל מע"מ(:

 סה"כ לתשלום תיאור העבודה תאריך מס' תעודת חיוב
90512326 

 
חלקי  חשבון 

 1מס' 

בניה ושיפוצים מוסדות  18.9.2014
 מבני חינוך.

842,467.00 

90531479 
 

חשבון חלקי מס' 
2  

בניה ושיפוצים מוסדות  30.12.2014
 מבני חינוך.

401,678.00 

90538686 
 

חשבון חלקי מס' 
3 

בניה ושיפוצים מוסדות  10.2.2015
 מבני חינוך.

649,194.00 

90606290 
 

מס' חשבון חלקי 
4 

בניה ושיפוצים מוסדות  24.12.2015
 מבני חינוך.

354,906.00  

 2,248,245.00 סה"כ:                   
 

. ₪ 2,285,405בפועל העבירה העירייה לתשלום סכום של  -הערת הביקורת 
 תשלום יתר.₪  42,857מתוכם 

 
 

 

 :7/9/2014מתאריך  1פירוט חשבון חלקי 

 סה"כ לתשלום החינוךשם מוסד  מספר תב"ר
 138,572.00 ביה"ס מדעים 1475
 178,574.00 ביה"ס הרואה 1474
 130,176.00 ביה"ס מקיף כללי 1473
 266,633.00 גני ילדים 1497

 842,466.69 18%סה"כ כולל מע"מ  
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לפי הפירוט ₪  842,467לזכות הקבלן סכום של  18/9/2014בפועל העבירה העירייה בתאריך 
 ₪. 210,717ביה"ס הרוא"ה:    הבא: 

 ₪. 153,608           מקיף כללי:          
 ₪. 163,515     ביה"ס מדעים:           

 ₪. 314,627             גני ילדים:           
 

 

 

 

 

 

 

 

 :24/12/2015מתאריך  4פירוט חשבון חלקי 

 סה"כ לתשלום שם מוסד החינוך מספר חשבון חלקי 
 138,572.00 מדעיםביה"ס  
 178,574.00 ביה"ס הרואה 1
 130,176.00 ביה"ס מקיף כללי 
 266,633.00 גני ילדים 
שיפוץ מגרש ספורט ביה"ס  

 הרואה
216,003.00 

שיפוץ מגרש ספורט ביה"ס  2
 גיל רבין

124,402.00 

 26,409.00 ביה"ס שיקמים 
 66,020.00 ביה"ס תורני חדש 
 24,227.00 ביה"ס תורני מדעי 
 - 38,544.00 ביה"ס הרוא"ה 
 10,267.00 ביה"ס עטרת אסתר 3
 56,356.00 ביה"ס הדר 
 354,847.00 מקיף כללי 
 - 4,947.00 ביה"ס מדעים 
 6,683.00 ביה"ס יסודי התורה 
 48,846.00 ביה"ס גני ילדים 
 35,080.85 ביה"ס תורני חדש 
 - 16,993.56 ביה"ס הרוא"ה 
 7,005.88 עטרת אסתרביה"ס  
 - 22,200.42 ביה"ס מדעים יגאל אלון  
 1,734.80 ביה"ס יסודי התורה 
 13,471.12 ביה"ס הדר 
 24,004.56 ביה"ס שקמים מעוז 4
 - 7,911.75 ביה"ס תורני מדעי 
 - 42,691.64 ביה"ס כללי 
 152,493.88 גני ילדים 
שיפוץ מגרש ספורט ביה"ס  

 הרוא"ה
28,971.64 - 

-שיפוץ מגרש ספורט גיל 
 רבין

38,926.81 

 1,758,473.00 2014סה"כ כללי   
 149,389.74 כיתות יבילות 2015שנת 

 1,907,863.00 סה"כ כללי 
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 ריכוז חשבון    

 1,907,863.00 מצטבר לתשלום
 -- התייקרות מצטברת

 1,907,863.00 סה"כ מצטבר
 1,604,524.00 ן קודמים-בניכוי ח
 303,339.00 ן זה-יתרה לח

 51,568.00 מע"מ 17%
 354,906.00 יתרה לתשלום

 

 

הינו במחלוקת בין הקבלן לעירייה בנושא ₪  354,906הסכום   -הערת הביקורת 
 תשלום למשכ"ל בגין פיקוח.
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 פגישת עבודה

עם מר יניב גורביץ' , המפקח הבודק, מחברת  קיימה הביקורת פגישה 3/12/2015בתאריך 
 יניב גורביץ' מהנדסים ניהול, פיקוח, תכנון וביצוע עבודות הנדסיות.

 להלן הדברים שעלו בפגישה:

 . מר גורביץ'  ביצע את עבודות הפיקוח בלווי הגננות ולא הקבלן.1
 .. מר גורביץ'  תיקן את כל החשבוניות שעליהם חתם מר ניקולאי ברודסקי2
 . . מר גורביץ'  בדק אם אכן מה שדווח כבוצע בוצע בפועל.3
 . הקבלן לא הגיש למר גורביץ'  יומני עבודה לכן מר גורביץ' פסל מהחשבון כל מה שקשור   4

 לעבודות חפירה ועפר כיון שהיה צריך לראות מאישור המפקח על יומני העבודה. וכאמור     
 לא הובאו בפניו יומני עבודה.    

 . לאחר בדיקתו של מר גורביץ'  , הקבלן י.ד חתם ואישר את כל התיקונים עליהם הצביע        5
 מר גורביץ'.    

 . מר גורביץ' סרב להעביר לביקורת את דוחות הפיקוח בגנים עליהן חתמו הגננות, לטענתו 6
 כיון שלא קיבל את מלוא תשלום שכרו ממשכ"ל.    
 

על החשבוניות שהגיש הקבלן מול   המפקח הבודקהשוואה בין הביקורת שערך 
 א.מ הביקורת שערכה מבקרת העירייה, בהתאם לדרישות המכרז שערכו חברת

 ופיקוח: ניהול טוב-סימן

 גן ערבה

 גן ערבה -בדיקת המפקח הבודק  

סכום החשבון שהוגש ע"י  תאור הפעולה
 הקבלן בש"ח

סכום שאושר ע"י המפקח 
 הבודק בש"ח

 533.28 533.28 מתקני חשמל
 1,092.00 1,150.00 עבודות צביעה

 9,108.00 9,108.00 מתקני מיזוג אויר
 2,235.60 2,235.60 הריסות ופירוקים

 1,960.80 2,370.60 ריהוט חוץ
 1,698.50 1,698.50 גדרות

מחירי ש"ע שכירות ציוד 
 מכני ופיגומים

2,311.04 0.00 

 - 495.80  3%הנחה 
 2,903.20  18%מע"מ 

 19,032.58  סה"כ:                        
 

 :20/10/2015ביקורת הח"מ מתאריך  -גן ערבה  
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עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות בוצע/לא בוצע

 לא בוצע. 450.00 חיתוך קצוות גדר
 בוצע 1,500.00 פירוק מתקני משחק

 לא בוצע. לא תיקני 800.00 פירוק ארגז חול
 בוצע 4,683.00 הצללהסככת 

 לא בוצע. 6,900.00 ארגז חול
לא בוצע. היה שער  1,975.00 שער "פשפש" להולכי רגל

 קיים.
  16,308.00 סה"כ:                                                                           

 

 גן חרצית

 גן חרצית -בדיקת המפקח הבודק  

החשבון שהוגש ע"י סכום  תאור הפעולה
 הקבלן בש"ח

סכום שאושר ע"י המפקח 
 הבודק בש"ח

 0.00 1,600.80 עבודות עפר
 7,880.70 8,809.84 נגרות אומן ומסגרות פלדה

 7,177.60 7,665.15 מתקני תברואה
 0.00 533.28 מתקני חשמל

 460.10 328.70 עבודות ריצוף וחיפוי
 9,108.00 10,120.00 מתקני מיזוג אויר
 1,538.20 3,200.00 הריסות ופירוקים

 2,373.60 2,967.00 ריהוט חוץ
מחירי ש"ע שכירות ציוד 

 מכני ופיגומים
2,480.00 0.00 

 - 856.10  3%הנחה 
 4,982.70  18%מע"מ 

 32,664.80  סה"כ:                        
 

 

 :20/10/2015ביקורת הח"מ מתאריך  -גן חרצית 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות הביקורת

 בוצע 300.00 עקירת גדמי עצים
 בוצע 800.00 פירוק ארגז חול

בוצע  + יש נזילות  3,612.00 ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ
 במטבח.

אסלה, מיכל הדחה וקערת מטבח מחרס 
 לבן

 בוצע 1,735.00

סוללה בעמידה פיה ארוכה, משטחי שיש 
 וכביסהקיסר, ברז גן 

 בוצע 3,146.71

 לא בוצע 266.64 גוף תאורה פלורסנט
 בוצע 164.35 אריחי קרמיקה

 בוצע 295.00 פירוק ארון מטבח
 בוצע 205.00 פירוק וסילוק אסלה

 בוצע 3,450.00 ס"מ 400*400ארגז חול מעץ 
לא בוצע. אין צורך  1,212.00 מעקה הולכה והפרדה

 כשזה.
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  15,186.70 סה"כ:                                                                           
 

 הערות הביקורת:
 הגן לא נצבע כבר שנים.

 יש  להוריד את השטיחים מהקירות.
 יש לבצע תיקון בקיר הגבס בשירותים כיון הוא מתפרק.

 
 

 

 גן רותם

 גן רותם -בדיקת המפקח הבודק  

סכום החשבון שהוגש ע"י  הפעולה תאור
 הקבלן בש"ח

סכום שאושר ע"י המפקח 
 הבודק בש"ח

 5,056.00 266.60 נגרות אומן ומסגרות פלדה
 3,952.00 12,048.08 מתקני תברואה

 18,216.00 18,216.00 מתקני מיזוג אויר
 379.90 271.40 הריסות ופירוקים

מחירי ש"ע שכירות ציוד 
 מכני ופיגומים

1,160.00 0.00 

 - 828.10  3%הנחה 
 4,819.70  18%מע"מ 

 31,595.50  סה"כ:                        
 

 :2/11/2015ביקורת הח"מ מתאריך  -גן רותם 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות בוצע/לא בוצע

הותקן מגן אצבעות.  1,306.60 מגן אצבעות לצירים ותאי שירותים
לא תאי שירותים 

 הוחלפו.
  1,306.60 סה"כ:                                                                           

 

 הערת הביקורת
 הקבלן לא ביצע עבודות בגן. הגן לא צבוע. חסר תאורה בשירותים. אין הצללה בגן.

 2בעירייה החליפה אין יריעה בארגז החול. חסר חול בארגז החול. מחלקת אחזקת גנים 
 אסלות והתקינה מתקן נייר בשירותים.

 
 

 גן דולב

 גן דולב -בדיקת המפקח הבודק  

סכום החשבון שהוגש ע"י  תאור הפעולה
 הקבלן בש"ח

סכום שאושר ע"י המפקח 
 הבודק בש"ח

 2,826.82 2,826.82 נגרות אומן ומסגרות פלדה
 0.00 7,448.00 עבודות ריצוף וחיפוי

 149.00 1,897.04 ופירוקיםהריסות 
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מחירי ש"ע שכירות ציוד 
 מכני ופיגומים

3,517.00 0.00 

 -89.20  3%הנחה 
 519.60  18%מע"מ 

 3,406.20  סה"כ:                        
 

 

 

 

 :3/11/2015הביקורת הח"מ מתאריך  -גן דולב 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות הביקורת

בוצע. גומיות הדלת  3,230.16 "פלדלת"דלת מסוג 
 רופפות.

 לא בוצע. 162.00 פירוק דלת עץ חד כנפית
בוצע. התקינו בכל הגן  1,040.00 מגן אצבעות

מגני אצבעות 
 משומשים עם רקבון.

  4,432.16 סה"כ:                                                                           
 

 הביקורת:הערת 
 הותקנו בגן מגני אצבעות משומשים עם ריקבון ועובש. אין סטופר בדלת הכניסה.

קיימת נזילה בארון המטבח. הגינון מוזנח. ארון החשמל חשוף. הקבלן לקח את דלת 
 הארון ולא החזיר למקומה.  דלתות לא צבועות. כסאות ושולחנות ישנים שלא הוחלפו.

קות את הדשא הסינטטי ע"י מפוח או שואב אבק לא הורדו שטיחים מהקיר. יש לנ
 מתאים.

 
 

 

 גן נופר

 גן נופר -בדיקת המפקח הבודק  

סכום החשבון שהוגש ע"י  תאור הפעולה
 הקבלן בש"ח

סכום שאושר ע"י המפקח 
 הבודק בש"ח

 7,527.50 6,212.64 נגרות אומן ומסגרות פלדה
 5,024.00 6,271.32 מתקני תברואה

 460.00 657.40 וחיפויעבודות ריצוף 
 0.00 9,576.00 מתקני מיזוג אויר
 1,075.00 1,771.46 הריסות ופירוקים

 - 422.60  3%הנחה 
 2,459.60  18%מע"מ 

 16,123.50  סה"כ:                        
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 :3/11/2015ביקורת הח"מ שלי מתאריך  -גן לחינוך מיוחד  –גן נופר 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות הביקורת

 בוצע. 1,040.00 מגן אצבעות
 לא בוצע. 150.00 מתלה לערסל

 בוצע. 930.00 מצע סוג א מהודק
 לא בוצע. 210.00 חפירה/חציבה

 בוצע. 924.00 כנפית-דלת עץ חד
 בוצע. 620.00 מגן אצבעות
 בוצע. 3,395.84 ארון מטבח

 בוצע. 2,834.00 משטחי שיש קיסר
 בוצע. 328.70 אריחי פורצלן

 בוצע. 3,766.40 מזגן עילי
 בוצע. 162.00 פירוק דלת עץ חד כנפית

 לא בוצע. 4,320.00 אבנים משתלבות צבעוניות
 לא בוצע 1,800.00 אבן גן במידות

  20,480.94 סה"כ:                                                                           
 

 הערת הביקורת:
לחצן מצוקה לא עובד. חסר אבנים משתלבות בגן, הדבר נועד לצורך מוטוריקה לילדי הגן 

 המיוחד.
 

 

 גן אורן

 גן אורן -בדיקת המפקח הבודק  

סכום החשבון שהוגש ע"י  תאור הפעולה
 הקבלן בש"ח

סכום שאושר ע"י הבודק 
 בש"ח

 2,877.99 2,877.99 ריהוט חוץ
 518.00  18%מע"מ 

 3,396.00  סה"כ:                        
 

 :2/11/2015ביקורת הח"מ מתאריך   -גן אורן 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות הביקורת

 לא בוצע. 208.00 סטופר לדלת
 לא בוצע 504.08 מגן אצבעות

 לא בוצע 4,683.00 סככת הצללה
 לא בוצע 3,450.00 ארגז חול מעץ
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  8,845.08 סה"כ:                                                                           
 

 הערת הביקורת:
 כניסת הגן שבורה. רצפת הגן שבורה. משקופים חלודים. הגן לא צבוע.
 תעלת המזגן שבורה. שקע חשמל מסוכן. דלת יציאה לגינה לא ננעלת.

 פחי אשפה הממוקמים בסמוך לגן מביאים חתולים לגן.ירקת בחצר הנובעת מנזילה. 
 ברז מטפטף בגינה. חסר חול בארגז החול. חסר יריעה בארגז החול.

 
 

 

 גן חצב

 גן חצב -בדיקת המפקח הבודק  

סכום החשבון שהוגש ע"י  תאור הפעולה
 הקבלן בש"ח

סכום שאושר ע"י הבודק 
 בש"ח

 412.80 888.00 נגרות אומן ומסגרות פלדה
 887.90 1,850.64 מתקני תברואה

 1,066.50 2,599.84 מתקני חשמל
 314.64 314.64 הריסות ופירוקים

 1,960.80 2,967.00 ריהוט חוץ
מחירי ש"ע שכירות ציוד 

 מכני ופיגומים
4,856.00 1,062.60 

 - 171.50  3%הנחה 
 996.10  18%מע"מ 

 6,529.84  סה"כ:                        
 

 

 .13/10/2015ביקורת הח"מ מתאריך  -גן חצב 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות הביקורת

חיתוך קצוות בגדר למניעת פגיעה 
 בתלמידים

לא בוצע. קימת בעיה  450.00
בגדר החצר אשר 

 מועדת ליפול.
 לא בוצע. צבעו בלבד. 1,600.00 תיקון גבס מאחורי אסלה

צבעו את דלת לא בוצע.  250.00 השמשת דלת
 הכניסה למטבח.

לא בוצע. לא קיים  688.00 מאחז יד בחדר מדרגות
 צורך כזה בגנים.

כיור רחצה מכרס לבן, סוללת קיר פיה 
 קצרה , ברז גן וכביסה

 בוצע. 1,371.04

 בוצע בשירותים. 266.64 גוף תאורה פלורוסנט
בוצע. קיימות בעיות  171.00 פירוק וסילוק כיור רחצה

זרימת מים של 
 בברזים.

  4,796.68 סה"כ:                                                                           
  

 הערת הביקורת:
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הורכב ארון גדול לשירותים. ארון לא תיקני שקצותיו אינן משויפות. אין קרמיקה מעל 
 הברזים. הקבלן צבע את הגן והוריד את השטיחים מהקיר. 

 
 

 

 

 

 

 

 גן ברוש

 גן ברוש -בדיקת המפקח הבודק  

סכום החשבון שהוגש ע"י  תאור הפעולה
 הקבלן בש"ח

סכום שאושר ע"י הבודק 
 בש"ח

 3,920.10 5,941.36 עבודות עפר
 5,778.10 8,126.14 נגרות אומן ומסגרות פלדה

 7,932.70 8,819.80 מתקני תברואה
 533.28 533.28 מתקני חשמל

 374.72 374.72 ריצוף וחיפויעבודות 
 2,295.00 3,749.87 הריסות ופירוקים

 14,241.60 10,034.39 פיתוח נופי
 2,451.00 2,967.00 ריהוט חוץ

מחירי ש"ע שכירות ציוד 
 מכני ופיגומים

8,073.92 276.00 

 - 1,134.00  3%הנחה 
 6,600.30  18%מע"מ 

 43,268.80  סה"כ:                        
 

 .13/10/2015ביקורת הח"מ מתאריך  -גן ברוש 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות הביקורת

 לא בוצע. 1,560.00 מגן אצבעות
 לא בוצע 600.00 עקירת עץ

 בוצע 300.00 פירוק משטח שיש
לא בוצע. ציפו בעץ את  800.00 פרוק ארגז חול קיים

 ארגז החול.
 לא בוצע 59.00 מעצור קפיצי

לא בוצע. לא קיים  800.00 מאחז יד בחדר מדרגות
 צורך כזה בגנים.

 בוצע 3,491.74 ארון מטבח
בוצע חלקית. חסר  100.00 מושב אסלה

 מושב אסלה אחד.
 בוצע.  3,541.00 משטחי שיש קיסר וסוללה בעמידה

 בוצע. 4,683.00 סככת הצללה 
  15,934.74 סה"כ:                                                                           
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  הערת הביקורת
 לדעת הביקורת המחיר יקר לעומת אורך המשטח הקיים.  –משטחי שיש במטבח הגן 

 אין כיסוי לארגז החול. הגן לא צבוע. דלתות השרותים לא נסגרות.
 

 

 

 

 

  

 גן גיל ב'

 גן גיל ב' -בדיקת המפקח הבודק  

סכום החשבון שהוגש ע"י  תאור הפעולה
 הקבלן בש"ח

סכום שאושר ע"י הבודק 
 בש"ח

 855.00 5,626.72 עבודות עפר
 3,430.50 7,003.84 נגרות אומן ומסגרות פלדה

 5,751.40 8,481.88 מתקני תברואה
 1,368.00 14,832.00 גלאי בקר

 374.72 374.72 עבודות ריצוף וחיפוי
 3,555.40 6,747.62 עבודות צביעה

 2,771.00 3,909.08 הריסות ופירוקים
 3,157.90 11,231.60 פיתוח נופי
 2,451.00 2,967.00 ריהוט חוץ

מחירי ש"ע שכירות ציוד 
 מכני ופיגומים

3,696.00 0.00 

 - 711.40  3%הנחה 
 4,140.70  18%מע"מ 

 27,144.70  סה"כ:                        
 

 :2/11/2015ביקורת הח"מ  מתאריך  –גן דובדבן )גיל ב'( 
 הערת הביקורת

הקבלן החליף מטבח ואסלה אחת. הגן לא צבוע.  מנהל האחזקה במוסדות החינוך 
 בעירייה תיקן את מנורות, הניאגרה ועוד.
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 גן דור

 גן דור -הבודק  בדיקת המפקח 

סכום החשבון שהוגש ע"י  תאור הפעולה
 הקבלן בש"ח

סכום שאושר ע"י הבודק 
 בש"ח

 5,244.00 6,144.86 עבודות עפר
 0.00 9,780.00 מוצרי בטון טרום

 9,980.30 10,109.30 נגרות אומן ומסגרות פלדה
 4,890.16 4,890.16 מתקני תברואה

 1,066.50 3,946.56 מתקני חשמל
 893.00 940.50 גלאי בקר

 3,083.21 3,083.21 עבודות ריצוף וחיפוי
 5,814.00 5,814.00 עבודות צביעה

 18,216.00 18,216.00 מתקני מיזוג אויר
 3,592.60 5,388.44 הריסות ופירוקים

 3,857.10 5,934.00 ריהוט חוץ
 2,680.00 2,680.00 גדרות

מחירי ש"ע שכירות ציוד 
 ופיגומיםמכני 

12,510.00 6,233.90 

 - 1,966.50  3%הנחה 
 11,445.00  18%מע"מ 

 75,028.50  סה"כ:                        
 

 

 גן חב"ד

 גן חב"ד -בדיקת המפקח הבודק  

סכום החשבון שהוגש ע"י  תאור הפעולה
 הקבלן בש"ח

סכום שאושר ע"י הבודק 
 בש"ח

 0.00 242.88 עבודות עפר
 12,920.60 11,114.64 אומן ומסגרות פלדהנגרות 

 17,442.40 17,068.39 מתקני תברואה
 2,085.60 2,085.60 מתקני חשמל

 509.60 628.70 עבודות ריצוף וחיפוי
 0.00 20,240.00 מתקני מיזוג אויר
 1,750.70 1,601.72 הריסות ופירוקים

 1,689.90 1,689.90 גדרות
 17,287.70 24,284.00 קווי מים ביוב ותיעול
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מחירי ש"ע שכירות ציוד 
 מכני ופיגומים

5,290.00 1,021.20 

 - 1,641.20  3%הנחה 
 9,552.00  18%מע"מ 

 62,618.20  סה"כ:                        
 

 

 

 

 2/11/2015ביקורת  הח"מ מתאריך :
 גן חב"ד צעירים

 והחליף כיורים.הקבלן הוריד את השטיחים מקירות הגן, צבע את הגן 
 גדר הגן נפרצה וסודרה ע"י הרב פיזם.

 חסר חול בארגז החול.
 הגינון מוזנח.

 גדרות לא בטיחותיות בחצר.
 חסר ידית בדלת היציאה לחצר.

 גדר האבנים בחצר מתפרקת.
 

 חובה/בוגרים –גן חב"ד 
 הקבלן הרכיב ארון בשירותים, אך בארון יש נזילה והוא מתנפח.

 ארונות מטבח אך קיימת שם נזילה.הקבלן הרכיב 
 הקבלן צבע את דלתות הגן.

 הגן נצבע ע"י הקבלן בצורה מרושלת.
 חסר פנלים בגן.

 ברזים לא הוחלפו.
 רשת קרועה במטבח.
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 גן גיל בבית הספר
 

 גן בבית ספר גיל -בדיקת המפקח הבודק  

סכום החשבון שהוגש ע"י  תאור הפעולה
 בש"חהקבלן 

סכום שאושר ע"י המפקח 
 הבודק בש"ח

 7,468.60 14,444.00 עבודות עפר
 4,062.40 7,224.00 נגרות אומן ומסגרות פלדה

 46,893.90 58,558.02 מתקני תברואה
 1,406.00 4,200.00 גלאי בקר

 2,169.50 88.75 עבודות ריצוף וחיפוי
 12,403.20 14,720.44 עבודות צביעה
 181.80 181.80 אלומניוםמסגרות אומן 
 0.00 6,072.00 מסגרות חרש

 5,339.60 3,677.20 הריסות ופירוקים
 10,117.90 14,193.65 גדרות

 17,696.80  מתקני שירותים
 1,015.60  פירוק מתקנים

 1,064.00  צבע אקרילי
 2,365.80  חלון אלומיניום

 225.30  חלק זעיר
 2,096.70  קונס עץ

שכירות ציוד  מחירי ש"ע
 מכני ופיגומים

21,045.92  

   3%הנחה 
 18,353.80  18%מע"מ 

 120,319.50  סה"כ:                        
 

 :13/10/2015ביקורת הח"מ מתאריך  –גן גיל 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות הביקורת

 לא בוצע. 208.00 סטופר לדלת
בוצע. לא קיים  לא 402.60 מאחז יד בחדר מדרגות

 צורך כזה בגנים.
 אין סככת הצללה. 4,683.00 סככת הצלה

ציפוי עץ בלבד על ארגז  3,450.00 ארגז חול מעץ
 החול.

בוצע. קיים מהסוג  1,040.00 מגן אצבעות
 הנחות ביותר.

 לא בוצע. 800.00 פירוק ארגז חול
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                                                                             10,583.60  
 

 הערת הביקורת:
הקבלן החליף את הריצוף בגינת הגן.  הקבלן צבע חלקית את הגן. הקבלן לא ריצף 
 קרמיקה המטבח ולא בשירותים.  כל התיקונים השוטפים מבוצעים ע"י עובדי העירייה.

 
 
 

 

 גן אלה

 גן אלה -בדיקת המפקח הבודק  

סכום החשבון שהוגש ע"י  תאור הפעולה
 הקבלן בש"ח

סכום שאושר ע"י הבודק 
 בש"ח

 12,736.50 29,246.80 עבודות עפר
 1,984.00 2,156.00 עבודות בטון יצוק באתר

 3,986.96 3,986.96 נגרות אומן ומסגרות פלדה
 0.00 4,323.44 מתקני תברואה

 2,394.80 2,933.04 חשמל מתקני
 0.00 14,107.50 עבודות טיח

 2,745.50 2,74550 עבודות ריצוף וחיפוי
 24,912.80 21,065.30 עבודות צביעה

 3,654.72 3,654.72 מסגרות אומן אלומניום
 9,108.00 20,240.00 מתקני מיזוג אויר
 1,076.40 7,537.56 הריסות ופירוקים

 438.60 438.60 פיתוח נופי
 18,022.00 17,861.30 גינון והשקיה

 0.00 2,967.00 ריהוט חוץ
מחירי ש"ע שכירות ציוד 

 מכני ופיגומים
11,527.60 1,859.42 

 2,487.50  3%הנחה 
 14,477.80  18%מע"מ 

 94,910.10  סה"כ:                        
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 גן שיזף

 :3/11/2015הביקורת הח"מ מתאריך 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות הביקורת

 לא בוצע. 889.24 סטופר גלגל ,מגן אצבעות
 בוצע. 446.16 סוללה בעמידה פיה קצרה

 בוצע. 35.00 פירוק זהיר של סוללות למים קרים וחמים
  1,370.40 סה"כ:                                                                           

 

 הערת הביקורת:
יש להוריד שטיחים מהקירות. יש לתקן את משקופים בגן בעיקר בשירותים. כולם 
 חלודים וישנים. קיימת רטיבות ונזילות בארון המטבח, וכן חור שממנו נכנסים עכברים.

 חסר סטופר בדלת הכניסה.
 
 

 

 

 גן הרדוף

 :3/11/2015הביקורת הח"מ מתאריך 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות הביקורת

 לא בוצע. 900.00 עקירת גדמי עצים
 לא בוצע. 1,066.40 מגן אצבעות להתקנה

  1,966.40 סה"כ:                                                                           
 

 הערת הביקורת:
משקופים חלודים בשירותים. הגן לא צבוע. הקבלן התקין ארונות מטבח אך הם מלאי 

 עובש. חסר מדפים בארון המטבח. כניסה אחורית לגן לא צבועה.
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  נוריתגן 

 :13/10/2015ביקורת מתאריך 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות הביקורת

לא בוצע. העבודה  319.06 מעצור קפיצי לדלת, סטופר לדלת
 בוצעה ע"י העירייה.

  319.06 סה"כ:                                                                           
 

 הגישה הגננת בקשה לביצוע עבודות לבדק בית אך לא נענתה. 7/7/2015בתאריך 

 להלן בקשות הגן: 

 . צביעת הגן במקומות הנמוכים.1

 . סיליקון בשיש.2

 . תיקון מזגן במפגש )נזילת מים(.3

 . מזילה בשירותים בתא האמצעי.4

 . תיקון תקרה אקוסטית.5

 . קביעת מדף אחסון.6

 . מעצורים בדלת.7

 יבוש עבודות.. גלגל במתקן 8

 . הדברות דבורות בחצר.9

 

 

 גן רימון

 :13/10/2015ביקורת הח"מ מתאריך 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות הביקורת

לא בוצע. הקבלן לא  319.06 מעצור קפיצי לדלת, סטופר לדלת
 עבד בגן.

  319.06 סה"כ:                                                                           
 

 הערת הביקורת:
 הקבלן לא ניכנס לגן. רק מנהל אחזקת מוסדות חינוך בעירייה מתחזק את הגן.
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 גן נרקיס

 :20/10/2015ביקורת הח"מ מתאריך 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הביקורתהערות 

 בוצע 1,338.48 סוללה בעמידה פיה קצרה
 בוצע 90.00 פירוק וסילוק סוללות למים קרים וחמים

 בוצע 4,683.00 סככת הצללה "פרמידה" עשויה מפרופילים
לא בוצע. אין צורך  700.00 תיקון דלת

 כזה.
לא בוצע. אין צורך  604.00 תיקון חלון , צילנדר פרפר

 כזה.
  7,415.48 סה"כ :                                                                

 

 הערת הביקורת:
הקבלן צבע חלקית את פנים הגן,  וגם החלקים שנצבעו לא נצבעו כהלכה. כניסה הגן לא 

 צבועה. דלתות הגן לא נצבעו למרות הצורך שקיים בזה. חסרים פנלים בגן.
 
 

 

 גן רקפת

 :13/10/2015ביקורת הח"מ מתאריך 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות הביקורת

לא בוצע. הקבלן לא  319.06 מעצור קפיצי לדלת, סטופר לדלת
 עבד בגן.

  319.06 סה"כ:                                                                           
 

 הערת הביקורת:
 בגן. הקבלן לא עבד

 מנהל אחזקת מוסדות החינוך בעירייה מתחזק את הגן.
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 גן  אלון

 :20/10/2015ביקורת הח"מ מתאריך 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות הביקורת

 לא בוצע. 122.12 זוג ידיות מתכת לדלת צבועות בצבע ריסלין
לא בוצע. חסר חלון  250.00 תיקון חלון

 בגן.
 

  372.12 סה"כ:                                                                           
 

 הערת הביקורת
 הקבלן שם דלת חדשה ללא משקופים

 אין קרמיקה בשירותים, כיור שבור, אין ארון לכיור.
 הגן לא צבוע.

 חלון המטבח פרוץ.
 דלת החירום לא נפתחת.

 
 

 

 גן כלנית

 :20/10/2015הח"מ מתאריך ביקורת 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות הביקורת

 בוצע. 1,560.00 מגן אצבעות
סטופר לדלת, מגן אצבעות להתקנה בצד 

 הצירים
 בוצע.  712.08

  2,272.08 סה"כ:
 

 הערת הביקורת:
קיימת בעיה חמורה עם דלת הכניסה של הגן. הותקנה דלת חדשה ללא משקוף וכך 

 למעשה הדלת פרוצה מלמעלה.
 מנהל אחזקת מוסדות החינוך בעירייה החליף סבונים ומכסה ביוב בשירותים.
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 גן סביון

 :20/10/2015ביקורת הח"מ מתאריך 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות הביקורת

סטופר לדלת, מגן אצבעות להתקנה בצד 
 הצירים

 לא בוצע. 978.68

 לא בוצע. 1,209.60 מאלומיניוםרשת זבובים 
  2,188.28 סה"כ:                                                                           

 

 הערת הביקורת:
קיימת בעיה חמורה עם דלת הכניסה של הגן. הותקנה דלת חדשה ללא משקוף וכך 

 למעשה הדלת פרוצה מלמעלה.
 הגן לא צבוע.
 את השטיחים מקירות הגן.צריך להוריד 

הגננת ביקשה לבנות גדר בכניסה לגן שתפריד בין החומה הקיימת לשביל המוליך לגן, על 
 מנת שילדים לא יטפסו ויפלו מהחומה. 

 מנהל האחזקה של העירייה תיקן את השירותים.
 
 

 

 

 גן אשל

 :20/10/2015ביקורת הח"מ מתאריך 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הביקורתהערות 

 בוצע. 1,040.00 מגן אצבעות לתאי שרותים
 לא בוצע. 300.00 עקירת עץ

 בוצע. 300.00 בדיקת איטום בגג
  1,640.00 סה"כ:                                                                           

 

 

 גן חבצלת

 :13/10/2015ביקורת הח"מ מתאריך 

הביצוע עלות  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות הביקורת

מעצור קפיצי לדלת וסטופר לדלת ומגן 
 אצבעות

 לא בוצע. 939.98
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מושב כבד לאסלה, סוללה בעמידה פיה 
 קצרה, ברז גן וכביסה

 לא בוצע. 1,078.00

  2,017.98 סה"כ:                                                                           
 

 

 

 שקדגן 

 :20/10/2015ביקורת הח"מ מתאריך 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות הביקורת

מגן אצבעות, תיקון ברגים , עקירת עץ, 
 קיצור דלת שירותים ופירוק משטח שיש 

מגן אצבעות ועקירת  2,660.00
 לא בוצעו. -עץ  

 לא בוצע. 50.74 מעצור קפיצי לדלת
שיש  מושב ומכסה כבד מפלסטיק, משטחי

 קיסר, סוללה עמידה פיה קצרה
מושב ומכסה כבד  3,204.08

 לא בוצע. –מפלסטיק 
  5,914.82 סה"כ:                                                                           

 

 הערת הביקורת
 מושב ומכסה כבד מפלסטיק הותקן ע"י מנהל אחזקת מוסדות החינוך בעירייה

 ע את הגן אך לא שם פנלים.הקבלן צב
 חסר מגן אצבעות בדלת הפנימית בגן.

 ארגז החול שהי ממוקם בקצה הגינה, הועבר ע"י הקבלן לקדמת גינת הגן
 והדבר מפריע כיון שהוא ממוקם בכניסה לגן ומלכלך. הדבר נעשה ללא הסכמת הגננת.

 
 

 

 

 גן תאנה

 :2/11/2015הביקורת הח"מ נערכה בתאריך 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות הביקורת

 לא בוצע 89.44 סטופר לדלת 
 לא בוצע 88.00 מושב לטסלה

 לא בוצע 1,450.00 פירוק של ריצוף מדרכה
  1,627.44 סה"כ:                                                                           

 

 הערת הביקורת
רטיבות מתחת לרצפת הגן. הגן לא צבוע. חסר מגן אצבעות בדלת הריצוף בגן שבור קיימת 

 היציאה לחצר. נזילה בשירותים. חסר מנורות בגן ובתי מנורות.
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 גן הדס

 :2/11/2015ביקורת הח"מ מתאריך 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות בוצע/לא בוצע

 לא בוצע. 445.48 גלגל מאט ומגן אצבעות
  445.48 סה"כ:                                                                           

 

 הערת הביקורת:
 ברז לא תקין בשירותים. האסלה  בגן שבורה. קיימת רטיבות וריקבון במטבח.

ברז מטבח לא תקין. הגן לא צבוע. חסר מגן אצבעות בממ"ד. דלת הממ"ד לא נסגרת חסר 
 מסביב.גומי 

 
 

 

 גן לילך

 :13/10/2015ביקורת הח"מ מתאריך 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות בוצע/לא בוצע

 לא בוצע. 208.00 סטופר לדלת
לא בוצע. לא קיים  402.60 מאחז יד בחדר מדרגות

 צורך כזה בגנים.
 לא בוצע. 1,040.00 מגן אצבעות

 לא בוצע 500.00 חיתוך גדר קידמית
  2,150.60 סה"כ:                                                                           

 

 

 גן דקל

 :3/11/2015ביקורת הח"מ מתאריך 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות בוצע/לא בוצע

 לא בוצע. 241.00 מטף כיבוי אש
 בוצע. 4,683.00 סככת הצלה

  4,924.00 סה"כ:                                                                           
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 גן יסמין

 :13/10/2015ביקורת הח"מ מתאריך 

עלות הביצוע  תאור הפעולה
 בש"ח

 הערות בוצע/לא בוצע

 לא בוצע. 1,040.00 מגן אצבעות
 לא בוצע 208.00 סטופר לדלת

לא בוצע. לא קיים  402.60 בחדר מדרגותמאחז יד 
 צורך כזה בגנים.

  1,650.60 סה"כ:                                                                           
 

 הערת הביקורת:
 לגן חיבור פיראטי של זמזם הכניסה לגן.  קיימים חורים בקיר הכניסה לגן. 

 הקבלן לא ביצע עבודות בגן.
 

 

 

 שלחה הגב' שוש אסידו מכתב לנר ציון סויסה מנהל התחזוקה בחינוך,  4/8/2014בתאריך 

 באילו גנים שזקוקים להחלפת מטבח:

 . גן ברוש + שיש שבור.1

 . גן גיל + שישי שבור.2

 . גן אשל.3

 . גן חרצית.4

 . גן נופר.5

 . גן דולב.6

 .1. גן חבד 7

 .2. גן חבד 8
 

 ל:גנים שזקוקים לארגזי חו

 . גן ברוש.1

 . גן גיל.2

 . גן תאנה.3

 . גן אורן.4

 . גן ערבה )מסגרת לארגז(.5
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 . גן חצב )מסגרת לארגז(.6

 . גן נרקיס )תיקון מסגרת(.7

 . גן שקד )תיקון מסגרת(.8

 

 ביה"ס תורני חדש

 ביה"ס תורני חדש -בדיקת המפקח הבודק  

סכום החשבון שהוגש  תאור הפעולה
 ע"י הקבלן בש"ח

שאושר ע"י  סכום
 הבודק בש"ח

 9,385.00 16,762.62 עבודות עפר

 0.00 4,800.00 מוצרי בטון טרום
 400.00 17,069.00 מתקני תברואה

 12,506.50 16,959.68 מתקני חשמל
 16,559.50 16,279.43 עבודות צביעה

 6,563.04 6,563.04 מסגרות אומן אלומניום
 15,228.00 21,280.00 מתקני מיזוג אויר

 0.00 31,740.00 מסגרות חרש
 9,737.20 13,786.20 אלמנטים מתועשים בבנין

 17,156.10 16,266.52 הריסות ופירוקים
 7,411.20 13,860.00 ריהוט חוץ

 585.00 8,140.00 מרחבים מוגנים
 8,695.80 16,133.12 מחירי ש"ע שכירות ציוד מכני ופיגומים

 3,126.80  3%הנחה 
  18,198.10  18%מע"מ 

 119,299.20  סה"כ:                        
 

 בדיקת המפקח הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספר.

   8/2/2016ביקורת הח"מ מתאריך  -ביה"ס תורני חדש  -הערת הביקורת 
 .2014ושתי מבנים בקיץ  2015הקבלן התקין  מבנים יבילים. מבנה אחד הוקם בקיץ 

 תאורה בפרוזדורים ובכיתות.הוחלפה 
 ביה"ס לא נצבע, לא הותקנו דלתות או חלונות.

 ביה"ס בניהול עצמאי. לטענת בי"ס העירייה לא מזרימה כסף בזמן ומשלמת באיחור רב.
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 בית הספר הרוא"ה

 ביה"ס הרוא"ה -בדיקת המפקח הבודק  

סכום החשבון  תאור הפעולה
שהוגש ע"י הקבלן 

 בש"ח

סכום שאושר ע"י 
 המפקח הבודק בש"ח

 הערות הביקורת

נגרות אומן 
 ומסגרות פלדה

דלתות  12הותקנו  58,664.00 55,162.12
פלדלת+ 

 מטבח+חלונות.
 לא בוצע. 1558.48 1,558.48 מתקני תברואה

עבודות ריצוף 
 וחיפוי

 לא בוצע. 353.35 353.35

מסגרות אומן 
 אלומניום

בוצע. הותקנו  53,710.20 94,203.72
 חלונות.

בוצע. פרוק  7,235.80 8407.28 הריסות ופירוקים
 דלתות.

משטחי שיש קיסר 
ותוספת מחיר 

 לעבודה

 בוצע. 2,624.02 

בוצע חלקית. חסר  2,535.90  מגן אצבעות
 מעצורים לדלתות.

  - 3,645.60  3%הנחה 
  22,146.40  18%מע"מ 

                        
 סה"כ:

 145,182.55  

 

 בדיקת המפקח הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספר.

 מגרש ספורט ביה"ס הרוא"ה -  בדיקת המפקח הבודק

סכום החשבון שהוגש  תאור הפעולה
 ע"י הקבלן בש"ח

סכום שאושר ע"י 
 המפקח הבודק בש"ח

 הערות הביקורת

 בוצע. 45,076.70 45,542.68 עבודות עפר
 לא בוצע. 0.00 1,399.00 עבודות טיח

 לא בוצע. 604.20 604.20 עבודות צביעה
 בוצע. 16,003.00 16,008.00 הריסות ופירוקים

 לא בוצע. 60,008.90 62,067.00 פיתוח נופי
תאורת חוץ והכנות 
לחיבור חשמל 

 ותקשורת

קיימת הכנה  13,806.30 19,132.06
לחשמל. בפועל 

 אין חשמל.
בוצע. אספלט של  57,000.00 57,000.00 עבודות סלילה

 המגרש.
מחירי ש"ע שכירות 

 ציוד מכני ופיגומים
28,071.04 316.40  

  - 5,784.40  3%הנחה 
  33,665.50  18%מע"מ 
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 סה"כ:

 220,696.60  

 

 אושרה בחתימה ע"י בית הספר. לאבדיקת המפקח הבודק 

 

 עטרת אסתרביה"ס  -בדיקת המפקח הבודק  

סכום החשבון שהוגש  תאור הפעולה
 ע"י הקבלן בש"ח

סכום שאושר ע"י 
 המפקח הבודק בש"ח

הערות 
 הביקורת

 לא בוצע.  16,207.80 32,158.22 מתקני תברואה
מסגרות אומן 

 אלומיניום
5,970.20 0.00  

בוצע חלקית.  1,600.00 377.20 הריסות ופירוקים
ריצפו אבנים 

משתלבות. 
שקע הריצוף 
וקיימות 

בעיות 
 בטיחותיות.

  0.00 2,081.80 פיתוח נופי
  - 534.20  3%הנחה 
  3,109.20  18%מע"מ 

                        
 סה"כ:

 20,382.80  

 

 אושרה בחתימה ע"י בית הספר. לאבדיקת המפקח הבודק 

 

 :13/1/2016ביקורת הח"מ מתאריך  -ביה"ס עטרת אסתר -הערת הביקורת 
המפקח הבודק ביצע ביקורת בבית הספר. אך לא החתים את מנהלת בית הספר על 
תוצאות בדיקתו. הקבלן סילק מרצפות ואבן שפה והשלים חדשות. והסכום נרשם תחת 

 מתקני תברואה.
 שירותי הצוות לא פועלים.

 בשירותי הבנים היו בעיות בריצוף.
הצוות ושירותי הבנים מתקציב בית אחרי הביקורת של המפקח הבודק, תוקנו שירותי 

 הספר.
 ביה"ס אינו בניהול עצמאי.

 בית הספר ביקש הצללה ולא קיבל למרות פנייתו לעירייה.
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 בית הספר מדעים

 יגאל אלון –בי"ס מדעים  -בדיקת המפקח הבודק  

סכום החשבון שהוגש ע"י  תאור הפעולה
 הקבלן בש"ח

סכום שאושר ע"י המפקח 
 בש"חהבודק 

 12,344.30 21,730.40 עבודות עפר
 5,643.00 17,869.50 גלאי בקר

 11,998.50 9,690.00 עבודות צביעה
 2,868.50 5,864.77 הריסות ופירוקים

 78,763.90 101,473.12 גינון והשקייה
מחירי ש"ע שכירות ציוד 

 מכני ופיגומים
2,310.00 816.90 

 2,435.80 0.00 עבודות חשמל
 -3,446.10  3%הנחה 
 20,056.20  18%מע"מ 

 131,481.20  סה"כ:                        
 

 בדיקת המפקח הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספר.
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 בית הספר יסודי התורה

 ביה"ס יסודי התורה -בדיקת המפקח הבודק  

סכום החשבון שהוגש  תאור הפעולה
 ע"י הקבלן בש"ח

שאושר ע"י סכום 
 המפקח הבודק בש"ח

 הערות הביקורת

בוצע. הקבלן  1,204.00 0.00 ידיות
ידיות  20הביא 

ואב הבית התקין 
 אותם.

הקבלן הביא  7,267.50 9,690.00 עבודות צביעה
לבית הספר גלון 
אחד ואב הבית 
צבע. חיוב המחיר 
אינו עומד בקנה 
אחד עם המצב 

 בפועל.
מחירי ש"ע שכירות 

 מכני ופיגומיםציוד 
1,380.00 207.00  

  - 260.30  3%הנחה 
  1,515.30  18%מע"מ 

                        
 סה"כ:

 9,933.40  

 

 בדיקת המפקח הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספר.

 

 

 :20/1/2016ביקורת הח"מ מתאריך  -ביה"ס יסודי התורה  -הערת הביקורת 
 מאז הקמתו.ביה"ס לא נצבע באופן יסודי 

 ביה"ס קיבל רק גלון צבע אחד עבור "עזרה ראשונה".
 חסר תאורה בפרוזדורים בכיתות ובשירותים.

 קיימות בעיות צנרת השירותי אגף הבנות.
 גדרות בי"ס פרוצים.

 הברזים לא תקינים באגף הבנים.
 ביה"ס לא בניהול עצמאי.
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 בית הספר הדר 

 הדרבי"ס  -בדיקת המפקח הבודק  

סכום החשבון שהוגש ע"י  תאור הפעולה
 הקבלן בש"ח

סכום שאושר ע"י המפקח 
 הבודק בש"ח

 8,461.00 9,490.10 נגרות אומן ומסגרות פלדה
 4,687.70 4,787.20 מתקני חשמל

 47,861.00 47,747.36 עבודות צביעה
 6,435.00 15,228.00 מתקני מיזוג אויר
 1,847.90 3,302.80 הריסות ופירוקים

מחירי ש"ע שכירות ציוד 
 מכני ופיגומים

9,424.00 2,693.80 

 - 2,159.60  3%הנחה 
 12,569.00  18%מע"מ 

 82,396.20  סה"כ:                        
 

בדיקת המפקח הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספר, אך המנהלת הוסיפה את 
 הערתה: "אשמח שהתייחסו למייל המצורף".

 

 :12/1/2016ביקורת הח"מ מתאריך  -בי"ס הדר  -הערת הביקורת 
 דלתות מעץ. 3הוחלפו 

 נבנתה כיתת תקשורת שלמה. 
 הריצוף הוחלף בשיטת הדבקה  

 הותקנה תקרה אקוסטית+חשמל.
 הקבלן לא השלים ביצוע עבודה בשירותים. 

 הקבלן ביצע עבודה חובבנית.
 הקבלן לא סיים את עבודות החשמל.

 חיבור לאינטרנט.אין 
 רק כיתת התקשורת נצבעה. בית הספר לא נצבע.

 אלש"ח עבודות צביעה. 47לא ברור לבית הספר עבור מה שולמו 
 הותקן מזגן.

 אין נגישות לנכים בכיתת התקשורת שנבנתה ע"י הקבלן.
 אין מעצורים בדלתות.

 הותקנו תאורת חרום בכיתות.
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 בית הספר שקמים מעוז

 בי"ס שקמים מעוז -המפקח הבודק  בדיקת 

סכום החשבון שהוגש ע"י  תאור הפעולה
 הקבלן בש"ח

סכום שאושר ע"י המפקח 
 הבודק בש"ח

 1,648.00 1,648.00 עבודות עפר
 5,577.10 9,597.60 נגרות אומן ומסגרות פלדה

 22,978.50 80,982.45 מתקני תברואה
 6,088.00 2,916.00 מתקני חשמל

 3,976.20 3,976.20 אומן אלומיניוםמסגרות 
 0.00 10,120.00 מתקני מיזוג אויר
 7,031.50 3,247.60 הריסות ופירוקים

מחירי ש"ע שכירות ציוד 
 מכני ופיגומים

6,426.00 4,673.60 

 - 1,559.10  3%הנחה 
 9,074.40  18%מע"מ 

 59,488.10  סה"כ:                        
 

הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספר, מנהלת בית הספר רשמה בדיקת המפקח 
 ". 59,488הערה: "ע"פ סכום 

 

 בית הספר מדעי תורני

 ביה"ס מדעי תורני  -בדיקת המפקח הבודק  

סכום החשבון שהוגש  תאור הפעולה
 ע"י הקבלן בש"ח

סכום שאושר ע"י 
 המפקח הבודק בש"ח

 הערות הביקורת

נגרות אומן ומסגרות 
 פלדה

דלתות  3הוחלפו  2,738.30 5,371.56
 משומשות

קיבלו מציון  1,521.00 1,650.00 מתקני תברואה
 סבוניות.

ציון התקין  601.92 13,165.68 מתקני חשמל
 שקעים ומנורות.

 לא נעשה 3,950.00 10,120.00 מתקני מיזוג אויר
 כן. נעשה 1,659.70 2,401.01 הריסות ופירוקים

 לא נעשה. 1,496.40 4,084.99 פיתוח נופי
לא נעשה. ציון  316.80  גוף תאורה

דאג לגופי 
 תאורה.

בוצע חלקית.  2,846.20  צביעה
נצבע עד גובה 

הידיים של 
 הילדים בלבד.

מחירי ש"ע שכירות 
 ציוד מכני ופיגומים

7,448.32 1,184.96  

  2,936.75  18%מע"מ 
                        

 סה"כ:
 19,252.03  
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 בדיקת המפקח הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספר.

 

 

 :12/1/2016ביקורת הח"מ מתאריך  -ביה"ס מדעי תורני  -הערת הביקורת 
 קיימות נזילות חוזרות ונשנות בשירותים.

 הוצבו בבית הספר כיתות יבילות. העבודה בוצעה בצורה לא יסודית שיצרה בורות.
שיחבר בין הכיתה היבילה לבית הספר על מנת לאפשר לילדים מעבר המנהלת ביקשה גגון 

 בעתות גשם.
בחזית בית הספר נפלו אבני ציפוי הקיר והמצב מסוכן שכן עוד אבנים עומדות ליפול. 

 המצב רעוע.
 בביה"ס בעיות חשמל. חשמלאי של העירייה התקין פרוז'קטורים.

 בכיתת שמע חסר מזגן.
 החליפו דלת בחדר שלווה לפני שנתיים. –בדק בית 

 כיתות יבילות צבעו חלקית.
 דלתות משומשות.  2הקבלן החליף 
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 מקיף כללי

 מקיף כללי -בדיקת המפקח הבודק  

סכום החשבון שהוגש  תאור הפעולה
 ע"י הקבלן בש"ח

סכום שאושר ע"י 
 המפקח הבודק בש"ח

הערות 
 הביקורת

הנחת אבנים  1,656.00 3,760.00 עפרעבודות 
 משתלבות

מוצרי בטון יצוק 
 באתר

75,563.40 57,566.00  

בוצע. זיפות  128,236.00 150,120.28 עבודות איטום
גגות. קיימות 
נזילות אין 

איטום 
 מוחלט.

נגרות אומן ומסגרות 
 פלדה

 בוצע. 10,879.00 15,596.96

 בוצע. לא 24,319.60 24,179.76 מתקני תברואה
 בוצע. 799.92 799.92 מתקני חשמל

 בוצע. 38,133.00 58,140.00 עבודות טיח
 בוצע. 150,480.00 277,875.00 עבודות צביעה

מסגרות אומן 
 אלומניום

3,976.20 0.00  

בוצע בחדר  27,356.90 162,408.52 הריסות ופירוקים
 התקשורת.

 לא בוצע. 14,818.90 18,576.00 פיתוח נופי
  0.00 5,400.00 עבודות סלילה

מחירי ש"ע שכירות 
 ציוד מכני ופיגומים

16,840.00 1,766.40  

  - 13,680.30  3%הנחה 
  79,619.60  18%מע"מ 

                        
 סה"כ:

 521,950.90  

 

 בדיקת המפקח הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספר.

 :12/1/2016ביקורת הח"מ מתאריך  -ביה"ס מקיף הכללי  -הערת הביקורת 
 הקבלן זיפת את הגגות. תיקן את השירותים בקומה העליונה בבית הספר. 

 חדר התקשורת שופץ.
 מנהלתנית בית הספר בדקה את עבודת הקבלן ותיקנה את דו"ח הפרויקטים של המפקח.
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 מגרש ספורט בי"ס גיל

 מגרש ספורט בי"ס גיל -בדיקת המפקח הבודק  

סכום החשבון שהוגש ע"י  תאור הפעולה
 הקבלן בש"ח

סכום שאושר ע"י  המפקח 
 הבודק בש"ח

 19,764.30 33,147.60 עבודות עפר
 7,167.60 10,414.80 מתקני חשמל

 4,532.60 31,284.26 עבודות טיח
 32,895.65 32,895.65 עבודות צביעה

 52,504.70 59,247.12 פיתוח נופי
לחיבור תאורת חוץ והכנות 

 חשמל ותקשורת
7,210.00 6,345.00 

 44,148.90 53,010.00 עבודות סלילה
מחירי ש"ע שכירות ציוד 

 מכני ופיגומים
4,056.00 1,021.20 

 - 5,051.30  3%הנחה 
 29,399.10  18%מע"מ 

 192,727.60  סה"כ:                        

 

 הספר.אושרה בחתימה ע"י בית לא בדיקת המפקח הבודק 
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 מסקנות והמלצות

ניתן צו התחלת עבודה ונחתם החוזה מול החברה למשק  31/7/2014בתאריך  .1
של  12/2013וכלכלה לביצוע מכרז לשיפוץ מוסדות חינוך  שמספרו חש/

 החברה למשק וכלכלה הקבלן הזוכה הינו י.ד בנגב בניה ופיתוח בע"מ.
 

 הינו וציבור חינוך מוסדות שיפוץ עבודות עלות סך החוזה מול משכ"ל, פי על .2
 3.15) ₪ 8,875 -כ של סכום יקוזז זה סכום מתוך מ"מע כולל ₪ 2,817,614

 .קבלניות עבודות ביטוח עריכת עבור( פרומיל
 

 י.ד בנגב, לשיפוץ  הקבלן לבין העירייה בין החוזה נחתם 8/7/2014 בתאריך .3
 כולל מע"מ.₪,  2,817,613 כספי בהיקף וציבורי וחינוך מוסדות

 
ר יוסי פריאנטה הנציג של חברת י.ד בנגב הציגה לעירייה יפויי כוח למ .4

 לפרויקט שיפוץ בתי הספר בשדרות.החברה  
 

קבלן משנה הינו אלי חזן. הינו בעל רשיון קבלן לביצוע עבודות הנדסה בנאיות  .5
 שיפוצים. - 1סיווג א

 
בנייה אמדו את כתב הכמויות שיפוץ טוב ניהול ופיקוח -חברת מ.א סימן .6

 מוסדות החינוך בעירייה.
 

מפקח הפרויקט מטעם העירייה הינו מר ניקולאי בנדרסקי, מבנדרסקי הנדסה  .7
 אזרחית.

 
מר יניב גורביץ' מונה כמפקח הבודק לפרויקט, לאחר אישור חשבוניות  .8

 ראשוני ע"י המפקח מטעם העירייה.  
 

 2015בשנת  ₪. 66,080ימן טוב סכום של העבירה לזכות מ.א. ס 2014בשנת  .9
 ₪. 211,680העבירה לזכות מ.א. סימן טוב סכום של 

 
 .1475,1484, 1485, 1473, 1474הפרויקט בוצע מתב"רים שמספרם:  .10
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 2,249,785הסכום שאושר לתשלום הפרויקט לקבלן  ע"י המפקח הבודק הינו  .11
 על פי הפירוט הבא:₪  

 

 טבלה מרכזת             

 סכום מאושר לתשלום מוסד חינוכי
 1,109,366.33 בתי ספר

 413,424.20 מגרשי ספורט
 552,207.89 גני ילדים

 2,074,998.42 סה"כ
 

 

 פירוט הטבלה המרכזת:            

 בתי ספר             

 סכום מאושר לתשלום בית הספר
 119,299.20 תורני חדש

 145,182.50 הרוא"ה
 20,382.80 עטרת אסתר

 131,481.20 יגאל אלון –מדעים 
 9,933.40 יסודי התורה

 82,396.20 הדר
 59,488.10 שקמים מעוז

 19,252.03 תורני מדעי
 521,950.90 מקיף כללי
 1,109,366.33 סה"כ:                

 

 מגרשי ספורט             

 סכום מאושר לתשלום מגרש
 192,727.60 גיל מגרש ספורט ביה"ס

מגרש ספורט ביה"ס הרוא"ה
  

220,696.60 

 413,424.20 סה"כ:                
 

 גני ילדים            

 סכום מאושר לתשלום גני ילדים
 19,032.40 ערבה

 32,664.70 חרצית
 31,595.40 רותם
 3,406.10 דולב
 16,124.09 נופר
 3,396.00 אורן
 6,530.10 חצב

 43,268.70 ברוש
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 27,144.70 גיל ב
 75,028.50 3דור 

 15,200.00 גיל )מתנ"ס ישן(
 62,618.20 חב"ד

 120,319.50 גן בבית ספר גיל
 94,910.00 אלה

 969.50 חבצלת
 552,207.89 סה"כ:                

 

 .174,786.30 כיתות יבילות:            

 

 

 נספח גבי על לעירייה המלווה והחשב העירייה גזבר חתמו 7/2/016 בתאריך .12
 הסרת מאשרים: "וכתבו עבודה התחלת צו להוצאת אישור – בחוזה' ה

 בהסכם שהיה כפי ₪ 2,817,614 על עומד החוזה סכום לפיכך ההגבלה
 ".המקורי

 
 2,285,405העירייה העבירה בפועל תשלום לקבלן עבור הפרויקט , סכום של  .13

 .תשלום יתר₪  42,857מתוכם  ₪.
 

קיימת מחלוקת בין הקבלן לבין העירייה בנושא תשלום למשכ"ל בגין פיקוח,  .14
 ₪. 354,906על גובה סכום של 

 
בתשלום לקבלן בפרויקט בין בסכום , ₪ 749,339.30קיים  פער כספי של  .15

שאושר ע"י מפקח הפרויקט )מר ניקולאי ברודסקי( לבין הסכום שאושר ע"י 
 המפקח הבודק )מר יניב גורביץ'(.

 
קיימת חתימות של מנהלי בתי הספר על עבודת המפקח הבודק, למעט ביה"ס  .16

עטרת אסתר ומגרשי הספורט בבתי הספר גיל והרוא"ה.   כל בתי הספר למעט 
המקיף הכללי דיווחו כי הם לא חתמו על דוחות הביצוע של המפקח הבודק, 

ת כאשר בפועל קיימות חתימות שלהם על גבי דו"ח המפקח הבודק, המאשרו
 כי העבודות בוצעו.

 
מפקח הבודק מר יניב התקיימה פגישה בין הביקורת ל 10/4/2016בתאריך  .17

את חתימות הגננות על ביצוע  הביקורתגורביץ'. מר גורביץ' סרב להעביר לידי 
העבודות בגנים, כיון שלטענתו טרם קיבל תשלום עבור עבודתו ממשכ"ל, כך 
שלא ניתן היה לבדוק אם הגננות אישורו את ביצוע העבודה. העירייה שילמה 
עבור ביצוע העבודות בגנים, כאשר אין בידיה אסמכתא חתומה לביצוע 

 העבודות בגנים. 
 

הגן לא ₪.  32,665בודק אישור את העבודות בסכום של המפקח ה - גן חרצית .18
נצבע כבר שנים. יש להוריד את השטיחים מהקירות. יש לבצע תיקון בקיר 

 הגבס בשירותים כיון  שהוא מתפרק.
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הקבלן ₪.  31,596המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -גן רותם  .19
 אין הצללה בגן. רותים.חסרה תאורה בשי הגן לא צבוע. לא ביצע עבודות בגן.

חסר חול בארגז החול. מנהל  אחזקת מוסדות החינוך  אין יריעה בארגז החול.
 אסלות והתקינה מתקן נייר בשירותים. 2בעירייה החליף 

 
הותקנו בגן ₪.  3,406המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -גן דולב  .20

קיימת  בדלת הכניסה.אין סטופר  מגני אצבעות משומשים עם ריקבון ועובש.
נזילה בארון המטבח. הגינון מוזנח. ארון החשמל חשוף. הקבלן לקח את דלת 
הארון ולא החזיר למקומה.  דלתות לא צבועות. כסאות ושולחנות ישנים שלא 
הוחלפו. לא הורדו שטיחים מהקיר. יש לנקות את הדשא הסינטטי ע"י מפוח 

 או שואב אבק מתאים.
 

לחצן ₪.  16,124ודק אישור את העבודות בסכום של המפקח הב -גן נופר  .21
חסר אבנים משתלבות בגן, הדבר נועד לצורך מוטוריקה  מצוקה לא עובד.

 לילדי הגן המיוחד.
 

כניסת הגן ₪.  3,396המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -גן אורן   .22
ן תעלת המזג הגן לא צבוע. משקופים חלודים. רצפת הגן שבורה. שבורה.
ירקת בחצר הנובעת  דלת יציאה לגינה לא ננעלת. שקע חשמל מסוכן. שבורה.
ברז מטפטף  פחי אשפה הממוקמים בסמוך לגן מביאים חתולים לגן. מנזילה.

 חסר חול בארגז החול. חסר יריעה בארגז החול. בגינה.
 

הורכב ארון ₪.  6,530המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  - גן חצב  .23
גדול לשירותים. ארון לא תיקני שקצותיו אינן משויפות. אין קרמיקה מעל 

 הברזים. הקבלן צבע את הגן והוריד את השטיחים מהקיר. 
 

משטחי ₪.  43,269המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  - גן ברוש  .24
 לדעת הביקורת המחיר יקר לעומת אורך המשטח הקיים.  –שיש במטבח הגן 

 דלתות השרותים לא נסגרות. הגן לא צבוע. אין כיסוי לארגז החול.
 

הקבלן ₪.  27,145המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  - גן גיל ב'  .25
מנהל האחזקה במוסדות החינוך  הגן לא צבוע.  החליף מטבח ואסלה אחת.

 מנורות, הניאגרה ועוד.בעירייה תיקן את 
 

 ₪. 75,029נבדק ע"י המפקח ואושרה עלות ביצוע תיקונים ע"ס  – גן דור  .26
 

 ₪. 62,618המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  - גן חב"ד  .27
 

הקבלן הוריד את השטיחים מקירות הגן, צבע את הגן  -גן חב"ד צעירים 
 חסר חול בארגז החול. פיזם.גדר הגן נפרצה וסודרה ע"י הרב  והחליף כיורים.

 חסר ידית בדלת היציאה לחצר. גדרות לא בטיחותיות בחצר. הגינון מוזנח.
 גדר האבנים בחצר מתפרקת.

הקבלן הרכיב ארון בשירותים, אך בארון יש נזילה  -חובה/בוגרים  –גן חב"ד 
הקבלן צבע  הקבלן הרכיב ארונות מטבח אך קיימת שם נזילה. והוא מתנפח.

ברזים  חסר פנלים בגן. הגן נצבע ע"י הקבלן בצורה מרושלת. דלתות הגן.את 
 רשת קרועה במטבח. לא הוחלפו.
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  120,320המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -גן גיל בבית הספר  .28
הקבלן  הקבלן צבע חלקית את הגן. הקבלן החליף את הריצוף בגינת הגן. ₪. 

כל התיקונים מבוצעים ע"י עובדי  תים.לא ריצף קרמיקה המטבח ולא בשירו
 העירייה.

 
 ₪. 94,910נבדק ע"י המפקח ואושרה עלות ביצוע תיקונים ע"ס  -גן אלה  .29

 
תאריך ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.  –גן שיזף   .30

יש לתקן את משקופים בגן בעיקר  : יש להוריד שטיחים מהקירות.3/11/2015
קיימת רטיבות ונזילות בארון המטבח, וכן  ים וישנים.בשירותים. כולם חלוד

 חסר סטופר בדלת הכניסה. חור שממנו נכנסים עכברים.
 

תאריך ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.   -גן הרדוף   .31
הקבלן התקין ארונות  הגן לא צבוע. : משקופים חלודים בשירותים.3/11/2015

כניסה אחורית לגן לא  מדפים בארון המטבח.חסר  מטבח אך הם מלאי עובש.
 צבועה.

 
תאריך ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.   -  גן נורית .32

הגישה הגננת בקשה לביצוע עבודות לבדק  7/7/2015. בתאריך 13/10/2015
 בית אך לא נענתה.

 להלן הבקשות שביקשה: 

 . צביעת הגן במקומות הנמוכים.1

 ש.. סיליקון בשי2

 . תיקון מזגן במפגש )נזילת מים(.3

 . מזילה בשירותים בתא האמצעי.4

 . תיקון תקרה אקוסטית.5

 . קביעת מדף אחסון.6

 . מעצורים בדלת.7

 . גלגל במתקן יבוש עבודות.8

 . הדברות דבורים בחצר.9

 

תאריך ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק .  -גן רימון   .33
ן לא ניכנס לגן. רק מנהל אחזקת מוסדות חינוך בעירייה : הקבל13/10/2015

 מתחזק את הגן.
 

תאריך ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק .  -גן נרקיס   .34
כניסה הגן לא צבועה. דלתות הגן  : הקבלן צבע חלקית את הגן.20/10/2015

 חסר פנלים בגן. לא נצבעו למרות הצורך שקיים בזה.
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תאריך ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.  -גן רקפת  .35
מנהל אחזקת מוסדות החינוך בעירייה  : הקבלן לא עבד בגן.13/10/2015

 מתחזק את הגן.
 

תאריך ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.  -גן  אלון   .36
אין קרמיקה בשירותים,  : הקבלן שם דלת חדשה ללא משקופים20/10/2015

דלת החירום לא  חלון המטבח פרוץ. הגן לא צבוע. כיור שבור, אין ארון לכיור.
 נפתחת.

 
תאריך ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.  -גן כלנית   .37

: קיימת בעיה חמורה עם דלת הכניסה של הגן. הותקנה דלת 20/10/2015
אחזקת מוסדות מנהל  חדשה ללא משקוף וכך למעשה הדלת פרוצה מלמעלה.

 החינוך בעירייה החליף סבונים ומכסה ביוב בשירותים.
 

תאריך ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.  -גן סביון   .38
: קיימת בעיה חמורה עם דלת הכניסה של הגן. הותקנה דלת 20/10/2015

צריך  הגן לא צבוע. חדשה ללא משקוף וכך למעשה הדלת פרוצה מלמעלה.
הגננת ביקשה לבנות גדר בכניסה לגן  את השטיחים מקירות הגן.להוריד 

שתפריד בין החומה הקיימת לשביל המוליך לגן, על מנת שילדים לא יטפסו 
 מנהל האחזקה של העירייה תיקן את השירותים. ויפלו מהחומה. 

 
תאריך ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.  – גן אשל  .39

 עץ כמופיע בדרישות המכרז. : לא עקר20/10/2015
 

תאריך ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.  – גן חבצלת  .40
: לא הותקן מעצור קפיצי לדלת וסטופר לדלת ומגן אצבעות. לא 13/10/2015

 הותקנו מושב כבד לאסלה, סוללה בעמידה פיה קצרה וברז גן וכביסה.
 

תאריך ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.  -גן שקד  .41
: מושב ומכסה כבד מפלסטיק הותקן ע"י מנהל אחזקת מוסדות 20/10/2015

חסר מגן אצבעות בדלת  הקבלן צבע את הגן אך לא שם פנלים. החינוך בעירייה
ארגז החול שהי ממוקם בקצה הגינה, הועבר ע"י הקבלן לקדמת  הפנימית בגן.

כניסה לגן ומלכלך. הדבר נעשה והדבר מפריע כיון שהוא ממוקם ב גינת הגן
 ללא הסכמת הגננת.

 
תאריך ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.  -גן תאנה  .42

 הגן לא נצבע. : הריצוף בגן שבור קיימת רטיבות מתחת לרצפת הגן.2/11/2015
חסר מנורות בגן  נזילה בשירותים. חסר מגן אצבעות בדלת היציאה לחצר.

 ובתי מנורות.
 

: 2015קיץ ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.  - חצב גן .43
 הגן, פלורסנטים חסרים, צבוע לא הגן, נסגרות לא דלתות, מוזנחים שירותים

 .המטבח ארונות הוחלפו לא, פנלים ללא
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 : ארגז2015קיץ ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.  - ערבה גן .44

 הוחלפו לא, בטיחותית סכנה ומהווים עמידים לא סביבו והריתוכים שבור חול
 .בחורף מוצפת הכניסה חזית, המטבח ארונות

 
 : לא2015קיץ ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.  - הדס גן .45

 .במטבח נזילות וקיימות מטבח הוחלף
 

 הגן: 2015קיץ ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.  - דובדבן גן .46
, הוחלפו הדלתות כל, ושיש כיורים החליפו לא, במטבח ברז הוחלף, צבוע לא

 .קרועה בגינה והפרגולה בשירותים אסלה הוחלפה, פועל לא המזגן
 

: 2015קיץ ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.  -  חרצית גן .47
 תאורה חסר, דולף המטבח ברז, מטבח ארון הוחלף, ענק חול ארגז בנה הקבלן

 .מתקפל הגבס קיר כל, משופצים לא השירותים, צבוע לא הגן, בגן
 

 : ישנן2015קיץ ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.  – אשל גן .48
 אין, מטבח הוחלף לא, במטבח רטיבות קיימת, צבוע לא הגן, בגג נזילות
, וממטרות גינון ואין מוזנחת החצר, מתפרקים הברזים, בשירותים תאורה
 .החול ארגז את רק צבע הקבלן

 
תאריך ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.  –גן הדס  .49

 רטיבות וריקבון במטבח. אסלה שבורה. : ברז לא תקין בשירותים.2/11/2015
דלת הממ"ד לא  חסר מגן אצבעות בממ"ד. הגן לא צבוע. ברז מטבח לא תקין.

 נסגרת חסר גומי מסביב.
 

תאריך ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.  –גן לילך  .50
אצבעות  מדרגות, מגן בחדר יד לדלת, מאחז : לא בוצע: סטופר13/10/2015

 קידמית. גדר וחיתוך
 

תאריך ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.  -  גן דקל  .51
 .: לא בוצע: מטף כיבוי אש3/11/2015

 
 

תאריך ב בוצעהביקורת ההגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.   -גן יסמין  .52
קיימים חורים בקיר  : בוצע חיבור פיראטי של זמזם הכניסה לגן. 13/10/2015

 הקבלן לא ביצע עבודות בגן. הכניסה לגן. 
 

 תחזוקת עבודות כל את הגננות כי בעת סיור הגנים שבוצע ע"י הביקורת, ציינו .53
 .מתפקודו רצון שבעות והיו סויסה ציון מר בגנים האחזקה מנהל מבצע הגנים
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ברוב הגנים שבוקרו חזרו טענות דומות של הזנחת הגינון, חסר עמדת שמירה  .54
"בוטקה" לשומרים בגנים, ארונות המטבח שהותקנו ע"י הקבלן סבלו 
מחורים, נזילות וריקבון. החלק מהגנים חסרים מגני אצבעות ובחלק 

ני אצבעות ישנים עם עובד )גן דולב(, בכל הגנים יש לנקות שהותקן, הותקנו מג
את הדשא הסינטטי באופן קבוע ע"י מפוח או שואב אבק. כמו כן בכל הגנים 

 חסרות יריעות לארגז החול.
 
 

 119,299המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  –ביה"ס תורני חדש  .55
. הקבלן התקין  רבדיקת המפקח הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספ₪. 

. הוחלפה 2014ושתי מבנים בקיץ  2015מבנים יבילים. מבנה אחד הוקם בקיץ 
תאורה בפרוזדורים ובכיתות. בי"ס לא נצבע, לא הותקנו דלתות או חלונות. 
בי"ס בניהול עצמאי ולטענתם העירייה לא מזרימה לביה"ס כסף בזמן 

 ומשלמת באיחור רב.
 

 145,183המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -בית הספר הרוא"ה  .56
חסר סטופרים  בדיקת המפקח הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספר.₪. 

הוחלפו מספר  הוחלפו מספר חלונות בבית הספר. המטבח הוחלף. לדלתות.
 התקינו מגני אצבעות בחלק מהכיתות. דלתות בכיתות.

 
המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום  -מגרש ספורט בי"ס הרוא"ה   .57

 אושרה בחתימה ע"י בית הספר. לאבדיקת  המפקח הבודק ₪.  220,697של 
 
 

 20,383המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -בי"ס עטרת אסתר  .58
מר גורביץ אושרה בחתימה ע"י בית הספר.  לאבדיקת המפקח הבודק ₪. 

את מנהלת בית הספר על תוצאות  עשה ביקורת בבית הספר. אך לא החתים
בדיקתו. הקבלן סילק מרצפות ואבן שפה והשלים חדשות. והסכום נרשם 

בשירותי הבנים היו בעיות  שירותי הצוות לא פועלים. תחת מתקני תברואה.
אחרי הביקורת של המפקח הבודק, תוקנו שירותי הצוות ושירותי  בריצוף.

בית הספר ביקשו  בניהול עצמי. בי"ס עדיין לא הבנים מתקציב בית הספר.
 הצללה ולא קיבל למרות פנייתו לעירייה.

 
 131,481המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -בית הספר מדעים   .59

 בדיקת המפקח הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספר.₪. 
 

המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -בית הספר יסודי התורה   .60
בי"ס לא המפקח הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספר.  בדיקת₪.  9,933

ביה"ס קיבל רק גלון צבע אחד עבור "עזרה  נצבע באופן יסודי מאז הקמתו.
קיימות בעיות צנרת  חסר תאורה בפרוזדורים בכיתות ובשירותים. ראשונה".

 הברזים לא תקינים באגף הבנים. גדרות בי"ס פרוצים. בשירותי אגף הבנות.
 ניהול עצמי.בי"ס לא ב
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₪.  82,396המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -בית הספר הדר  .61

אך המנהלת הוסיפה  ,בדיקת המפקח הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספר
 דלתות מעץ. 3הוחלפו את הערתה: "אשמח שהתייחסו למייל המצורף". 

הותקנה תקרה  הריצוף הוחלף בשיטת הדבקה  נבנתה כיתת תקשורת שלמה. 
הקבלן ביצע  הקבלן לא השלים ביצוע עבודה בשירותים.  אקוסטית+חשמל.

 אין חיבור לאינטרנט. הקבלן לא סיים את עבודות החשמל. עבודה חובבנית.
לא ברור לבית הספר עבור  רק כיתת התקשורת נצבעה. בית הספר לא נצבע.

שות לנכים בכיתת אין נגי הותקן מזגן. אלש"ח עבודות צביעה. 47מה שולמו 
הותקנו תאורת חרום  אין מעצורים בדלתות. התקשורת שנבנתה ע"י הקבלן.

 בכיתות.
 

   המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -בית הספר שקמים מעוז  .62
בדיקת המפקח הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספר, מנהלת . 59,488₪

 ". 59,488בית הספר רשמה הערה: "ע"פ סכום 
 

המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -הספר מדעי תורני  בית .63
. קיימות בדיקת המפקח הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספר₪ .  19,252

נזילות חוזרות ונשנות בשירותים. הוצבו בבית הספר כיתות יבילות. העבודה 
בוצעה בצורה לא יסודית שיצרה בורות. המנהלת ביקשה גגון שיחבר בין 

היבילה לבית הספר על מנת לאפשר לילדים מעבר בעתות גשם. בחזית  הכיתה
בית הספר נפלו אבני ציפוי הקיר והמצב מסוכן שכן עוד אבנים עומדות ליפול. 
המצב רעוע. בבי"ס בעיות חשמל. חשמלאי של העירייה התקין פרוז'קטורים. 

יים. החליפו דלת בחדר שלווה לפני שנת –בכיתת שמע חסר מזגן. בדק בית 
 דלתות משומשות.  2כיתות יבילות צבעו חלקית. הקבלן החליף 

 
₪.  521,951המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -מקיף כללי  .64

הקבלן זיפת את בדיקת המפקח הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספר. 
חדר התקשורת  הגגות. תיקן את השירותים בקומה העליונה בבית הספר. 

ת בית הספר בדקה את עבודת הקבלן ותיקנה את דו"ח מנהלתני שופץ.
 הפרויקטים של המפקח.

 
המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -מגרש ספורט ביה"ס גיל   .65

 אושרה בחתימה ע"י בית הספר. לאבדיקת המפקח הבודק ₪.  192,723
 

לתקן את הליקויים הפיזיים הקיימים הינה לעירייה  המלצת הביקורת .66
החינוך, תוך שיתוף פעולה עם מנהלי בתי הספר והגננות, על מנת  במוסדות

 לייצור סביבת חינוך בטוחה ומוגנת לתלמידי העיר.
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 מפעלי חינוך בני ציון )ע"ר(

 
אשר חשבונותיו משולמים ע"י  08-6890711הביקורת בדקה את מספר הטלפון 

 העירייה במשך שנים.
 

 .שדרות 903נתן אלבז מרחוב  מפעלי חינוך בני ציוןל שייך 08-6890711מספר הטלפון 
 

)להלן  580321982התאגידי הינו:  מפעלי חינוך בני ציון )ע"ר( הינה עמותה שמספרה
' ומופיעה רח 19/7/1998העמותה הינו מתאריך  רישום (.  תאריך"העמותה"בדו"ח: 

 .80100, שדרות, כהן אלון אצל 23 אלבז נתן
 

 ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים.לעמותה קיים אישור 
 

מטרת העמותה כפי שנרשמה ברשם העמותות הינה: לפתוח גני ילדים תורניים, 
 יחודיים ברמת לימודים גבוהה. לפתוח ולהחזיק תיכון תורני ברמה גבוהה מאוד.

 
הביקורת הסתמכה על מסמכי העמותה כפי שמופיעים ומאושרים לפרסום ע"י משרד 

 המשפטים.
 

 חברי העמותה המייסדים כפי שנרשמו הינם:
 תושב שדרות. – .י .ד
 תושב שדרות. –ד  .ע
 תושב שדרות. – כ.א
 תושב שדרות. – כ .י

 תושב שדרות. –י  .ט
 תושב מזכרת בתיה. –ב  י
 תושב שדרות. – א .ד
 
 

, להלן פרוטוקול האסיפה 26/7/1998ישיבת העמותה הראשונה התקיימה בתאריך 
 מן המניין:

 
 :26/7/1998פרוטוקול אסיפה מן המניין מתאריך 

 
 נוכחים: נרשם "כולם".

 
 על סדר היום:

 א. בחירת הנהלה.
 ב. מורשה חתימה.

 ג. פתיחת חשבונות.
 ד. ועדת ביקורת.

 ה. אימוץ תקנון מצוי.
 

 האסיפה החליטה:
 כחברי הנהלה.ד.י וא.כ א. לבחור את 
 כמורשה חתימה. ד.יב. לבחור את 

 חשבונות בבנק הפועלים בשדרות ובבנק מזרחי. ג. לפתוח
 .וא.א ע.דד. לבחור כחברי ועדת ביקורת את 

 ה. לאמץ את התקנון המצוי כתקנון העמותה.
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על גבי פרוטוקול זה חתם ראש העיר בזמנו מר אלי מויאל כמאשר את ההחלטה 

 בהתאם לתקנון העמותה.
 

 ב ששלח לחברי העמותה.מחברותו בעמותה במכת א.כהתפטר  1/1/1999בתאריך 
 

מחברותו בעמותה במכתב ששלח לרשם העמותות, א.כ התפטר  21/1/2005בתאריך 
 מכיון שהתפטרותו לא עודכנה ברשם העמותות.

 
 מחברותו בעמותה במכתב ששלח לרשם העמותות. א.דהתפטר  8/2/2001בתאריך 

  
 ותה:את חשבונות הטלפון של העמ 2015 -ו 2014העירייה שילמה בשנים  

 
 סכום החשבון בש"ח תקופת החשבון

1/2014 190.55 

2/2014 207.00 
3/2014 155.96 
4/2014 150.25 
5/2014 167.11 
6/2014 171.92 

4/7/2014-3/8/2014 167.08 
4/8/2014-3/9/2014 97.17 

4/9/2014-3/10/2014 177.89 
4/10/2014-3/11/2014 187.17 
4/11/2014-3/12/2014 167.52 

4/12/2014-3/1/2015 171.36 
4/7/2015-3/8/2015 197.83 
4/8/2014-3/9/2015 196.23 

4/9/2015-3/10/2015 166.39 
 2,571.43 סה"כ

 
 

 סיכום הביקורת:
 

עולה כי העירייה לא קנתה מעולם שירותים מהעמותה או העבירה כספים  מבדיקה 
 4/206לעמותה  במסגרת תקציב תמיכות כהגדרתו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 

אף גורם בעירייה שחתם על  מצאה הביקורת. כמו כן לא 2006מחודש ספטמבר 
 ר.חשבונות התשלום, אך החשבון שולם באופן רצוף במשך שנים, כאמו

 
 לאור האמור יש להפסיק לאלתר את תשלום חשבון הטלפון על ידי העירייה.

 
 
 
 
 
 

  ע.יהעובד 
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הינו עובד מים של העירייה באמצעות חברת כ"א פרח השקד ( "העובד")להלן:  י'העובד 
 (."הקבלן")להלן: 

למתן  31/2001על פי מכרז מספר    1/6/2012הסכם בין העירייה לקבלן נחתם בתאריך 
שירותי כח אדם זמני באמצעות החברה למשק וכלכלה. תוקפו של החוזה עד לתאריך 

. החוזה בין העירייה לקבלן הסתיים והעירייה מוציאה כיום הזמנת עבודה עבור 30/5/2015
 תיגבורי כח אדם, למעט העובדים שנכללו בהסכם בין העירייה לקבלן.

רשות המזמינה רשאית, לפי שיקול דעתה "הבחוזה בין העירייה לקבלן נקבע כי:  2.7סעיף 
הבלעדי, להרחיב ו/או לצמצם את היקף השירותים שהוזמנו מהקבלן והכל לתקופה קצובה 
או ללא הגבלת זמן, וכפועל יוצא את ההיקף הכספי וזאת אף אם בוצעו השירותים לשביעות 

זה במועד משווי החו 7%רצונה, ובלבד שבמקרה של הגדלה, לא יעלה שיעור ההגדלה על 
 יום מראש ובכתב". 30חתימתו. הודעה על שינוי, כאמור, תימסר לקבלן לפחות 

"הקבלן מתחייב להפיק לכל העובדים המועסקים בין העירייה לקבלן נקבע עי:  5.3סעיף 
על ידו במסגרת חוזה זה חוזה עבודה ותלושי שכר...הקבלן יצרף לחשבון הראשון, אשר 

 העבודה החתומים...". יוגש על ידו העתק מכל חוזי

התשלום בגין עובדים כוננים למקצועות שונים, על בין העירייה לקבלן קובע כי: " 6.8סעיף 
פי דרישה של הרשות המזמינה, יהיה בהתאם למספר השעות החודשיות שהוזמנו על ידי 

 הרשות המזמינה לנושא זה, בין אם עובדים אלה הופעלו בפועל ובין אם לאו".

העובדים שעליהם  30העירייה לקבלן התבצע על פי נתוני השכר הבאים, לכל החוזה בין 
 התחייבה החברה:

 ₪  4,100שכר יסוד: 

 תוספת יוקר: כמקובל על פי חוק.

 השלמת שכר מינימום: לא.

 אחזקת רכב: לא.

 קצובת טלפון: לא.

 ₪. 1,464קצובת היגוד: 

 עבודה. ימי 22עבור ₪  118.80קצובת נסיעה בתחבורה ציבורית: 

 ליום.₪  411קצובת הבראה: 

 ₪. 4,218.80שכר ברוטו שוטף: 

 ₪. 22.04"ערך שעה" עבור העסקה על בסיס יום/שעה: 

 ימים בשנה. 22חופשה: 

 ימים בשנה. 30חופשת מחלה : 

 .5.43%הפרשה לביטוח לאומי: 

 קופת גמל: ע"ח מרכיבים לא פנסיונים: לא.

 .12.5%קרן פנסיה: 

 קרן השתלמות: לא.

 העובד מקבל שכר לפי העסקה שעתית בחודש. 

 בסיס על או בפועל עבודה שעת בסיס על משולם עבודתו ששכר עובד הינו" יומי/שעתי עובד"
 בפועל. עבודה יום
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, .ח, מנהל מחלקת המים ומר ימ.אעל כל דוחות הנוכחות של העובד חתומים מר 
 מנהל אגף שפ"ע. לשעבר

 

 חודשים:לפי  2015שכר העובד בשנת 

 שכר נטו שכר יסוד חודש
1/2015 4,300.30 9,235.00 
2/2015 3,930.40 8,059.00 
3/2015 3,340.80 7,657.00 
4/2015 4,362.50 11,824.00 
5/2015 4,037.50 6,604.00 
6/2015 4,625.00 7,322.00 
7/2015 4,650.00 11,247.00 
8/2015 4,575.00 14,105.00 
9/2015 4,675.50 17,076.00 

 

 

 : 9/2015-7הביקורת בדקה את דוחות הנוכחות והשכר של העובד לחודשים 

 9/2015-7פירוט מספר שעות נוספות בתלושי השכר לחודשים 

שעות  חודש
 יסוד

ש.נ 
125%  

שעות   175%ש.נ.  150%ש.נ.
 פרמיה

שעות 
 כוננות

 סה"כ שעות 

7/2015 186 54  60 113.5  413.5 
8/2015 183 50 54 60 120 50 517 
9/2015 187 59 64 160 64 50 584 

 

 

 

 :9/2015-7פירוט  עלות השעות הנוספות בתלושי השכר לחודשים 

 125%ש.נ  חודש
 בש"ח

 150%ש.נ.
 בש"ח

 175%ש.נ.
 בש"ח

כוננות  פרמיה בש"ח
 בש"ח

סה"כ שעות 
נוספות 

בש"ח ללא 
 שעות יסוד

7/2015 1,687.50  2,625.00 3,547.00  7,859.50 
8/2015 1,562.50 2,025.00 2,625.00 3,750.00 1,250.00 9,650.00 
9/2015 1,843.80 2,400.00 7,000.00 2,000.00 1,250.00 12,650.00 

 

 ₪. 25שעת שכר יסוד: 
 ₪. 31.25: 125%שכר שעה נוספת לפי 
 ₪. 37.50: 150%שכר שעה נוספת לפי 
 ₪. 43.75: 175%שכר שעה נוספת לפי 

 לשעת עבודה.  125%תשלום פרמיה הינו תשלום עבור שעות נוספות לפי 
 .100%תשלום שעות כוננות משולם לפי 

 :7/2015פירוט דיווח נוכחות לעובד בחודש 

 דו"ח ראשון: שעות נוספות בסופ"ש וביום בחירה:
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מספר שעות  משעה עד שעה תאריך  יום
העבודה  שדיווח 
העובד בכרטיס 

 הנוכחות

 הערת הביקורת

הקריאה הופיעה במוקד,  4 14:12  - 10:26 3/7/2015 שישי
 כפל שכר לעובד.

 הקריאה הופיעה במוקד. 8 14:50 – 10:43 4/7/2015 שבת
 הקריאה הופיעה במוקד. 4 17:30 – 15:57 4/7/2015 שבת
 הקריאה הופיעה במוקד. 4 19:30 – 17:59 10/7/2015 שישי
 הקריאה הופיעה במוקד. 4 21:40 – 20:43 10/7/2015 שישי
 הקריאה הופיעה במוקד. 4 13:53 – 11:49 17/7/2015 שישי
 הקריאה הופיעה במוקד. 4 21:10 – 19:25 17/7/2015 שישי
 הקריאה הופיעה במוקד. 8 16:20 – 13:44 18/7/2015 שבת

הקריאה הופיעה במוקד.  4 10:46 -  07:35 26/7/2015 ראשון
חלק מיום העבודה  אך היא

 של העובד.
הקריאה הופיעה במוקד.  4 13:46 – 13:18 26/7/2015 ראשון

אך היא חלק מיום העבודה 
 של העובד.

הקריאה הופיעה במוקד.  4 16:00 – 14:26 26/7/2015 ראשון
אך היא חלק מיום העבודה 

 של העובד.
 הקריאה הופיעה במוקד. 4 22:10 – 20:30 26/7/2015 ראשון

 הקריאה הופיעה במוקד. 4 10:58 – 06:39 31/7/2015 שישי
  60 סה"כ  

 

 -שעות עבודה כפולות, ביום שישי ה 16שעות נוספות, מתוכם דיווח על  60העובד דיווח על 
, שהינו 26/7/2015 -,  שבו הוא מקבל שעות נוספות וביום ראשון ה17/7/2015 -ו 3/7/2015

, הינו יום בחירה 26/7/2015 -יום עבודה מלא.   יום ראשון היום בחירה ולעובד שולם שכר 
. על פי חוקת העבודה במידה והעובד אינו יכול לצאת לחופש ביום הבחירה, )תשעה באב(

יש להוסיף לו את יום העבודה לימי החופשה הצבורה שלו ולא לשלם לו כפל יום עבודה. 
קריאה כאשר העובד נמצא בשעות  כמו כן, חוקת העבודה קובעת במפורש שאין לתת שעות

 נוספות ובמקרה זה בימי שישי.

 שעות שהעובד קיבל לא כדין. 20סה"כ 

 דו"ח שני: העובד ממלא דו"ח שעות נוספות בימים שישי לתאריכים:

 שעות. 5 – 12:00-07:00משעה  3/7/2015

 שעות. 5 – 12:00-07:00משעה  10/7/2015

 ות.שע 5 – 12:00-07:00משעה  17/7/2015

 שעות. 5 – 12:00-07:00משעה  24/7/2015

 שעות 5 – 07:00-12:00משעה  31/7/2015

 שעות נוספות 25שעות סה"כ: 

 

 דו"ח שלישי: שעות כוננות:

 הערת הביקורת שעה תאריך
 הייתה קריאת פתע  לא 02:00 – 19:00 15/7/2015
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הייתה קריאת פתע אחת  02:00 – 19:00 16/7/2015
 .23:20בשעה בכוננות זו. 

 הייתה קריאת פתע  לא 02:00 – 19:00 19/7/2015
 הייתה קריאת פתע  לא 02:00 – 19:00 20/7/2015
הייתה קריאת פתע אחת  02:00 – 19:00 21/7/2015

 .19:51בכוננות זו. בשעה 
 הייתה קריאת פתע  לא 02:00 – 19:00 22/7/2015
 הייתה קריאת פתע  לא 02:00 – 19:00 27/7/2015
הייתה קריאת פתע אחת  02:00 – 19:00 28/7/2015

 .20:20בכוננות זו. בשעה 
הייתה קריאת פתע אחת  02:00 – 19:00 29/7/2015

 .19:19בכוננות זו. בשעה 
 הייתה קריאת פתע  לא 02:00 – 19:00 30/7/2015

 

 שעות נוספות.  16קריאות פתע שמשמעותן  4סה"כ היו 

שעות כוננות  50שעות כוננות, אך רשם כי הוא מדווח על  70העובד דיווח בכרטיס על  
 הכוללים הפחתת קריאות בפועל. 

 

 דו"ח רביעי: 

, ללא ימי 15:30 07:00מילוי כרטיס ידני עבור שעות עבודה רגילות בכל ימות החודש משעה 
 שעות עבודה בחודש שהן בסיס השכר. 178.5סה"כ שישי ושבת. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דו"ח חמישי:

 דו"ח שעות נוספות:
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מספר שעות העבודה   משעה עד שעה תאריך  יום
שדיווח העובד בכרטיס 

 הנוכחות

 הערת הביקורת

 לא מופיעה קריאה במוקד 4 18:20 - 17:30 1/7/2015 רביעי
 לא מופיעה קריאה במוקד 4 18:38 - 18:20 1/7/2015 רביעי
 לא מופיעה קריאה במוקד 4 20:20 – 19:24 1/7/2015 רביעי

 מופיעה קריאה במוקד. 4 19:13 – 16:20 6/7/2015 שני
 מופיעה קריאה במוקד. 4 19:00 – 18:50 7/7/2015 שלישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 21:00 – 20:23 7/7/2015 שלישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 21:00 – 19:45 8/7/2015 רביעי

 לא מופיעה קריאה במוקד. 4 19:10 – 18:48 13/7/2015 שני
 מופיעה קריאה במוקד. 4 18:13 - 17:37 14/7/2015 שלישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 20:15 – 19:19 14/7/2015 שלישי
 לא מופיעה קריאה במוקד. 4 20:00 – 18:42 15/7/2015 רביעי

 מופיעה קריאה במוקד. 8 21:36 – 17:26 16/7/2015 חמישי
 מופיעה קריאה במוקד. 8 04:48 – 23:20 16/7/2015 חמישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 19:03 – 18:11 19/7/2015 ראשון

 מופיעה קריאה במוקד. 4 19:00 – 18:21 20/7/2015 שני
 מופיעה קריאה במוקד. 4 21:00 – 19:50 21/7/2015 שלישי
 במוקד.מופיעה קריאה  4 19:24 – 18:30 22/7/2015 רביעי

 לא מופיעה קריאה במוקד. 4 20:10 – 19:00 27/7/2015 שני
 מופיעה קריאה במוקד. 4 18:46 – 18:05 28/7/2015 שלישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 20:50 – 20:20 28/7/2015 שלישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 19:44 – 19:20 29/7/2015 רביעי

 מופיעה קריאה במוקד.לא  8 18:04 – 13:34 30/7/2015 חמישי
  100 סה"כ  

 

 -ו 27/7/2015 15/7/2015, 13/7/2015, 1/7/2015בתאריכים  -  הערת הביקורת
, העובד מילא עבור שעות קריאה כאשר לא היו קריאות במוקד. הגדיל ועשה 30/7/2015

שעות קריאה ביום עבודה רגיל. כלומר קיבל שכר  8מילא  30/7/2015כאשר בתאריך 
סה"כ שעות נוספות בלבד.  2.5שעות קריאה, במקום תוספת של  8עבור יום עבודה רגיל+

 שעות שהעובד קיבל לא כדין. 32
 

 

 

  סיכום:

שעות  52שעות עבודה מתוכם יש לקזז משכרו  413.5העובד קיבל  7/2015בחודש 
 קריאה אשר לא דווחו במוקד ולא בוצעו בפועל.

 

 

 

 

 

 

 :8/2015פירוט דיווח נוכחות לעובד בחודש 
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 דו"ח ראשון: שעות נוספות בסופ"ש:

מספר שעות  משעה עד שעה תאריך  יום
העבודה  שדיווח 
העובד בכרטיס 

 הנוכחות

 הערת הביקורת

 מופיעה קריאה במוקד. 4 14:22 – 14:00 21/8/2015 שישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 19:10 – 18:43 21/8/2015 שישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 19:56 – 19:19 21/8/2015 שישי
 לא מופיעה קריאה במוקד. 4 22:30 – 22:00 21/8/2015 שישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 08:19 – 06:47 22/8/2015 שבת
 מופיעה קריאה במוקד. 4 20:30 – 19:45 22/8/2015 שבת
 מופיעה קריאה במוקד. 4 20:30 – 20:00 22/8/2015 שבת
 מופיעה קריאה במוקד. 4 23:30 – 23:00 22/8/2015 שבת
 מופיעה קריאה במוקד. 4 13:40 – 12:29 28/8/2015 שישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 19:00 – 18:17 28/8/2015 שישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 23:00 – 22:30 28/8/2015 שישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 13:40 – 12:34 29/8/2015 שבת
 מופיעה קריאה במוקד. 4 19:03 – 18:08 29/8/2015 שבת
 מופיעה קריאה במוקד. 4 20:40 – 20:13 29/8/2015 שבת
 לא מופיעה קריאה במוקד. 4 23:00 – 22:30 29/8/2015 שבת

  60 סה"כ  
 

קריאות הופיעו במוקד.  2קריאות שהעובד דיווח עליהן,  15מתוך  -  הערת הביקורת
 שעות קריאה. 8העובד צריך להחזיר לעירייה 

 
 

 דו"ח שעות נוספות בימים שישי לתאריכים:דו"ח שני: העובד ממלא 

 שעות. 5 – 12:00-07:00משעה  7/8/2015

 שעות. 5 – 12:00-07:00משעה  14/8/2015

 שעות. 5 – 12:00-07:00משעה  21/8/2015

 שעות 5 – 07:00-12:00משעה  28/8/2015

 שעות נוספות. 20שעות סה"כ: 

 

 דו"ח שלישי: שעות כוננות:

 שעות כוננות. 50סה"כ העובד הגיש דו"ח כוננות בפועל ללא פירוט שעות הכוננות.  

 

 

 

 

 

 דו"ח רביעי: 
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, ללא ימי 15:30 07:00מילוי כרטיס ידני עבור שעות עבודה רגילות בכל ימות החודש משעה 
 .שעות עבודה בחודש שהן בסיס השכר 183.5סה"כ שישי ושבת. 

 דו"ח חמישי:

 :דו"ח שעות נוספות

מספר שעות העבודה   משעה עד שעה תאריך  יום
שדיווח העובד בכרטיס 

 הנוכחות

 הערת הביקורת

 מופיעה קריאה במוקד 4 20:15 – 19:33 2/8/2015 ראשון
 מופיעה קריאה במוקד 4 22:00 – 21:40 2/8/2015 ראשון
 מופיעה קריאה במוקד 4 17:17 – 16:10 4/8/2015 שלישי
 מופיעה קריאה במוקד 4 21:00 – 18:49 4/8/2015 שלישי
 מופיעה קריאה במוקד 4 22:30 – 22:00 4/8/2015 שלישי
מופיעה קריאה במוקד.  4 20:03 – 19:30 5/8/2015 רביעי 

יצא לפתוח  מנהל המים
 מים.

מופיעה קריאה במוקד.  4 22:30 – 22:00 5/8/2015 רביעי
יצא לסגור  מנהל המים

 מים
 מופיעה קריאה במוקד 4 21:00 – 19:15 6/8/2015 חמישי
 לא מופיעה קריאה במוקד 4 22:30 – 22:00 6/8/2015 חמישי
 מופיעה קריאה במוקד 4 20:20 – 19:20 9/8/2015 ראשון
 לא מופיעה קריאה במוקד 4 22:30 – 22:00 9/8/2015 ראשון

מופיעה קריאה במוקד  4 20:30 – 19:30 10/8/2015 שני
יצא לפתוח  מנהל המים

 מים.
 מופיעה קריאה במוקד 4 23:10 – 22:38 10/8/2015 שני

 מופיעה קריאה במוקד 4 19:30 – 19:06 11/8/2015 שלישי
 לא מופיעה קריאה במוקד 4 22:30 – 22:00 11/8/2015 שלישי
 מופיעה קריאה במוקד 4 17:00 – 16:15 12/8/2015 רביעי
 מופיעה קריאה במוקד 4 19:30 – 19:00 12/8/2015 רביעי
 לא מופיעה קריאה במוקד 4 22:30 – 22:00 12/8/2015 רביעי

 מופיעה קריאה במוקד 4 20:00 – 18:56 13/8/2015 חמישי
 מופיעה קריאה במוקד 4 22:50 – 22:30 13/8/2015 חמישי
 מופיעה קריאה במוקד 4 17:00 – 16:25 16/8/2015 ראשון
 מופיעה קריאה במוקד 4 19:20 – 18:06 16/8/2015 ראשון
 מופיעה קריאה במוקד 4 21:00 – 20:27 16/8/2015 ראשון
 מופיעה קריאה במוקד 4 22:30 – 22:17 16/8/2015 ראשון

 מופיעה קריאה במוקד 4 20:10 – 19:39 17/8/2015 שני
 מופיעה קריאה במוקד 4 22:30 – 22:01 17/8/2015 שני

 מופיעה קריאה במוקד 4 17:12 – 16:33 18/8/2015 שלישי
 מופיעה קריאה במוקד 4 19:00 – 18:32 18/8/2015 שלישי
מופיעה קריאה במוקד.  4 22:30 – 22:03 18/8/2015 שלישי

יצא לסגור  מנהל המים
 מים.

 מופיעה קריאה במוקד 4 19:00 – 17:55 19/8/2015 רביעי
 במוקדמופיעה קריאה  8 20:10 – 19:46 19/8/2015 רביעי
 מופיעה קריאה במוקד 4 01:30 – 20:12 19/8/2015 רביעי

 מופיעה קריאה במוקד 4 20:03 – 19:18 20/8/2015 חמישי
 מופיעה קריאה במוקד 4 23:30 – 23:00 20/8/2015 חמישי
 מופיעה קריאה במוקד 4 19:00 – 18:30 23/8/2015 ראשון
 קריאה במוקדמופיעה  4 22:30 – 22:00 23/8/2015 ראשון
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 מופיעה קריאה במוקד 4 18:30 – 17:03 24/8/2015 שני
 מופיעה קריאה במוקד 4 19:30 – 19:00 24/8/2015 שני
 מופיעה קריאה במוקד 4 22:30 – 22:04 24/8/2015 שני

 מופיעה קריאה במוקד 4 19:37 – 17:00 25/8/2015 שלישי
 קריאה במוקדמופיעה  4 23:00 – 21:54 25/8/2015 שלישי
 לא מופיעה קריאה במוקד 4 17:00 – 16:30 26/8/2015 רביעי
 מופיעה קריאה במוקד 4 19:13 – 18:48 26/8/2015 רביעי
 לא מופיעה קריאה במוקד 4 22:30 – 22:00 26/8/2015 רביעי

 מופיעה קריאה במוקד 4 19:00 – 18:00 27/8/2015 חמישי
 חמישי

 
 מופיעה קריאה במוקד 4 22:30 – 22:00 27/8/2015

 מופיעה קריאה במוקד 4 18:30 – 18:00 30/8/2015 ראשון
 מופיעה קריאה במוקד 4 20:40 – 20:23 30/8/2015 ראשון
 מופיעה קריאה במוקד 4 22:10 – 21:43 30/8/2015 ראשון

 מופיעה קריאה במוקד 4 17:55 – 17:01 31/8/2015 שני
  204 סה"כ  

 

 

מבלי שהיו  22:30-22:00העובד נהג לרשום שעות קריאה בין השעות  – הביקורתהערת 
 .5,6,11,12,26 - 8/2015קריאות במוקד, הוא עשה זאת בתאריכים: 

 
 

 20שעות קריאה. יש לנכות משכרו של העובד  204העובד דיווח על  -הערת הביקורת  
 שעות בגין קריאות שלא דווחו במוקד ולא בוצעו בפועל.  

 
 

 8/2015סיכום חודש 

שעות בגין  28שעות נוספות, מתוכם יש לקזז לו  517העובד דיווח על  8/2015בחודש 
שעות  50קריאות שלא בוצעו. וכן יש לתת את הדעת על כך שהעובד לא דיווח על 

 הכוננות שקיבל כנדרש.

מדוע העובד ממלא שעות קריאה של פתיחה וסגירה של מים לביקורת לא ברור 
עובדים ולשלם לכל אחד מהם עבור  2שאותן מבצע מנהל המחלקה. האם צריך לצאת 

 ?!קריאה, בגין סגירה ופתיחה של מים

 

 

 

 

 

 

 :9/2015פירוט דיווח נוכחות לעובד בחודש 

 דו"ח ראשון: שעות נוספות בסופ"ש:

מספר שעות  משעה עד שעה תאריך  יום
העבודה  שדיווח 

 הביקורתהערת 
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העובד בכרטיס 
 הנוכחות

 מופיעה קריאה במוקד. 4 15:30 – 14:22 4/9/2015 שישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 22:02 – 21:33 4/9/2015 שישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 14:46 – 12:50 5/9/2015 שבת
 מופיעה קריאה במוקד. 4 23:30 – 22:40 5/9/2015 שבת
 במוקד.מופיעה קריאה  4 16:27 – 15:30 11/9/2015 שישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 18:46 – 17:40 11/9/2015 שישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 12:00 – 11:06 12/9/2015 שבת
 מופיעה קריאה במוקד. 4 18:10 – 17:49 12/9/2015 שבת
 מופיעה קריאה במוקד. 4 21:13 – 20:40 12/9/2015 שבת
 במוקד.מופיעה קריאה  4 22:45 – 21:45 12/9/2015 שבת

ראשון. ערב 
 ראה"ש

 מופיעה קריאה במוקד. 4 10:49 – 09:04 13/9/2015

ראשון. ערב 
 ראה"ש

 מופיעה קריאה במוקד. 4 14:07 – 11:55 13/9/2015

ראשון. ערב 
 ראה"ש

אך   מופיעה קריאה במוקד 4 17:50 – 17:30 13/9/2015
זו בעיה פרטית ולא טופלה 

 ע"י העירייה.
ראשון. ערב 

 ראה"ש
 מופיעה קריאה במוקד. 4 21:20 – 20:21 13/9/2015

שלישי. 
 ראש השנה

 מופיעה קריאה במוקד. 4 21:38 – 20:45 15/9/2015

 מופיעה קריאה במוקד. 4 14:10 – 13:33 18/9/2015 שישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 15:30 – 14:49 18/9/2015 שישי
 קריאה במוקד.מופיעה  4 23:00 – 21:42 18/9/2015 שישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 10:43 – 09:33 19/9/2015 שבת
 מופיעה קריאה במוקד. 4 21:07 – 19:55 19/9/2015 שבת
 מופיעה קריאה במוקד. 4 11:30 – 10:00 25/9/2015 שישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 16:00 – 15:26 25/9/2015 שישי
 קריאה במוקד. מופיעה 4 01:48 – 00:24 26/9/2015 שבת

ראשון. ערב 
 סוכות

מופיעה קריאה במוקד.  4 17:33 – 16:43 27/9/2015
מודיע שיש פיצוץ  העובד

 מים.
שני. חג 

 סוכות.
 מופיעה קריאה במוקד. 4 12:17 – 11:00 28/9/2015

שלישי. חול 
המועד 
 סוכות

 מופיעה קריאה במוקד. 4 11:50 – 11:06 29/9/2015

שלישי. חול 
המועד 
 סוכות

 מופיעה קריאה במוקד. 4 13:50 – 13:15 29/9/2015

שלישי. חול 
המועד 
 סוכות

 מופיעה קריאה במוקד. 4 15:30 – 14:27 29/9/2015

רביעי. חול 
המועד 
 סוכות

 מופיעה קריאה במוקד. 4 09:00 – 08:00 30/9/2015

רביעי. חול 
המועד 
 סוכות

30/9/2015 10:25 – 11:10 
 

 במוקד.מופיעה קריאה  4
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רביעי. חול 
המועד 
 סוכות

30/9/2015 12:39 – 13:10 
 

 מופיעה קריאה במוקד. 4

רביעי. חול 
המועד 
 סוכות

30/9/2015 15:05 – 15:40 
 

 לא מופיעה קריאה במוקד. 4

  128 סה"כ   
 

קריאה  8העובד צריך להחזיר לעירייה שעות קריאה,  128מתוך   -הערת הביקורת 
 .שלא דווחו במוקד

 
 

 דו"ח שני: העובד ממלא דו"ח שעות נוספות בימים שישי לתאריכים:

 שעות. 5 – 12:00-07:00משעה  4/9/2015

 שעות. 5 – 12:00-07:00משעה  11/9/2015

 שעות 5 – 07:00-12:00משעה  18/9/2015

 שעות נוספות. 15שעות סה"כ: 

 

 דו"ח שלישי: שעות כוננות:

 שעות כוננות. 50סה"כ העובד הגיש דו"ח כוננות בפועל ללא פירוט שעות הכוננות.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דו"ח רביעי: 

, ללא ימי 15:30 07:00מילוי כרטיס ידני עבור שעות עבודה רגילות בכל ימות החודש משעה 
 שעות עבודה לפי בדיקת הביקורת. 98.5סה"כ שישי ושבת. 



                                                                   2015-2016דו"ח מבקרת העירייה לשנים                                                                                    

 

153 

 

שעות עבודת יסוד למרות שהעובד עבד  187בפועל שולם לעובד  -הערת הביקורת 
 שעות יסוד. העובד לא ביצע שעות אלו אך דיווח עליהן.   98.5רק 

 
 שעות עבודת יסוד. 88העובד צריך להחזיר 

 
 

 מחברת פרח השקד: לגב' ג'מנהל המים , מ.אעל גבי דו"ח זה נרשמה הערה של מר 

 מהמנגנון לגבי החגים. אני רושם לך הערות. "דיברתי עם ז'

זה חצי על חשבוני וחצי את  חצי יום חופשה שנתיתמשולם מלא. כל מה שרשום חג 
 ". )ההדגשות במקור(.זאת אומרת יום עבודה מלאמחייבת את העירייה. 

 

לתת הוראות  מנהל המיםמי הסמיך את מר לביקורת לא ברור  -הערת הביקורת
 רת כח האדם.לתשלומי שכר לחב

 
 

שולמו השעות הנוספות בחגים עבור הקריאות  9/2015בחודש  -הערת הביקורת
עבור  100% -, כאשר  קריאה צריכה להיות משולמת פחות מ175% -ו 150%לפי 

שעות, ישולם לעובד בגין יום  4כל שעת עבודה. במקרה שהקריאה הינה מעל 
 עבודה מלא.

 
בחודש זה שולם לעובד שכר יסוד לפי חודש מלא, למרות ששעות היסוד היו כמעט 

כלומר שכר כפול  מחצית החודש, בתוספת קריאות, שעות כוננות ושעות נוספות. 
 בגין ימי עבודה ושכר כפול בגין ערך שעות עבודה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דו"ח חמישי:

 דו"ח שעות נוספות:

שעות העבודה   מספר משעה עד שעה תאריך  יום
שדיווח העובד בכרטיס 

 הנוכחות

 הערת הביקורת
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 מופיעה קריאה במוקד. 4 18:30 – 16:09 1/9/2015 שלישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 20:32 – 19:34 1/9/2015 שלישי
 לא מופיעה קריאה במוקד. 4 18:30 – 18:00 2/9/2015 רביעי

 קריאה במוקד.מופיעה  8 23:30 – 15:11 3/9/2015 חמישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 19:00 – 18:03 6/9/2015 ראשון
 מופיעה קריאה במוקד. 4 22:48 – 20:56 6/9/2015 ראשון

 מופיעה קריאה במוקד. 4 19:00 – 18:00 7/9/2015 שני
מופיעה קריאה במוקד אך  4 21:00 – 20:22 7/9/2015 שני

הוגדרה כלא שייכת 
 למחלקה.

מופיעה קריאה במוקד אך  4 19:32 – 17:50 8/9/2015 שלישי
 הוגדרה כבעיה פרטית

 לא מופיעה קריאה במוקד. 4 20:39 – 20:15 8/9/2015 שלישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 23:00 – 22:39 8/9/2015 שלישי
מופיעה קריאה במוקד.  4 17:58 – 16:45 9/9/2015 רביעי

מודיע שזו  מנהל המים
בעיה מהבוקר ואין צפי 

 מתי המים יחזרו.
 מופיעה קריאה במוקד. 4 09:23 – 05:03 9/9/2015 רביעי

מופיעה קריאה במוקד אך  4 16:45 – 16:28 10/9/2015 חמישי
 הוגדרה כבעיה פרטית

 מופיעה קריאה במוקד. 4 17:50 – 17:15 16/9/2015 רביעי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 20:38 – 19:38 16/9/2015 רביעי

 מופיעה קריאה במוקד. 4 20:00 – 19:14 17/9/2015 חמישי
מופיעה קריאה במוקד אך  4 16:30 – 15:50 17/9/2015 חמישי

 הוגדרה כבעיה פרטית
 מופיעה קריאה במוקד. 4 23:40 – 22:36 17/9/2015 חמישי
 קריאה במוקד.לא מופיעה  4 19:30 – 19:00 20/9/2015 ראשון
 לא מופיעה קריאה במוקד. 4 21:20 – 20:45 20/9/2015 ראשון
 לא מופיעה קריאה במוקד. 4 22:40 – 22:10 20/9/2015 ראשון

 לא מופיעה קריאה במוקד. 4 20:40 – 20:00 21/9/2015 שני
מופיעה קריאה במוקד.  8 12:00 – 07:39 24/9/2015 חמישי

 קריאה ביום עבודה רגיל
 מופיעה קריאה במוקד. 4 16:10 – 13:47 24/9/2015 חמישי

 קריאה ביום עבודה רגיל
  108 סה"כ  

 

העובד מדווח בשעות נוספות גם עבור קריאות שנעשו ביום עבודה רגיל.  -  הערת הביקורת
, חושבו בשכר של מנהל המיםכלומר קבלת כפל שכר!!! גם תשובות שניתנו בקריאות ע"י 

שהוא יצא אליה וטיפל. וגם כקריאות שהוגדרו כבעיות פרטיות של תשבים  העובד כקריאה
 נרשמו ע"י העובד כקריאה.
 שעות הנוספות שרשם בדוח הנוכחות. 108קריאה מתוך שעות  56סה"כ צריך העובד להחזיר 

 
 

 דוח שישי

 דו"ח שעות נוספות מחלקת ביוב:

מספר שעות העבודה   משעה עד שעה תאריך  יום
העובד בכרטיס שדיווח 
 הנוכחות

 הערת הביקורת

 מופיעה קריאה במוקד.  4 19:42 – 17:56 5/9/2015 שבת
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 מופיעה קריאה במוקד. 4 14:15 – 13:06 12/9/2015 שבת
 מופיעה קריאה במוקד. 4 16:17 – 15:30 12/9/2015 שבת
 מופיעה קריאה במוקד. 4 19:00 – 18:02 12/9/2015 שבת

ראשון ערב 
ראש 
 השנה

 לא מופיעה קריאה במוקד. 4 17:00 – 14:27 13/9/2015

ראשון ערב 
ראש 
 השנה

 לא מופיעה קריאה במוקד. 4 19:14 – 18:34 13/9/2015

 שני
ראש 
 השנה

 לא מופיעה קריאה במוקד. 4 08:30 – 05:00 14/9/2015

שלישי 
ראש 
 השנה

 מופיעה קריאה במוקד. 4 18:23 – 16:38 15/9/2015

שלישי 
ראש 
 השנה

 מופיעה קריאה במוקד. 4 19:27 – 18:58 15/9/2015

 לא מופיעה קריאה במוקד. 4 21:30 – 20:35 18/9/2015 שישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 17:10 – 16:45 25/9/2015 שישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 19:00 – 18:15 25/9/2015 שישי
 קריאה במוקד.מופיעה  4 20:57 – 20:20 25/9/2015 שישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 22:17 – 21:03 25/9/2015 שישי
 מופיעה קריאה במוקד. 4 09:22 – 08:12 26/9/2015 שבת
 מופיעה קריאה במוקד. 4 12:30 – 11:24 26/9/2015 שבת
 מופיעה קריאה במוקד. 4 14:43 – 13:35 26/9/2015 שבת
 קריאה במוקד.מופיעה  4 16:28 – 15:55 26/9/2015 שבת
 מופיעה קריאה במוקד. 4 18:09 – 17:33 26/9/2015 שבת
 מופיעה קריאה במוקד. 4 19:18 – 18:50 26/9/2015 שבת

ראשון ערב 
 סוכות

 מופיעה קריאה במוקד. 4 20:32 – 19:25 27/9/2015

 מופיעה קריאה במוקד. 4 13:46 – 12:32 28/9/2015 שני סוכות
 מופיעה קריאה במוקד. 4 16:00 – 14:57 28/9/2015 שני סוכות

רביעי חול 
המועד 
 סוכות

 מופיעה קריאה במוקד. 4 18:13 – 16:00 30/9/2015

  96 סה"כ:  
 

 

כלומר קריאות לא התבצעו.  4קריאות שהעובד דיווח עליהן,  24מתוך  - הערת הביקורת
 שעות קריאה. 16העובד צריך להחזיר לעירייה 

 
 

 
 :9/2015סיכום חודש 

 
שעות  80 -שעות עבודת יסוד ו 88.5העובד צריך להחזיר  9/2015סה"כ לדוח חודש 

בניגוד לחוקת  175% -ו 150%קריאה. כמו כן שולם לעובד בגין שעות קריאה 
 העבודה. 

 

 להלן הוראות החוק:
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 נוספות בשעות עבודה בחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות:  27.6

 - נוספות שעות עבודל החובה(    א)" 

 חייב, נוספות שעות לעבוד עליו הממונה ידי-על הנדרש עובד, 27 בסעיף לאמור בכפוף
 המונעות, הממונה דעת על המתקבלות אישיות סיבות קיימות אם אלא זאת לעשות

 .הממונה לפניית להיענות מהעובד

 - רישום לפי נוספות שעות תשלום(     ב) 

 מי או המקומית הרשות ראש באישור יהיה נוספות בשעות עבודה עבור תשלום
 .עליהן ודיווח שעבד הנוספות השעות את ירשום העובד, לכך הסמיך שהוא

   תאושר נוספות שעות עבודת – רגילות שעות מכסת מילוי אחרי רק נוספות שעות אישור(     ג)

 .הרגילה העבודה שעות מכסת את שמילא אחרי רק לעובד        

    החל העבודה יום תחום מעל בפועל עבד שהעובד השעות רק נחשבות נוספות כשעות (   1) 

 .מקצועו על          

    השעה אחרי לעבוד מתחיל עובד, אחרים מטעמים או עבודה סדרי של מטעמים אם(     2) 

  קשור שאינו לענין העבודה בשעות להיעדר רשות שקבל או, העבודה לתחילת שנקבעה          

 .בפועל העבודה שעות את רק בחשבון לקחת יש, לעבודתו          

 -חלקית במשרה לעובד נוספות שעות תשלום(     ד) 

  זכאי, במשרתו המקובל העבודה יום תחום מעל לעבוד הנדרש חלקית במשרה עובד          

 :הבא הפירוט לפי לתשלום          

 .השכר של 100% – מלאה משרה עד עבודה שעות השלמת(     1) 

 .נוספות שעות תשלום לגבי כמפורט – לזאת מעל(     2) 

 - השעה ערך לחישוב שכר רכיבי(    ה) 

 אינו שתשלומה שכר תוספת כל וכן המשולב השכר את לכלול יש שעה ערך חישוב לצורך
 .בפועל העבודה ביום מותנת ואינה העדרויות בעת גם, רציף באופן המשולמת, מותנה

 כרכיב, המינימום שכר לחוק בהתאם המשולמת, הכנסה השלמת גם תחושב 1/2/89-מ החל
 שעה". ערך חישוב לצורך שכר

 

 

 

 

 

 עובדים וכוננות פתע קריאת בחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות:  27.8

 נקבעו לא שלגביהם הדירוגים בכל המקומיות ברשויות העובדים – כוננות על פיצוי(    א)" 
 בכוננות להמצא ונדרשים, כוננות בנושא אחרות מיוחדות הוראות ארציים בהסכמים

 :הכוננות עבור תשלום יקבלו, העבודה שעות אחרי, העבודה צרכי לרגל בביתם
 .כוננות של שעה כל בעד 100% של תשלום – ושליש שעות חמש עד הנמשכת כוננות בעד
 כל בעד 100% של תשלום -, שעות שמונה ועד ושליש שעות חמש מעל הנמשכת כוננות בעד

 .ושליש שעות חמש עבור ורק כוננות שעת
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 בכוננות שהועסק למי השווה בסכום תשלום – שעות משמונה למעלה הנמשכת כוננות בעד
 .שעות שמונה ועד ושליש שעות מחמש יותר של

  השמינית השעה שמעל כוננות שעת כל בעד רגילה שעה של משכר 2/3 של תשלום בתוספת
 

 אחרי לעבודתו לחזור ונקרא העבודה שעות אחר לביתו שחזר, עובד פתע קריאת(     ב) 
 מלוא בעד ,כמקובל תשלום מקבל, עבודתו סיום ממועד לפחות אחת שעה של הפסקה
. רגילות עבודה שעות ארבע בעד מאשר פחות יהיה התשלום. עבד בהן הנוספות השעות
 בעדן לו הניתן התשלום יהיה לא, נוספות שעות 4-מ יותר פתע קריאת עקב העובד הועסק

 המוסכמת מכסה פי-על נוספות שעות המקבל עובד. מלא עבודה יום בעד מהתמורה פחות
 השעות מספר כל מסך כחלק פתע קריאת בעת למעשה עבד בהן השעות תחשבנה, מראש

 חודש". באותו שעבד הנוספות

 

 עדות לפי ומועד מנוחה בימי הנוהגים המקומיות: עובדיםבחוקת העבודה לעובדי הרשויות 
 -שונות דתיות

40.1 

 הרשות בהם שבתון או חג ביום חוגג אינו דתית לעדה השתייכותו שלפי מקומית רשות "עובד
 :כדלקמן קדימויות סדר לפי כלפיו לנהוג הרשות על. מושבתת

 צרכי ולפי האפשר במידת לעיל האמורים השבתון או החג ביום העובד את תעסיק הרשות
 .העבודה במקום העובד של מעמדו את הולם יהיה והכל. העבודה

 הרשות תאפשר, שבתון או חג יום באותו העובד העסקת מאפשרים אינם התנאים אם (1) 
 או חג בימי, הדתית לעדה והשתייכותו וותקו פי-על זכאי הוא להם בחירה ימי להמיר לעובד
 .העובד את להעסיק אפשרות אין בהם שבתון

, עובד אותו לגבי מימוש ברי אינם 1-2 שסעיפים לעיל האמורים השבתון או החג בימי (2) 
 של הצבורה החופשה ימי ח"ע התשלום את ותזקוף מלא עבודה שכר לעובד הרשות תשלם
 פי-על מועסק אינו העובד בהם שבתון או חג יום שעת לכל שנתית חופשה דקות 45 העובד

 .לעיל האמור

 נוהג אותם, שבתון או חג ימי המרת על משותפת להסכמה להגיע יכולים והעובד הרשות (3) 
 בדרך מושבתת הרשות בהם, והשבתון החג לימי, דתית לעדה השתייכותו פי-על לחגוג העובד
 כלל".

 

 

 

 

 

 

 מסקנות והמלצות:

בחוזה בין העירייה לקבלן נקבע כי: "הרשות המזמינה רשאית,  2.7סעיף  .1
לפי שיקול דעתה הבלעדי, להרחיב ו/או לצמצם את היקף השירותים 
שהוזמנו מהקבלן והכל לתקופה קצובה או ללא הגבלת זמן, וכפועל יוצא את 
ההיקף הכספי וזאת אף אם בוצעו השירותים לשביעות רצונה, ובלבד 

משווי החוזה במועד  7%הגדלה, לא יעלה שיעור ההגדלה על  שבמקרה של
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יום מראש  30חתימתו. הודעה על שינוי, כאמור, תימסר לקבלן לפחות 
 ובכתב". 

בין העירייה לקבלן קובע כי: "התשלום בגין עובדים כוננים  6.8סעיף 
למקצועות שונים, על פי דרישה של הרשות המזמינה, יהיה בהתאם למספר 

חודשיות שהוזמנו על ידי הרשות המזמינה לנושא זה, בין אם השעות ה
 עובדים אלה הופעלו בפועל ובין אם לאו". 

העירייה או מי מטעמה לא מסר לקבלן הודעה מראש על הגדלת שעות 
 העסקה של העובדים.

 16שעות נוספות, מתוכם הוא דיווח על  60העובד דיווח על  7/2015בחודש  .2
,  שבו הוא מקבל 17/7/2015 -ו 3/7/2015 -ום שישי השעות עבודה כפולות, בי

, שהינו יום בחירה ולעובד שולם 26/7/2015 -שעות נוספות וביום ראשון ה
שכר יום עבודה מלא.  יום ראשון הינו יום בחירה )תשעה באב(,  על פי חוקת 
העבודה במידה והעובד אינו יכול לצאת לחופש ביום הבחירה, יש להוסיף לו 

העבודה לימי החופשה הצבורה שלו ולא לשלם לו כפל יום עבודה.  את יום
כמו כן, חוקת העבודה קובעת במפורש שאין לתת שעות קריאה כאשר העובד 

שעות שהעובד קיבל  20סה"כ נמצא בשעות נוספות ובמקרה זה בימי שישי. 
 לא כדין.

 
, 30/7/2015 -ו 27/7/2015 15/7/2015, 13/7/2015, 1/7/2015בתאריכים  .3

העובד מילא עבור שעות קריאה כאשר לא היו קריאות במוקד. הגדיל ועשה 
שעות קריאה ביום עבודה רגיל. כלומר  8מילא  30/7/2015כאשר בתאריך 

 2.5שעות קריאה, במקום תוספת של  8קיבל שכר עבור יום עבודה רגיל+
 שעות שהעובד קיבל לא כדין. 32סה"כ שעות נוספות בלבד. 

 
שעות עבודה מתוכם עליו  413.5העובד דיווח על   -  7/2015סיכום חודש  .4

 שעות קריאה אשר לא דווחו במוקד ולא בוצעו בפועל. 52להחזיר  
 

מבלי  22:00-22:30העובד רשם שעות קריאה בין השעות  8/2015בחודש  .5
 .5,6,11,12,26 - 8/2015שהיו קריאות במוקד, הוא עשה זאת בתאריכים: 

 

שעות קריאה . יש לנכות משכרו  204דיווח בדוח שעות הנוספות על העובד  .6
 שעות בגין קריאות שלא דווחו במוקד ולא בוצעו בפועל.   20של העובד 

 
 
 
 

 

שעות עבודה, מתוכם יש לקזז לו  517העובד דיווח על  -  8/2015סיכום חודש  .7
ובד לא שעות בגין קריאות שלא בוצעו. וכן יש לתת את הדעת על כך שהע 28

 שעות הכוננות שקיבל כנדרש. 50דיווח על 
 

שעות עבודת יסוד , כאשר בפועל עבד רק  187שולם לעובד  9/2015בחודש  .8
שעות עבודת יסוד. העובד קיבל כפל  88שעות יסוד. העובד צריך להחזיר  98.5

 שכר על שעות עבודה שלא ביצע.
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, מ.אהערה של מר של העובד,  נרשמה   9/2015על גבי דו"ח שעות היסוד  .9
 לגב' ג'ניה מחברת פרח השקד:

 מהמנגנון לגבי החגים. אני רושם לך הערות. "דיברתי עם ז'

זה חצי על חשבוני  חצי יום חופשה שנתיתמשולם מלא. כל מה שרשום חג 
". )ההדגשות זאת אומרת יום עבודה מלאוחצי את מחייבת את העירייה. 

 במקור(.

 
לתת הוראות כאלו לחברת כח האדם  מ.אמי הסמיך את מר  לביקורת לא ברור .10

 ולהתחייב על הוצאות כספיות של העירייה.
 

העובד מילא דו"ח שעות נוספות גם בגין קריאות ביוב. לא  9/2015בחודש   .11
צוותים לכל קריאה: מחלקת  2ברור לביקורת מדוע העירייה צריכה להוציא 

 מים ומחלקת ביוב. העובד דיווח על קריאות ביוב שלא הופיעו במוקד.
 

 -ו 150%שולמו השעות הנוספות בחגים עבור הקריאות לפי  9/2015בחודש  .12
עבור כל שעת  100% -, כאשר  קריאה צריכה להיות משולמת פחות מ175%

שעות, ישולם לעובד בגין יום עבודה  4עבודה. במקרה שהקריאה הינה מעל 
 מלא.

 

 ששעות למרות, מלא חודש לפי יסוד שכר לעובד שולם 9/2015  בחודש  .13
 ושעות כוננות שעות, קריאות בתוספת, החודש מחצית כמעט היו היסוד

 עבודה. שעות ערך בגין כפול ושכר עבודה ימי בגין כפול שכר כלומר.  נוספות
 

העובד מדווח בשעות נוספות גם עבור קריאות שנעשו ביום  9/2015בחודש   .14
עבודה רגיל. כלומר קבלת כפל שכר!!! גם תשובות שניתנו בקריאות ע"י 

גם מורדי, חושבו בשכר של העובד כקריאה שהוא יצא אליה וטיפל. ו
 כקריאות שהוגדרו כבעיות פרטיות של תשבים נרשמו ע"י העובד כקריאה.

 
₪.  7,000שעלותם הייתה  175%שעות לפי  160שולמו לעובד  9/2015בחודש   .15

 שעות אלו דווחו כשעות קריאה.
 

 צריך שעות עבודה, מתוכם העובד 584העובד דיווח על  – 9/2015 חודש סיכום .16
 .קריאה שעות 80 -ו דיסו עבודת שעות 88.5 להחזיר

 
שעות  88.5העובד צריך להחזיר לקופת העירייה  9/2015-7סה"כ לחודשים  .17

 שעות קריאה שיחושבו בהתאם לערך שהוא קיבל אותן. 160 -יסוד ו
 

שכר לשעה כפי שקובע  100% -שעות קריאה ישולמו לעובדים בפחות מ .18
על פי נתוני השכר של העובד העירייה שילמה לו עבור כל שעת קריאה  החוק.

מערך שעת שכרו ובחגים שבתות וחגים, העירייה שילמה שכר לפי  100% -כ
. שעות קריאה בהגדרתן אינן מתייחסות באם הן חלות במועד 175% -ו 150%

או בסופ"ש, הם מתייחסות לתגמול העובד בגין קריאה לביצוע עבודה בלבד 
 וחזרתו להמשך זמנו החופשי, או לכוננות, באם הוא הוגדר ככזה. 
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  בעירייה אין מנגנון פיקוח על  הזמן בו טופלת כל קריאה. .19
 

מדוע העובד ממלא שעות קריאה של פתיחה וסגירה של  לביקורת לא ברור .20
עובדים ולשלם לכל  2מים שאותן מבצע מנהל המחלקה. האם צריך לצאת 

 ?!, בגין סגירה ופתיחה של מיםאחד מהם עבור קריאה
 

, מנהל מחלקת המים חתמו על דוחות מ.אומר  לשעבר מנהל שפ"ע י.חמר  .21
העובד, והם נושאים באחריות לדיווחים הכפולים המופיעים בדוחות 

 ולחריגה הכספית הנובעת מכך. 
 

ומבלי  שבדק את  ע.יגזבר העירייה שילם בגין שעות שלא התקיימו לעובד  .22
 אמינותן.

 

לאור האמור לעיל, העירייה צריכה לעשות תחשיב שכר חדש לעובד   .23
רטרואקטיבית, על מנת להשיב כספים לקופת העירייה שניתנו לעובד שלא 
כדין. יש לנכות משכרו של העובד את כל השעות בגין אי דיווח אמת בדוחות 
הנוכחות, אשר גרמו לעירייה להוצאה כספית גדולה ובניגוד לחוזה 

 של העירייה עם הקבלן.  ההתקשרות 
 

מדיניות העירייה הינה הצגת תוכנית עבודה שבועית בפני מנכ"ל העירייה  .24
מנכ"ל העירייה דורש מכל והיא ידועה לכל עובדיה הבכירים של העירייה. 

המנהלים מדי שבוע ובאופן קבוע )!( שיציגו בפניו את התוכנית השבועית 
שעות העבודה אותם הוא צריך פועל יוצא מזה כל מנהל יודע מהן . שלהם

על מנהלי המחלקות לקבוע שעות כוננות לכן לניהול ותחזוקה של מחלקתו. 
לעובד או מאידך לקבוע שעות נוספות קבועות ביום שעליו לבצעם בפועל 

 ולאשרם מול מנכ"ל העירייה. 
 
 

בהתאם ע"י מנכ"ל העירייה יוגדרו  לעובדים  ושעות נוספות שעות כוננות .25
שעות הכוננות יהיו בהתאם לתקציב המאושר בעירייה.   עירייה.לצורכי ה

מנהלי האגפים אינם רשאים להחליט על עצמם את שעות הכוננות או השעות 
 הנוספות הניתנות לעובדיהם.  

 
העירייה תבחר באם לנהל את תוכנית עבודת שפ"ע לפי שעות כוננות או  .26

 משמרות עובדים.
 

ראה, לכן יש להגדיר את השעות הנוספות העירייה נמצאת עדיין בתהליך הב .27
החודשיות לכל עובד ואת שעות הכוננות ולחלקם לפי תוכנית עבודה מסודרת 

 .של האגף, באישור מנכ"ל העירייה
 

 :29/11/2015באמצעות עו"ד ליאור איזנפלד מתאריך  י.חתגובתו של מר 

 התקבל אכן, מלכתחילה כעובד בחברת כח אדם. ע.יהעובד  .1
העובד הלכה למעשה מבצע תפקיד של עובד עירייה, במסגרת העיריה, באופן שאינו  .2

 , המשמשים באותו תפקיד.פ.זומר  מ.אשונה    מעובדי העירייה, מר 
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כעובד בראה הוסכם על קליטתו של מר י' לאור האמור לעיל, ובמסגרת תוכנית הה .3
 עירייה לכל דבר.

 ההבראה המצויה בידה בודאי.לעניין זה מופנית במבקרת להוראות תכנית  .4
ון המקומי טכמו הדברים עולים מהוראות הוועדה הפריטטית שבין מרכז השל .5

תכנית ההבראה על כל שם נאמר במפורש כי  5.10.2014והסתדרות העובדים, מיום 
)העתק פרוטוקול הוועדה מצורף לתגובה זו ומסומן מרכיביה תיושם באופן מיידי 

 "א"(.
 15.10.2015מיום ' ראש העירייה, למר א של בעניין זה למכתבו,עוד מופנית המבקרת  .6

לעיריה"  ומ.ר ע.יובו נכתב במפורש כי הוסכם "על קליטת שני עובדי חברת כ"א 
 )מצורף ומסומן "ב"(.

לא נמסרה כל הוראה אחרת על ידי הנהלת העיריה, ולמיטב הבנתו לכל  למר ח' .7
הוא כדינו של כל עובד עירייה אחר.  'הפחות לעניין שכר ותנאים, דינו של מר י

לכאורה, גם המבקרת עצמה סבורה כי כך הם פני הדברים שכן, היא מסתמכת 
על חוקת העבודה. חוקת העבודה היא הסכם קיבוצי החל על עובדי  'בעניינו של מר י

באמת ובתמים חברת כח אדם לא  'עירייה בלבד. לו היתה סבורה המבקרת כי מר י
 ת כן.היה מקום לעשו

ולא  2010נתקבל לעבודה בשנת ' אי דיוק נוסף שנפל בטיוטת הדו"ח הוא כי מר י .8
, המועד בו נטען בטיוטת הדו"ח כי נחתם ההסכם בין העירייה לבין 1.6.2012ביום 

 הקבלן.
 

 לפיקוח על השעות הנוספות 'אחריותו של מר ח
 מכח תפקידו של מרשי הוא מחויב, לשעות כוננות לקריאות פתע. .9

זמנו, וטרם תחילת ההליך המשפטי בעניינו, וכאשר היה מצוי בחוזה בכירים ניתנה ב .10
למרשי הוראה ברורה על ידי ראש העיריה, כי מרשי יצטרף לכל קריאת פתע אליה 
יוצאים עובדי האגף, וזאת על מנת להבטיח את ביצוע המשימה בפן המקצועי, מחד, 

עוד לפני כן הורה גם מנכ"ל בדים. ומאידך, על מנת לפקח על שעות העבודה של העו
להצטרף לכל קריאת העירייה למרשי, בפגישה בה נכח רל"ש ראש העיר בזמנו 

 "אינם סומכים על העובדים". -פתע משום ש
, היו בהמשך להוראות מנכ"ל העירייה וראש העירייהההוראות שניתנו על ידי  .11

)"מודוס אופרנדי"( של , תאמה את אופן הפעולה ראש העיר לשעברשניתנו על ידי 
, מאז תחילת העסקתו, וכן את הגדרת תפקידו בקובץ התפקידים של משרד 'מר ח

 הפנים, ואת חוזה ההעסקה שלו.
, ונפסקה העסקתו בחוזה בכירים, מנעה 'דא עקא, כי מאז החלה ההתנכלות למר ח .12

ו , לבצע את תפקידו. הסבר בא לידי ביטוי בכך שנלקח ממנ'הנהלת העיריה ממר ח
כל הרכב ששימש אותו לצרכי עבודה, באופן שמנע ממנו לסייר ברחבי העיר, וכן 
בהוראה ברורה, של מנכ"ל העירייה למוקד העירוני, להפסיק להעביר למרשי 

 קריאות פתע.
"עיוורונו" של מרשי באופן שאינו מסוגל לפקח  -באופן זה הביאה הנהלת העיריה ל .13

ת על ידי העובדים. לענין זה נדרש מרשי באופן אישי על קריאות הפתע המבוצעו
להסתמך על דיווחי מנהל מחלקת המים בעניין זה, תוך שהוא עורך בדיקות 

 מדגמיות בעניין.

מן הנתונים שיובאו לעיל, נראה כי אין בסיס לטענות טיוטת הדו"ח. עם זאת יובהר  .14
מונעת  כי ככל שאירעה טעות כזו או אחרת, הרי שלאור העובדה כי הנהלת העיריה

 לבצע את הפיקוח הראוי, אין למרשי אחריות לכך. 'ממר ח
יתר על כן, בהתאם להוראות מנכ"ל העירייה ביקש כי הדו"חות הנוכחות של  .15

העובדים   המקבלים את שכרם באמצעות "פרח השקד", מועברים לבדיקתו של 
ומם לפיכך, בעלי תפקידים אלה, שמק העירייה ושל מנהל אגף משאבי אנוש,מנכ"ל 

נפקד בטיוטת הדו"ח נושאים באחריות לכל טעות לכל הפחות באותה המידה כמו 
 מרשי.

 
 7/2015דיווח נוכחות לעובד בחודש 
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. לפיכך מגיעות לעובד שעתיים 14:12הקריאה נסתיימה בשעה  3.7.2015ביום  .16
נוספות. דווח בטעות כקריאת פתע של ארבע שעות. אין כפל שכר, אך אכן יש טעות 

 יים, ומגיעות לעובד שעתיים בלבד ולא ארבע.של שעת
. לפיכך מגיעות לעובד שעתיים 13:53הקריאה נסתיימה השעה  17.7.2015ביום  .17

נוספות. דווח בטעות כקריאת פתע של ארבע שעות. אין שכר כפול, אך אכן יש טעות 
 של שעתיים, ומגיעות לעובד שעתיים בלבד ולא ארבע.

העובד היה מצוי בחופשה ביום בחירה, תשעה באב )דו"ח הנוכחות  – 26.7.2015ביום  .18
המודפס מצורף ומסומן "ג"(. על גבי הדו"ח מצויה חתימת מרשי המכירה ביום כיום 

לצאת לקריאת פתע, ביום שהיה  'בחירה. לסופו של גבר ביום בחירה נדרש מר י
קד עצמה צוין כי רשום כיום חופש, ולפיכך הוא זכאי לתשלום כאמור. בקריאת המו

 העובדים אל הדפיסו כרטיס ביום זה.
, 'יודגש כי באשר לזכאותו של העובד ליום בחירה, ולאור השינוי במעמדו של מר י .19

, ממחלקת המנגנון. תשובתה 'כפי שהוסבר לעיל, פנה מנהל מחלקת המים לגב' ז
יום  זכאי לאותם תנאים להם זכאים עובדי העירייה, ובכלל זה 'הייתה כי מר י

 בחירה.
שעות כוננות, ואף לא דיווח על כוננות כלל  70ביחס לטענה לפיה שולמו לעובד  .20

 ומסומן "ה"(. ')מצורף    תלוש השכר של מר י
ה מצוינות שלוש קריאות נטען כי אין קריאות מוקד. הלכה למעש 1.7ביום  .א

אין קריאות מוקד. הלכה למעשה קיימות קריאות מוקד  ביחס אליה
 מצורפות ומסומנות "ו" "ז" "ח"(.תואמות )ה

קיימת קריאת מוקד. הייתה טעות בהקלדה ביחס לקריאת  13.7ביום  .ב
ואולם על פי הפרטים ברור כי זו קריאת  14.7ההמשך ונרשם בטעות  תאריך 

 המשך )מצורף ומסומן "ט"(.
 )מצורף ומסומן "י"(. 18:42מצורפת קריאת מוקד עד לשעה  15.7ביום  .ג
 )מצורף ומסומן "יא"(. 20:14פת קריאת מוקד עד השעה מצור 27.7ביום  .ד

. יצוין באותו יום נסתיים יום 18:04מצורפת קריאת מוקד עד שעה  30.7ביום  .21
מצורף ומסומן  בשל טיפול רפואי לביתו של העובד  12:30עבודתו של העובד בשעה 

 "יב"(.
שעות שלא  52 סיכומם של דברים הוא כי בניגוד לטענת המבקרת כאילו העובד קיבל .22

 ( שעות.4כדין, הרי שלמעשה, מדובר בטעות בהיקף של ארבע )
 

 8/2015פירוט דיווח נוכחות לעובד בחודש 
בתחילת  חודש אוגוסט אירע פיצוץ בצינור מים הסמוך למקוה הטהרה. ניתנה  .23

, המפקח מטעם העיריה, כי עד שיבוצע תיקון א.כעל ידי מר  2.8.2015הוראה, ביום 
ולסגור  18:00לן, על עובדי מחלקת המים לפתוח את המים בכל יום שעה על ידי קב

 )מצורף ומסומן "יג"(. 22:00את המים בשעה 

ביום ו' מלכתחילה מנהלת המוקד לא תעדה את סגירת המים. ענין זה  21.8ביום  .24
 תוקן באופן ידני על ידי מנהלת המוקד )מצורף ומסומן "יד"(.

תועדה הסגירה על ידי המוקד. ענין זה תוקן באופן ידנה , מלכתחילה לא 29.8ביום  .25
 על ידי מנהלת המוקד )מצורף ומסומן "טו"(.

שעות כוננות. בעניין זה, וכאמור במכתב חברת פקח השקד  50העובד הגיש דו"ח בגין  .26
שעות הכוננות שולמו על פי אישור מנכ"ל העיריה )מצורף ומסומן  22.11.2015מיום 

 "טז"(.
 ות של ימי חול:שעות נוספ .27

לא הופיעה קריאת מוקד. הלכה למעשה קיימת קריאת  6.8נטען כי ביום  .א
מוקד. מלכתחילה לא תועדה הסגירה על ידי המוקד. ענין זה תוקן באופן 

 ידני על ידי מנהלת המוקד )מצורף ומסומן "יז"(.
לא הופיעה קריאת מוקד. מלכתחילה לא תועדה הסגירה  9.8נטען כי ביום  .ב

המוקד. ענין זה תוקן באופן ידני על ידי מנהלת המוקד )מצורף  על ידי
 ומסומן "יח"(.
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לא הופיעה קריאת מוקד. מלכתחילה לא תועדה הסגירה  11.8נטען כי ביום  .ג
על ידי המוקד. ענין זה תוקן באופן ידני על ידי מנהלת המוקד )מצורף 

 ומסומן "יט"(.
לכתחילה לא תועדה הסגירה לא הופיעה קריאת מוקד. מ 12.8נטען כי ביום  .ד

על ידי המוקד. ענין זה תוקן באופן ידני על ידי מנהלת המוקד )מצורף 
 ומסומן "כ"(.

לא הופיעה קריאת מוקד. מלכתחילה לא  22:00בשעה  26.8נטען כי ביום  .ה
תועדה הסגירה על ידי המוקד. ענין זה תוקן באופן ידני על ידי מנהלת 

 המוקד )מצורף ומסומן "כא"(.
לא נרשם כי הופיעה קריאת מוקד.  17:00עד  16:40בשעה  26.8טען כי ביום נ .ו

 הלכה למעשה קיימת קריאת מוקד  )מצורף ומסומן "כב"(.
שעות שלא בוצעו, ואולם הלכה למעשה, השעות דווחו  28נטען כי העובד דיווח על  .28

 כשורה.
. אין, כל יסוד עוד נטען כי אין צורך כי שני עובדים יבצעו פתיחה וסגירה של מים .29

לטענה זו. כל הפעולות בשטח במחלקת המים מבוצעות על ידי צוות של שניים לכל 
הפחות. מדובר בפעולה פיזית היא פעמים מסוכנת. ברז מים היה שבור. הסגירה 
והפתיחה בוצעו על ידי מגוף. רוב הפעולות בוצעו בשעות החשיכה. קיימת סכנה של 

ל המצאות נחשים וסכנות אחרות במקום. לא ניתן פיצוץ בזמן ביצוע הפעולה או ש
 לפיכך לבצע את הפעולה על ידי אדם אחד בלבד.

שעות כוננות אותן קיבל. באותו הזמן, התקיים משא  50נטען כי העובד לא דיווח על  .30
ומתן עם וועד העובדים, ביחס להגדרת הכוננות. באותו זמן, ובעקבות פניית יו"ר 

מן "כג"(, התקיימה ישיבה עם המנכ"ל, עו"ד שווץ ומר ועד העובדים )מצורף ומסו
שעות, יוסדר במשרד הפנים.  150, והוסכם כי תשלום שעות כוננות בהיקף של א.א

 50עד לקבלת האישור שבעקבותיו אמור היה להתקבל תשלום רטרואקטיבי. דווחו 
ים בכוננות שעות כוננות באופן גלובלי, על פי אישור המנכ"ל, בעוד העובדים היו מצוי

 שעות(. 24במהלך כל שעות היממה )
סיכומם של דברים הוא כי מן הראוי לעיל עילה כי העובד קיבל את כל השעות כדין,  .31

 ובהתאם לדיווח. לפיכך אין יסוד לטענות המבקרת.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :9/2015פירוט דיווח נוכחות לעובד בחודש 
 חגים רבים.חלו  2015בפתח סעיף זה יצוין כי בחודש ספטמבר  .32
 אישר את דיווח זה. 'בכל ימי החג דיווח העובד כי היה בחופש ומר ח .33
בגין ימי החופש וסוגיה זו הינה באחריות  לעובדלא אישר את אופן התשלום  'מר ח .34

לעיל ולהלן  'המנגנון ומנכ"ל העיריה בלבד. לפיכך, האמור בדבר זכויותיו של מר י
 בהקשר זו הינה למעלה מן הצורך.

נטען כי לא מגיע  תשלום בגין העובדה שמסתבר כי מדובר במקרה פרטי.  13.9ביום  .35
אין בכך כל רבותא מבחינתו של העובד. העובד פעם על פי הוראה של המוקד ויצא 
מביתו לבדוק את המקרה. מדובר בערב ראש השנה. די בכך כדי לזכות את העובד 

 בקריאת פתע )מצורף ומסומן "כד"(.
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מדובר בחול המועד סוכות. בהתאם להוראה  15:40ועד  15:05משעה  30.9ביום  .36
שניתנה העירייה היתה מצויה בחופש. נטען כי לא הייתה קריאת מוקד, ואולם 

 הדברים אינם נכונים )קריאת המוקד מצורף ומסומנת "כה"(.
שעות כוננות אותן קיבל. באותו זמן, ובעקבות פניית  50נטען כי העובד לא דיווח על  .37

עד העובדים )מצורף ומסומן "כג"(, התקיימה ישיבה עם המנכ"ל, עו"ד שווץ יו"ר ו
שעות, יוסדר במשרד  150, והוסכם כי תשלום שעות כוננות בהיקף של א.אומר 

הפנים. עד לקבלת האישור שבעקבותיו אמור היה להתקבל תשלום רטרואקטיבי. 
בעוד העובדים היו  שעות כוננות באופן גלובלי, על פי אישור המנכ"ל, 50דווחו 

 שעות(. 24מצויים בכוננות במהלך כל שעות היממה )
 

 דו"ח רביעי
חודש ספטמבר היה חודש של חגים. לפיכך, מספר שעות היסוד היה קטן יחסית  .38

לחודש רגיל. העובד דיווח על ימי חג בדיווח השעות שלו. לכל עובד שעבד ביום שלפני 
שהדבר נוגע לימי חול המועד, הרי ואחרי החג זכות לקבל את ימי החג. ככל 

שבהתאם להוראת מנגנון העיריה, חויב העובד במחצית יום חופש בגין כל יום, והיה 
לעבודה  העובדממילא וכפי שפורט לעיל נקלט מצוי בחופשה כיתר עובדי העירייה. 

בעירייה, וזכויותיו הן כשאר עובדי העיריה )הדיווח לחודש ספטמבר מצורף 
 ומסומן "כו"(.

מקור ההערה לא ברור ונבקש אסמכתא. התשלום למר  –ביחס להערת הביקורת  .39
 ימין היה כפי התשלום ליתר עובדי העיריה.

 
 ימי חול –קריאות פתע 

שה קיימת קריאת מוקד )מצורף אין קריאת מוקד. הלכה למע 2.9נטען כי ביום  .40
 ומסומן "כז"(.

נרשם כי הקריאה לא שייכת למחלקה. אין כל חשיבות לכך. המוקד פנה  7.9ביום  .41
לעובד שיצא לקריאה ועדכן את המוקד כי מדובר בקריאה של מחלקה אחרת. 

 מבחינתו של העובד מדובר בקריאת פתע. 
יה פרטית. לקביעה  זו אין נטען כי המדובר בבע 17:50 – 19:32שעה  8.9ביום  .42

חשיבות. מן המועד בו המוקד פנה לעובד והעובד יצא לקריאה. הרי שמדובר 
 בקריאת פתע.

נטען כי אין קריאת מוקד. הלכה למעשה קיימת  20:15 – 20:39שעה  8.9ביום  .43
 קריאת מוקד )מצורף ומסומן "ל"(.

שיבות. מן המועד בו נטען כי המדובר בבעיה פרטית. לקביעה  זו אין ח 10.9ביום  .44
המוקד פנה לעובד והעובד יצא לקריאה. הרי שמדובר בקריאת פתע )מצורף ומסומן 

 "לא"(.
נטען כי המדובר בבעיה פרטית. לקביעה  זו אין חשיבות. מן המועד בו  17.9ביום  .45

המוקד פנה לעובד והעובד יצא לקריאה. הרי שמדובר בקריאת פתע )מצורף ומסומן 
 "לב"(.

 
 
 

נטען ביחס לשלוש קריאות מוקד שאינן מופיעות הלכה למעשה מופיעות  20.9ביום  .46
 קריאות   )מצורף ומסומן "לג" "לד" "לה"(.

אין קריאת מוקד. הלכה למעשה קיימת קריאת מוקד )מצורף  21.9נטען כי ביום  .47
 ומסומן "לו"(.

אינו זכאי לקריאות כיוון שהתקיימו במהלך יום עבודה.  'נטען כי מר י 24.9ביום  .48
הלכה למעשה מדובר ביום חופשה של עובדי העירייה בצורה מרוכזת. העובד נקרא 

 לשתי קריאות פתע במהלך יום החופש ודיווח עליהן.
 ואין על העובד להשיב שכר כלל.מסקנה היא כי כל הקריאות דווחו כהלכה  .49

 
 בסוף השבוע וחגים קריאות ביוב –דו"ח שישי  .50
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לא מופיעה קריאת מוקד. הלכה למעשה  17:00 – 14:27בשעה  13.9נטען כי ביום  .51
 קיימת קריאת מוקד )מצורף ומסומן "לז"(.

אינה מופיעה  19:14ועד שעה  18:34משעה  13.9עוד נטען כי קריאה נוספת ביום  .52
 (.כקריאת מוקד. הלכה למעשה קיימת קריאת מוקד )מצורף ומסומן "לח"

נטען כי לא מופיעה  קריאת מוקד. הלכה למעשה קיימת קריאת מוקד  14.9ביום  .53
 )מצורף ומסומן "לט"(.

. נטען כי לא מופיעה  קריאת מוקד. הלכה למעשה קיימת קריאת מוקד 18. ביום  .54
 )מצורף ומסומן "מ"(.

 מסקנה היא כי כל הקריאות דווחו כהלכה ואין על העובד להשיב דבר. .55
 דווחו כהלכה. 2015ת היא כל השעות שדווחו בחודש ספטמבר המסקנה הסופי .56

 
 הערת הסיכום

טעה  2015ספטמבר  –המסקנה הנובעת מכל האמור לעיל כי במהלך החודשים יולי  .57
 בדיווח של ארבע שעות כוננות בלבד. ע.ימר 

 הטענות בסיכום ביחס לדיווח ביתר ובכפל נענו לעיל בגוף התשובה ולא נחזור עליהן. .58
 הטענות ביחס למעמדם של עובדי העיריה אף הן נענו בגוף התשובה. .59
 נותר להתייחס לטענות בעניין אופן ארגון העבודה במחלקת שפ"ע. .60
לדו"ח מדוע יש צורך ביציאה של שלושה  11טענה בעניין זה היא הטענה בסעיף  .61

עובדים לקריאות ביוב. הערה זו נובעת מן העובדה שמבקרת העיריה אינה בקיאה 
בעבודת מחלקת הביוב. עבודת הביוב הינה עבודה מסוכנת. משקל כל מכסה בריכה 

קילוגרם. התיקון דורש ירידה לבור אשר עשויים להמצא בו גזים  40 -הוא כ
מסוכנים. בנסיבות אלו יש צורך בצוות מתוגבר לכל מקרה של סכנה. סכנה נוספת 

ריך חסימה של הכביש טמונה בעבודה כי בריכות מצויות בכבישים, באופן המצ
והפקדה על הבטיחות. ברור שלא ניתן לבצע תיקונים אלה בצוות דל פחות משלושה 

בהתאם לכך ניתנה הוראה במהלך הישיבה בהשתתפות עו"ד עו"ד שווץ, אנשים. 
, אשר אין לו תפקיד בעיריה, כי לקריאות אלה יצאו 'על ידי מר א 'ומר א 'מר ט

חזר ונתן המנכ"ל הוראה לצאת בצוות של  27.11.15בצוותים של שלושה. ביום 
 שלושה והדבר מתועד במוקד.

למרשי למרות תפקידו כמנהל אגף, לא ניתנה כל אפשרות להשפיע להחליט בדבר  .62
 אופן ביצוע העבודה.

. שתי קריאות ביוב 28.11.2015תוצאת הדברים היא מקרים כגון אשר אירע ביום  .63
זמין משך כל השבת ולא אישר את התיקון.  לא נענו כלל בשל כך שהמנכ"ל לא היה

מדובר בבעיה חוזרת ונשנית. כאשר סמכות האישור הייתה בידי מנהל אגף שפ"ע 
( שעות ביום 24כנדרש מהגדרת התפקיד, היה מנהל האגף זמין משך עשרים וארבע )

 והדברים אושרו מיידית.

בפני מנכ"ל העיריה. נטען כי על מנהל האגף להציג תכנית עבודה שבועית,  24בסעיף  .64
 לענין זה יש להעיר שתי הערות:

 ח עבודה יומי וכך עשה.להגיש דו"' העיריה הנחה את מר ח מנכ"ל .א
כאשר מדובר בקריאות פתע, לא ניתן להגדיר שעות מראש, כן קריאות פתע,  .ב

 מטבע הדברים הן מפתיעות ולא ניתן להגדיר אותן מראש.
כוננות ושעות נוספות לעובדים יוגדרו על יי כותבת המבקרת כי שעות  25בסעיף  .65

מנכ"ל העיריה. אכן, השעות הוגדרו על ידי המנכ"ל העיריה במסגרת הישיבה 
 150. כאמור הוסכם כי לעובדים יינתנו 'שהתקיימה בין עו"ד שווץ, המנכ"ל ומר א

ה תביא לכך כי מכסת שעות זו תאושר. בשלב זה הוסכם ישעות כוננות לאחר שהעירי
 שעות כוננות, בלא ייחוס מסוים של שעות. 50העובדים יגישו כי 

 
 סוף דבר

סוף דבר הוא כי אין כל יסוד לכל האמור בתלונה, ומן הראוי כי המבקשת תדרש  .66
 לדברים שיש בהם ממש".
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 :29/11/2015מתאריך  מנהל מחלקת המיםתגובתו של 

לטיוטת הדו"ח. החלקים העובדתיים בתגובה המתייחסים  י'"קראתי את תגובתו של מר 
מקובלים גם עלי ואבקש לראות אותם כתגובה גם  'לשעות עבודתו ותנאי העסקתו של מר י

 מטעמי".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום הביקורת

 .אינו עובד העירייה ע.יהעובד 

 כעובד העירייה. ע.ימשרד האוצר אינו מכיר במר 

 'לחתום על דו"חות הנוכחות של עובדי שפ"ע. מר ח 'מנעה מעולם ממר חהנהלת העיר לא 
מחובר למערכת הממוחשבת  של המוקד העירוני, והוא אינו זקוק לרכב על מנת לבדוק 

קריאות אשר לא ע.י במחשב שבמשרדו אם הוא חותם ומאשר בדוחות הנוכחות של מר 
 מופיעות במוקד.

ביקש את דוחות המוקד  מ.א מר  הביקורתאל  קשר, הת09:23בשעה  25/11/2015 בתאריך 
 שמנהלת המוקד העבירה לח"מ.
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מנהלת וטען כי דוחות המוקד ש לביקורת 'מר חהתקשר  09:38בשעה  25/11/2015 בתאריך 
 אינם נכונים. לביקורתהמוקד העבירה 

 .'פנתה למנהלת המוקד לברור טענתו של מר ח הביקורת

 כמו הדוחות את העברתי 'ממנהלת המוקד במייל: "ל הביקורת כתבה  29/11/2015בתאריך 
 במחשב". אצלו אותו רואה יובל אלייך שהעברתי החומר בנוסף, במערכת שמופיעים

שלח מנהל המנגנון מייל למנכ"ל העירייה ולגזבר העירייה ובו נכתב:  30/5/2014בתאריך 
אדם מתבצעת או התבצעה לא ברור לי על מה הגזבר מסתמך כל ההתקשרות של חב' כח "

כי דו"חות העובדים  "פרח השקד" אינם עוברים  הביקורתטען בפני  '. מר עע"י הגזברות"
 .דרכו אלא ישירות לגזברות העירייה

חוקת העבודה קובעת במפורש כי יום בחירה שלא מומש יתווסף לימי החופשה של העובד 
בכך שאמרה שעמית ' ציטוט של הגב' ז הביקורתובטח שלא יקבל עליהם תשלום כפול. לדעת 

לטעון שהיא אמרה לו   'ח י העירייה, לא מכשירים את מר ימין זכאי לאותם תנאי כמו עובד
 שעמית ימין יקבל כפל שכר עבור יום בחירה.

מודה שהעובד הצהיר בפניו שהוא נמצא בחופשה  בימי חגי תשרי.  למרות זאת חתם  ח'מר 
שהעובד  עבד חודש  מ.אנוכחות שבו מצהיר העובד ומנהלו מר  מנהל מחלקת שפ"ע על דו"ח

 לחמוק מאחריות לא תעלה לו.' כל ניסיון של מר חמלא!  

חוזר ומציין בתגובתו את הישיבה שהתקיימה בנוכחות מנכ"ל העירייה, עו"ד שווץ  'מר ח
מצטט החלטות  'לא ציין כי הוא השתתף בישיבה זו. לא ברור מדוע מר ח '. מר חא'ומר 

פרוטוקול  הביקורת לא מצאהישיבה שלדבריו התקיימה,  מבלי שהוא עצמו היה נוכח בה. 
 כתוב או החלטות מסודרות מן הישיבה שהתקיימה כביכול ועליה מתבסס מר חזן.

שעות כוננות לעובדי מחלקת  150מצדד בהחלטת ישיבה זו בעניין קבלת  'מחד גיסא, מר ח
כי אישר שעות כוננות כדין, מצד שני הוא מערער על חוקיות ישיבה  המים ועל מנת להוכיח

 זו.

לא הופיעו כלל בדוחות  'בתגובתו של מר ח 9/2015 לחודש המתייחסים לח -ו לט נספחים
ממנהלת המוקד ומכאן שאין הערה בדו"ח הביקורת  הביקורתהממוחשבים שקיבלה 

עבודתו של  מיום חלק היא אך הופיעה אכן הקריאה -  'בתגובתו של מר ח יב עליהם. נספח
  'בתגובתו ובנספחים המצורפים לתגובתו של מר ח לא נמצא כי יש מר ימין עמית.

 הביקורת. ח"בדו המופיעים הנתונים את לשנות

 

 

 

 

מ.א  ח',להעמיד את העובדים   עירייהל ממליצה הביקורת"ח לאור האמור לעיל בדו
. דיווח שגרם לעירייה ע.ילדין משמעתי בגין דיווח כוזב של שעות עבודה לעובד  וע.י

 להוצאה כספית גבוהה.

גזבר העירייה על אישורו לתשלום שכר לא לברור לערוך  הביקורת ממליצה לעירייה
  ע.י.כדין לעובד 

לעירייה לפנות לחברת כח האדם "פרח השקד" להשבת הכספים הביקורת ממליצה 
 שלא כדין ולשקול המשך קניית השירותים מחברה זו. ע.ימו לעובד אשר שול

 

 דיאא התקיימה ישיבה במשרד האוצר במשרדו של מר מר 16/12/2015בתאריך 
כ"ל העירייה, עו"ד האוצר, בהשתתפות מנ משרד השכר על הממונה בכיר סגן אסדי
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גם בכתב  . מהפגישה עולה כי מדיניות משרד האוצר אשר תצאדני שווץ והביקורת
לעירייה הינה שקריאות פתע לא ישולמו לעובדים אשר נמצאים בכוננות, כלומר 
עובד אשר נמצא בכוננות ונקרא ליציאה לצורך טיפול בקריאת מוקד, לא יקבל שעות 

 קריאת פתע, אלא עבודתו זו הינה במסגרת שכר שעות הכוננות שהוא מקבל.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מקרקעין ומבנה לעמותת "עד השלום" הקצאת
 
 

, התכנסה ועדת הקצאות של העירייה. בועדה השתתפו: מנכ"ל העירייה 1/11/2015בתאריך 
 והיועץ המשפטי לעירייה. ןמנהל רכש ומקרקעיאדריכלית העירייה מטעם ההנדסה, 

 
(, "העמותה")להלן:   58024297הועד דנה בין היתר, בבקשתה של עמותת "עד השלום" ע.ר 

, לצורך 5חלקה: 2388להקצאות מקרקעין ומבנה בבית הספר גיל רבין הישן הידוע כגוש: 
 פעילות רווחה, סיוע לנזקקים, פעילות חינוך, תרבות תורנית ובית כנסת.

 
 .31/10/1994לעירייה זכות במקרקעין מתוקף חוזה חכירה מול המינהל מתאריך 

 
 תנגדות.סטטוס הדיון: דיון שלישי שמיעת ה
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 ועו"ד ליאור אייזנפלד. מ.שואת המתנגדים ייצג חבר המועצה  א.מאת העמותה ייצג הרב 

 
 ובא כוחו לבדיקתה של הח"מ. מ.שהחלטת הועדה הייתה להעביר את טענותיו של 

כמו כן הוחלט כי הועדה תשקול שנית את תקופת ההקצאה, כך שזאת תותאם למדיניות 
 שנים. 3ל החדשה של העירייה, לתקופה ש

 
 ובא כוחו:  מ.שטענותיו של 

 שהינו חבר מועצת העיר שדרות  ד.טחברי העמותה:  2. חשש לניגוד עניינים של 1

 . א.מוהרב     

 . רב ממונה על המועצה הדתית והקצאה מיועדת לתרבות תורנית שהינה בתחום אחריות 2

 המועצה הדתית. תחרות בין העמותה למועצה הדתית לגבי הקצאת משאבים.     

 . למועצה הדתית יש נגיעה להקצאת משאבים לתרבות התורנית.3

 חל איסור להתקשר בחוזים מסוג. ד.ט. לחבר המועצה 4

 אלש"ח ולכן קיים ניגוד עניינים. 400 -. המבנה שופץ ע"ח העירייה בסכום של כ5

 
 העניינים:השתלשלות 

 

, מנכ"ל ש.פהתקיימה ישיבת ועדת הקצאות בהשתתפות:  3/1/2011בתאריך  .1
 ונ.תמזכירות העירייה,  ש.ההעירייה דאז, היועמ"ש לעירייה, מהנדס העירייה, 

כגזבר העירייה. הישיבה דנה בין היתר בבקשתה של עמותת "עד השלום" להקצאת 
החלטת הועדה . 14 -ו 13קות: חל 2388בית הכנסת "בן איש חי" הידועה כגוש: 

הבקשה תוגש לאישור הנהלת העירייה ואישור פרסום בעתון. כמו כן פיקוד העורף 
הגיש בקשה להקצות את בית הספר רבין. לא הוגשו התנגדויות והבקשה אושרה 

 בכפוף לאישור משרד הפנים.
 

, מנכ"ל ש.פהתקיימה  ישיבת ועדת הקצאות בהשתתפות:  8/3/2011בתאריך  .2
כמ"מ  נ.ממזכירות העירייה,  ש.ה, העירייה דאז, היועמ"ש לעירייה, מהנדס העירייה
"לאור החלטת הנהלה והוחלט כי גזבר העירייה. הועדה דנה בין היתר בעמותה 

ולאור הבקשה להקצאת מבני חינוך, אין בסמכותה של ועדת ההקצאות  2007משנת 
 לדון בזה, והנושא מועבר לדיון בהנהלה".

 
אישרה לעמותה ביצוע פעילות  12/11/2007מתאריך  23/11הנהלה מספר  ישיבת .3

 במבנה בי"ס רבין.
 

, מנכ"ל ש.פהתקיימה ועדת הקצאות של העיריה בהשתתפות:  16/10/2012בתאריך  .4
מנהל  נ.ממזכירות העירייה,  ש.ההעירייה דאז, היועמ"ש לעירייה, מהנדס העירייה, 

ה דנה בנושא יחיד בקשת העמותה להקצאה זבר העירייה. הועדוגרכש ומקרקעין 
של בית הספר רבין לצורך שימוש לשירותי רווחה ותרבות תורנית וכלכלית לכל 

ועדת ההקצאות אישרה לעמותה חלק ממתחם בית הספר ובהתאם תושבי העיר. 
 ובכפוף לאישורים הנדרשים. 5חלקה: 2388לתשריט המצורף בגוש: 

 
, מנכ"ל ש.פהקצאות של העיריה בהשתתפות:  התקיימה ועדת 14/1/2013בתאריך  .5

מנהל  נ.ממזכירות העירייה,  ש.ההעירייה דאז, היועמ"ש לעירייה מהנדס העירייה, 
גזבר העירייה. הועדה דנה בנושא יחיד בקשת העמותה להקצאת ו רכש ומקרקעין

הועדה  ציינה כי העמותה פרסמה הודעה בשני עיתונים מבנה בית ספר רבין. 
עד למועד הישיבה ולא התקבלו התנגדויות ולאור זאת הועדה מאשרת את כנדרש, 

ההקצאה בכפוף לאישור משרד החינוך ומעבירה את ההחלטה לאישור למועצה 
 העיר.
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אישרה את  3/13/4החלטה מספר  29/5/2013מיום  3/13ישיבת המליאה מספר  .6
משרד  בקשת העמותה להקצאת בית הספר גיל רבין. ההקצאה הותנתה באישור

. האישור היה לאחר שחברי המועצה הרצל ומשה שאובי טענו הפנים ומשרד החינוך
 .אלש"ח 400על העירייה כי היא שיפצה את המבנה בסכום של 

 
פנה ראש העיר, למר תמיר בן משה סמנכ"ל המנהל לפיתוח  8/1/2015בתאריך  .7

גיל רבין  מערכת החינוך במשרד החינוך, בבקשה להתיר לו להקצות את בית הספר
 הישן לטובת פעילות של עמותות לצורך פעילויות חינוכיות ולרווחת הקהילה.

 
פנה ראש העיר, למר תמיר בן משה, סמנכ"ל המנהל לפיתוח  27/1/2014בתאריך  .8

מערכת החינוך, במשרד החינוך, בבקשה להתיר לו להקצות את בית הספר גיל רבין 
 הישן לעמותה.

 
העמותה לעירייה בקשה חדשה להקצאת מקרקעין עבור הגישה  21/1/2015בתאריך  .9

מבנה בית הספר גיל רבין. העירייה פרסמה הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע 
 לגוף ציבורי בשני עיתונים מקומיים.

 
כתב מר גאנדי קמנצקי, מנהל אגף א' מיפוי ותכנון במשרד  26/5/2015בתאריך  .10

הספר גיל רבין הישן אינו יכול לשמש החינוך, מכתב לראש העיר, ולפיו מבנה בית 
 כמוסד חינוכי כיון שאינו ממוגן ולכן הוא מאשר לקיים במבנה פעילות קהילתית. 

 
הגיש עו"ד ליאור אייזנפלד בשם סיעת "עצמה לשדרות"  2/7/2015בתאריך  .11

 התנגדות לבקשה.
 

יון נאות בן גור 1, בכתובת רחוב ברנר 11/5/1994העמותה נרשמה ונוסדה בתאריך  .12
שדרות. העמותה נרשמה ברשם העמותות תחת השם "עד השלום" לצורך קיום 
והחזקת בתי כנסת וכולל לאברכים, מרכז רוחני בנאות בן גוריון, גמילות חסדים 

-וסיוע לנזקקים תושבי שדרות.  העמותה סווגה בגמילות חסדים, דת, חינוך, ישיבה
חר.  חברי העמותה והמייסדים כולל, מילגות לתלמידים, סיוע לנזקקים, תורה וא

 .וב.א ע.י, פ.מ, ב.א, כ.ר, ב.י, א.מ הינם: 
 

 .א.מוהרב  י.זמורשה החתימה בעמותה  .13
 

 .2014לעמותה אישור ניהול תקין לשנת  .14
 

 .31/3/2016ועד  1/1/2015לעמותה אישור לצורך ניכוי מס במקור מתאריך  .15
 

 .31/3/2016ועד  1/1/2015לעמותה אישור על ניהול ספרים מתאריך  .16
 

 ובא כוחו:  מ.שטענותיו של  .17
 שהינו חבר מועצת העיר שדרות  ד.טחברי העמותה:  2חשש לניגוד עניינים של  17.1

על פי פרוטוקול האסיפה הכללית של העמותה   - הביקורתהערת – א.מוהרב 
התפטר מחברות בעמותה. כך שטענה על ניגוד  ד.טמר  12/3/2015מתאריך 

 עניינים של חבר מועצה אינה רלוונטית.

רב ממונה על המועצה הדתית והקצאה מיועדת לתרבות תורנית שהינה בתחום  17.2
אחריות המועצה הדתית. תחרות בין העמותה למועצה הדתית לגבי הקצאת 

הצרה   א.מהרב  שלח כתב 6/12/2015בתאריך  -הביקורת הערת  –משאבים 
לועדת הקצאות לפיה "פעילות העמותה "עד השלום" אינה מקבילה או 

הצהיר   'חופפת לפעילות המועצה הדתית על שלל פעילויותיה". כיון שהרב מ
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כי לא מתקיימת פעילות העלולה להוות ניגוד עניינים בין פעילות המועצה 
פעלת העמותה הדתית ופעילות העמותה איני מוצאת בעיה בסעיף זה, בה

 במבנה המבוקש להקצאה.

הערת למועצה הדתית יש נגיעה להקצאת משאבים לתרבות התורנית.  17.4
 לעיל. 17.2ראה הערה  - הביקורת

ראה  - הביקורתהערת חל איסור להתקשר בחוזים מסוג.  ד.טלחבר המועצה  17.5
 לעיל. 17.1הערה 

אלש"ח ולכן קיים ניגוד עניינים  400 -המבנה שופץ ע"ח העירייה בסכום של כ 17.6
הדנה במתן  29/5/2013בישיבת מועצה העיר מתאריך  - הביקורתהערת  –

את הטענה של שיפוץ המבנה  ה.שההקצאה לעמותה, העלה חבר המועצה 
ען , ראש העיר דאז, ביטל טענה זו וטד.באלש"ח ע"י העירייה, ומר  400ע"ס 

כי "הטיעונים לא מספיק יפים. כשמקצים מבנה לצורך ישיבה, שכשישיבה 
שקל עבור חשמל לשנה. אני מבקש, שכל בן אדם  240,000משלמים עבורה 

טובל שישים את השרץ ביד. אני לא צדיק ואף אחד שלא ישחק את הצדיק. 
 אנחנו לא צדיקים. יש פרוצדורה. אם משרד החינוך לא יאשר, הוא לא יקבל

 הביקורתאת המבנה. ההקצאה מותנת בקבלת כל האישורים הנדרשים". 
אינה חוקרת לב וכליות לרדת לסוף דעתו של ראש העיר הקודם, אך לדעת 

כיון שהעירייה שיפצה את המבנה בטרם אישרה את ההקצאה  הביקורת
ובא כוחו על ניגוד עניינים אינה  'לעמותה, הטענה של חבר המועצה ש

  רלוונטית.

 

מתייחס לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים   5/2001חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר  .18
הנוהל מחייב את הרשות לקבל את אישור משרד ללא תמורה או בתמורה סימלית. 

 הפנים עבור כל הקצאה.
 

למכור מקרקעין,  יה רשאיתא תהה ליעירי" )א( בפקודת העיריות קובע: 188סעיף  .19
החלטת המועצה ברוב חבריה ובאישור השר או  להחליפם או למשכנם אלא על פי

 מי שהוא הסמיך לכך".
 

 

 סיכום:  .20
 

 העמותה ביקשה להקצות לה מחדש את מבנה גיל רבין הישן  20.1
 .21/1/2015בתאריך          

 
 העירייה פרסמה את דבר הבקשה בשני עיתונים. 20.2

 
 . תנאי שהיה  26/5/2015משרד החינוך אישר קיום פעילות לעמותה בתאריך  20.3

 .29/5/2013קיים בישיבת מועצה העיר מתאריך          
 

 בעמותה אין חברים אשר הינם גם חברי מועצת העיר שדרות. 20.4
 

 שיפוץ מבנה גיל רבין נעשה בתקופתו של ראש העיר הקודם  20.5
 וטרם אישרה העירייה לעמותה את ההקצאה.        
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מוצאת כי ניתן לאשר את ההקצאה לעמותה  הביקורת לכן לאור האמור לעיל
במועצת העיר. העירייה יכולה להביא את הבקשה לאישור מועצת העיר 

 .2015בצרוף אישור ניהול תקין של העמותה לשנת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016 – 2015לדוח הביקורת לשנים  העירייהתגובת 
 
 2015לשנים  דו"ח מבקרת העירייההתקיימה ישיבת עבודה בדיון  7/2/2017בתאריך 

יועמ"ש העירייה, מהנדס העירייה, מנהל . בישיבה השתתפו: מנכ"ל העירייה, 2016 -
הרכש, מחזיק תיק קליטה בעירייה, מנהל אגף החינוך, מנהלת המנגנון, מנהלת 

 .מבקרת העירייהו חלקת הקליטהמ
  

 
  –דו"ח קליטה 

 
 להלן השינויים שבוצעו במצבת כ"א האגף הקליטה:

 
 :פרויקט חברה וקהילה. 1

 ממשיכה. –תאום וארגון פעילות  – נ.ש    
 ממשיכה. –מנצחת מקהלה  – ס.ד     
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 :תרבות ואומנות. 2
 ממשיכה. –תאום וארגון פעילות  – נ.ש

 
 :לעולי קווקז פרויקט מיוחד. 3

 ממשיכה. –פרויקטורית  – נ.ו     
 ממשיכה. –רכזת מועדון  – נ.ג    
 ממשיכה. –רכזת מועדון  – ח.ג    
 
 :פרויקט מיוחד לעולי בני מנשה. 4

 ממשיך. – ד.ל  –רכז     
 
 :פרויקט מחוברים. 5

 .2016התפטר בשנת  – י.ז –רכז     
  – 31/10/2016התקבלה לתפקיד בועדת בחינה בתאריך  – ש.ט –רכזת     

 לא ממשיכה )הגזבר דורש מכרז                  – 1/12/2016התחילה לעבוד  בתאריך                 
 חדש(.                 

      

 לא ממשיכה )הגזבר דורש  –עובדת משנה לשנה  – ס.א –מדריכה       
 כרז חדש.מ                       

 

 .4/2016התפטר בחודש   - ח.ט –מדריך        
 התקבלה לתפקיד בועדת בחינה    - ח.ח –מדריכה         
 לא ממשיכה   – 1/12/2016התחילה לעבוד  בתאריך  – 31/10/2016בתאריך         
 )הגזבר דורש מכרז חדש(.        

 
פרויקט מחוברים יעבור שינוי תפיסה של קיום אינטגרציה בין  – פרויקט מחוברים

נוער מתגודד עולה לנוער מתגודד ילדיי הארץ. עובדי הפרויקט שיבחרו יהיו בעלי 
הכשרה והסמכה מתאימה ולשם כך יש להוציא מכרז חדש לקליטת עובדים. 

ביאים הפרויקט יעבור לאזורים נדרשים בשדרות ויתמקד בשכונות: נוה אשכול, הנ
 גבוהים. ובן גוריון, שם נמצאים ריכוזי נוער 

 
 ילתי.המוקד קווקזים יעבור למרכז דורות וישמש כמרכז ק – מוקד קווקזים

 
 
 

 ת העולים לקבוצה והמשאבים המופנים לקבוצכל  את לאגם – חברה וקהילה
אחת שכל העולים ישתייכו אליה ללא הבדלי עמים, וכל הגופים העירוניים יראו 

 במחלקת הקליטה כשותפה מלאה בכל שירות שניתן לתושב. 
 
 

  שיפוץ מוסדות חינוך
 

 חב' מ.א סימנטוב רק ניהלה את הפרויקט. המפקח היה ניקולאי בנדרסקי. .1
אחרי שנתגלו ע"י מר יניב גורביץ לא נקבע בתחילה כמפקח בודק אלא רק  .2

 מנהל הפרויקט אי התאמות בין הביצוע לאישורם של המפקח.
 בה הוחלט להפסיק את עבודת  4.6.15 -רק אחרי בדיקתו התקיימה הישיבה ב .3

 .ניקולאי
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מלש"ח עבור העבודות, הקבלן דורש סכום נוסף עבור  2.8העירייה שלימה לקבלן 
שכ"ל לקבלת תשובות על פיקוח עבודות שלטענתו ביצע. מהנדס העירייה יפנה למ

 הפרויקט.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פניות הציבור

מגדיר מיהו הממונה   2008 –ח"התשס ,הציבור( תלונות על ממונה( המקומיות חוק הרשויות
 על פניות הציבור ברשות המקומית. 

 המקומית הרשות מבקר את תמנה מקומית רשות (  מועצת1)א(  )
 , מיוחדים מטעמים , רשאית היא ואולם , הציבור תלונות על לממונה              
 ובלבד והכל , המקומית הרשות של אחר בכיר עובד זה לתפקיד למנות              
 על כממונה תפקידיו למילוי להפריע כדי האחר בעיסוקו יהיה שלא              
 .הציבור תלונות              

 
 בעל הוא כן אם , אלא1בפסקה  כאמור בכיר עובד ימונה לא(2)  
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 כמשמעותם , בישראל גבוהה להשכלה מוסד מאת מוכר אקדמי תואר       
 מאת אקדמי תואר או  1958 –ח"התשי ,גבוהה להשכלה המועצה בחוק       
 ובעל , במדינתו מוכר מוסד שהוא לארץ בחוץ גבוהה להשכלה מוסד       
 הציבורי במגזר ניהולי בתפקיד שנים חמש של ניסיון       

 

אך מבקרת העירייה לא מונתה כנדרש כממונה על פניות הציבור ע"י מועצת העיר, 
בתלונות תושבים המגיעות ממשרד  הביקורתבהתאם לבקשת ראש העיר מטפלת 

 . העירוכן בפניות פרטיות של תושבי  מבקר המדינה והועדה לפניות הציבור בכנסת

 

 
 להלן ריכוז הפניות:

 
 

מספר 
 סידורי

תאריך 
 הפניה

הגוף 
 הפונה

תאריך מתן  מהות התלונה
התשובה 

 לפניה

 תשובה לפניה

מבקר  28/7/2016 1
 המדינה

הפונה מלין על כך 
שהעירייה החליטה 

לחייב אותו בתשלום 
ארנונה בגין המרתף 

שבביתו. לדברי הפונה 
בניית המרתף נעשתה 

הידיעה  בין היתר בשל
שהמרתף פטור ארנונה 

וכך היה המצב במשך 
 שנים רבות.

 2016צו הארנונה לשנת  8/8/2016
קבע כי שטח הדירה כולל 

מרתף. העירייה ערכה 
סקר נכסים לכלל העיר 

וכתוצאה מכך נילתנו 
נתוני אמת על גודל 

הנכסים הקיימים בעיר 
וחיוב הארנונה נגזר 

מהסקר שנערך בהתאם 
ה למ"ר הקיים במבנ

 ויעודו.
העניין הוסבר גם אישית 

לפונה בביקור שערכה 
 הח"מ בבית הפונה.

 
 
 
 

מספר 
 סידורי

תאריך 
 הפניה

הגוף 
 הפונה

תאריך מתן  מהות התלונה
התשובה 

 לפניה

 תשובה לפניה

מבקר  26/6/2016 2
 המדינה

הפונה מלין על כך 
שהעירייה אינה מעבירה 

אליו מסמכים 
ואישורים לצורך בניית 

 בביתו.ממ"ד 

הפונה קיבל היתר בניה  29/6/2016
חתום מהועדה המקומית 

לתכנון ובניה בתוספת 
גרמושקה חתומה. לפונה 

ויכוח עם שכנו שנושא 
המדידה אשר הוכרע בבית 
המשפט והיתר הבניה ניתן 

בהתאם להחלטת בית 
המשפט. העיריה אינה 

מתערבת בסכסוכי שכנים 
ואם השכם מפריע לו 
ה לממש את היתר הבני
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עליו לפנות למשטרת 
 ישראל.

פניה  14/6/2016 3
 פרטית

הפונים מבקשים להסיר 
עצים הסמוכים לכניסה 

לביתם הגורמים להרמת 
המדרכות וחוסמים את 

 הכניסה לביתם.
 

העירייה כרתה את העצים  27/6/2016
באישור הקרן הקיימת 

 לישראל.

פניה  13/6/2016 4
 פרטית

הפונה הינו עיוור  אשר 
חשבון מים גבוה קיבל 

בשל נזילת מים בבניין 
מגוריו.  על פי קבלות 

שהגישו תושבי הבניין 
על תיקון הנזילה, בוצע 

זיכוי. הפונה מבקש 
להסיר את החוב עקב 

 מצבו.

התייעצה עם הביקורת  1/8/2016
עו"ד מומחה בתחום 
תאגידי המים, ואכן 

העירייה פעלה נכון בדבר 
 זיכוי תיקון הנזילה. 

הביקורת  המים, לגבי חוב
, שכיון שהעירייה המליצה

אינה חברה בתאגיד מים, 
יש באפשרותה להביא את 

החוב לועדת חריגים עם 
המלצה ממחלקת הרווחה 

ולהפחית/למחוק את 
 החוב לחייב עקב מצבו.

מבקר  22/5/2016 5
 המדינה

הפונה מלין על כך 
שהעירייה אינה אוכפת 
פסק דין ששניתן ביום 

במסגרתו  24/12/2014
הורשע שכנו של 

המתלונן בעבירות בניה 
ושימוש שלא בהיתר 

והוחלט על מתן צו 
 הריסה.

שלחה מכתב  הביקורת 25/5/2016
למהנדס העירייה לביצוע 

צו ההריסה הקיים 
 במבנה.

 המשרד 3/2/2016 6
 לשוויון
 חברתי

 זכאי כלא נמצא הפונה 9/2/2016 הרווחה בתחום סיוע
יכולתו  בגלל סיעוד לחוק

הכללית. לפנים משורת 
הדין העניקה העירייה 
לפונה דמי חימום ע"ס 

 מהקרן לידידות.₪  350
מספר 
 סידורי

תאריך 
 הפניה

הגוף 
 הפונה

תאריך מתן  מהות התלונה
התשובה 

 לפניה

 תשובה לפניה

מבקר  1/2/2016 7
 המדינה

הפונה מלינה על מפגעי 
רעש  של שמאיות 

וזיהום אויר קשים 
הפנוי ליד במתחם 

 המשטרה.

העירייה השיבה כי היא  29/6/2016
פועלת מול ממ"י לקבלת 

מגרש חניון לרכב כבד. 
שינוי התב"ע עבור המגרש 

אושר בועדה המקומית 
ומחכה לאישור הועדה 

המחוזית. כמו כן העירייה 
תשלח פקחים למתחם 
למניעת שפיכת פסולת 

 בניין.
פניה  13/12/2015 8

 פרטית
על עסק הפונה הינו ב

לאספקת חומרי ניקיון 
בעיר. הפונה קובל על כך 

שהגיש לעירייה הצעת 
מחיר עבור אספקת 

התלונה נבדקה ונמצא  24/1/2016
שהגנים מקבלים מוצרים 
 של "סנו" מהספק הזוכה.
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חומרי ניקיון של "סנו" 
לגנים ואילו הספק 
שזכה במכרז אינו 

מספק לגנים מוצרים 
 של "סנו".

ר מבק 6/12/2015 9
 המדינה

הפונה מלין על כך 
שדייר בבניין מגוריו 

חסם את הדרך 
המובילה לממ"ד וכן 

החליף את דלת הממ"ד 
 מדלת הדף לדלת רגילה.

העירייה אינה מוסמכת  8/8/2016
לבצע בדיקה פנימית 

בתחומי הבית והקירות 
והדלתות המחברות 

ביניהם. המקום לליבון 
העניין הינו בבית המשפט. 

נו מתגורר הדייר כהר אי
במקום ויש להניח 

 שהבעיה נפתרה.
מבקר  3/12/2015 10

 המדינה
התושב הלין על מפגעים 

במקום מגוריו ברחוב 
יוספטל, העדר תאורה 
ברחוב, הותרת אשפה 
בסמוך לפחי האשפה 
והימצאות בור ביוב 

פתוח באזור כיכר מנחם 
בגין, למרות פנייתו 

 .106למוקד 

למשרד העירייה הודיעה  24/1/2016
מבקר המדינה כי היא 
מפנה את פחי האשפה 

ברחוב יוספטל פעמיים 
בשבוע, בימי שני וחמישי. 

העיריה טיפלה ותיקנה 
את תאורת הרחוב. לעניין 

בור הביוב, התושב לא פנה 
והוא הופנה  106למוקד 

לפנות למוקד על מנת 
לציין את מיקומו המדויק 

 של בור הביוב.
 
 
 
 
 
 
 
 

מספר 
 סידורי

תאריך 
 הפניה

הגוף 
 הפונה

תאריך מתן  מהות התלונה
התשובה 

 לפניה

 תשובה לפניה

פניה  25/11/2015 11
 פרטית

הפונים מלינים על 
שרכשו בית מקבלן 

ונמצא כי בצמוד לחדר 
ביתם הקבלן מתכוון 
לבנות חדר משאבות 

מים לטובת הבניינים 
 הסמוכים.

 
 

הוסבר לפונים כי כל עוד  1/12/2015
טופס אכלוס,  למבנה אין

העיריה מכירה ברוכשים 
כגורם שיכול להתנגד. כמו 

כן לא ינתן טופס אכלוס 
עד לקבל אישור המשרד 

 לאיכות הסביבה.

מבקר  21/10/2015 12
 המדינה

הפונים מתלוננים על כך 
שהעירייה העניקה 

לחברת בניה קבלנית 
אישור אכלוס, למרות 

שהחברה בנתה בביתם 
צינור מי גשם בתוך 

הממ"ד למרות שהוא 
אמור להיות חיצוני, 

פעלה לבדיקת  הביקורת 4/5/2016
התלונה מול הג"א, 

העירייה והפונים במשך 
זמן רב. תלונת הפונים 

דקת ומעלה נמצאה כמוצ
נושאים רבים המצריכים 

ברור של גורמי החוק. 
  בשל חומרת הממצאים
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הציבה צובר גז בסמוך 
לבתי מגורים, הציבה 

אישיים במקום  םפחי
פחים מוטמנים ובוצע 
שליכט צבעוני בחזית 

 הבית במקום חיפוי אבן.
 
 
 
 
 

הנושא הועבר לבדיקה של 
אגף הפיקוח תכנון ובניה 

 משרד האוצר.
 

משרד  21/8/2015 13
 הבריאות

זרימת ביוב לחצר בית 
פרטית ממ"ד שנבנה 

 מעל בריכת ביוב.
 
 
 

התלונה מתייחסת למבנה  13/10/2015
בבעלות פרטי הנמצא 

חברת עמיגור.  הפונה 
 הופנה לחברת עמיגור.

מבקר  6/8/2015 14
 המדינה

הפונה קבל על כך 
שהמחלקה המשפטית 

רבה למסור יבעירייה ס
את פרטיהן של 

העובדות הסוציאליות 
 במחלקת הרווחה.

יועמ"ש הפניה הועברה ל 25/8/2015
סבר שאין זה אשר העירייה 

מתפקידה של העירייה 
אישיים של  למסור פרטים

 ה עלעובדים בשל הגנ
 פרטיותם. 

השיב  14/1/2016בתאריך 
משרד מבקר המדינה 

לעירייה כי הוא אין מניעה 
להעביר לפונה את שמותיהם 

המלאים של העובדים 
הסוציאליים אך לא את 

פרטי כתוביהן, שכן זה מידע 
פרטי העלול לגרום לפגיעה 

בפרטיות לפי חוק ההגנה על 
 הפרטיות.

מספר 
 סידורי

תאריך 
 הפניה

הגוף 
 הפונה

תאריך מתן  מהות התלונה
התשובה 

 לפניה

 תשובה לפניה

מבקר  13/7/2015 15
 המדינה

הפונה התלונן עלך 
הקמת עסק פרטי של 

גידול דגי נוי בבניין 
מגורים המהווים מפגע 

תברואתי ומעלים ריחות 
 רעים.

העירייה ערכה ביקורת  8/8/2015
במקום ונמצא כי אכן 

אקווריומים,  4קיימים 
אך לא קיים מפגע 

תברואתי ולא מתקיים כל 
עסק במקום. כמו כן 

בביקורת נוספת שערכה 
מהמשרד לאיכות הסביבה 
במקום, לא נמצאו עקבות 

של זרימת ביוב או חשש 
לפעילות תעשייתית או 

 עיסקית.
מאידך למקום הוצא דו"ח 

התראה  בגין בניה לא 
 חוקית.

מבקר  8/7/2015 16
 המדינה

הפונה עבד בעירייה 
בתפקיד מלווה בהסעות 

במשך שנים. הפונה 
מתלונן שהעירייה  לא 

העירייה ביצעה בדיקה  5/1/2016
ונמצא כי העובד זכאי 
לתשלום דמי הנסיעות 

, אך לא 2013-2014לשנים 
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שילמה לו תשלום 
נסיעות עבור השנים 

כמו כן הוא  2013-2014
-206טוען כי בשנים 

לא קיבל תשלום  2010
עבור עבודתו בימי 

 שישי.
 
 
 
 
 
 

להחזר תשלום עבור 
 עבודה בימי שישי.

פניה  26/5/2015 17
 פרטית

הפונה הינו בעל מפעל 
באזור התעשייה כי הוא 

מחויב בארנונה בגין 
סככה שאינה קיימת 

בשטח ובגין קרקע 
 תפוסה.

 28/6/2015בתאריך  28/6/2015
התקיימה ישיבה בנוכחות 

מנהלת הגביה  הפונה,
והוחלט, כי  והביקורת

חברת אורהייטק תיתן 
עדיפות לביצוע מדידות 
למבנה שברשות הפונה, 

וחיוב הארנונה יתבצע על 
פי המדידה והסיווגים 

 שייקבעו.
הפגישה תועדה 

 בפרוטוקול.
 
 
 
 
 

מספר 
 סידורי

תאריך 
 הפניה

הגוף 
 הפונה

תאריך מתן  מהות התלונה
התשובה 

 לפניה

 תשובה לפניה

מבקר  11/5/2015 18
 המדינה

הפונה הועסק ע"י 
העירייה כמורה. הפונה 

מלין על כך שהעירייה 
מסרבת למלא טופס 

שנמסר לו ממעסיקו, 
משרד החינוך, לשם 

בחינת זכאותו לפדיון 
 ימי מחלה.

 העירייה השיבה 4/6/2015
שהטפסים אשר היא 

התבקשה למלא הינם 
תצהיר על ימי מחלה 

שנצברו לטובת הפונה עם 
התניה שהפונה לא קיבל 

פיצויי פיטורין מהעירייה, 
מצב שהוא מנוגד 

למציאות שכן הפונה 
שילמה לפונה את כל 
פיצויי הפיטורין תוך 

שהוא מוותר על רציפות 
 זכויותיו.

מורים רשאים בהתאם 
בור להסכם הקיבוצי לצ

ימי מחלה ולקבלם עם 
סיום העסקתם, אך אינם 

יכולים לגרור ימי מחלה 
במעבר ממעסיק למעסיק 
 אם קיבלו פיצויי פיטורין.
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העירייה דחתה את בקשת 
 הפונה.

מבקר  23/3/2015 19
 המדינה

הפונה התלוננה על כך 
שהיא מחויבת בצריכת 

מים שאינה משקפת את 
צריכתה הפועל. לפונה 

אך היא  הוחלף מד מים,
צריכה לשלם את חוב 

 המים שנצבר.

הפונה קיבלה חשבון מים  5/5/2015
גבוה. הפונה הודיעה שאין 
לה נזילה ולכן מונה המים 

נשלח לבוררות במעבדה 
ונמצא תקין. כיון 

שתוצאת הבדיקה הייתה 
תקינה, העירייה לא 
זיכתה את הפונה על 

 חשבון המים.
 
 
 
 
 
 

מבקר  15/3/2015 20
 המדינה

הפונה טען שהחל משנת 
קיבל הנחת  1988

, 80%ארנונה בגובה של 
 . 2014שעצרה משנת 

שהפונה הביקורת מצאה  25/5/2015
 80%אינו זכאי להנחה של 

כיון שאינו בעל אי כושר 
 75%עבודה של מעל 

 מהביטוח הלאומי.
 
 
 
 
 
 
 

מספר 
 סידורי

תאריך 
 הפניה

הגוף 
 הפונה

תאריך מתן  מהות התלונה
התשובה 

 לפניה

 תשובה לפניה

מבקר  3/3/2015 21
 המדינה

הפונה מלין על כך 
שהוכה ע"י מאבטח 

העירייה ועל כך שאינו 
זוכה לסיוע שירותי 

 הרווחה בעיר.

מאבטח העירייה מסר כי  4/5/2015
מעולם לא היכה את 

התושב, אלא מנע 
התפרעות מצד התושב. 

והמאבטח נמנע מלהגיש 
תלונה במשטרה על 

בקשת  התושב למרות
 המשטרה.

לגבי טענתו של התושב כי 
אינו מקבל סיוע ממחלקת 

הרווחה, נמצא שהפונה 
מטופל במרכז בריאות 

הנפש ולכן אינו זכאי 
לטיפול במחלקת הרווחה 

 כפי שמורה החוק.
מבקר  1/3/2015 22

 המדינה
הפונה מתלונן על שכנו 

שבנה מבנים בחריגה 
מהיתר, תוך השתלטות 

 על שטחי ציבור והוא
אינו יכול להפעיל את 

המבנה העסקי שלו 

השטח הנדון ניתן לפונה  15/3/2015
לצורך שיקום ובהרשאה 
מיוחדת ממנהל מקרקעי 

 ישראל.
הפונה לא ציין בתלונתו 

את העובדה שהוא השכיר 
את ה"קיוסק" לשכן 
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"קיוסק" המצוי 
 בסמיכות.

שעליו הוא מתלונן, וכיון 
שהשכן רכש את הנכס 

והרס  הסמוך ל"קיוסק",
את הבניה הלא חוקית 

שהייתה ב"קיוסק" 
ונעשתה ע" השכן. הפונה 

הפסיד שוכר לנכסו וניסה 
להאשים את העירייה 

במצבו החדש למרות שאין 
 לעירייה חלק בכך.

מבקר  23/12/2014 23
 המדינה

הפונה מלינה על כך 
שהעירייה מפנה את 

האשפה באזור מגוריה 
לפנות בוקר דבר אשר 

 .מפריע למנוחתה

העירייה בררה את העניין  16/6/2015
עם קבלן פינוי האשפה 

ונאמר על ידו כי הוא 
מפנה את האשפה בשעה 

בבוקר, וכי מעולם  10:00
לא פינה את האשפה 

 לפנות בוקר. 04:00בשעה 
משרד  10/11/2014 24

 הבריאות
מפגע תברואתי ברחוב 

. התושבת 1הרצוג 
התלוננה כי מול פתח 
 ביתה מוצב פח אשפה
"צפרדע" אשר גורם 
ריחות ולכלוך סמוך 

 לביתה.

 ביקורתהפנייה הועברה ל 24/1/2014
ממחלקת התברואה 

בעירייה הרבה לאחר 
 מועדה.

 
התלונה טופלה והפח הוזז 

 ממקומו.
 
 
 
 
 

 דוחות משנים קודמות –מעקב אחר תיקון ליקויים 
 

 מסקנות והמלצות -מתנ"ס עירוני  
 

התפזרה הנהלת המתנ"ס ולא מונה דירקטוריון. נכון  29/7/2012בתאריך  .1
ליום הוצאת  דו"ח זה לא נבחרו חברי הנהלה חדשים והמתנ"ס פועל ללא 

 תוקן.הנהלה. 
 

התפטר יו"ר הנהלת המתנ"ס מתפקידו ולא מונה יו"ר  12/3/2012בתאריך  .2
 תוקן.חדש תחתיו. 

 
 תוקן.לא קיימת ועדת ביקורת במתנ"ס.  .3

 
 תוקן.. 2012למתנ"ס אישור ניהול תקין לשנת  .4

 
כממלאת  ל.כלא נבחר מנהל קבוע למתנ"ס. כיום מכהנת בתפקיד הגב'  .5

הנהלת   תוקן.מקום. יש לערוך מכרז לבחירת מנהל/ת קבוע/ה למתנ"ס. 
 כמנהלת קבועה למתנ"ס. 'המתנ"ס אישרה את הגב' כ

 
עובדי שכר.  47 -ו  עובדי ליבה 32עובדים מתוכם  79במתנ"ס מועסקים   .6

עובדים  108 -עובדי ליבה ו 85עובדים מתוכם  193 -המתנ"ס מעסיק היום כ
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בפרויקטים הכוללים: מרכז אתגרים, צעירים, ספריה עירונית, גיל הרך, 
 סייעות שניות בגנים, ספורט ומנהלות.

 
מבנק הפועלים סניף שדרות בסכום מבוטח  12/2/2012למתנ"ס שעבוד מיום  .7

 תוקן.₪.  05,00של 
 

 תוקן. .20/5/2004דוח שנתי אחרון שהוגש לרשם החברות היה בתאריך  .8
 

העבירה העירייה לזכות  2009על פי כרטיס הנהח"ש של העירייה, בשנת  .9
 ₪. 1,555,950המתנ"ס סכום של 

 
העבירה העירייה לזכות  2010על פי כרטיס הנהח"ש של העירייה, בשנת  .10

 ₪. 2,579,091המתנ"ס סכום של 
 

העבירה העירייה לזכות  2011על פי כרטיס הנהח"ש של העירייה, בשנת  .11
 ₪. 2,547,513המתנ"ס סכום של 

 
( 9/1/2013)נכון לתאריך  2012על פי כרטיס הנהח"ש של העירייה, בשנת  .12

מתוכם אישרה ₪,  2,013,491העבירה העירייה לזכות המתנ"ס סכום של 
 250,000סכום של    5/12/2012מיום  57/12מליאת המועצה בישיבתה מספר 

 כיסוי גרעון הוצאות עודפות בגין מצב בטחוני.₪ 
 

נרשם גרעון  2008בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של המתנ"ס בשנת  .13
 ₪.  265,285נטו ע"ס 

 
נרשם גרעון  2009בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של המתנ"ס בשנת  .14

 ₪.  107,467נטו ע"ס 
 

נרשם גרעון  2010המבוקרים של המתנ"ס בשנת בהתאם לדוחות הכספיים  .15
 ₪.  782,705נטו ע"ס 

 
נרשם גרעון  2011בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של המתנ"ס בשנת  .16

 תוקן. ₪. 1,611,924נטו ע"ס 
 

העירייה משלמת למתנ"ס עבור השכרת אולם ואינה מקזזת את הסכום  .17
 מתקציבו השוטף של המתנ"ס

 
 שכר למדריכים של המתנ"ס. שילמה העירייה 2010בשנת  .18

 
מהתכתבויות מייל בין יו"ר המתנ"ס לשעבר לבין החברה למתנ"סים עולה  .19

כי בין הצדדים התקיימו יחסים עבודה עכורים וחילופי האשמות מצב 
שהוביל ליציאת החברה למתנ"סים מחברותה בהנהלת המתנ"ס. כפועל 

 ל המתנ"ס.יוצא מכך הפסיקה החברה למתנ"סים את מימון  משרת מנה
 

בהמשך לסכסוך שהיה בין מתנ"ס שדרות לחברה למתנ"סים הופסק מימון  .20
התקשר המתנ"ס  2012רכב הליסינג ע"י החברה למתנ"סים ובחודש יוני 

בהסכם חכירה לרכישת רכב מסוג ניסן מיקרה ויזיה שכל מקור המימון שלו 
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לו היו  עחל על המתנ"ס, מצב שמעמיס כלכלית על המתנ"ס והיה יכול להימנ
המתנ"ס רכש רכב חדש באמצעות  תוקן.נשמרים יחסי עבודה תקינים. 
 תרומה של הסוכנות היהודית.

 
התקיים מכרז הפעלת הקפיטריה  26/9/2011בתאריך  - מכרז קפיטריה .21

במתנ"ס. המציע  בן חמו זכה במכרז אך הוא לא מפעיל את הקפיטריה 
 בוטל.המכרז  תוקן.והקפיטריה סגורה ולא פועלת. 

 
אין הצדקה מהותית וכלכלית לפתיחת מרכז צהלולים  - מרכז צהלולים .22

.  במרכז לא התקיימו 'למעט יצירת מקורות תעסוקה למנהל המרכז מר ח
חוגים והופעות  כפי שחייב חוזה ההתקשרות בין המתנ"ס למנהל צהלולים 

מרכז  תוקן., ובכל מקרה כל פעילות דומה יכלה להתבצע במתנ"ס. 'ח
 צהלולים הוחזר לעירייה.

 
  –העסקת עובדים  .23

 

נקלטו מספר רב של עובדים כפי שעולה  2009החל משנת  .א
 מפרוטוקולים של ישיבות הנהלת המתנ"ס.

 

אנשי  3רכזי תרבות,  3עובד אחזקה,   1 -אבות בית ו 4במתנ"ס   .ב
רכזי נוער וילדים, רכזת מרכז אתני בנוסף למנהל מרכז  3כספים, 

מת במתנ"ס כפילויות תפקידים משמעותיות מצב קיי . צהלולים
 1.5במתנ"ס  תוקן. המעמיס כלכלית ומעמיק את גרעונה הכספי.

אנשי כספים, בוטלו  2רכזת תרבות,  1אבות בית ואחזקה, 
 התפקידים של רכזי נוער וילדים, רכזת אתני ומנהל מרכז צהלולים.

 
ניגוד לחוק יו"ר המתנ"ס היוצא פעל בניגוד לחו"ד דעת משפטית וב .ג

רכז נוער גיסה ' והעסיק במתנ"ס עובדים שהינם קרובי משפחה : ש
אינו עובד במתנ"ס וכן גם 'ש תוקן. .'אחיו של ח' וב' של המנהלנית נ

 .'וח 'ב
 

דו"ח ביקורת בנושא העסקת עובדים  יצא 24/3/2010בתאריך    .ד
בתפקיד ובמחלקה אשר לא ' בעירייה ושם נבחנה העסקתו של מר ש

קיימים בעירייה. כדרך פתרון "הוציאה" העירייה את העסקתו היו 
של מר כהן מהעירייה למתנ"ס אך העלות נשארה ע"ח העירייה כך 

ששום שינוי מהותי וכלכלי לא בוצע ויתרה מכך גם במתנ"ס קליטתו 
 תוקן. אינה חוקית.

 

יו"ר המתנ"ס היוצא פעל בניגוד לחו"ד דעת משפטית ובניגוד לחוק  .ה
כרכז תחום  טלויזיה והעסקתו ' קבלת עובדים בהעסקתו של מבנוהל 

כאיש אחזקה והגדיל את שכרו בניגוד לטבלת השכר והתקציב ' של ב
 תוקן. .ש'של המתנ"ס ובניגוד לעמדתו של מ"מ מנהל המתנ"ס דאז 

 
₪  5,000בשכר של ' יו"ר המתנ"ס היוצא התעקש להעסיק את ס .ו

ביקש חוו"ד משפטית   בחשבונית דרך צהלולים. יו"ר המתנ"ס
ותפקידו יהיה  1/9/2010יקלט בתאריך  'להעסקתו אך קבע כי ל

להקים קבוצה אתנית. כפי שעולה מהדו"ח אין הצדקה לפתיחת 
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מרכז צהלולים המהווה נטל כספי על המתנ"ס ויתרה מזאת הוספת 
 תוקן. קבלן נוסף.

 
-מחיוףשלחה עו"ד שרי ש 8/2/2010בתאריך  – הפסקת מתן יעוץ משפטי .24

, לשעבר מנהל  המתנ"ס 'סלם ממשרד כהן, וילצ'יק, קמחי ושות', מכתב לא
ולפיו יו"ר הנהלת המתנ"ס פנה לעו"ד פלד ממשרדה נזף בו והעליב אותו 

מנהלנית ' מאחר ומשרדם לא נתן היתר להעסקת  קרוב משפחה של נ
באותה שיחה הודיע יו"ר הנהלת המתנ"ס כי אינו מעוניין המתנ"ס.  

יך ולקבל שירותים משפטיים ממשרדם ובכך הסתיימה העסקתה להמש
 . של היועץ המשפטי למתנ"ס מטעם החברה למתנ"סים

 
 
 
 

   -ועדת הנחות    .25

 .'על כל ההנחות חתום יו"ר המתנ"ס לשעבר למעט בטופס של א .א
 

 .2011לא קיים פרוטוקול ועדת הנחות לשנת  .ב
 

זכאים להנחות שהציגו תלושי שכר נמוכים ושהינם מטופלי רווחה  .ג
ונכים קיבלו פחות  הנחה מבעלי הכנסות גבוהות ושאינם מטופלי 

רווחה. הביקורת רואה  מצב זה של חוסר שיויון ואי עמידה בתנאים 
שהמתנ"ס קבע כהתנהלות קשה ובעייתית של יו"ר המתנ"ס 

 לשעבר  החורגת מכל מנהל תקין. 
 
 
 
 

הינם שוטר ועובדת מדינה אשר לא הציגו תלושי שכר  הזוג ס' .ד
.  המלצת הביקורת לאחר בחינה עם גורמים 50%וקיבלו הנחה של 

מוסמכים להעביר את העניין למחלקה לחקירות שוטרים בדבר 
 קבלת טובות הנאה.

 
 

 תוכנית ההבראה שנכתבה ע"י צוות העירייה טרם יושמה. .26

 
 ה מייהביקורת המוצגים בדו"ח זה ומשיחות שקממצאיי  – סיכום. 27

 החברה למתנ"סים והסוכנות היהודית עולה כי המתנ"ס  עםהביקורת       
     בראשותו של היו"ר היוצא נוהל בצורה חסרת אחריות תוך       
 בזבוז כספי ציבור בקליטת עובדים מיותרים וחמור מכך בניגוד לחוק       
 ולחוות דעת משפטית ובהתנהגות אישית בלתי הולמת כלפי תאגידי       
 הזיקה. התנהלות זו הובילה את המתנ"ס לגרעון כספי קשה, לדרדור       
 יחסי העבודה בין המתנ"ס לתאגידי הזיקה והעירייה עד כדי ניתוק       
 כספית ומקצועית למתנ"ס.   שמשמעו איבוד תמיכה      
       

דו"ח הביקורת, הנבחר ראש העיר חדש בשדרות, אשר נכנס  מאז פרסום
.  עם כניסתו לתפקיד מינה ראש העיר הנהלה 12/2013לתפקידו בחודש 

המתנ"ס.  תכמנהלנבחרה ' ל 'הגב .'חדשה בראשותה של חברת המועצה י
החברה למתנ"סים החלה לשתף פעולה עם העירייה ומממנת את עלות מנהל 
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יום בתהליכי הבראה והתייעלות והדבר ניכר המתנ"ס. המתנ"ס נמצא ה
 בפעילות הרחבה המתנהלת בו וביציבותו הכלכלית.

 

 מסקנות והמלצות -היטלי השבחה 
 
 מלש"ח עבור  40 -. לעירייה פוטנציאל גביה של היטלי השבחה בגובה של כ1

 .118/03/21תב"ע     
 
 ) זמן התחלת חיוב  2011. סה"כ גביה של העירייה עבור היטלי השבחה החל משנת 2

 ₪. 606,103היטל זה( הינו     
 
 . העירייה צריכה לערוך מבצע לסריקת כל הנכסים בעיר והשינויים שאושרו בכל  3

 תב"ע השייכת לתחומה המוניציפאלי, על מנת להגדיל את פוטנציאל     
 טלי השבחה.הגביה שלה בהי    
 
 . השומות בקביעת היטלי השבחה שערכו השמאים גדי יהודה ואוריאל נמיר ברחוב  4

 ₪. 27,281,495בן יהודה מסתכמות בסכום של     
 
 , אינן מעודכנות, יש לעדכנם 23/4/2012. היטלי ההשבחה שנשלחו לחייבים מיום 5

 לא תוקן. יטל ההשבחה.בתוספת ריבית והצמדה נכון ליום שליחת עדכון תשלום ה    
 
 . העירייה צריכה לבצע פעולות אכיפה  על מנת לגבות את ההיטלי ההשבחה מבעלי 6

 לא תוקן.הנכסים ברחוב בן יהודה.      
 
 . רחוב בן יהודה הפך לרחוב עם יעוד קרקע למסחר. במשך שנים נוספו תוספות  7

 ו. כיום גם לאחר שנקבעו בנין ברחוב, אך הן לא הוצאו היתרי בניה לנכסים אל    
 שומות ההשבחה על ידי העירייה, אין היא מחייבת את בעלי הנכסים בהוצאה של     
 היתרי בניה כדין. יש לפעול לטיפול ליקוי זה בתוספת תשלום האגרות הנדרשות.    
 
 הרשומים תחת השם  118/03/21. לא ניתן לאתר את הבעלים הנכסים בתב"ע 8

 רשות הפיתוח והמינהל ו/או מבנה תעשיה,. זכויות הנכסים הועברו לבעלים אך     
 לא ניתן לאתרם גם לא במחלקת הגביה, ומכאן שלא ניתן לגבות את היטל     
 לא תוקן.ההשבחה.     
 
 . העירייה מעולם לא הגישה תביעות משפטיות בנושא היטלי השבחה. 9
 

 רותי השמאות על מנת לקבוע שומות לכל בעלי  .  העירייה צריכה לתגבר את שי10
 הנכסים החייבים בהיטל בכל רחבי העיר. הערה זו חשובה נוכח מצבה הכספי        
 הקשה של העירייה והפוטנציאל הכספי הגלום בגביה זו לאיזונה של המערכת        
 הכספית.       

 
 לכיסוי ההוצאות הינם  בתוספת, יעוד תשלומי היטלי ההשבחה 13. בתאם לסעיף 11

 של הוועדה המקומית או של רשות המקומית להכנת  תכניות במרחב התכנון או       
 בתחום הרשות המקומית, ולביצוען, לרבות הוצאות פיתוח ורכישת מקרקעין לצרכי       
 ציבור. כספי היטל ההשבחה יהיו בחשבון כספי מקופת העירייה על מנת לממש את       
 יעודם.       

 
 היתר הבניה להקמת תחנת הדלק ניתן שלא כדין   - תחנת דלק –משה כהן . 12

 ובביצוע מהנדס העירייה ומחזיק תיק  הקודםבהוראת ראש העיר       
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 . היתר הבניה הינו בעל ערך כספי רב במימוש הנכס   מ.שההנדסה       
 לא שילם את  ' מ.  בנוסף 'והקרקע בהקמת תחנת דלק למקבל  מ      
 היטל ההשבחה שקבע השמאי המכריע , ובעירייה לא מתבצע שום הליך       
 משפטי לחייבו בחוב, נראה שסחבת הערעורים ואי אכיפת התשלום מרצה את       
 דחתה הועדה המחוזית לתכנון ובניה ,    26/6/2013שני הצדדים. בתאריך       
 עבור ערר על החלטתו של  מ'את בקשתו של מר  60009בישיבתה מספר       
 .השמאי המכריע מר תמיר שדה      

 
 למשה כהן, אינה מעוגנת בחוק והעירייה לא  4ההתניה בדבר אי מתן טופס       
 יכולה לאחוז בטיעון זה על מנת לגבות את החוב הקיים. מרגע שניתן היתר       
 ה למעשה איבדה את יכולת האכיפה שלה בדין והחייב הינו בעל בניה, העיריי      
 זכויות גם אם לא שילם את חובותיו הכספיים לעירייה.      

    440עבור היטל ההשבחה סכום של ' נכון ליום כתיבת דו"ח ביקורת שילם מ      
 אלש"ח.      

 
 ערבות בנקאית לעניין היטל השבחה הינה בהתאם לתקנות התכנון והבניה     
 , 1981 –)ערובות להבטחת תשלום היטל השבחה ודחיית תשלומים(, תשמ"א    
 הקובעים כי:    
 
 של התוספת  14 -ו 8. ערובה להבטחת תשלום היטל השבחה לפי סעיפים 1"   

 תהא ערבות בנקאית לתקופה שלא תעלה על ששה  –השלישית לחוק          
 חדשים; הוגשה בקשה לשומה חוזרת או שהוגש ערעור, רשאית הועדה          
 המקומית לדרוש הארכת הערבות עד תום ההליכים בשומה החוזרת או          
 בערעור.         

 
 , ייקבע 1. שיעור התשלום שבעדו מבוקשת הערבות הבנקאית כאמור בתקנה 2    

 ימים מיום  15בידי שמאי מקרקעין מטעמה של הועדה המקומית, תוך         
 שהגיש החייב בהיטל דרישה לשומה.        

 
 . החייב בהיטל רשאי לדחות תשלום מחצית ההיטל גם לאחר מועד מימוש 3   

 זכויותיו במקרקעין, באופן שהתשלום הנדחה יחולק לששה שיעורים חדשים        
 של  4שווים, החל בחודש שלאחר מועד המימוש, ויחולו עליו הוראות סעיף        
  –חוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(, תש"ם        
       1980" 

   
 , מותנית במתן ערבות בנקאית לגבי הסכום  3. דחיית תשלום, כאמור בתקנה 4   

 שטרם שולם".        
 

 השומה נקבעה עבור הנכס לשימוש חורג  - -סופרמקרט ויקטורי . 13
 בעת מתן השומה .  25/7/2012 – 26/7/2007שנים החל מתאריך  5לתקופה של       
 לא שולם היתר בגין היטל ההשבחה ולא ניתן  לנכס אין היתר לשימוש חורג!      
 יש    10/3/2008היתר לשימוש חורג. בהתאם להוראת מהנדס העירייה מתאריך       
 להפסיק לאלתר את השימוש בנכס למסחר.     

 
 הגיש לישע שרון  6/5/2013בתאריך  - חברת ד.ג.מ נדלן והשקעות בע"מ .14
 . חברת ד.ג.מ נדלן והשקעות בע"מ, בקשה לשינוי יעוד לנכס לאולם תצוגה ומכירה    
 כלומר שינוי יעוד למסחר. תהליך שינוי יעוד קרקע אורך מספר שנים. בפועל, אין     
 תוספת למבנה ציבורי כפי שקובע ההיתר,   המבנה הקיים נהרס ותחתיו הוקמו      
 העירייה נתנה לשרון לישע היתר  22/4/2013בתאריך . תשתיות להקמת מבנה חדש    
 הפיקה לו דו"ח שומת היטל השבחה, ולא לדרשה  לשימוש חורג מותנה אך לא    
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 ערבות בנקאית, בניגוד לדרישות החוק.    
 

 ₪. 46,865לא שולם היטל השבחה על סך  – קייטרינג גן עדן בע"מ .15
 

 . העירייה יצאה למכרז לגיוס פקחי בניה. נכון להיום נקלט פקח בניה אחד 16
 והעירייה מתעתדת לקלוט עובד נוסף. גיוס פקחי בניה יוביל להגברת דוחות       
 פיקוח במקרה של עבירות בניה ודרישה להוצאות היתרי בניה שיובילו בסופו של       
 דבר לגביית היטל ההשבחה.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מסקנות והמלצות: -אגף הרווחה 
 

)השתתפות רווחה + עיריית שדרות( הסתכם בסכום של  2013עלות רווחה לשנת  .1
 העירייה(.₪  5,520,391 -משרד הרווחה ן₪  17,348,106)₪,  22,868,497

 
)השתתפות רווחה + עיריית שדרות( הסתכם בסכום של  2012עלות רווחה לשנת  .2

 עירייה(.ה₪  5,488,502 -משרד הרווחה ן₪  17,209,374)₪.  22,697,876

 
)השתתפות רווחה + עיריית שדרות( הסתכם בסכום של  2011עלות רווחה לשנת  .3

 העירייה(.₪  4,982,372 -משרד הרווחה ן₪  15,604,814)₪.  20,587,186

 
)השתתפות רווחה + עיריית שדרות( הסתכם בסכום של  2010עלות רווחה לשנת  .4

 העירייה(.₪  4,947,534 -משרד הרווחה ן₪  15,326,099)₪.  20,273,633
 

 באלפי ש"ח: 2013 – 2009תקציב העירייה ברווחה לשנים  .5
     

 2013תקציב  2012תקציב  2011תקציב  2010תקציב  2009תקציב 
 תשלומים תקבולים תשלומים תקבולים תשלומים תקבולים תשלומים תקבולים תשלומים תקבולים
14,390 20,786 15,655 22,728 17,524 25,934 16,764 25,929 17,169 25,064 

  
 קיים פער בין העלויות בפועל באגף הרווחה לתקציב העירייה.  
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מימון  25%מימון רווחה,  75%)-עובדים מתוקננים ע"ח משרד הרווחה ב 35 .6
המצב כיום: משרות מתוקצבות ע"י משרד הרווחה.  31.16עירייה( המהווים 

 עובדים. 37 -המאוישות ב 32.34ברווחה מתוקננות 
 

עובדים ע"ח  10משרות )מתוקננות ולא מתוקננות( מתוכם:   45.35ברווחה  .7
עובד מתקציב המשרד לביטחון  1 -עובדים מתקציב פעולות ו 2העירייה מלא, 

העירייה משלמת שכר לעובדים לא מתוקננים ובכך מגדילה את תקציב  פנים.
 עמיקה את גרעונה.)לפי ממוצע שנתי( לשנה ומ₪  844,824הרווחה בסכום של 

משרה מתקציב  0.75%ע"ח העירייה ועוד  1העירייה מעסיקה רק עובדת  תוקן.
 פעולות.

 
משרות: מתוכם  28.76סה"כ תקנים:  -תקנים מאושרים ע"י משרד הרווחה  .8

משרות  3.25 -משרות עובדי מינהל ו 3מסייעים,  3.41משרות עו"סים,  20.10
משרות עו"סים,  22.18משרות: מתוכם  .3432המצב כיום: סה"כ תקנים אחרים. 

 משרות אחרים. 3.25 -משרות עובדי מינהל ו 3מסייעים,  3.91
 

משרות  3.41משרות עו"סים,  19.40מתוכם  -משרות  29.06סה"כ איוש בפועל  .9
המצב כיום:  סה"כ איוש  משרות אחרים. 3.25 -משרות מינהל ן 3מסייעים, 

 3משרות מסייעים,  3.66משרות עו"סים,  822.1מתוכם  -משרות   32.34בפועל 
 משרות אחרים. 3.25 -משרות מינהל ן

 
משרות לפי:  2.33סה"כ משרות ע"ח העירייה:  -משרות מתוקצבות ע"י העירייה  .10

עובדים.  5משרה אחרים.  סה"כ  0.25 -משרת מינהל ו 0.50משרות מסייעים,  1.58
 -משרות מסייעים ו 1ת לפי: משרו 1.5המצב כיום: סה"כ משרות ע"ח העירייה: 

 עובדים. 2משרת מינהל. סה"כ  0.50
 
 

, אחוז המשרה שלהם גבוה מתקצוב משרד הרווחה. 'וט' , ב', כ', א'העובדים: א .11
' משרה מתקציב הרווחה, א 75%המצב כיום: אברג'ל דבורה מועסקת  תוקן.

מועסקת ' מועסק ע"י החינוך, ב' משרה מתקציב הרווחה, כ 100%מועסק 
 עזבה את האגף.' מתקציב פעולה, וט

 
במחלקת הרווחה מבצעים התקזזות תקנים בין עובדים אשר רשומים בחלקיות  .12

משרה ו/או אשר נאלצים לצאת לחופשות )לידה וכו'( וכן כתוצאה של הכנסות 
מגיע ממשרד החינוך עבור נוער, או יוסי ' ממשרדי הממשלה )לדוגמא: תקציב א

ממשרד לבטחון פנים(, תקציבים אלו מאזנים את גוטליב תקציב אשר מגיע 
 תוקן.. 'וא' התקנים. כמו כן קיים תקצוב שכר מתקציב פעולה כדוגמת א

 
העירייה נושאת בתקצוב מלא בשכרם של עובדי המנהלה באגף הרווחה והעובדים  .13

 תוקן.ללא הגדרת תפקיד. 
 

תוקן.  חדש. פג תוקפו של החוזה עם עמותת הל"ה. העירייה צריכה לצאת למכרז .14
 נפתח מרכז יום לקשיש חדש בבית הידידות.

 
שנמצאים בתפר של הגילאים ולא  11-13חסר בעיר שדרות מועדוניות לגילאים  .15

ח', מסגרת  –כיתות ה'  11-13מקבלים מענה לצרכיהם. חסר מועדון לבנות בגילאי 
 .לא תוקןשתייחד אותם בהתאם לצורכיהם. 

 
תיקים  1251נפתחו  2013 – 2008תיקי רווחה. בשנים  4543בעירייה קיימים  .16

 תיקים חזרו לפעילות. 475 -נגנזו ו 1300חדשים, מתוכם 
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תלמידים  4 -תלמידים. התקיים שיעור ל 6בביקורי במועדון קרן אור ראיתי  .17
במחשב עם מורה. נאמר לי ששאר התלמידים לא לומדים כיון שהמורה נעדרה. 

תלמידים במסגרת תוכנית הילה, ואחה"צ  35במרכז קרן אור לומדים כיום  .תוקן
 .תלמידים בתוכנית 80מצטרפים תלמידים נוספים לפרויקט קרן אור. סה"כ 

 
 : עמותת גוונים .18

 
הינו  2014תקצוב עירייה ומשרד הרווחה לעמותת גוונים לשנת  .א

2,808,889. 
 
( בקנית שירותים 25%)העבירה העירייה את חלקה  2010-2013בשנים  .ב

 ₪: 2,437,824מעמותת גוונים מתקציב רווחה של 
 

 העבירה העירייה את חלקה בקנית מעמותת גוונים עבור  2013בשנת                          
 ₪. 413,848מועדוניות   מתקציב רווחה של                           

 

 עירייה את חלקה בקנית מעמותת גוונים עבור העבירה ה 2012בשנת                         
 ₪. 653,056מועדוניות מתקציב רווחה של                          

 
 העבירה העירייה את חלקה בקנית מעמותת גוונים עבור  2011בשנת                        
 ₪. 620,076 מועדוניות  מתקציב רווחה של                        

 
 מ העבירה העירייה את חלקה בקנית עמותת גוונים עבור  2010בשנת                        
 ₪. 750,844 מועדוניות  מתקציב רווחה של                        

 
 
 

 עמותת רעות : .19
 

 1,014,392הינו  2014תקציב משרד הרווחה והעירייה לעמותת רעות לשנת   .א
.₪ 

 

( בקנית שירותים 25%העבירה העירייה את חלקה ) 2012-2010בשנים  .ב
סכום  2012בשנת :  1,504,604מעמותת רעות מתקציב רווחה בסכום של 

סכום של  2010בשנת  ₪,  535,632סכום של   2011בשנת ₪,  427,886של  
541,086 .,₪  

 

לא העבירה העירייה את חלקה לעמותת רעות ברכישת  2013בשנת  .ג
עמותת רעות מקבלת את כספי הרווחה ישירות  השירות מתקציב הרווחה.

 ממשרד הרווחה וכספי החינוך מועברים באמצעות העירייה.
 
 

( בקנית שירותים 25%העבירה העירייה את חלקה ) 2013-2010בשנים  .ד
סכום  2013בשנת   ₪ : 912,735מעמותת רעות מתקציב חינוך בסכום של 

סכום של   2011בשנת ₪,  217,116סכום של   2012בשנת ₪,  341,870של  
 ₪. 149,430סכום של  2010בשנת ₪,  204,319

 
 

  – עמותת ה"לה .20

 ₪. 725,226הינו  2014תקציב משרד הרווחה לשנת  .א

 
 פג תוקפו של החוזה עם עמותת הל"ה. העירייה צריכה לצאת למכרז חדש. .ב
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העבירה העירייה לזכות עמותת הל"ה סכום של  2011 – 2009בשנים  .ג
.467,939   

 
 לא העבירה העירייה כספים לזכות עמותת ה"לה. 2013 – 2012בשנים  .ד

 
אגף  הרווחה מבצע התחשבנות עם עמותת הל"ה מול תקציב המתקבל   .ה

 .ממשרד הרווחה
 

נכנסה העיר למצב חרום בעת  18/1/2009 – 27/12/2008בין התאריכים  .ו
ע "עופרת יצוקה" וההסלמה האזורי. בתקופת המבצע ערכתי ביקורת מבצ

בנושא משק לשעת חירות )טיוטת הדו"ח הוגשה לעירייה בתאריך 
(,  במרכז יום הקשיש 24/10/2010והדו"ח השנתי הוגש בתאריך  19/5/2009

אשר בהנהלת עמותת הל"ה. בעלי  התפקידים בעמותה באותה העת הינם: 
 מנהל מרכז היום לקשיש.' ור' מזכיר העמותה: א, 'גזבר העמותה: א

 
על פי החוזה האחרון שחתמה העירייה עם עמותת הל"ה מתאריך  .ז

בנו  א', מורשה חתימה מאושר על ידי רו"ח של העמותה  הינו 15/2/2008
 . מ'של סגן  ומ"מ ראש העיר ומחזיק תיק הרווחה 

 
החשבונות בעירייה    כתב גזבר העירייה מכתב להנהלת  16/8/2009בתאריך  .ח

התקיימה ישיבה במשרד גזבר העירייה בנוכחות  2/8/2009לפיו בתאריך 
סגן ומ"מ ראש העיר, מנהל אגף הרווחה, היועץ המשפטי לעירייה. ' מר מ

 בישיבה נדון תקציב העמותה וחוקיות העברת 
 
 

הכספים בהתאם   לחוזה חתום עם העמותה.  לפי דברי גזבר העירייה 
תה שפטי לעירייה סבר שניתן להעביר כספים ישירות לעמוהיועץ המ

 ועדת תמיכות. בהתאם לחוזה עימם ולא דרך    
 

לא ברור כיצד היועץ המשפטי לעירייה אישר להעביר כספים לביקורת  .ט
 לעמותת הל"ה על בסיס חוזה שאינו בר תוקף.

 
העירייה לא קנתה העירייה שירותים ולא תמכה בעמותת  2008בשנת  .י

 . 15/2/2008, למרות החוזה שנכרת בתאריך הל"ה
 

לקבל שכרו מהעירייה כמ"מ וסגן ראש העיר ' החל מר א 12/2008בחודש  .יא
 ומחזיק תיק הרווחה.

 
 החלה העירייה להעביר כספים לעמותת הל"ה.  2009בשנת  .יב

 

הודיע בפורום חוקי כי הוא נמצא בניגוד  'כי מר א הביקורת לא מצאה .יג
עניינים עם עמותת הל"ה על כך שבנו הינו מזכיר העמותה ומורשה חתימה 

כי בהתנהלות זו קיימת עבירה על מינהל  הביקורת מוצאת בעמותה.
חמור מכך הוא הממונה הישיר על אגף הרווחה בעירייה . תקין

 והאחראי על תקציבה !

 
(, 27184-05-13הל"ה קיימת מחלוקת משפטית )ת.א בין העירייה לעמותת  .יד

הנדון בבית המשפט השלום בדימונה על אחוז השתתפות העירייה בבית 
הקשיש. העירייה פנתה לבית המשפט בבקשה למחיקת כותרת. עמותת 

השתתפות העירייה בתפעול מועדון הקשיש, לא כולל  25%הל"ה דורשת 
כולל את  25% -ענת כי חלקה בהועדות משרד הרווחה, בעוד העירייה טו
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הועדות המתקבלות ממשרד הרווחה. הועדה משמעה: "פר קשיש" ו/או 
 דיווח שמי של הקשישים. טרם התקבלה החלטה או פס"ד בנדון.

 
תוקן. העירייה פתחה מרכז יום לקשיש עם סמל מסגרת רשותי חדש. 
העירייה סיימה את התקשרותה מול עמותת היל"ה בפיצוי כספי ע"ס 

 לטובת העמותה.₪   535,500
 

  – עמותת "נגב ערבה" .21
  

להפעלת שירותים שונים  11/10עמותת נגב ערבה זכתה במכרז מספר  .א
 בתחום הרווחה, עבור הצעתה להפעלת בית חם לנערה ופרויקט מצילה.

 

בפועל עמותת "נגב ערבה" סיפקה לעירייה שירותים בתחום החינוך  .ב
מתקציב תוספתי וללא מכרז. לא קיים חוזה התקשרות בין העירייה 

 תוקן.לעמותת "נגב ערבה" עבור שירותים בתחום החינוך. 
 

ההתקשרות עם עמותת "נגב ערבה" נעשתה באמצעות זכיה בועדת קניות.  .ג
הינו  15/5/2006מיום  3/2006מנכ"ל סכום ועדת הקניות עפ"י חוזר 

. בפועל העירייה העבירה לעמותת נגב ערבה סכומים גבוהים 119,700
: 2012בשנת ₪,  319,517: 2011בשנת ₪,  463,117: 2010בהרבה: בשנת 

יש להעביר את ההתקשרות ₪.  221,411: 2013בשנת ₪,  301,946
 באמצעות מכרז זוטא.

₪     1,305,991עמותת "נגב ערבה, סכום של  סה"כ העבירה העירייה לזכות   .ד
 מתקציב רווחה. 

 
 
 

 11לתקופה של  2014הקרן לידידות תקצבה את העירייה לשנת  - הקרן לידידות .22
 ₪. 157,000, בסכום של 31/12/2014ועד ליום  1/2/2014חודשים מיום 

       89,841ניתנה תרומה ע"ס  2012בשנת ₪,  20,010ניתנה תרומה ע"ס  2011בשנת       
 עבור ביגוד והנעלה, טיפולי שיניים, ₪  51,860ניתנה תרומה ע"ס  2013בשנת ₪,       
 ריהוט, מוצרי חשמל, מזון, עזרים רפואיים, טיפולים פסיכולוגיים ואבחונים,             
 ₪  157,000לרשות העירייה עומד תקציב של  נסיעות רפואיות ועוד.            
 , יש לנצלו בצורה המיטבית עבור הנזקקים.2014לשנת             

 
 
 

תרומות המתקבלות באגף הרווחה מחולקות לטענת האגף עפ"י תע"ס  – תרומות .23
טת העו"ס )תקנון העבודה הסוציאלית(, בהתאם לדרישת התורם ועל פי החל

המטפל. לא מצאתי בתע"ס התייחסות לתרומות מגורם פרטי וכן לא מצאתי באגף 
נוהל פנימי ו/או הוראות המתייחסות לאופן חלוקת תרומות מגורמים פרטיים. 

המלצת הביקורת הינה לנסח נוהלים/הוראות פנימיות )לאור ניסיון האגף בחלוקה 
ם(, אשר יגדיר את רף  קבלת תרומות עבור נזקקים: משפחות, ילדים וקשישי

הסיוע, ובכך תיווצר שקיפות ציבורית ופנימית של העירייה, שתוביל בסופו של דבר 
כל התרומות  תוקן.למניעת המתחים הקיימים היום בעירייה על רקע זה. 

שמתקבלות לאגף הרווחה מועברות לידיעת הח"מ והנהלת העירייה והתומה 
 וניתן דין וחשבון לתורם.מתחלקת בהתאם להמלצות העו"סים 

 
   

העירייה נמצאת כיום על סף ביצוע תוכנית ההבראה, וצריכה לשקול צעדיה  .24
 תוקן.. לגבי עובדים ללא הגדרת תפקיד ובמימון מלא של העירייה
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 מסקנות והמלצות -הסכם שמירה על רכב כבד 
 

בחוזה בין העירייה למינהל נקבע כי הזכות על הקרקע הניתנת לעירייה היא אישית  .1
בלבד ואסור להעביר זכויות בשלמותן או בחלקן בכל צורה שהיא בין בעקיפין ובין 

בחוזה שצוטט לעיל(.  8במישרין ולא למסור חזקה או להשכיר את המגרש. )סעיף 
ייה ורק העירייה תעשה שימוש כלומר מהות ההתקשרות עם המינהל הינה שהעיר

 בקרקע לצורך שאליו היא ניתנה: חניון רכב כבד בחינם. 

 
העירייה אישרה את זכייתה של חברת נ.א אחזקות ושרותים בע"מ במכרז  .2

בטרם חתמה חוזה עם המינהל וכאשר אין בידה מידע בסיסי  26/3/2012בתאריך 
ה על חוזה עם העירייה, על מהות השטח והגדרתו. כמו כן לפני שחברת נ.א חתמ

היא כבר התקשרה עם הקבלן חיים פרץ להכשרת החניון. כלומר היו כאן צעדים 
 מתוכננים של סיפוח קרקע מצד העירייה עבור קבלנים שבהם חפצה שיזכו.

 
להעברת המגרש לטובת  15/10/2012החוזה שנחתם בין העירייה למנהל בתאריך  .3

העירייה, נחתם לאחר שהעירייה חתמה עם קבלנים על העברת הזכויות )חוזה עם 
(, כלומר העירייה התחייבה לקבלנים על 17/4/2012הזוכה במכרז נחתם בתאריך 

הגבלותיה ואת שטח זכויות במגרש בטרם ידעה את חובותיה כלפיי המינהל ואת 
המגרש עצמו לפי גוש חלקה. על החוזה חתומים: גזבר העירייה, היועמ"ש 

ראש תחום עסקאות  ושולמית ולעירייה, ראש העיר, החשב המלווה לשעבר 
 במינהל מקרקעי ישראל.

 
חתומים ראש העיר לשעבר בין העירייה לזוכה במכרז,  17/4/2012בחוזה מתאריך  .4

העירייה לשעבר, , גזבר העירייה לשעבר, והזוכה במכרז. דוד בוסקילה, חשב 
 17/3/2013לתאריך  17/4/2012 -בדף האחרון  לחוזה תוקן בכתב יד התאריך מ

יצור את הרושם ונרשם שהקבלן חתם על החוזה בתאריך זה, כלומר כביכול ל
עם הזוכה במכרז לאחר שהיא חתמה על החוזה עם שהעירייה חתמה על החוזה 

 בחוזה טעון אישור מליאת העירייה ומשרד הפנים לביצועו. 17.11סעיף  .המינהל
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הביקורת לא מצאה אישור מליאה לאישור החוזה וכן לא את אישור משרד 
 הפנים.

 
לא קיימת ערבות בנקאית תקפה עבור חוזה ההתקשרות בין העירייה לזוכה  .5

וכה במכרז במכרז. לא קיימת הכנסה או הוצאה בכרטיס הנהלת החשבונות של הז
עבור הקמת החניון ומכאן שאין באפשרות העירייה לאכוף את קיום הערבות 

 הבנקאית.

 
 15/10/2012נחתם החוזה עם הזוכה במכרז, ובתאריך  17/4/2012כאמור, בתאריך  .6

העירייה בנתה מכרז והתחייבה בסעיף נחתם החוזה בין העירייה לבין המינהל. 
תמורה כספים בגין שרותי החניון, ובהסכם  לחוזה עם הזוכה במכרז כי יקבל 3.4

, השרות שאותו מתחייבת העירייה 15/10/2012שנחתם עם המינהל בתאריך 
 לתת לציבור הינו בחינם!.

 
באתר המינהל, חוזה הרשאה שחתמה העירייה רכה הביקורת מבדיקה פשוטה שע .7

עיריית שדרות מול המינהל, הינו חוזה שבלוני, ולא נכתב שום חוזה מיוחד עבור 
 "לאחר שהיא חתמה עם חוזה עם הקבלן הזוכה".

 
 
 
 
 
 

כוונת המינהל בהקצאת השטח הינה לאפשר לעירייה לתת שרות טוב לתושב, בכך  .8
בחוזה בין העירייה למינהל מחזק טענה זו,  8שהיא מקצה לה שטח בחינם, סעיף 

ש. העירייה שכן המינהל אסר למסור חזקה או שימוש במישרין או בעקיפין במגר
הייתה אמורה לפתח את השטח מתקציבה ולתת שרות חניון לרכב כבד בחינם, על 

מנת לשמור על הסדר העירוני ולשרת את התושבים כחלק ממערך מוניציפאלי 
 ושירות כללי.

 
הערתו של היועץ המשפטי לעירייה לראש העיר לשעבר מחזקת את טענתי, שכן  .9

חכירה חדש מול המינהל המבטל את ההתניה הוא מבקש ממנו לחתום על הסכם 
של חניון רכב כבד בחינם או מאידך מכתב מהמינהל המאפשר גביה של דמי 

שמירה. מעבר לכך תמוה בעיני שהיועץ המשפטי לעירייה הכשיר הסכם עם הזוכה 
במכרז אשר נוגד את מדיניות המינהל ויצא למכרז בטרם חתם על חוזה הרשאה 

 עם המינהל.
 

 י מכתב מהמינהל התומך בשינוי התניות אלו.לא מצאת .10
 

לא מצאתי במסמכי המכרז, מכתב אסמכתא ממהנדס העירייה, המבהיר לעירייה  .11
 את יעודו של המגרש ודרישות המינהל. 

 
העירייה נמצאת בפרדוקס, מצד אחד חתמה על הסכם עם הזוכה במכרז לתקופה  .12

שבו הזוכה במכרז משקיע  17/4/2017שנים, חוזה שהינו בתוקף עד לתאריך  5של 
מכספו בפיתוח השטח ומאידך פועלת בניגוד לחוזה של המינהל ובניגוד לשרות 

 האמיתי שהייתה אמורה לתת לתושב. 
 

לחוזה בין העירייה לבין הזוכה במכרז, קובע כי לאחר הכשרת המגרש  5.1סעיף  .13
 הפעלת החניון תהיה מותנת באישור מראש ובכתב ממהנדס העירייה. כיון

שהחוזה בין העירייה לזוכה במכרז אינו תואם את החוזה בין העירייה ומינהל, אין 
להוציא תעודת גמר ומכתב אישור ממהנדס העירייה להפעלת החניון, בטרם 
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הסוגיה המשפטית בדבר קבלת תמורה של הקבלן הזוכה בגין שרותי החניון 
 תתברר מול המינהל ובאישורו.

 
קבלן המבצע סלל את אזור החניה, כיסה את פתחי מסיור שלי בשטח ראיתי כי ה .14

הביוב הקיימים בשטח בניגוד לתנאי היתר הבניה. כמו מצאתי בשטח  ספוטים 
לתאורה שחוברו על עמודי חשמל של אזור התעשיה אשר שייכים לעירייה וצורכים 

חשמל על חשבונה. יש לנתק לאלתר תאורה זו אשר אינה בטיחותית והינה על 
 המיסים. חשבון משלם

 
, מנהל מחוז הדרום, מנהל מקרקעי 'עם מר ע ה הביקורתשוחח 30/7/2014בתאריך  .15

אמר לי מפורשות שהחוזה שהכין המינהל ובגינו ניתן לעירייה  'מר רישראל. 
החניון ללא תמורה כספית, הינה אך ורק בגין השירות שהעירייה צריכה לתת 

בשיחה שניהל . בחינם לחניה לרכב כבד ואסורה כל עשיית רווח ע"ח הציבור
עם ראש העיר לשעבר וכן בסיכום פגישה שהתקיימה בינהם,  'בעבר מר ר

כבר חתם על  'חד משמעית, והוא מופתע לשמוע שמר ב 'ם הובהרו למר בהדברי
חוזה התקשרות עם הקבלן הזוכה, לפני שנחתם החוזה מול המינהל . הוא רואה 

 בכך הטעייה חמורה של המינהל וניסיון לעשות רווחים שלא כדין.
 
 
 
 
 

 ,  שעיקרהשנכתבה ע"י ראש העיר לשעבר 2013/29/1כאמור בתרשומת מיום  .16
, מאשר כי חוזה החכירה מול המינהל נחתם על בסיס חוזה ר'שמנהל המחוז 

ההתקשרות בין העירייה לקבלן הזוכה, נמצאה שיקרת ומנוגדת לשיחה 
שהתקיימה באמת מולו )כמו כן תאריך חתימת החוזה עם הקבלן הזוכה קדם 

חתומים כעדי שמיעה לשיחה : מר  לתאריך החתימה של העירייה עם המינהל(;
 היועץ המשפטי של העירייה. וגזבר העירייה ', רל"ש לשעבר, ט

 
 

  –תיקון הליקוי 
 :27/6/2016מתאריך  הביקורתחוות דעת של 

במסגרת דו"ח הביקורת הפנימית לעירייה   הביקורתפרסמה  13/5/2015בתאריך  .1
 , דו"ח בנושא הסכם שמירה על רכב כבד.2014 – 2013לשנים 

 
ממצאיי הדו"ח עולים ליקויים קשים בכל הליך התקשרות  המכרז ובמהות חוזה  .2

( לעירייה, שנחתם בתאריך "המנהל"ההתקשרות בין מנהל מקרקעי ישראל )להלן: 
, 1886 1889, 1885, עבור הקמת חניון לרכב כבד במגרש הידוע כגושים: 15/10/2012

 (."המגרש")להלן:  109,2,5,6,37,63,64,67,71,75,79חלקות: 
 

, ממונה רשויות במחוז הדרום משרד 'פנה יועמ"ש העירייה לגב' מ 3/2/2016בתאריך  .3
לפקודת  196הפנים, על מנת לקבל אישור לביצוע ההתקשרות מול הזכיין, לפי סעיף 

העיריות. פנייה זו נעשתה בהמשך לשתי פניות קודמות של היועמ"ש בתאריכים 
 .10/10/2013 -ו  11/5/2010

 
, 20/11/2013נמסרה לעירייה ממשרד הפנים כבר בתאריך  3בה לנדון בסעיף תשו .4

לפיה חניון רכב כבד דורש יעוד נפרד, אשר שונה  מיעודו לפי תוכנית במנהל ולכן לא 
 1/  29/ בת  21ניתן לאשר את הבקשה. המגרש ממוקם בתוכנית מנהל שמספרה 

 שצ"פ לשבילים, נטיעות, גנים, חנייה וקווי תשתית.
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בין העירייה למנהל התגבש חוזה חדש עבור הקרקע ומטרת ההרשאה שונתה לחניון  .5
"השימוש בחניון לרכב כבד יהיה לרכב כבד, לרכב קל ושצ"פ, כאשר ההתניה על 

 בחינם" הוסרה מהחוזה.
 

 ., כפי שהיה בהסכם הראשון8/10/2017תוקף החוזה/ההרשאה החדשה הינו עד  .6
 

העירייה לועדה המקומית לתכנון ובניה בקשה לשימוש הגישה  3/2/2016בתאריך  .7
 חורג במגרש להקמת חניון.

 
דנה הועדה המקומית בבקשת העירייה והחליטה להמליץ על  21/6/2016בתאריך  .8

שינוי תב"ע למגרש )שימוש כחניון רכב כבד( ולהעבירה לאישור הועדה המחוזית. 
הפנים יאשר את החוזה )כפי בהמשך ההליך ולאחר אישור הועדה המחוזית, משרד 

 (.6/6/2016שנאמר לי בפגישה איתם בתאריך 
 

, ראש 'מודד המחוז במנהל ועם הגב' פ' נפגשתי עם מר א 6/6/2016כמו כן, בתאריך  .9
צוות בכיר לאישור עסקאות במנהל. מהפגישה איתם עולה שהחוזה החדש למגרש 

שהינה  112,0000בסך  עם המנהל לא נחתם , כיון שהעירייה טרם חתמה על ערבות
 ₪.  450,00מהשומה שנקבעה למגרש החניה שהוערך ב  25%

 
ובעצם מבטל את השצ"פ המקורי וכעת ₪  450,000 -המגרש הוערך עפ"י שמאי ב .10

 הוא מיועד למסחר. השומה היא זמנית וניתנה לשימוש זמני. 
 

כך ואי ל₪  112,000העירייה מסיבותיה טרם חתמה על הערבות הבנקאית ע"ס  .11
המנהל מסרב לחתום על החוזה החדש. עבור ההסכם הראשון חתמה העירייה על 

 16/10/2012ערבות זו הייתה בתוקף בין התאריכים ₪.  20,000ערבות בנקאית ע"ס 
 , יו"ר הועדה המקומית דאז'. על הערבות חתמו גזבר העירייה, מר מ31/12/2013ועד 

 החשב המלווה לשעבר.ו
 

, מנהל מחוז דרום המנהל, מייל בצרוף  ר'למר  חה הביקורתלש 14/6/2016בתאריך  .12
 ההרשאה שמטרת המינהל מול חדש חוזה על חתמה השאלות הבאות: "העירייה

 עם חוזה על לחתום כיום מעוניינת העירייה .פ"ושצ קל לרכב, כבד לרכב חניון הינה
 לו מגיעות שהיו שנים 5. שנים 8 למשך התקשרות חוזה על במכרז שזכה הקבלן
 החוזה הרשאת .המקום את שפיתח כיון פיצוי שנים 3 ועוד הקודם מהחוזה  כביכול

 עם החוזה את להאריך ניתן האם. 2017 אוקטובר עד הינה המינהל מול העירייה של
 דמי לגבות אפשרות לזכיין לתת רשאית העירייה האם ?נוספות שנים 7 לעוד המינהל
 שהיא או ?המינהל עם החדש בחוזה בחינם חניה על התניה שאין כעת, שמירה

 בחינם חניה לתת מחויבת היא האם? הרשות של העזר חוקי פי על לגבות מחויבת
 ".?שנים 49 -ל לעירייה מוחכר והמגרש

 
 להיענות ניתן לא כי והוחלט נבדקה : "בקשתכם'השיבה הגב' ב 23/6/2016בתארך  .13

 שנים". 49 -ל להקצות או החוזה את להאריך  לבקשה
 

מכאן, שבקשתה של ועדת המכרזים להאריך את חוזה ההתקשרות בין העירייה   .14
רוב י(, תתקבל בס8/10/2017לזכיין , מעבר לקבוע בחוזה עם המנהל ) מעבר לתאריך 

ע"י המנהל. העירייה יכולה לאחר תאריך זה לפנות למנהל בבקשה לקבל הרשאה 
 חדשה עבור המגרש.

 
, אכן כל תהליך 13/5/2015בתאריך שר לממצאיי דו"ח הביקורת שפורסמו בק .15

ההתקשרות במכרז זה, נעשה בחטא מצד העירייה ולאחר פרסום דו"ח הח"מ 
שנמצא במשרדי המנהל וידוע לכל הגורמים במנהל, נעשים ניסיונות מצד המנהל 
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עירייה, והעירייה לתקן את שנעשה , באמצעות שינוי מהות החוזה בין המנהל ל
 במטרה יחידה שתושבי שדרות יקבלו שירותי חניה לרכב כבד. 

 
לעירייה, כיון שכבר קיים זכיין, אשר פיתח את השטח והשקיע  ת הביקורתהמלצ .16

בהתאם להסכם  17/4/2012מכספו ולא מומש החוזה איתו )אשר נחתם בתאריך 
על חוזה (,   העירייה תחתום 15/10/2012הראשון בין העירייה למנהל מיום 

)בהתאם לחוזה החדש בין העירייה  8/10/2017התקשרות עם הזכיין עד לתאריך 
למנהל(, תוך כך שהחוזה בין העירייה לזכיין, מגדיר את מגבלות העירייה לגבי משך 

זמן ההתקשרות, ולזכיין לא תהיה עילת תביעה  לעניין זה כנגד העירייה. העירייה   
ותמציא ערבות  8/10/2017 -עד לתאריך ה תחתום מול המנהל על החוזה החדש

ובמקביל תפעל מול המנהל להאריך את החוזה בהרשאה ₪,  112,000בנקאית ע"ס 
, ולקבלן תהיה אפשרות לקבל את המגרש לתקופה 8/10/2017 -חדשה לאחר ה

 החדשה שתקבע מול המנהל ובכפוף לתנאי המנהל.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 והמלצותמסקנות  -גביית ארנונה באזור התעשיה  

בהתאם לחוק                          3.36%בשיעור של  2014לשנת  2013הארנונה עלתה משנת  .1
, 28/1/2014מתאריך  4/13ההסדרים. בישיבת המועצה שלא מן המניין מספר 

בשיעור בארנונה, באישור משרד הפנים.  6%אישרה  העירייה עליה נוספת של 
 בשיעור בארנונה. 9.36%עליה של  2014סה"כ אישרה מועצת העיר בשנת  

 
חיובי הגביה בארנונה עבור הנכסים באזור התעשייה אינם תואמים את גודל  .2

שטח הנכסים בפועל, דבר הגורם להפסד כספי של מיליוני שקלים בשנה 
 תוקן. לעירייה בחיוב הארנונה. 

 
הסקר של חברת מידות אינו שלם וחסרים בו נתונים כגון מספר המשלם  .3

ומספרי הנכס. לטענת אגף ההנדסה הסקר לא עבר לידיעתם והם לא עדכנו 
העירייה יצאה בסקר נכסים חדש  תוקן. את הנכסים בהתאם לשינויים. 

באמצעות חברת אורהייטק לכלל העיר ושינתה את גודל השטחים לנכסים 
 דה החדשה.בהתאם למדי

 
העסקתה של חברת "מידות" שהינה חברת בת של  מגע"ר, מעלה בעייתיות.  .4

מחלקת הגביה  לא שינתה את הנתונים במערכת הגביה, בהתאם לסקר של 
  תוקן.חברת מידות. 

 
כל המפעלים שנבדקו בסקר של חברת אורהייטק לא הופיעו בסקר של חברת  .5

         תוקן. כונה בגינם.ולא חויבה הארנונה הנ 2011"מידות" משנת 
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בין אגף ההנדסה למחלקת הגביה בעירייה לא עובר מידע שוטף ועדכני לגבי   .6
שינוי בגודל הנכסים, בין בבניה חדשה ובין עבור תוספות בניה. מצב זה מוביל 

לכך שחיוב הארנונה אינו תואם את גודל הנכס וברוב המקרים מוביל לחיוב 
עירייה.  על שתי המחלקות לפעול בתאום חסר בארנונה ולהפסד כספי ל

ובשיתוף פעולה. חוסר תאום בין המחלקות מעיד על התנהלות לא מקצועית 
ואחראית של העירייה ראשית כלפיי התושבים )בחיוב יתר של ארנונה( וכלפיי 

שהעירייה מבצעת  GIS  תוקן.העירייה עצמה בחיוב חסר והפסד כספי. 
אוטומטית בין מחלקת ההנדסה  באמצעות חברת אורהייטק מקשרת

 למחלקת הגביה.
 

ביצעה חברת אורהייטק סקר נכסים לעירייה עבור מבנים באזור  2014בשנת  .7
התעשייה אותם ביקשה העירייה לבדוק.  הסקר בוצע על בסיס נתונים אחד 
תוך מיפוי הנכס לפי הפרמטרים של  הוראות החוק צילומים, מדידות, נתוני 

 סים אותם בדקה חברת אורהייטק.נכס ועוד'. להן הנכ
 

 גודל הנכס לא השתנה וגם הגביה בדינו      -מטבחי זיו דולפין ש. תקשורת  7.1
 למרות שניתן היתר בניה. לא בוצעה בדיקה חצי שנתית בהנדסה הבודקת       
 את שינוי בגודל הנכס וכתוצאה מכך ישנו הפסד כספי בגביית הארנונה.       
 , לפי מועד קבלת 2014ועד  2011ההפסד הכספי לגבייה מנכס זה מהשנים       
 לא תוקן.מלש"ח.  2.4 -היתר הבניה,  הינו כ      

 
 

  200405ועדת משנה בישיבתה מספר  -טן חברה לדלק בע"מ  7.2
  281, אישרה הקמת תחנת דלק בשטח כולל של 7/11/2004מתאריך       
 . הפער  שחל 1/2/2005ר ממ"ד. היתר הבניה ניתן בתאריך מ" 12.94מ"ר +       
 בחיוב הארנונה נובע מחיוב קרקע תפוסה. חיוב קרקע תפוסה הכפיל את       
 תוקן. ₪. 34,037 -ל₪  17,034 -חיוב הארנונה מ      

 
  2014002ישיבת ועדת משנה בישיבתה מספר  - ב.ש 7.3
 +  1,512.97יה למסגרייה בשטח של , הקמת מבנה תעש4/3/2014מתאריך       
 מ"ר. הבניה החדשה זו באזור התעשייה לא עודכנה במערכת  56.58ממ"ד       
 לא תוקן. הגביה. אין חיוב בגין שטח משרדים זה ועבור קרקע תפוסה.      

 
  200405ישיבת משנה תכנון ובניה בישיבתה מספר  - סונול ישראל בע"מ 7.4
 מ"ר +    281.13, אישרה הקמת תחנת דלק בשטח של 7/11/2004מתאריך       
 לא קיים פער בין חיובי  .1/2/2005. היתר הבניה ניתן בתאריך 12.94ממ"ד       
 הארנונה בנתוני מערכת הגביה לנתוני חברת "אורהייטק".       

 

 
 , 6/6/2005מתאריך  200505ועדת שניים בישיבתה מספר  - ח.א 7.5
 מ"ר.  14.18מ"ר + ממ"ד  460.82אישרה הקמת מבנה תעשיה על שטח       
 . ישיבת ועדת משנה בישיבתה 6/9/2005היתר הבניה ניתן בתאריך       
 , אישרה תוספת למבנה  29/8/2012מתאריך  2012002מספר       
 . כלומר סה"כ 23/6/2013מ"ר. היתר הבניה ניתן בתאריך  249.06תעשיה       
 ממ"ד מ"ר. אישורי    14.18מ"ר +  703.88שטח מאושר בהיתרים הינו       
 התחילו  2014היתרי הבניה אינם תואמים את גודל הנכס בפועל. רק בשנת       
 למבנה  4ניתן טופס  23/6/2013לחייב את המבנה החדש, למרות שבתאריך       
 בגין המבנה החדש לא חויבה ארנונה  2013ממחלקת ההנדסה. בשנת       
 וניתן אישור מחלקת הנדסה לאישור גודל הדירה  4למרות שניתן טופס       
 . אין 2013קיימת יתרת חוב עבור שנת  2014לצורך תשלום מיסים. בשנת       
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 למרות נתוני סקר חברת אורהייטק.   2014חיוב חדש לארנונה בשנת       
 לידיעתם והם לא עדכנו את הנכסים לטענת אגף ההנדסה הסקר לא עבר       
 תוקן.בהתאם לשינויים.       

 
 , אישרה תוספת 2/9/1992מתאריך  1/92ועדת משנה מספר  -  סופר דהן 7.6
 קיים פער  .10/2/1992מסחר לבית עסק קיים.  היתר הבניה ניתן בתאריך       
 ייטק בסכום  משמעותי בין נתוני הגביה לבין הנתונים שמסרה חברת אורה      
 מסתכם בהפסד גביית ארנונה  1992אלש"ח לשנה לערך. ומשנת  52 -של כ      
 תוקן. ₪ .של העירייה כיותר ממליון      

 
 נשלחה התראה למר שלום  23/4/2014בתאריך  - שירז תעשיות כבלים בע"מ 7.7
 אלמקייס ממפעל שירז על בנייה בלתי חוקית טרם נקיטת הליכים משפטיים. בסיור       
 שנערך במפעל באותו היום, נמצא כי קומה א' של המפעל שימשה למגורים באופן חלקי       
 ימים לפנות  30בניגוד לתב"ע שמאפשרת שימוש לתעשייה ולמשרדים בלבד. ניתן למפעל       
 ם ומתן תשובה בטרם יוגש כתב אישום. העירייה הגישה לבית המשפט בקשה את הדיירי      
 למתן צו הפסקה שיפוטי כנגד שירז תעשיות פלסטיק בע"מ וכנגד הנאשם/הבעלים שלום       
 אלמקיים, "להפסיק לאלתר את השימוש למגורים המתבצע על ידם במקרקעין הידועים       
 אזור התעשיה, שדרות". בכתב  29, רחוב רומא 1886, 1889בגושים  2,63כחלקות       
 נערכה  2005באישום שהגישה העירייה כנגד המפעל והנאשם/הבעלים, צוין כי בשנת       
 ביקורת במקרקעין ונמצא כי בוצעו עבודות בניה הטעונות היתר בניה: תוספת קומה א'       
 "ר. העבודות בוצעו ללא היתר בניה.  מ 812למבנה הבנוי על המקרקעין בשטח כולל של       
 כמו כן על פי תוכניות בנין העיר החלות על המקרקעין, השימוש שהותר במקרקעין הינו       
 למלאכה ותעשיה בלבד, והשימוש בפועל שנעשה ע"י הנאשם/הבעלים הינו למגורים.        
 העירייה יצרה הסדר מול המפעל והנאשם/הבעלים בהחלטה  11/3/2007בתאריך       
 שקיבלה תוקף של בית המשפט. על פי ההסדר הבעלים יודו בעבירות המיוחסות להם,       
  29,000, הנאשם/הבעלים ישלם קנס ע"ס 17/7/2007יינתן צו הפסקת שימוש עד לתאריך       
 יהרוס את המבנה נשוא התביעה תוך שנה על מנת לאפשר לו לפעול הנאשם/הבעלים ₪,       
 במקביל לקבלת היתר בניה, הנאשם/בעלים ויפסיק לעשות בו שימוש במבנה. צו ההריסה      
 יפקע במידה והנאשם/בעלים יקבל היתר בניה.      
 ביה לבין מ"ר בחישוב המדידה בשטח המפעל , בין נתוני הג 2,123קיים פער עצום של      
 אלש"ח לשנה  230 -הנתונים שמסרה חברת אורהייטק, המהוה הפסד כספי ע"ס של כ     
 לערך.     
 מפעל שירז תעשיות כבלים בע"מ מעולם לא קיבל היתר בניה עבור בניית קומה א'      
 מ"ר ללא קבלת היתר מהעירייה. 2,935 -מ"ר. חמור מכך הבניה התרחבה ל 812לפי      
 למרות שהיה ידוע לעירייה  2011מפעל שירז לא נבדק בסקר שערכה העירייה בשנת      
 שמדובר בלקוח בעייתי, שהואשם העבירות בניה על חריגות בניה וחריגות שימוש יעוד      
 תוקן. תב"ע.     

 

בניינים נוספים אשר קיבלו היתרי בניה בשנתיים האחרונות ונדרשים  .8
 בדיקה:

 
 מ"ר.  989.12תוספת למבנה תעשיה  – ברססט יצחק –מפעל "הולנדיה"  8.1
 . ההיתר ניתן 128, מגרש: 28, חלקה: 2484אזור התעשיה. גוש:       
   2010008, בישיבת ועדת משנה מספר 3/1/2013בתאריך       
 . גם לאחר מתן היתר הבניה ותוספת למבנה תעשיה, 26/1/2011בתאריך       
 תוקן. ב הארנונה לא השתנה בהתאם לשינוי הפיזי שחל בנכס.חיו      

 
 מ"ר +  1,512.97הקמת מבנה תעשיה למסגריה  – "האחים בן חמו" 8.2
 . ההיתר ניתן 28, מגרש: 41, חלקה: 1886מ"ר. גוש:  56.58ממ"ד       
  2014002, בישיבת ועדת משנה מספר 6/8/2014בתאריך       
 . הנכס עשוי מברזל ופח ועומד מספר שנים. בעלי הנכס 4/3/2014בתאריך       
 מוציאים במשך שנים היתרי בניה אך לא בונים בפועל.  הקרקע התפוסה       
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 ומלאה בפסולת. יש לעקוב אחר תהליך הבניה לאחר מתן ההיתר       
 לא תוקן. מתן ההיתר. , שכן המועד כיום הינו חצי שנה לאחר6/8/2014בתאריך       

 
בביקורת מדגמית על הנכסים אשר נמדדו ע"י חברת      "מידות"  –ביקורת מדגמית . 9

 2010,  כך ששנת 2014 – 2010. הביקורת התייחסה לשנים  2011בסקר שנערך בשנת 
מציגה את שנת חיוב הנכס טרם ביצוע הנכס ועדכון גודל הנכסים, לעומת השנים 
שלאחר ביצוע הסקר. סקר המדידות עבור נכסים שנתגלו בהם פער בין גודל השטח 

 בפועל לבין גודל השטח בחיוב הארנונה. להלן תוצאות המדגם:

 
 פער בין המדידה בסקר לא קיים  - שוגון תעשיות בע"מ תיקים. 9.1

 לבין חיוב   הארנונה בפועל. 2011לשנת        
 

 שלח מנהל הארנונה לשעבר, מר שמעון פרץ    11/4/2011בתאריך  - קריסטל דום בע"מ. 9.2
 מכתב לחברת קריסטל דום בע"מ ולפיו לאחר שמנהל הגביה ערך סיור בשטח המפעל        
 לא יערך שימוש בשטח הקרקע, חיוב הארנונה לא יכלול , כל עוד 11/4/2011בתאריך        
 מ"ר לכל  884)תעשיה ומלאכה( הינו  400סה"כ החיוב לסיווג את שטח הקרקע.        
 מ"ר בקרקע תפוסה  615.19 -מ"ר ול 904 -אורך השנים. לא בוצע שינוי בגודל ל       
 הינו תוספת גבית  400ג . הפער עבור סיוו2011, לאחר הסקר בשנת 700סיווג        
  ש"ח בשנה לחיוב ארנונה לאחר הנחת קו עימות. 1,200 -ארנונה בסך של כ       
 לא תוקן.       

 
 לא בוצע עדכון גודל השטחים במערכת גביית  - חברת רום אור בע"מ. 9.3

 מ"ר,  410קיים פער של  201הארנונה גם לאחר קבלת הסקר, בסיווג        
 תוקן. אלש"ח בשנה לאחר הנחת קו עימות. 19 -המהווים תוספת גביה ע"ס של כ       

 
 קיימת התאמה במדידות ובחיובי הארנונה בין הסקר  - דנבר צבעים ע"מ. 9.4

 לבין חיוב הארנונה בפועל. 2011משנת        
 

 קיימת התאמה במדידות ובחיובי הארנונה  -מוסך קל לרכב  – עמר יעקב. 9.5
 לבין חיוב הארנונה בפועל. 2011בין הסקר משנת        

 
 לא בוצע עדכון גודל השטחים במערכת גביית  - אלבז אבי –אדיר תעשיות . 9.6

  400מ"ר בסיווג  1000 -הארנונה גם לאחר קבלת הסקר. הפערים הינם: כ       
 ים לסככה במפעל 420מ"ר לסיווג  858תעשיה ומסחר, פער שלילי של        
 הינו  400קרקע תפוסה. הפער עבור סיווג  700מ"ר בגודל בסיווג  100 -ו       
 אלש"ח בשנה לחיוב ארנונה לאחר הנחת קו  50תוספת גבית ארנונה בסך        
 הינו החזר כספי לבעל הנכס בסכום של  420עימות. פער שלילי בסיווג        
 הינו  700ימות. הפער עבור סיווג אלש"ח לשנה, לאחר הנחת קו ע 10 -כ       
 תוקן. לשנה, לאחר הנחת קו עימות.₪  500 -תוספת גבית ארנונה בסכום של כ      

 
  410 -הסקר של חברת "מידות" סיווג את הנכס  כ  -מוסך יקיר בע"מ  .9.7

 לאחר ביצוע  2012שהינו בניינים המשמשים לבתי אריזה ומוסכים. שנת        
 )מלאכה ותעשיה( ועבור  400הסקר החלה העירייה לחייב את הנכס בסיווג        
 חזרה הגביה   2014. בשנת 410( וביטלה את סיווג 700קרקע תפוסה )סיווג        
 . העירייה     700 -ו 410בנוסף על החיובים בסיווגים  410לחייב עבור סיווג        
 ור נכס זה על מנת לקבוע את סיווגו והחיוב צריכה לבצע מדידה חדשה עב       
 תוקן.בגינו.        

 
           שלח מנהל הארנונה לשעבר, מר   7/10/2010בתאריך   - ש.צ עיבוד שבבים בע"מ. 9.8
 מ"ר           421שמעון פרץ מכתב למפעל ש.ד שבבים בע"מ על עדכון גודל שטחים חדש:       
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 . סה"כ חיוב ארנונה שנתי לפי   700מ"ר בסיווג  385 -ו 400ר בסיווג מ" 253, 291בסיווג       
 ועבור  .2010חיוב זה לא עודכן בגביה בשנת ₪.  16,103חישוב זה עמד על סכום של       
 ₪.  5,629קרקע תפוסה לא היה חיוב כלל למרות שהיה אמור להיות חיוב של  700סיווג       
 כמו כל לא בוצע עדכון גודל השטחים במערכת גביית הארנונה גם לאחר קבלת      
 הינו תוספת גבית ארנונה בסכום של  700. הפער עבור סיווג 2011הסקר משנת      
 תוקן. לשנה, לאחר הנחת קו עימות.₪  750 -כ     

 
 סיווג המדידה בסקר אינו תואם את סיווג המדידה  -  ארמונות קזבלן. 9.9

 מתייחס  201בחיוב הארנונה. במקרה זה חיוב הארנונה נכון שכן סיווג         
 שהינו בניינים המשמשים לתעשייה  400לאולמות שמחה, לעומת סיווג         
 אינו נכון במהותו.  2011ולמלאכה . הסקר משנת         

 
 לא בוצע עדכון גודל השטחים במערכת גביית  - ות בע"משדות נגר 9.10
 מ"ר  441 -. הפערים הינם: כ2011הארנונה גם לאחר קבלת הסקר משנת         
 תעשיה ומסחר. במשך השנים לא הוטל חיוב עבור קרקע  400בסיווג         
  25ך הינו תוספת גבית ארנונה בס 400. הפער עבור סיווג 700תפוסה סיוג         
 אין  2014אלש"ח בשנה לחיוב ארנונה לאחר הנחת קו עימות. החל משנת         
 תוקן חלקית  בקרקע תפוסה. חיוב ארנונה לנכס.        

 
 

 . המפעלים קריסטל דום בע"מ, אדיר תעשיות, בע"מ ש.ד עיבוד שבבים בע"מ, 10
 בים בע"מ חברת הגישו השגות לגבי גודל השטחים. מתוכם רק מפעל ש.ד שב      
 , לשעבר גזבר העירייה. 'קריסטל דום בע"מ קיבלו קיבל תשובות ממר ש      
 השגות אלו לא נבחנו בועדת ערר, כיון שועדה זו מעולם לא התכנסה בעירייה.      

 
  מבין, חברים 3 של בהרכב, יותר או אחת, ערר ועדת תמנה המועצה ועדת ערר. 11

 מטרתה של ועדת  .שלהן ראש-היושב ואת, המועצה כחברי הזכות להיבחר בעלי      
 ארנונה ויש לו השגה על גובה החיוב,  בתשלום שחויב מי  ערר הינה שמי דרכי      
 פתוחות בפני ארבעה אפשרויות להשגה:      

 
 .שקיבל החיוב הודעת על  הארנונה מנהל בפני השגה 11.1      

 
 מקופח עצמו ראה באם, ערר ועדת בפני הארנונה מנהל תשובת על ערר הגשת 11.2       

 .השגתו על הארנונה מנהל בתשובת                
 

  לפני, הארנונה מנהל או העורר ידי-על ערר ועדת החלטת על ערעור הגשת 11.3       
 .מנהליים לעניינים המשפט-בית               

 
 .בלבד מראש נדיר באישור – העליון המשפט בית בפני ערעור הגשת  11.4      

 
  כולה, הערר או ההשגה את לדחות או לקבל מוסמכים הערר וועדת הארנונה מנהל   
  הם אין, אולם .וראיות הטענות המוצגות בפניהם, תצהירים סמך על, או חלקה   
     או הארנונה בהטלת שמועצת הרשות המקומית בטענה להחליט או לדון מוסמכים   
    אחרת טענה או חוקיות-אי על בטענה .חוקיות-באי נגועה הייתה, סכומה בקביעת   
 מנהליים. לעניינים המשפט ישירות לבית לפנות ניתן   
 
 העירייה מכנסת את ועדת הערר. תוקן.   
 

 במערכת  הגביה לא מתקיים דפוס קבוע של חיוב בגין  – קרקע תפוסה. 12
 קרקע תפוסה כפי שהחוק מחייב. חלק מהנכסים מחויבים ולחלקם לא       
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 גם שהוא חלקי, היה  2011מסיבות שאינן ברורות לביקורת. הסקר משנת       
 אמור לתת תמונת מצב למערכת הגביה בעירייה על מנת ולחייב את הנכסים       
 להפסד כספי  אשר בגינם נקבעה קרקע תפוסה. אי חיוב קרקע תפוסה מביא      
 תוקן.לקופת העירייה.       

 
 עם הגורמים הרלוונטים של הביקורת משיחות  - אישור על סיום בניה – 4טופס .13
 בהנדסה ובמחלקת הגביה ונתוני הביקורת כפי שמופיעים בדו"ח זה,      
 כי קיים חוסר התאמה בין גודל השטח של הנכסים בהנדסה, לבין      נמצא     
 נכסים שבדקה  6גודל הנכסים במערכת הגביה וחיוב הארנונה. מסקר של      
 .אוח ב.ש נכסים: מטבחי זיו,   3חברת "אורהייטק" נמצאו      
 למחלקת הגביה  4אשר ההנדסה לא העבירה לגביהם טופס      
 וכתוצאה מכך לא בוצעה גבייה עבור סיום הקמת נכס חדש. כמו כן מבדיקה      
 נכסים לא המציאו  2, 2011נכסים אשר קיבלו היתרי בניה משנת  6שלי של      
  50% -: מפעל "הולנדיה" ולוק רונן. נתון כזה יכול להתפרש שכ4טופס      
 מהנכסים החדשים הקיימים בישוב אינם מעודכנים במחלקת הגביה ולא      
 כס יש להעביר עדכון ניגבת בגינם ארנונה כנדרש.  ככלל, כל  תוספת בניה בנ     
 או כל אישור אחר(. כל סיום בניה יש  4למחלקת הגביה )בלי קשר לטופס      
 לעדכן. לאחר מתן היתר בניה, ממחלקת ההנדסה, עבור תוספות בניה, יש      
 לשלוח פקח לאחר חצי שנה מיום מתן היתר הבניה ולבדוק סיום עבודה.      
 הנכס והוא מאוכלס, יש לחייב במידית את במקרה וקיים שינוי בגודל      
 תוקן. הארנונה בגינו.     

 
 . העירייה צריכה לבצע סקר נרחב של כל נכסי העיר. הסקר צריך להכיל את כל 14

 נתוני הנכס בצורה מדויקת, החל מגודל השטח, הסיווג בגינו, הוראות החוק       
 צריכה לעדכן את הנכסים באגף  החלות עליו וכו'. על בסיס סקר זה העירייה      
 ההנדסה ואת חיוב הארנונה במערכת הגביה. התנהלות זו תוביל לביצוע סדר       
 ולתאום בין אגף ההנדסה למחלקת הגביה ובסופו של דבר לרווח כספי לעירייה       
    העירייה ערכה סקר נכסים באמצעות חברת אורהייטק תוקן. ולצמצום הגרעון.      

 מלש"ח בשנה לעירייה.  12לכל הנכסים בעיר, סקר אשר הוביל להכנסות של       
 
 

 לראש העיר בבקשה לפתוח  תה הביקורתפנ 20/4/2015 -ו 26/10/2014. בתאריכים 15
 כי הנחות  נמצאבביקורת חקירתית במנהל ההכנסות של העירייה לאחר ש      
    לא תוקן בשל התנגדות בארנונה ניתנו כהוראה למחלקת הגביה.   ומחיקת חובות       
 גזבר העירייה.      
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